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 مقدمة:ال
ىػػي كتمػؾ  معمػى األقػؿم مسػألة سػيمة التػداكؿ ىػاتبػدك السياسػة فػي ظاىر 

إحػػدل الصػػعكبات الرئيسػػة التػػي تكاجػػو محػػاكالت إخضػػاع السياسػػة لمدراسػػة 
م كاالىتمػػاـ بقضػايا المجتمػػع كالفػردالعمميػةم فبسػبب ارتباطيػػا ارتباطػان مباشػػران 

السياسػػية  مكعة كالمقػػركءة كالمرئيػػة لمقضػػاياالػػذم تكليػػو كسػػائؿ اإلعػػالـ المسػػ
بأنػػو مػػف  ان مبيمػػ ان اعػػد انطبلٌػػالمتنكعػػة عمػػى الصػػعيديف الػػداخمي كالخػػارجي يك 

السػػيؿ عمػػى المػػرء أف يمجػػأ إلػػى دىػػاليز السياسػػة كأف يتعػػرؼ عمػػى مفاتيحيػػا 
كخباياىػػػػا. كػػػػذلؾ فػػػػوف اخػػػػتالؼ كتنػػػػكع اوراء حػػػػكؿ مختمػػػػؼ المكضػػػػػكعات 
السياسػػيةم كالتػػي تعكسػػيا النػػدكات كحمقػػات النقػػاش كالبػػرامج الحكاريػػة كبشػػكؿ 

ةم يعطػػػػي االنطبػػػػاع أف خػػػػاص تمػػػػؾ التػػػػي تبثيػػػػا القنػػػػكات الفضػػػػائية العديػػػػد
كال  مالسياسػػػة قػػػد تحكلػػػت إلػػػى سػػػاحة مباحػػػة كمفتكحػػػة لكػػػؿ أنػػػكاع االجتيػػػاد

أم شػػػخص أف  ومكػػػافبتخصػػػص مػػػف أم نػػػكعم ف إلػػػى إلييػػػايحتػػػاج الكلػػػكج 
كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي  "مسياسػػي محمػػؿ"لقػػب يطػػرؽ بابيػػا كيطمػػؽ عمػػى نفسػػو 

 .أيامنا ىذه
كلعػػػػؿ مػػػػا تشػػػػيده السػػػػاحة الدكليػػػػة مػػػػف حػػػػركب كاضػػػػطرابات كتحػػػػكالت  

ال بػػػػػأس بػػػػػو مػػػػػف األفػػػػػراد  يػػػػػر المختصػػػػػيف بػػػػػالعمـك  ان عػػػػػدد أظيػػػػػرسياسػػػػػية 
السياسػػيةم الػػذيف شػػكمت طركحػػاتيـ متالزمػػة لمظيػػكر المتكػػرر عمػػى شاشػػات 
التمفػػزةم فقػػدمكا رؤل كتكينػػات بعيػػدة كػػؿ البعػػد عػػف أسػػس المعرفػػة السياسػػيةم 

لى تشكيؿ رأم عاـ سمبي مف المتابعيف تجاه السياسة كأصػحابيا. مما أدل إ
األمػػر الػػذم يػػدفع بالبػػاحثيف فػػي العمػػـك السياسػػية إلػػى التمييػػز بػػيف حػػؽ كػػؿ 
مػػػػكاطف فػػػػي بمػػػػكرة رأم أك مكقػػػػؼ أك كجيػػػػة نظػػػػر خاصػػػػة بػػػػو تجػػػػاه قضػػػػية 
سياسػية مػػام كفػػي أف يعبػػر عػػف ىػذا الػػرأمم كبػػيف المحممػػيف السياسػػييف الػػذيف 

تحمػػػيالن سياسػػػيان مكضػػػكعيان كصػػػحيحان إلػػػى حػػػد مػػػام فمػػػف حػػػؽ كػػػؿ يقػػػدمكف 
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مػػػكاطف أف يعتنػػػؽ مػػػف األفكػػػار كالنظريػػػات كاوراء السياسػػػية مػػػا يشػػػاءم كأف 
المشػكالت كالقضػايا السياسػية مػا يتناسػب مػع  جميػعيتخذ مف المكاقؼ تجاه 

م ال أف مصالحو كمعتقداتوم كأف يػدافع عػف ىػذه المكاقػؼ كاوراء كالمعتقػدات
لمدراسػػػة العمميػػػة  جػػػافاتحتألف المعرفػػػة كالتحميػػؿ  ؛قػػدميا كمعرفػػػة أك تحميػػػؿي

التػػػػي تتطمػػػػب معػػػػايير كشػػػػركط كاسػػػػتعدادات خاصػػػػة. فعمػػػػى دارس السياسػػػػة 
المتخصػػػػػص أف يميػػػػػز بػػػػػيف معتقداتػػػػػو كمكاقفػػػػػو السياسػػػػػية الشخصػػػػػية كبػػػػػيف 

كتطبيػػػػؽ  اتبػػػػاعكاجباتػػػػو المينيػػػػةم إذ تفػػػػرض عميػػػػو ىػػػػذه الكاجبػػػػات ضػػػػركرة 
تطمبػػات البحػػث العممػػي السػػميمة عنػػد دراسػػتو لمظػػكاىر السياسػػية خطػػكات كم

المختمفػػػػػةم كاختيػػػػػار المنػػػػػاىج العمميػػػػػة التػػػػػي تػػػػػتالءـ مػػػػػع مكضػػػػػكع دراسػػػػػتوم 
كاستخالص النتائج التي تقكده إلييام تمؾ الخطكات بصرؼ النظر عف آرائو 

 ىك أك معتقداتو كمكاقفو الشخصية. 
 أصالن  التحميؿ السياسي يرتبط كمف جية أخرلم البد مف اإلشارة إلى أف

بالبحػػث عػػف النظريػػة السياسػػية العامػػة التػػي تسػػعى لشػػرح األسػػباب كالػػدكافع 
كالحيثيات المختمفة لمسمكؾ السياسيم كتفترض الدراسة التحميمية أف السياسة 
ىػػػػي مجػػػػرد جػػػػزء مػػػػف كاقػػػػع اجتمػػػػاعي أكثػػػػر شػػػػمكالن يحتػػػػكم عمػػػػى مجمكعػػػػة 

بطػػػة كالمتداخمػػة. إف السياسػػة ىػػي جػػػزء المككنػػات كالعناصػػر كاألجػػزاء المترا
مف ىذه األجزاء التي يػؤثر بعضػيا فػي بعػض تػأثيران جػدليان كترابطيػان كسػببيانم 
 وكعمػػػى الػػػر ـ مػػػف تػػػداخؿ ىػػػذه األجػػػزاء كتشػػػابكيا مػػػع بعضػػػيا الػػػبعض فونػػػ

فرز الجزء السياسي ذىنيان مف أجؿ دراستو دراسة مسػتقمةم ك باإلمكاف فرزىام 
ء األخػػػػػرلم كػػػػػالجزء االقتصػػػػػادم كالنفسػػػػػي كالثقػػػػػافي كفيػػػػػـ عالقتػػػػػو بػػػػػاألجزا

م إف ىذا الفرز الػذىني يسػيـ فػي إلخكاالجتماعي كاالقتصادم كالتاريخي... 
تكضػػيح مػػدل تػػأثير تمػػؾ العكامػػؿ فػػي الجػػزء السياسػػيم كىػػك أىػػـ ىػػدؼ مػػف 

 أىداؼ التحميؿ السياسي. 
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و بيػػد أف التحميػػؿ السياسػػي ال يتكقػػؼ عنػػد ذلػػؾم حيػػث يفتػػرض أيضػػان أنػػ
يتضػػػػح أف الجػػػػزء  –مػػػػف الكاقػػػػع االجتمػػػػاعي  –عنػػػػد فػػػػرز الجػػػػزء السياسػػػػي 

السياسػػي لػػيس جػػزءان كاحػػدان أك مكحػػدان بػػؿ يتكػػكف مػػف أجػػزاء فرعيػػة كالنخبػػة 
كالثقافة كالمؤسسات السياسية كالسياسات العامة كالقرارات كالتشريعاتم كىػذه 

ثػـ دراسػة كػؿ األجزاء السياسية مف الممكف أيضان فرزىا كؿ عمى حدة. كمف 
جػػػزء دراسػػػة مسػػػتقمة كفيػػػـ عالقتػػػو بػػػاألجزاء السياسػػػية األخػػػرل داخػػػؿ الجػػػزء 

"عمميػػة ذىنيػػة  يشػػكؿالػػذم  مالتحميػػؿ السياسػػيجػػكىر كىػػذا ىػػك  .1السياسػػي
 .2تحاكؿ تجزئة الكاقع الذم ىك في الحقيقة  ير مجزأ"

مػػف التحميػػؿ السياسػػي ىػػك االقتػػراب المنيجػػي  األساسػػيكبمػػا أف اليػػدؼ 
كالعممػػي مػػف السياسػػة كفيػػـ العكامػػؿ المجتمعيػػة المػػؤثرة فييػػام فونػػو البػػد مػػف 
عػػرض أسػػس كأدكات التحميػػؿ السياسػػي أكال ن لكػػي يسػػتطيع الطالػػب التمييػػز 

تنػاكليـ أليػة ظػاىرة  عنػدبيف المختصيف ك ير المختصػيف بػالعمـك السياسػية 
ليتعرؼ الطالب فيما بعد عمى األسػس التػي يجػب أف ينطمػؽ كثانيان  مسياسية

 .منيا فيما إذا ر ب أف يككف محمالن سياسيان 
أف يكػػػكف اليػػػدؼ الػػػرئيس لممحمػػػؿ ىػػػك  كمػػػف الجػػػدير بالػػػذكرم أنػػػو يجػػػب

ريػػد تحمػػيالن دقيقػػانم كعميػػو أف يجعميػػا نصػػب عينيػػو طالمػػا كػػاف ي المكضػػكعيةم
ؿ مػف المكضػكعية كممػا كػاف أقػرب ـز بأنػو كممػا اقتػرب التحميػجػبؿ كيمكػف ال

المسػػائؿ لػػذلؾ فمػػف الكاجػػب عنػػد القيػػاـ بالتحميػػؿ السياسػػي مراعػػاة  لمصػػكاب.
 :اوتيةاألساسية 

                                                           
، خرٌف 3)الكوٌت: جامعة الكوٌت، مجلس النشر العلمً، العدد مجلة العلوم االجتماعٌة،  عبد الخالق عبد هللا."هل انتهى علم السٌاسة حقاً"،1

 .33-91(، ص 1111

9Conway, M. & Frank Feigert. Political Analysis (Boston: Allyn & Paccon Inc. 1975), p. 2. 

 .33فً: عبد الخالق عبد هللا. "هل انتهى علم السٌاسة حقاً"، المرجع السابق، ص    
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البعد تمامان عف إطالؽ األحكػاـ الكميػة المطمقػة إذا كانػت  يػر مبنيػة  .أ 
عمػػى أدلػػة كبػػراىيف قاطعػػةم فالحػػدث أك الظػػاىرة السياسػػية قػػد يكػػكف 

 الظاىر.المخفي فييا أكبر مف 

ظيػػر شػػيئان مخفيػػان فػػتح البػػاب أمػػاـ االسػػتماع وراء المخػػالفيفم فقػػد تي  .ب 
 .القضية مكضكع التحميؿفي استجالء كحقيقة  يسيـ

التمػػرف كالتعػػكد عمػػى ممارسػػة المكضػػكعية كالتجػػرد كمصػػارحة الػػنفس  .ج 
 لك ثبت ذلؾ. رتصك  يي باستمرار كاالستعداد لإلقرار بخالؼ ما 

الفصل  كالسيما سيعمؿ الكتاب "المقرر" الذم بيف أيدينام مكبكؿ األحكاؿ
م عمػػػػػى شػػػػػرح المبػػػػػادئ كالمعمكمػػػػػات األساسػػػػػية المتعمقػػػػػة بماىيػػػػػة عمػػػػػـ األول

السياسػػػةم بػػػالتركيز عمػػػى دراسػػػة تطػػػكر الظػػػاىرة السياسػػػية كنشػػػأة ىػػػذا العمػػػـ 
كمجاالتػػػػوم كأىميتػػػػو كأىدافػػػػوم إلػػػػى جانػػػػب منػػػػاىج البحػػػػث العممػػػػي كالتحميػػػػؿ 

 ي ىذا الميدافم باإلضافة لعالقتو بالعمـك األخرل.السياسي ف
 كالسػيمام سػيتـ دراسػة مرتكػزات التكػكيف السياسػي الفصلل الثلانيأما فػي 

التركيػػػػػز عمػػػػػى ثالثػػػػػة مفػػػػػاىيـ أساسػػػػػية كىػػػػػي: التنشػػػػػئة السياسػػػػػية كأنكاعيػػػػػا 
كمصػػادرىام كالثقافػػة السياسػػػية بخصائصػػيا كمضػػمكنيا كأثرىػػػا عمػػى النظػػػاـ 

لػػػػػػديف بالسياسػػػػػػةم ككػػػػػػذلؾ مفيػػػػػػـك المعرفػػػػػػة السياسػػػػػػية السياسػػػػػػيم كعالقػػػػػػة ا
 بخصائصيا كمصادرىا.

لمبحػػث فػػي مفيػػـك الدكلػػة كظػػركؼ نشػػأتيا كمػػا  الفصللل الثالللثكسػػنفرد 
يتفػػػرع عنيػػػا مػػػف مؤسسػػػات سياسػػػػية أخػػػرلم إلػػػى جانػػػب نظريػػػات نشػػػػكئيام 

 كأركانيا كأشكاليا ككظائفيا.
حػكؿ ماىيػة  عمػى تكسػيع معرفػة الطالػب الفصلل الرابلع في حيف سيعمؿ

دراسػػػة مركػػػزة كمقارنػػػة ألنػػػكاع الػػػنظـ السياسػػػية فػػػي  كالسػػػيماالػػػنظـ السياسػػػية 
 العالـ.
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التفػػػػػاعالت لدراسػػػػػة  الفصلللللل الخللللامسسيخصػػػػػص  السػػػػػياؽ ذاتػػػػوكفػػػػي 
مػػػػا يتفػػػػرع عػػػػف الدكلػػػػة مػػػػف دراسػػػػة ك السياسػػػػية كالمجتمػػػػع السياسػػػػي المػػػػنظـ 

كالسػػمطة كاأليػػديكلكجيات كاألحػػزاب السياسػػية كجماعػػات "مؤسسػػات سياسػػية 
دكف إ فاؿ الجانػب الميػـ فػي ىػذا المجػاؿ كىػك دراسػة مف م "إلخالضغط... 

 دكافع السمكؾ السياسي لألفراد ذاتيـ.

طػػالع عمػػى طبيعػػة فػػرع العمػػـك ف أجػػؿ إعطػػاء طالبنػػا المزيػػد مػػف االكمػػ
 م أكلينػػا اىتمامػػان مػػنيـ السياسػػيةم كالػػذم سػػيككف ميػػداف عمػػؿ كاىتمػػاـ الكثيػػر

المعارضػػػة السياسػػػيةم حيػػػث سػػػيتـ  لمكضػػػكع الفصلللل السلللادسفػػػي  خاصػػػان 
عمػػػى مفيكميػػػا كأىػػػػدافيا كحػػػدكد عمميػػػا باإلضػػػافة إلػػػى دكرىػػػػا  فيػػػو التركيػػػز

 ككظائفيا كدراسة الكضع القانكني ليا. 
يتعمػػػػؽ م كالػػػػذم "المقػػػػرر"فػػػػي ىػػػػذا  الفصللللل السللللابع قمنػػػػا بوضػػػػافةكمػػػػا 

معرفػػػػة  إل نػػػػاءالمفػػػػاىيـ كالمصػػػػطمحات السياسػػػػية  بمجمكعػػػػة أساسػػػػية مػػػػف
د ك  كيخػػرج بيػػا كقػػد اطمػػع عمػػى أىػػـ ىػػذه المصػػطمحات ليكػػكف قػػد زي  مالطالػػب

لمطالػػػب كالباحػػػث فػػػي بجممػػة مػػػف المعمكمػػػات األساسػػػية التػػػي ال  نػػى عنيػػػا 
. دراسة ىذا  الفرع مف العمـك
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 الفصل األول
 ماهية عمم السياسة

 
 :تطور الظاهرة السياسية ونشأة عمم السياسة - األول بحثال

ىػي أيضػان قديمػة قػدـ  السياسة قديمة قػدـ اإلنسػاف كالممارسػات السياسػية
المجتمعػػات البشػػريةم فالسياسػػة فػػي الكاقػػع ظمػػت مالزمػػة لإلنسػػافم كتطػػكرت 
معػو فكػران كسػمككان كفػي المراحػػؿ التاريخيػة كافػة. كال شػؾ أف السياسػة سػػتظؿ 

االجتمػػاعيم كمػػا  التنظػػيـمالزمػػة لػػو مػػا داـ ىنػػاؾ كجػػكد لمدكلػػة كالمجتمػػع ك 
عػف العدالػة كالسػعادة كالرفاىيػةم  حػثمػف يبستظؿ الدكلة قائمة ما داـ ىناؾ 

كيسػػعى لتحقيػػؽ الحريػػةم أك يػػكد ممارسػػة النفػػكذ كالسػػمطة فػػي أم شػػكؿ مػػف 
 .3أشكاليام عمى محيطو كعمى األفراد مف حكلو

ارتػػػبط  ءهأف نشػػػك عمػػػى ىرة السياسػػػية يتنػػػاكؿ عمػػػـ السياسػػػة دراسػػػة الظػػػا
تطػكر بػالتحكؿ عمػى كقد اقترف ىذا ال مبالتطكر التاريخي لدراسة ىذه الظاىرة

مػػػف المػػػنيج القياسػػػي إلػػػى المػػػنيج االسػػػتقرائيم فػػػالمنيج  ؛الصػػػعيد المنيجػػػي
العممػػػػػػي التجريبػػػػػػيم كبػػػػػػالتحكؿ مػػػػػػف الفكػػػػػػر المثػػػػػػالي إلػػػػػػى الفكػػػػػػر الػػػػػػكاقعي 

 كالمكضكعي.
ىذا الفصؿ تقديـ عرض مكجز لتطكر دراسة الظػاىرة السياسػية  سيتناكؿ

إلػػػػى أبػػػػرز المحطػػػػات التػػػػي اإلشػػػػارة  كالسػػػػيماعبػػػػر مراحػػػػؿ زمنيػػػػة مختمفػػػػةم 
فػػػي شػػػػرح أفكػػػػار  أنػػػػو يػػػتـ التكسػػػػعأسػػػيمت بدراسػػػػتيا دراسػػػة منيجيػػػػة.  يػػػر 

ألف ذلػػػػؾ يػػػػدخؿ فػػػػي نطػػػػاؽ تػػػػاريخ الفكػػػػر السياسػػػػيم  ؛المفكػػػػريف السياسػػػػييف
 كيتعدل ىدفنا األساسي كىك كضع عمـ السياسة في إطاره التاريخي. 

                                                           
 .11عبد الخالق عبد هللا. "هل انتهى علم السٌاسة حقاً"، مرجع سابق، ص  3
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احػػػػؿ ىنػػػػاؾ إجمػػػػاع عمػػػػى أف تطػػػػكر الظػػػػاىرة السياسػػػػية مػػػػر بخمػػػػس مر 
 بشكؿ مكجز. كىذه المراحؿ ىي: يياتسميط الضكء عم سيتـأساسية 

تمتللد مللن القللرن الخللامس قبللل الملليالد حتللى القللرن  - المرحمللة األولللى .1
 وتسمى بالمرحمة الفمسفية: ،عشر ميالدي السادس

اتسػػػمت ىػػػذه المرحمػػػة بالدراسػػػات التقميديػػػة "الفمسػػػفية" التػػػي كانػػػت تػػػدرس 
الديمقراطيػة ك بالحياة السياسػية "كالحريػة بشكؿ أساسي مكاضيع عديدة تتعمؽ 

إال أنيػػا لػػـ تكػػف تدرسػػيا بطريقػػة عمميػػةم بػػؿ كانػػت تنطمػػؽ  م"إلػػخالعدالػػة... ك 
 "؛أفالطػكفػ "مثؿ مكضكع المدينة الفاضػمة لػ ممف مقدمات ميتافيزيقية خيالية

أم أف المجيكد الفكرم في ىػذه المرحمػة انصػب عمػى دراسػة "مػاذا يجػب أف 
كقػػد شػػيدت ىػػذه المرحمػػة عػػدة تطػػكرات يمكػػف  ."لػػيس مػػا ىػػك كػػائف"كف" يكػػك 

 تقسيميا إلى ثالث محطات ىي:

امتللدت مللن القللرن الخللامس قبللل الملليالد حتللى  - المحطللة األولللى .أ 
تمي ػػػػزت ىػػػػذه المحطػػػػة بػػػػأف عمميػػػػة  القللللرن الثللللاني عشللللر ملللليالدي:

المعرفػػػػػػة فييػػػػػػا انطمقػػػػػػت مػػػػػػف مقػػػػػػدمات ميتافيزيقيػػػػػػة خياليػػػػػػة كاتفػػػػػػاؽ 
تػػػػػأميف الحيػػػػػاة ىػػػػػي عمػػػػػى أف كظيفػػػػػة الدكلػػػػػة  "أرسػػػػػطك"ك "أفالطػػػػكف"

محػكر الحيػاة  أنػوكما تـ النظر فػي ىػذه المرحمػةم لإلنسػاف  الفضمى.
ف اإلنسػػاف حيػػكاف إالسياسػػيةم كقػػد عبػػر "أرسػػطك" عػػف ذلػػؾ بقكلػػو: "

سياسي بطبعو"م الكائف الكحيد الذم يعيش في المػدف كيخضػع نفسػو 
لمقكانيفم كما ينتج جميػع مظػاىر الحضػارة التػي تمثػؿ كمػاؿ التطػكر 
ف ماىيػػة اإلنسػػاف ال تتحقػػؽ كميػػان إال فػػي تمػػؾ الدكلػػة   –اإلنسػػانيم كا 

 .4المدينةم كبغيرىا إما أف يككف حيكانان أك إليان 

                                                           
 .41(، ص 1116، 9ط. )بٌروت: الجامعة اللبنانٌة، مدخل إلى علم السٌاسة،عصام سلٌمان.  4
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امتللدت مللن القللرن الثللاني عشللر ملليالدي حتللى  - نيللةالمحطللة الثا .ب 
كأىػػػـ مػػػا يميػػز ىػػػذه المحطػػػة ىػػػي  القلللرن السلللادس عشلللر مللليالدي:

سػػػيطرة الكنيسػػػةم حيػػػث كانػػػت عمميػػػة المعرفػػػة تنطمػػػؽ مػػػف مقػػػدمات 
 دينية الىكتية أخالقية.

أو ملا  ،سادت في القرن السادس عشلر مليالدي - المحطة الثالثة .ج 
لعممػػاء مػػف شػػتى االختصاصػػات حيػػث بػػدأ ا يسللمى بعصللر التنللوير:

يطػػػػػالبكف بفصػػػػػؿ السػػػػػمطة الدينيػػػػػة عػػػػػف السػػػػػمطة الزمانيػػػػػةم كأخػػػػػذكا 
بيػػػػذا  ميمػػػة حيػػػث ظيػػػػرت عػػػدة مؤلفػػػػات ميعػػػالجكف قضػػػايا منطقيػػػػة

كتاب "األمير" كذلؾ ك  "بكدافجاف ػ "الخصكص ككتاب "الجميكرية" ل
الػػػر ـ مػػػف أنيمػػػا انطمقػػػا مػػػف مقػػػدمات كعمػػػى  ؛"ميكػػػافيمي نيقكلػػػكلػػػػ "

عمميػػة ألنيمػػا لػػـ ـ يدرسػػا الظػػاىرة السياسػػية دراسػػة كاقعيػػة إال أنيمػػا لػػ
 يقكما بالتجريب.

 يمكف سكؽ عدد مف المآخذ عمى ىذه المرحمةم كىي:

"لػػيس مػػا ك م"؟إف عمميػػة البحػػث انصػػبت عمػػى "مػػاذا يجػػب أف يكػػكف .1
ىػػػػػك كػػػػػائف". كىػػػػػذا فػػػػػي الكاقػػػػػع أدل إلػػػػػى تجاىػػػػػؿ الفالسػػػػػفة لمكاقػػػػػع 

 ي أم مجتمع مف المجتمعات.االجتماعي كالسياسي ف
أم بػػديييات  ؛تأسسػػت نتػػائج ىػػذا االتجػػاه عمػػى مقػػدمات  يػػر محقػػة .2

 مسمـ بيا.

كتجاىؿ كؿ مػا ىػك خػارج  ماقتصر ىذا االتجاه عمى الفمسفة الغربية .3
 عف ىذا اإلطار.
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 الثلامنعشلر حتلى القلرن  السادسامتدت من القرن  - المرحمة الثانية .2
 عشر ميالدي، وسميت بالمرحمة القانونية:

تميػػػزت ىػػػذه المرحمػػػة باسػػػتمرار العممػػػاء بالبحػػػث "فيمػػػا يجػػػب أف يكػػػكف" 
مػػع االعتمػػاد كالتركيػػز عمػػى الكصػػؼ القػػانكني لمبنػػى  م"مػػا ىػػك كػػائف"كلػػيس 

كالمؤسسػات المككنػة لمدكلػػة. كمػا اتسػػمت العمػـك السياسػػية بالسػمة الدسػػتكرية 
مػػع  اسػػتخداـ اإلجػػراءات كالقكاعػػد القانكنيػػة كالدسػػتكرية فػػي التعامػػؿ كالسػػيما

ىذا التطكر أدل إلى إيجاد الصػمة بػيف القػانكف  الظاىرة السياسية. في الكاقع
 افيدرسػػػػ الكػػػػف كػػػػؿ مػػػػف القػػػػانكف كالعمػػػػـك السياسػػػػية كانػػػػ ؛كالعمػػػػـك السياسػػػػية

عمػػى  فذلػػؾ كػػا كعمػػى الػػر ـ مػػفالخاصػػة.  مػػاالظػػاىرة السياسػػية مػػف زاكيتي
االتجاه الغالب في ىذه المرحمة ىك االتجاه القانكنيم كبشكؿ خاص  مالعمكـ

عػػػدد مػػػف المفكػػػريف  ظيػػػكرالثػػػكرة الفرنسػػػية التػػػي أدت إلػػػى  كبيػػػر مػػػف تػػػأثيرب
 "الفصػػؿ بػػيف السػػمطات"سػػكيك" صػػاحب نظريػػة يمكنتشػػارؿ لػػكم دم أمثػػاؿ "

 .لكف مف زاكية قانكنية
 سمبيات ىك ما يمي:خذ عمى ىذا االتجاه مف ؤ ما يكلعؿم 
تجاىؿ كؿ ما ىك خارج اإلطػار القػانكني أك خػارج الدسػتكرم بحيػث  .أ 

 ؛أصػػبح معيػػار الػػنظـ السياسػػية ييبنػػى عمػػى أسػػاس القػػانكف كالدسػػتكر
 أم مدل دستكريتيا كديمقراطيتيا.

اىػػتـ ىػػذا االتجػػاه بدراسػػة الػػدكؿ الغربيػػة أك الػػدكؿ التػػي تتػػكفر فييػػا  .ب 
الفصؿ بيف السػمطات أك  "نظرية"ك "ـنظرية الحكػ "نظريات مسبقة ك

 ."نظرية األحزاب"

 خارجيػػػة ـأيػػػة عمميػػػة سياسػػػية سػػػكاء داخميػػػة أأف  يعػػػد ىػػػذا االتجػػػاه  .ج 
 كتالزميا مجمكعة مف الكاجبات. ممجرد مجمكعة مف الحقكؽ
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لػػـ ييػػتـ ىػػذا االتجػػاه بالعكامػػؿ أك المػػؤثرات الداخميػػة كالخارجيػػة ممػػا  .د 
كاحػػدان بػدالن مػف أف يكػكف شػامالن ألبعػػاد جعػؿ التحميػؿ القػانكني يبػدك 

 متعددة.

عشللر والقللرن التاسللع  منتمتللد مللا بللين القللرن الثللا - المرحمللة الثالثللة .3
 عشر، وتسمى بالمرحمة الواقعية: 

تزامنت ىذه المرحمة مػع الثػكرة الصػناعية فػي أكاخػر القػرف الثػامف عشػر 
في ىذه المرحمػة كبداية القرف التاسع عشرم حيث انتقمت الدراسات السياسية 
كمحاكلػػة إيجػػاد  ممػػف دراسػػة "مػػا يجػػب أف يكػػكف" إلػػى دراسػػة "مػػا ىػػك كػػائف"

أم بػػػػػػدأت المػػػػػػدارس الكضػػػػػػعية تسػػػػػػيطر عمػػػػػػى  مالحمػػػػػػكؿ المناسػػػػػػبة لمكاقػػػػػػع
حيػػػػث بػػػػدأت تسػػػػتغني عػػػػف الكنيسػػػػة كالنظػػػػرة الفمسػػػػفية  مالمجيػػػػكدات العمميػػػػة

انم كليػػػذا رأل لمعمػػػكـ. فشػػػيدت العمػػػكـ التطبيقيػػػة فػػػي ىػػػذه الفتػػػرة تطػػػكران كبيػػػر 
عممػػػاء االجتمػػػاع ضػػػركرة فصػػػؿ العمػػػكـ االجتماعيػػػة عػػػف كػػػؿ مػػػف الفمسػػػفة 

تميزت ىذه المرحمة بعدة سمات ىي قد ك  .كاألخالؽ كالديف كالتاريخ كالقانكف
 التالية:
انتقؿ عمماء السياسة في ىذه المرحمة مف دراسة "ما يجب أف يكػكف"  .أ 

أم دراسػة الكاقػع كمػا ىػكم كمحاكلػة إيجػاد  ؛إلى دراسة "ما ىك كائف"
 حمكؿ ليذا الكاقع.

التركيػػز عمػػػى دراسػػػة محػػػددات كمتغيػػرات العمميػػػة السياسػػػية ككشػػػؼ  .ب 
العالقات كالتفاعالت بيف البنى كالمؤسسات المككنة لمنظاـ السياسػي 

 .كليس االكتفاء فقط بالكصؼ القانكني ليذه المؤسسات

التطػػكر  كالسػػيماعمػػـ السياسػػة  اكتمػػاؿ جممػػة المتغيػػرات التػػي شػػكمت .ج 
الكبيػػػر فػػػي دراسػػػة عمػػػـ السياسػػػةم كقػػػد بػػػرزت مػػػف خػػػالؿ اتجاىػػػات 
أساسيةم كشكمت نياية ىذه المرحمػة بدايػة تدشػيف المرحمػة السػمككيةم 
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عمػػى ىػػذه االتجاىػػات  حيػػث لخػػصالتػػي أسػػس ليػػا "شػػارلز ميريػػاـ" 
 :5اوتيالشكؿ 

كالمؤسسات كالعمميات االتجاه نحك مقارنة أنماط مختمفة مف األفكار  .أ 
 السياسية.

ة االتجػػػػػاه نحػػػػػك تحميػػػػػؿ القػػػػػكل االقتصػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػة كالجغرافيػػػػػ .ب 
 الظكاىر السياسية.)كعالقتيا بالعممية السياسية( ك 

 .لألفكار كالمؤسسات السياسية االتجاه نحك الدراسة المعمقة .ج 

م االتجػػػػػاه نحػػػػػك دمػػػػػج المػػػػػؤثرات البيئيػػػػػة )االقتصػػػػػاديةم كاالجتماعيػػػػػة .د 
( بالرؤيػػة التطكريػػة كالدراسػػة المعمقػػة السػػابقة. األمػػر إلػػخ ...كالثقافيػػة

 الذم أدل إلى تحكؿ ثكرم في التفكير السياسي. 

االتجػػػػػػاه نحػػػػػػك اسػػػػػػتخداـ أكثػػػػػػر عمكميػػػػػػة لمقيػػػػػػاس الكمػػػػػػي لمظػػػػػػكاىر  .ق 
 السياسية.

 السياسيم الذم مثؿ بداية فعمية لمسمككية. –ظيكر عمـ النفس  .ك 

 :اوتي ى ىذه المرحمة ىككلعؿ ما يؤخذ مف سمبيات عم
عػػػدـ كجػػػكد منػػػاىج عمميػػػة تجريبيػػػة متطػػػكرة كمػػػزكدة بآليػػػات كأدكات  .1

 تحكيـ سميمة.

 سيطرة النظرية األيديكلكجية عمى المجيكدات العممية. .2

كذلػؾ القتصػار الدراسػات  مإلييػاالنتائج التي تػـ التكصػؿ تعميـ فشؿ  .3
 .فقط (األكركبيةالمركزية )كاالجتيادات عمى الدكؿ األكركبية 

 
 

                                                           
 االجتماعٌة، مجلة العلومالسٌاسة فً القرن العشرٌن: تاج العلوم... هل استطاع أن ٌكون علماً سلوكٌاً؟". نصر محمد عارف. "حالة علم  5

 .96-95(، ص 9339، 1)الكوٌت: جامعة الكوٌت، مجلس النشر العلمً، العدد 
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مرحمة وجيزة تمتد من بدايات الحرب العالمية الثانية  - . المرحمة الرابعة4
 نهاية الستينات، تسمى المرحمة السموكية: إلى

تعد ىذه المرحمة منعطفان أساسيان في تطكر العمػكـ االجتماعيػة كالسياسػية 
جتماعيػة سعت ىذه المدرسة الفمسفية إلى الكصكؿ بػالعمـك االبشكؿ خاصم 

إلػػػى سػػػػكية مماثمػػػػة لعمػػػـك الطبيعػػػػة مػػػػف خػػػالؿ الدقػػػػة المنيجيػػػػةم كالتجريػػػػبم 
 .6كالتعميمات الكميةم كالمكضكعيةم كالقياسم كالقدرة عمى التنبؤ بالظكاىر

 :يأتي كمف أىـ سمات ىذه المرحمة ما
انفصػػػاؿ الدراسػػػات السياسػػػية تمامػػػان عػػػف المنػػػاىج التقميديػػػة الفمسػػػفية  .أ 

 كالقانكنية.كالتاريخية 

التركيػػػز عمػػػى دراسػػػة األنشػػػطة كاألدكار كالتفػػػاعالت السياسػػػية دكف  .ب 
ككحػػػدة لمتحميػػػؿم حيػػػث كانػػػت الدراسػػػات  "المؤسسػػػات"التركيػػز عمػػػى 

القانكنيػػة تركػػػز عمػػػى ذكػػر ككصػػػؼ البنػػػى كالمؤسسػػات مػػػف الناحيػػػة 
الخارجية فقط في حيف أصبح الباحث فػي العمػـك السياسػية فػي ىػذه 

 .كيفسرىا يبحث في العالقات كالتفاعالت مالمرحمة

لتفسػػػػػػير الظػػػػػػكاىر  ؛اعتمػػػػػػاد عمػػػػػػـ السياسػػػػػػة عمػػػػػػى العمػػػػػػـك األخػػػػػػرل .ج 
 مظػػػاىرة االنتخابػػػات التػػػي تعتمػػػد عمػػػى اإلحصػػػاء :مثػػػؿ مالسياسػػػية

  .ككيفية اتخاذ القرار السياسي

م مػػع الر بػػة كيػػر األمبريقػػي فػػي الدراسػػة كالبحػػثاالعتمػػاد عمػػى التف .د 
 .7كذج عممي لمبحثالشديدة في تطكير نم

لكؿ ظاىرة  ونإبدأ االعتماد بشكؿ أكبر عمى المنيج الكميم بمعنى  .ق 
 نتخابات".سياسية تعبير رقمي مثؿ "اال

                                                           
 .39-94ق، ص للمزٌد من التفاصٌل حول مرحلة تحول علم السٌاسة بالمعنى الوضعً السلوكً، انظر: المرجع الساب 6

 .39-92للمزٌد من التفاصٌل، انظر: المرجع السابق، ص  7
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 ة.ناالعتماد عمى الدراسات السياسية المقار  .ك 

قػػػد أحػػػدثت تغييػػػران جػػػذريان فػػػي جػػػكىر عمػػػـ الثػػػكرة السػػػمككية تكػػػكف كبػػػذلؾ 
 أكحيػػػػػث كحداتػػػػػو التحميميػػػػػة أك نظريتػػػػػو  .سػػػػػكاءعمػػػػػى الالسياسػػػػػة كمحتػػػػػكاهم 

مفاىيموم فبعد أف كانت الدكلة ىي المكضكع األساس لعمـ السياسػة إال أنيػا 
بذلؾ كانت في طريقيا ألف تنزع عنيا القداسةم كتفقد مركزيتيػا كتتحػكؿ إلػى 
مؤسسة لمحكـم فقد أدت أعماؿ الركاد العالمييف في ىذا الحقػؿ إلػى أف يعػاد 

مػػى أنيػػا الحككمػػة كأنيػػا مجػػرد كسػػيمة أك مطيػػة ألم تكػػكيف تعريػػؼ الدكلػػة ع
كالقػػكل االجتماعيػػة  كبػػذلؾ أصػػبحت الجماعػػات .8ةمبيػػاأل  وديمقراطػػي يشػػكم

ىمػػا  "العمميػػة"ك "السػػمكؾ"أصػػبح مفيكمػػا  فقػػدىػػي محػػكر االىتمػػاـ كالتركيػػزم 
مفيػػـك محػػؿ  "النظػػاـ"حػػؿ مفيػػـك  حيػػثالمفتػػاح الػػرئيس فػػي عمػػـ السياسػػةم 

 . "الدكلة"
مفػػػػػػاىيـ السػػػػػػمكؾم كالجماعػػػػػػاتم  كالسػػػػػػيماكبػػػػػػذلؾ اسػػػػػػتطاعت السػػػػػػمككية 

كالعمميػػاتم كالػػنظـم أف تشػػيع ىػػذه المغػػة داخػػؿ البحػػث السياسػػي األمػػر الػػذم 
يذا االتجاه إلى تطكير فركع العمـك السياسػية التػي ب مما أدلأحدث ثكرة فيو 

الػػرأم العػػاـم تتعامػؿ مػػع الكاقػػعم مثػػؿ السياسػػة المقارنػػةم كالتنميػػة السياسػػيةم ك 
 .9إلخكالعالقات الدكلية... 

مرحمللة مللا بعللد السللتينات. تسللمى مرحمللة مللا بعللد  - . المرحمللة الخامسللة5
 السموكية: 

لقد مثمت السمككية في المرحمػة السػابقة تعبيػران كتجميػان لمحداثػة فػي العمػكـ 
االجتماعيةم بما فييا عمـ السياسةم لدرجػة أنيمػا امتزجػا حتػى صػارا مفيكمػان 

                                                           
2Gunnell, J.G. The Declaration of the State and the Origin of American  Pluralism. In Farr, J.et al, 

(Eds), Discipline and History; Political Science in the United States (Michigan: The University of 

Michigan Press, 1993), P.22. 

 .31المرجع السابق، ص ً: ف 

 .39-33للمزٌد من التفاصٌل، انظر: المرجع السابق، ص 1
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كاحػػػػدان فػػػػي أدبيػػػػات التنميػػػػة السياسػػػػية كالسياسػػػػة المقارنػػػػةم حيػػػػث أصػػػػبحت 
 ذاتيػػاالسػػمككية ىػػي عمميػػة التحػػديث أك الحداثػػةم كأصػػبحت عمميػػة التحػػديث 

تبنػػػػي المنظػػػػكر المعرفػػػػي السػػػػمككي فػػػػي البحػػػػثم كالتحميػػػػؿ السياسػػػػيم كفػػػػي 
ىذه المرحمة ظيكر مفيـك "ما الممارسة السياسيةم إال أف مف أىـ خصائص 

م الػػذم أصػػبح قاسػػمان مشػػتركان فػػي معظػػـ المطارحػػات الفمسػػفية كالعمميػػة عػػد"ب
 .كاأليديكلكجية كمف ضمنيا "ما بعد السمككية"

ىػػذه المرحمػػة ىػػي المقالػػة التػػي فػػي  كلعػػؿ مػػف أبػػرز التحػػكالت المفصػػمية
 معمػػـ السياسػػة فػػي المرحمػػة السػػمككية انتقػػد فييػػاف" التػػي ك سػػتيإفيػػد يكتبيػػا "د

. فقػػد رأل "مػػا بعػد السػػمككية"التػي كانػػت سػببان لنقػػؿ عمػـ السياسػػة إلػػى مرحمػة 
أف الدراسػػات السياسػػية بػػدأت تنحػػرؼ عػػف معناىػػا الحقيقػػي كقػػدـ جممػػة مػػف 

 االنتقادات ىي:
 عػػد  كقػػد اقتصػػار التعبيػػر عػػف الظػػاىرة السياسػػية بتعبيػػر رقمػػي فقػػط.  .أ 

ا بالقيـ إضػافة بحيث يجب التعبير عني ؛ىذا  ير كاؼو يستكف" أف إ"
كقػػػد عػػػزا الػػػبعض ىػػػذا القصػػػكر إلػػػى طبيعػػػة  إلػػػى الدراسػػػات الكميػػػة.

ا ال تكتػػػػػرث إال نيػػػػػإالسػػػػػمككية ذاتيػػػػػا فػػػػػي التعامػػػػػؿ مػػػػػع المشػػػػػكمةم إذ 
 .10ة حتى تحقؽ الحياد العمميبالمشكالت المحايد

اإلخفاؽ في الممارسة السياسػية إليجػاد حمػكؿ لممشػكالت المكجػكدة  .ب 
الػذم كػاف فػي جػكىره إخفاقػان لمنظكمػة عمػـ فػي المجتمعػاتم األمػر 

 السياسة في تقديـ حمكؿ فاعمة إلصالح الكاقع السياسي كقيادتو.

 ةمقصػدي  يجب أف تككف البحكث كاالجتيادات فػي العمػكـ السياسػية  .ج 
ىادفة مثؿ دراسة التحػكؿ الػديمقراطي باإلضػافة إلػى محاكلػة إيجػاد 

                                                           
 .34-33نصر محمد عارف. "حالة علم السٌاسة فً القرن العشرٌن..."، مرجع سابق، ص 13
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دكف تقػديـ مػف حمكؿ ليذه الظاىرةم كليس االكتفػاء بدراسػة الظػاىرة 
 أية حمكؿ.

كيمكػػف القػػػكؿ: إف ىػػػذه المرحمػػة ارتبطػػػت بتحػػػكالت فكريػػة كبػػػرلم األمػػػر 
مػا "م كالػدعكة إلػى "الحداثػة"كانتيػاء  "مػا بعػد السػمككية"الذم أدل إلػى ظيػكر 

تمكلكجية لمعمػػػـك بسػػػألم فيػػػي فتػػػرة تغييػػػرات جكىريػػػة فػػػي البنيػػػة ا"بعػػػد الحداثػػػة
ف جميع المسممات كالمقدمات الكبػرلم ككسػائؿ تحصػيؿ إاالجتماعيةم حيث 

المعرفةم ك اياتيا جميعان في حالػة مػف المراجعػةم كالشػؾم كعػدـ اليقػيفم ممػا 
 .11البعديات"ك بالبعض لتسمية ىذه المرحمة بمرحمة "المراجعة كالتقكيـ  حذا

كلعؿ ىناؾ جممة مف المتغيرات التي أدت دكران جكىريان في إحداث النقمة 
 مم كمف ثػـ شػكمت ىػذه المرحمػة"ما بعد السمككية"إلى  "السمككية"النكعية مف 

 :12كىي
إف مجمػػؿ النمػػاذج المعرفيػػة تقػػـك عمػػى أف المنظػػكر المعرفػػي الجديػػد  .أ 

دان حتػى يكلد في رحـ القديـ كعمى ىامشوم بحيػث يتمحػكر ركيػدان ركيػ
 يحؿ محمو.

مبريقيػػػػػػة كالكضػػػػػػعية كالتحػػػػػػكؿ إلػػػػػػى الكاقعيػػػػػػة كالنظريػػػػػػة إلإخفػػػػػػاؽ ا .ب 
 التفسيرية.

فمػػػـ تسػػػتطع صػػػيا ة  ؛إخفػػػاؽ السػػػمككية فػػػي تحقيػػػؽ مػػػا كعػػػدت بػػػو .ج 
نظريات عامةم كلػـ تسػتطع تحقيػؽ القػدرة عمػى التنبػؤم كلػـ تسػتطع 

مف  أف تبني عممان سياسيان عمى شاكمة العمكـ الطبيعيةم بؿ إف كثيران 
 كمراجعة. شؾ مقكالتيا أصبحت مكضع 

                                                           
 .37-33للمزٌد من التفاصٌل انظر: المرجع نفسه، ص 11

 .36-35نصر محمد عارف. "حالة علم السٌاسة فً القرن العشرٌن..."، مرجع سابق، ص 19
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بشػكؿ الشػؤكف اإلنسػانية العمػـ أك فػي مراجعة فكرة التقدـ سػكاء فػي  .د 
م فالحربػػاف العالميتػػاف األكلػػى كالثانيػػةم كاألسػػمحة النككيػػة التػػي عػػاـ

عمػػػى مسػػػتكل الشػػػأف تيػػػدد بػػػدمار األرض تشػػػكؾ فػػػي ىػػػذه الفكػػػرة 
عي يختمػػؼ عنػػو فػػي اإلنسػػانيم كػػذلؾ فػػوف التقػػدـ فػػي العمػػـ االجتمػػا

ف إيمكػػػف الحكػػػـ عميػػػوم حيػػػث  أمػػػر مممػػػكسه كىػػػك  .العمػػػـ الطبيعػػػي
نيكتف"م لكف إسحاؽ أينشتايف" أكثر تقدمان مف فيزياء "ألبرت فيزياء "

ىؿ يمكف القكؿ: إف أيان مف عمماء السياسة المعاصريف أكثر تقدمان 
ريػػػاـ"؛ ييسػػػتكف" أفضػػػؿ مػػػف "تشػػػارلز مإمػػػف السػػػابقيف؛ فيػػػؿ "ديفيػػػد 

 .13ناىيؾ عف "أرسطك"؟!

األثػػر الػػػذم أحدثػػػو كتػػػاب "تكمػػاس كػػػكىف"م "بنيػػػة الثػػػكرات العمميػػػة"  .ق 
مثػػػػؿ: التطػػػكر العممػػػػيم كالنمػػػكذج المعرفػػػػي  قػػػدمياكالمفػػػاىيـ التػػػػي 

(Paradigm) ...م أحػػػدثت عمميػػػات إلػػػخم كالعمػػػـ المتعػػػارؼ عميػػػو
متعددة مف المراجعات في عمـ السياسةم كدفعت كثيران مف الباحثيف 

عمػػػػى محاكلػػػػة تغطيػػػػة مفيػػػػـك "النمػػػػاذج" عمػػػػى عمػػػػـ السياسػػػػةم  إلػػػػى
في المرحمة السمككيةم كىؿ استطاع أف يشكؿ نمكذجانم أك  األخص

 .14ذلؾ أنو لـ يزؿ في مرحمة دكف
ممػا يتصػؼ بػو مػف قػدـ  عمػى الػر ـ يتبػيف أف عمػـ السياسػةم ما تقدـم م

إال أنو عمـ حديثم كبكؿ المعايير العممية كالمنيجيةم فقد برز عمػـ السياسػة 
بكصفو فرعان مستقالن مف فركع العمكـ االجتماعيػةم كذلػؾ إثػر تراجػع المنػاىج 

                                                           
13  Pall, T. Is There Progress in Political Science?. In Pall (Ed.): Idioms of Inquiry: Critique and 

Renewal in Political Science, (New York: State University of New York, 1987) p. 13. 

 .36فً: المرجع السابق، ص 

14 Rica, D.M. The Tragedy of Political Science: Politics, Scholarship, and Democracy, (New 

Heaven, CT: Yale University Press, 1984), P. 176. 

 .36فً: المرجع السابق، ص 
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الفمسفية كالتاريخية كاالقتصادية كالكضعية في الدراسات السياسية كقد حػاكؿ 
عػػف  ان العالميػػة الثانيػػة فصػػؿ عمػػـ السياسػػة بعيػػدعممػػاء السياسػػة بعػػد الحػػرب 

الفمسفة كالقانكف كالتاريخ كاألخالؽم كىي العمكـ االجتماعيػة كاإلنسػانية التػي 
تيػػيمف بمفاىيميػػا كمناىجيػػا كأدكاتيػػا البحثيػػة  –كحتػػى كقػػت قريػػب  –كانػػت 

المتكاضػػػعة عمػػػى الدراسػػػات السياسػػػيةم كتعػػػكؽ بػػػركز عمػػػـ السياسػػػة بكصػػػفو 
 .15بذاتو عممان مستقالن 

نو نتيجة التطكر الكبير الذم كصمت إليو دراسة الظػاىرة إ :يمكف القكؿك 
م 16السياسػيةم فقػػد أخػذ االعتػػراؼ بعمػػـ السياسػة كعمػػـ قػػائـ بذاتػو يأخػػذ مكقعػػو

بدأت النقاشات المعمقة األكلى لالعتػراؼ بػو كتطػكيره كعمػـ فػي الكاليػات  فقد
لمجتمػػع األمريكػػي كىػػذا فػػي المتحػػدة األمريكيػػة لدرجػػة أنػػو اصػػطب  بصػػبغة ا

 :17الكاقع يعكد لمجمكعة مف األسباب أىميا
القفزات اليائمة التي حدثت في الكاليات المتحدة األمريكية فػي مجػاؿ  .أ 

التعميـ كالتجارة كالصناعةم كالتي شكمت عامؿ جذب لعدد مف عمماء 
 أكركبا كسائر الطاقات العممية كالفكرية القادمة إلػى الكاليػات المتحػدة

 .األمريكية

نقمػػكه  فقػػدلعػػب العممػػاء الميػػاجريف دكران بػػارزان فػػي تطػػكير ىػػذا العمػػـم  .ب 
مػػػػػف مناىجػػػػػو التقميديػػػػػة إلػػػػػى المنػػػػػاىج الحديثػػػػػة التػػػػػي تعتمػػػػػد عمػػػػػػى 

العممػػاء  السػػيماك  مالمالحظػػة كاالسػػتنباط كاالسػػتقراء ككضػػع الفػػركض

                                                           
 .97عبد الخالق عبد هللا. "هل انتهى علم السٌاسة حقاً"، مرجع سابق، ص  15

كعلم وللمزٌد من التفاصٌل حول بعض اآلراء والنقاشات الفكرٌة المتعلقة بوضع علم السٌاسة باعتباره فرعاً من العلوم االجتماعٌة، واعتباره  16

، 4بارٌس: منشورات عوٌدات،ط. –جورج ٌونس. سلسلة زدنً علماً، )بٌروت . ترجمة مدخل إلى علم السٌاسةكامل ومتخصص انظر: جان مٌنو. 

 .332-333(، ص 1126

 . 9(، ص 9313)دمشق: جامعة دمشق،  مبادئ علم السٌاسة،جاسم زكرٌا. 17
التقالٌد األخرى، ألنها موجودة إن التركٌز على علم السٌاسة األمرٌكً بوصفه النموذج المعرفً السائد فً العلوم السٌاسٌة فً العالم ال ٌعنً انعدام 

ا، األمر فً حدود دوائرها الثقافٌة، واإلقلٌمٌة، واللغوٌة، ألنها لم تستطع أن تصل إلى تشكٌل رؤٌتها الخاصة وإنتاج نموذجها المعرفً الخاص به

 الذي جعلها غٌر قادرة أن تكون حاضرة على المستوى الدولً. 
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األلمػػػػػاف الػػػػػذيف جػػػػػاؤكا بػػػػػاقتراب اجتمػػػػػاعي لمسياسػػػػػة عكػػػػػس بصػػػػػكرة 
يرات "مػػػاكس فيبػػػر"م كقػػػد قػػػدـ ىػػػؤالء إلػػػى عمػػػـ السياسػػػة أساسػػػية تػػػأث

ك"سػػػػيغمكند يػػػػايـ"م "إيميػػػػؿ دكرككأعمػػػػاؿ كػػػػؿ مػػػػف "كػػػػارؿ مػػػػاركس"م 
 .18ميشميز"ركبرت مكسكا"م ك"  يتانكتك"م ك"يبار  فيمفريدكفركيد"م ك"

الحرب العالميػة الثانيػة عػف أحػداث جسػاـ  يػرت كجػو العػالـ  أسفرت .ج 
اسػػػػتقمت معظػػػػـ دكؿ العػػػػالـ الثالػػػػث  فقػػػػد ؛كخارطػػػػة القػػػػكل السياسػػػػية

ممػػا أتػػاح المجػػاؿ أمػػاـ عمػػـ  مكتطػػكرت كسػػائؿ االتصػػاؿ كالتكنكلكجيػػا
السياسػػة لمتمػػدد ككلػػكج مػػداخؿ متنكعػػة فػػي شػػتى العمػػـك كالنشػػاطات 

دخػػػؿ كمػػػا بػػػؿ أصػػػبح مػػػف أكثػػػر العمػػػكـ حضػػػكران كتػػػأثيران.  ماإلنسػػػانية
فػػي  سػػيمتأكىنػػاؾ عػػدة عكامػػؿ  .الجامعػػات األمريكيػػة كعمػػـ مسػػتقؿ

 :19األمريكية أىميا اتكعمـ مستقؿ إلى الجامع ىذا العمـدخكؿ 

الجامعػػػػػػات األمريكيػػػػػػة كانػػػػػػت إمػػػػػػا مؤسسػػػػػػات خاصػػػػػػة أك تابعػػػػػػة إف  -
 لمجالس بمدية.

تاريخيػػان  ة األمريكيػػة تقاليػػد جامعيػػة راسػػخةفػػي الكاليػػات المتحػػد لػػيس -
 تقؼ عقبة أماـ عممية التطكير.

جيػػػػػػدة لألحػػػػػػزاب كاإلدارات  الحاجػػػػػػة الماسػػػػػػة إلعػػػػػػداد كػػػػػػكادر إداريػػػػػػة -
 المحمية.

النمػػػػػػك المتسػػػػػػارع السػػػػػػتخداـ المسػػػػػػكح االجتماعيػػػػػػة فػػػػػػي الجامعػػػػػػات  -
 .20األمريكية

تػػػػػػػأثيرات المؤسسػػػػػػػات التمكيميػػػػػػػةم كمؤسسػػػػػػػة "كارنػػػػػػػاج"م ك"رككفمػػػػػػػر"  -
م فقػػد تبنػػت ىػػذه المؤسسػػات أجنػػدة بحثيػػة تركػػز عمػػى إلػػخك"فػػكرد"... 
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تػكزع عمػى أبحػاث مػف  الػكفيرة القضايا الكاقعيةم كمف ثـ كانت المػنح
 .21ىذا النكع كبأسمكب تنافسي

لرائػػد الػػذم يكجػػد فيػػو كبػػذلؾ أصػػبحت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة البمػػد ا
 كف لعمـ السياسة في النصؼ األكؿ مف القرف العشريف. باحثكف متفر 

كر عمػػػـ طػػػلكػػػف فػػػي مػػػكازاة ذلػػػؾ لعبػػػت عكامػػػؿ سػػػمبية أخػػػرل فػػػي تػػػأخر ت
 منيا: السياسة في الدكؿ األكركبية

لعبػػػت البنيػػػة التقميديػػػة لمجامعػػػات األكركبيػػػة دكران أساسػػػيان فػػػي إعاقػػػة  .أ 
دخكؿ عمـ السياسة الجامعات األكركبية حتى انتياء الحرب العالميػة 

 الثانية.

إلقامة معيػد لمعمػكـ السياسػية كاإلداريػة فػي  "سالفندرم"فشؿ مشركع  .ب 
لمعمػػػـك الػػر ـ مػػف نجػػػاح إنشػػاء المدرسػػة الحػػرة كعمػػى  م1846عػػاـ ال

السياسية إعدادان  التي تسيـ في إعداد الككادر م1872السياسية عاـ 
 .1945إال أف الككادر بقيت خارج الجامعات حتى عاـ م تقنيان فاعالن 

فػػي تقػػدـ عمػػـ السياسػػة كتطػػكره عمػػى  أسػػيمتالخطػػكة الكبيػػرة التػػي  تعػػد  
يػػػة الجمع"نطػػػاؽ كاسػػػع ىػػػي مػػػا قامػػػت بػػػو منظمػػػة اليكنسػػػكك العالميػػػة إنشػػػاء 

م كمػػا عقػػدت نػػدكة عالميػػة لدراسػػة منػػاىج 1948عػػاـ  "الدكليػػة لعمػػـ السياسػػة
عمـ السياسة في فمكرنسػا بويطاليػا. أمػا فػي الػكطف العربػي فػوف عمػـ السياسػة 

س حاليػػػػان فػػػػي العديػػػػد مػػػػف الجامعػػػػات العربيػػػػة كمنيػػػػا تجربػػػػة جػػػػادة فػػػػي يػػػػدر  
 .22الجميكرية العربية السكرية
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السياسة )المفهوم والتعريف(:عمم  - الثاني بحثال  

 تقديم:
فعػػؿ ساس/يسػػكسم الكممػػة "سياسػػة" مشػػتقة أساسػػان فػػي المغػػة العربيػػة مػػف 

كمعناىا عالج األمر أك صرفو كدبرهم كىي كممة تبدك محايدة كال تنطكم في 
ف كانػػػت تػػػكحي  ذاتيػػػا أك تركيبتيػػػا المغكيػػػة عمػػػى حكػػػـ قيمػػػي أك أخالقػػػيم كا 

يةم فعندما يقاؿ عػف أمػر مػا أنػو عػكلج بطريقػة بمعاف إيجابية أكثر منيا سمب
سياسػػية فػػوف المعنػػى يػػكحي بػػأف أسػػمكب المعالجػػة كػػاف سػػمميان كىادئػػانم أك أف 

.  يػػػر أف إلػػػخأم بطريقػػػة دبمكماسػػػية...  بمياقػػػة كحكمػػػةىػػذه المعالجػػػة تمػػػت 
االستخداـ الدارج ليذه الكممػةم سػكاء فػي لغػة التخاطػب المتداكلػة بػيف النػاس 

الصحافة ككسائؿ اإلعالـم صبغت بمعاني كأكصاؼ مختمفة كشػديدة أك في 
ؼ كممة "سياسة" لمداللة عمى األنشطة التي تتطمب مػف كظ  تي  التبايف. فأحيانان 

اقػة كحسػف التصػرؼم كفػي أحيػاف يالقائميف عمييػا قػدران كبيػران مػف الحكمػة كالم
ف القػائميف لمداللة عمى األنشػطة التػي تتطمػب مػ ؛ؼ عمى العكسكظ  أخرل تي 

كميػارات ليسػت إيجابيػة أك ذات طبيعػة أخالقيػة دائمػان  خاصػة عمييا صفات
أك بالضركرة. فصكرة السياسي لدل البعض أنو الشخص الذم يمتمؾ قدرات 
خاصػػة تمكنػػو مػػف ممارسػػة الخػػداع كالمراك ػػة كالغمػػكض أك حتػػى االبتػػزازم 

ي ىػك الشػخص قؿ سػمبيةم كيصػبح السياسػأكأحيانان أخرل تككف ىذه الصكرة 
الػذم يتصػؼ بالمركنػة كالقػػدرة عمػى تكظيػؼ كاسػػتخداـ كػؿ المػكارد كالكسػػائؿ 

 عػف كاألدكات المتاحة لمكصكؿ إلى أىداؼ أك  ايات محددة بصرؼ النظػر
كلػػػذلؾ تبػػػدك  .إلػػػخمشػػػركعية أك عػػػدـ مشػػػركعية ىػػػذه األىػػػداؼ كالغايػػػات... 

ؽ بالمشتغميف مدركات الجميكر عف السياسة كما تكلده مف صكر ذىنية تتعم
 بيا مختمطة كمتباينة.
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 ففػػي ؛أمػػا بالنسػػبة لتعريػػؼ السياسػػة تػػـ ربطيػػا بػػػ "كػػؿ مػػا يتصػػؿ بالدكلػػة"
القيػػػاـ بػػػاألمر بمػػػا يصػػػمحوم كيعرفيػػػا معجػػػـ  :قصػػػد بالسياسػػػةلسػػػاف العػػػرب يي 
حسػػػب معجػػػـ "الكامػػػؿ" ب"فػػػف إدارة المجتمعػػػات اإلنسػػػانية"م ك  :"ركبيػػػر" بأنيػػػا

دارة فػػي المجتمػػع المػػدني". كتبعػػان لمعجػػـ "العمػػكـ "تتعمػػؽ السياسػػة بػػالحكـ كاإل
االجتماعيػػة" تشػػير السياسػػة إلػػى "أفعػػاؿ البشػػر التػػي تتصػػؿ بنشػػكب الصػػراع 
أك حسمو لمصالح العاـ يتضمف دائمان استخداـ القكة أك النضاؿ في سبيميا". 

"أصػػػػػكؿ أك فػػػػػف إدارة الشػػػػػؤكف السياسػػػػػة بأنيػػػػػا "المعجػػػػػـ القػػػػػانكني"  كيعػػػػػر ؼ
 .23العامة"

 ير أف المشكمة األساسػية ال تتعمػؽ بصػكرة السياسػة فػي أذىػاف النػاسم 
أك كيفيػػة إدراكيػػـ لمعانييػػا كمضػػامينيام أك حكػػـ النػػاس عمػػى طبيعػػة النشػػاط 

نمػػػا تكمػػػف المشػػػكمة  كالسياسػػػيم كىػػػؿ ىػػػك نشػػػاط محمػػػكد أ  يػػػر محمػػػكدم كا 
بدقػػػة فػػػي أذىػػػاف كمفيكمػػػو أساسػػػان فػػػي عػػػدـ كضػػػكح معنػػػى ىػػػذا المصػػػطمح 

جػد فيػو الكثيػر مػف ية العظمى مػف النػاس العػادييف. ففػي الكقػت الػذم الغالبي
منيػا أك المتخمفػةم كالغنيػة منيػا أك  متقدمةال مالناسم كفي جميع أنكاع الدكؿ

الفقيػػػػػػرةم االسػػػػػػتعداد الػػػػػػذىني لتقبػػػػػػؿ حقيقػػػػػػة أف االقتصػػػػػػاد كاإلدارة كالفمسػػػػػػفة 
كضػػكعات ىػػي عمػػـك ليػػا قكاعػػد كأصػػكؿ كمنػػاىج كتشػػكؿ م مإلػػخكالتػػاريخ... 

القميػػػؿ مػػػف النػػػاس ىػػػـ الػػػذيف  عمػػػى أف لمدراسػػػة األكاديميػػػة كالبحػػػث العممػػػيم
عمـ لو  عمى أنياسبؽ لمتعامؿ مع السياسة يتكفر لدييـ االستعداد الذىني الم
 أصكلو كقكاعده كمناىجو المحددة.

مف اقتنػاع الجميػع بػأف ممارسػة السياسػة أمػر حتمػي ال  عمى الر ـ مىذا
مف المجتمعػات اإلنسػانيةم ميمػا كانػت درجػة تطػكرهم  نى عنو ألم مجتمع 

لسػػبب بػػدييي كىػػك أف السياسػػة أمػػر يػػرتبط ارتباطػػان عضػػكيان بقيػػاـ كاسػػتمرار 
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المجتمعػػػات اإلنسػػػانيةم كمػػػف ثػػػـ فػػػال يمكػػػف االسػػػتغناء عنػػػو مطمقػػػانم إال أف 
الصكرة األكثر شيكعان في أذىاف الناس ىي أف السياسة أقػرب مػا تكػكف إلػى 

كليػذا فػوف الصػكرة األكثػر انطباعػان فػي أذىػاف الكثيػريف  .إلى العمـالفف منيا 
بػػالغمكض كاألسػػرار كربمػػا باإلثػػارة أيضػػان. كمػػا  ممػػيءىػػي أف السياسػػة عػػالـ 

يػػػرتبط العمػػػؿ السياسػػػي  البػػػان بمظػػػاىر مػػػف النشػػػاط تثيػػػر القمػػػؽ عػػػادة مثػػػؿ 
 .إلخالمظاىرات كاالضطرابات كالمعارؾ االنتخابية... 

م يكتنؼ مفيكـ السياسة ال يقتصػر عمػى عامػة النػاسم إف الغمكض الذ
نمػػا يمتػػد ليشػػمؿ الخبػػراء كالمتخصصػػيف أيضػػانم فمػػا تػػزاؿ ىنػػاؾ صػػعكبات  كا 

كتعريػػؼ محػػدد يمكػػف أف  كاضػػح عديػػدة تعتػػرض طريػػؽ االتفػػاؽ عمػػى مفيػػكـ
مف جانب عمكـ البػاحثيفم فعممػاء السياسػة ال يزالػكف مختمفػيف  مقى إجماعان ي

حكؿ تعريػؼ السياسػة كعمػـ كمػف ثػـ حػكؿ نػكع المكضػكعات اختالفان كاضحان 
التي تشكؿ نطاؽ الحقؿ البحثي ليذا العمـ. فيناؾ مف يعرفػو عمػى كطبيعتيا 

العمـ الذم يبحث في كيفية إدارة شؤكف الدكلة كأسػمكب ممارسػة السػمطة "أنو 
(Authority) آخػػػركف العمميػػػة التػػػي تتعػػػاكف بمقتضػػػاىا  يعػػػدىافػػػي حػػػيف م

فريػػؽ آخػػر  يعػػرؼك  24."الجماعػػة البشػػرية مػػع مشػػكالتيا كصػػكالن إلػػى أىػػدافيا
أك التيديػػػػػػػػد القػػػػػػػػكة تفػػػػػػػػاعالت إنسػػػػػػػػانية محممػػػػػػػػة باسػػػػػػػػتخداـ  أنيػػػػػػػػاالسياسػػػػػػػػة 
العمػػـ الػػذم يبحػػث فػػي أكضػػاع كمػػكازيف  وكىنػػاؾ مػػف يػػرل أنػػ .25ياباسػػتخدام

 كيفيػػة انعكػػاس مككنػػاتإذ تعبػػر عػػف  ؛فيػػي لػػب السياسػػة م(Power)القػػكة 
كىنػاؾ  .عمى العالقات بيف األفراد كالفئػات االجتماعيػة ذاتيا كمظاىرىا القكة
 .عرفػػو عمػػى أنػػو العمػػـ الػػذم يبحػػث فػػي كيفيػػة صػػنع القػػرارات الجماعيػػةمػػف يي 
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العمػػػـ الػػػذم يبحػػػث فػػػي كيفيػػػة تخصػػػيص المػػػكارد المحػػػددةم " آخػػػركف كييعرفػػػو
 .26"إلخشباع طمبات الرا بيف في الحصكؿ عمييا... كالتي ال تكفي دائمان إل

أما الفكر الماركسي فيضع السياسة ضمف مككنات البنيػاف العمػكم الػذم 
يشػػكمو نمػػط اإلنتػػاج بمػػا يضػػمف الػػتحكـ بػػالقكل كالعالقػػاتم فالسياسػػة ترتكػػز 

السياسػػػػة النشػػػػاط الػػػػرئيس لمدكلػػػػة بكصػػػػفيا ميػػػػداف  تعػػػػد  عمػػػػى االقتصػػػػادم إذ 
 .27الصراع بيف الطبقات في سبيؿ السيطرة كالقكة

تعػدد الػرؤل الفكريػة أك األيديكلكجيػة التػي  إلىيرجع تعدد ىذه التعريفات 
أك اخػتالؼ المنػاىج كأسػاليب التحميػؿ المسػتخدمةم أك البػاحثكف ينطمؽ منيا 

 .باحػػث إلػػػى مكضػػكع عمػػـ السياسػػػة الخػػتالؼ الزاكيػػة التػػي ينظػػػر منيػػا كػػؿ
إال أنيا تتقاطع  ؛مف أف لكؿ مف ىذه التعريفات مزاياىا كعيكبيا عمى الر ـك 

 نقاطعند بعض النقاطم كقد تتكازل عند نقاط أخرلم كلكف يكجد بينيا دائمان 
كعمى أم حاؿم لـ يتمكف أم منيا مف تقديـ تعريؼ شػامؿ كجػامع  .مشتركة

ف ىػػػذه التعريفػػػات إ :سياسػػػة. كلػػػذلؾ يمكػػػف القػػػكؿحتػػػى اوف لماىيػػػة عمػػػـ ال
 تتكامؿ لتشكؿ مجتمعة صكرة أكثر كضكحان عف ماىية عمـ السياسة.

 هل السياسة عمم؟ - المطمب األول
ىنػػػاؾ إجمػػػاع بػػػيف البػػػاحثيف عمػػػى ضػػػركرة أف تخضػػػع دراسػػػة الظػػػكاىر 

المتبعة في دراسة الظػكاىر  هكمعايير السياسية لجميع خطكات البحث العممي 
االجتماعيةم كذلؾ بأكبر قدر مف االنضػباط كالدقػة كاإلتقػاف.  يػر أف ىنػاؾ 
مػػػف بػػػيف البػػػاحثيف مػػػف يطمػػػح إلػػػى مػػػا ىػػػك أبعػػػد مػػػف ذلػػػؾم كيػػػرل أنػػػو مػػػف 

 مفػػي ميػػداف العمػػـك الطبيعيػػة ذاتيػػا الضػػركرمم  تطبيػػؽ المنػػاىج المسػػتخدمة
ف فػػي دراسػػة المكضػػكعات كالقضػػايا السياسػػية. كمػػف بػػي مكحتػػى الدقيقػػة منيػػا

                                                           
 .91، مرجع سابق، ص بادئ علم السٌاسةمحسن نافعة.  96

 .921، مرجع سابق، ص موسوعة العلوم السٌاسٌةمحمد محمود الربٌع، وإسماعٌل صبري مقلد )محرران(، 97
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ىػػؤالء مػػف ينتمػػكف إلػػى مػػدارس كتيػػارات فكريػػة كتحميميػػة مختمفػػة كالماركسػػية 
كالكضػػػػعية كالسػػػػمككية. كينطمػػػػؽ ىػػػػذا االتجػػػػاه مػػػػف أىميػػػػة كضػػػػركرة الفصػػػػؿ 

أم خػػػاؿ تمامػػػان مػػػف أم أحكػػػاـ  (Objective) "ادممػػػا ىػػػك مػػػ"الكامػػػؿ بػػػيف 
بأحكػػاـ م أم محم ػؿ  (Subjective)"مػا ىػك ذاتػػي"قيميػة أك أخالقيػة؛ كبػيف 

ىػػك كحػػده الػػذم يمكػػف التعامػػؿ معػػو حقػػائؽ  ادمالبعػػد المػػ .قيميػػة أك أخالقيػػة
 مفػال يمكػف التعامػؿ مػع نتائجػو كحقػائؽ مكضػكعية يالبعػد الػذات مػاأ ممجردة

ألنيػػا مجػػرد آراء أك كجيػػات نظػػر أك أحكػػاـ كمقػػكالت لػػـ تثبػػت صػػحتيا عػػف 
 طريؽ االختبار.

تحكليػػا إلػػى عمػػـ دقيػػؽ  مكػػافباإلأنػػو السياسػػية  يعتقػػد أنصػػار الدراسػػات
تطػػكير منػػاىج كأدكات التحميػػؿ المسػػتخدمة فػػي دراسػػة ىػػذه الظػػكاىر بكذلػػؾ 

إلػػى الحػػد الػػذم يجعميػػا قػػادرة عمػػى اختبػػار كػػؿ الفػػركض كالمقػػكالت كبالتػػالي 
كمػا ىػك ذاتػي  يػر صػحيحم أك  يػر عممػػي.  مكصػحيح مػادمفػرز مػا ىػك ك 

مػػف العمػػـك الدقيقػػة يكاجػػو  ة يػػر أف الطمػػكح نحػػك تحكيػػؿ السياسػػة إلػػى كاحػػد
تتجمػػى فػػي  بمصػػاعب متعػػددةم كعميػػو أف يتغمػػب عمػػى ثػػالث عقبػػات رئيسػػة

 :اوتي
 العقبة األولى: 

تتعمػػػؽ بصػػػحة المعمكمػػػات المتاحػػػة كالتػػػي يمكػػػف التعامػػػؿ معيػػػا حقػػػائؽ 
(Facts) فالدراسػػػػات السياسػػػػية تنصػػػػب فػػػػي نيايػػػػة المطػػػػاؼ عمػػػػى دراسػػػػة .

عمػى المسػتكل الجمػاعي.  أـالسمكؾ اإلنسػانيم سػكاء عمػى المسػتكل الفػردم 
كمػػػػا ىػػػػك معػػػػركؼ عػػػػف ىػػػػذا السػػػػمكؾ مػػػػا زاؿ سػػػػطحيان كمحػػػػدكدان. لػػػػذام فػػػػوف 
التفاعالت البشرية ليست ببساطةم مف طبيعػة مماثمػة لممػكاد أك لمخاليػا التػي 

 عيا لمفحكص كالتجارب المخبرية.يمكف إخضا
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 العقبة الثانية: 
تتعمػػػػؽ بمػػػػػا يمكػػػػػف تسػػػػػميتو بػػػػػالقيـ الخفيػػػػػة أك الكامنػػػػػة كراء المفػػػػػاىيـ أك 
النماذج أك النظريات التي تحاكؿ تفسير الظكاىر السياسية. فػالقكؿ بومكانيػة 
تصػػميـ مفػػاىيـ أف نمػػاذج أك نظريػػات خاليػػة تمامػػان مػػف األحكػػاـ القيميػػة أك 

يكلكجيػة ىػك قػػكؿ ال يصػمد عػػادة أمػاـ االختبػػار أك الفحػص الػػدقيؽ. كال األيد
إال فػػي  (Values)كبػػيف القػػيـ  (Facts)كجػػكد لمفصػػؿ الكامػػؿ بػػيف الحقػػائؽ 

النظريػػات كفػػي الفكػػر المجػػردم أمػػا عمػػى أرض الكاقػػع فالعالقػػة كالصػػمة بػػيف 
ية عمػى الحقائؽ كبيف القيـ مكجكدة كقكيػة. كعػادة مػا تبنػى النظريػات السياسػ

المتعمقػػػػػة بالطبيعػػػػػة البشػػػػػرية أك  (Assumption)قاعػػػػػدة مػػػػػف االفتراضػػػػػات 
ممػػا يػػدخؿ فػػي مكضػػكعات  ؛بالمجتمعػػات اإلنسػػانية أك بالدكلػػة أك بغيػػر ذلػػؾ

 مكىػػي افتراضػػات تنطػػكم فػػي الغالػػب عمػػى أبعػػاد قيميػػة خفيػػة معمػػـ السياسػػة
معيػػا كميػػة كال يمكػػف التعامػػؿ بػػذاتيا كمػػف ثػػـ فيػػي ال تشػػكؿ حقػػائؽ مجػػردة 

 كذلؾ.
 العقبة الثالثة: 

الحيػػاد فػػي العمػػكـ االجتماعيػػةم فػػوذا كػػاف بومكػػاف العمػػـك باسػػتحالة تتعمػػؽ 
الطبيعيػػة أف تشػػرع فػػي دراسػػة الظػػكاىر التػػي تػػدخؿ فػػي إطػػار حقيػػا البحثػػي 

نحيازات مسبقةم فوف تحقيؽ الفصؿ الكامؿ بيف ادكف أم اعتراضات أك مف 
رسػيا فػي مجػاؿ العمػكـ االجتماعيػة المختمفػةم الباحث كبػيف الظػكاىر التػي يد

فػي مجػاؿ السياسػةم ىػك أمػر بػال  الصػعكبةم فقضػايا البحػث عمى األخص ك 
في ميداف السياسة ىي قضايا تثيػر تسػاؤالت تتعمػؽ بمجتمعػات نعػيش فييػا. 

النظػػػػاـ  أـسػػػػرةم األكبالتػػػػالي إف التنشػػػػئة السياسػػػػية المكتسػػػػبةم سػػػػكاء داخػػػػؿ 
م عػادة مػا إلػختمفػةم أك الخبػرة االجتماعيػة المباشػرة... التعميمي بمراحمو المخ

تشػكؿ أك تغػرس فػػي عقكلنػا كأحاسيسػػنا تصػكرات كرؤل كأحكامػػان مسػبقة عػػف 
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السياسػػة كعػػػف العػػػالـ مػػػف حكلنػػػا. كمػػع كجػػػكد مثػػػؿ ىػػػذه التصػػػكرات المسػػػبقة 
يصػػػػبح مػػػػف الصػػػػعب عمػػػػى أم باحػػػػث اإلدعػػػػاء بتجػػػػرده كحيػػػػاده الكامػػػػؿ أك 

 التامة. توبمكضكعي
ي ىػػػذا السػػػياؽم يبػػػدك أف أىػػػـ كأكبػػػر العقبػػػات التػػػي تعتػػػرض طريػػػؽ فػػػك 

التػػراكـ المعرفػػي فػػي مجػػاؿ الدراسػػات السياسػػية ال تكمػػف فػػي كجػػكد انحيػػازات 
حيػػث إف كجػػكد مثػػؿ ىػػذه االنحيػػازات ىػػك أمػػر  مفكريػػة أك أيديكلكجيػػة مسػػبقة

نما في عدـ اعتػراؼ بعػض البػاحثيف بكجػكد مثػؿ ىػذه االنحيػازات  مطبيعي كا 
 كادعػػػػػػػائيـ بخمػػػػػػػك دراسػػػػػػػػاتيـ منيػػػػػػػام كاعتقػػػػػػػادىـ بحيػػػػػػػادىـ الكامػػػػػػػػؿ أصػػػػػػػالن 

 كبمكضكعيتيـ التامة.
إف أىـ ما يمكف أف يتحمى بو الباحث في مجاؿ الدراسات السياسػية ىػك 
أف يكػػػػػػكف عمػػػػػػى درايػػػػػػة تامػػػػػػة بمعػػػػػػاني المفػػػػػػاىيـ كالمصػػػػػػطمحات كالنمػػػػػػاذج 

كأف يكػػكف كالنظريػػات التػػي يسػػتخدميام كأف يعػػي حػػدكدىا كػػأدكات تحميميػػةم 
قادران ليس فقط عمى ضبط ىذه المفاىيـ كالمصػطمحات كتػدقيقيا إلػى أقصػى 

نما أف يككف قادران في الكقت ذاتو عمى التمييز بينيا.  حدم كا 
 :تعريف عمم السياسة - المطمب الثاني

لػػـ يتفػػؽ عممػػاء السياسػػة كالمفكػػريف السياسػػييف عمػػى تعريػػؼ مكحػػد لعمػػـ 
 :28تعاريؼ ليذا العمـ مف أىمياالسياسةم مما أدل لظيكر عدة 

عمػػـ السياسػػػة ىػػػك دراسػػة عمميػػػة التكزيػػػع : "سلللتونإيديفيلللد "تعريلللف  .1
أم ىك عمـ دراسة كيفيػة  ؛السمطكم لمقيـ المختمفة مف أجؿ المجتمع

 تقسيـ المكارد في المجتمع عف طريؽ السمطة.
دراسة النفكذم ك دراسة النفكذ كأصحاب ىك  :"السويل هارولد"تعريف  .2

 ؟.التي تحدد مف يحصؿ عمى القيـ المختمفة كمتى ككيؼالسمطة 
                                                           

 .1-2عبد الخالق عبد هللا. "هل انتهى علم السٌاسة حقاً"، مرجع سابق، ص  92
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عمػػػـ دراسػػػة العالقػػػات بػػػيف الطبقػػػات ىػػػك  تعريلللف الفكلللر الشللليوعي: .3
 كدكر السمطة في تحديد نكعية ىذه العالقات )سيطرة أـ استغالؿ(.

أف لكؿ عمـ شركط البد مف تكافرىا لتكتمػؿ أركانػو حتػى ينطبػؽ  كلطالما
عميو مفيكـ العمـم نجد أنو عند الكقكؼ عمى تعريؼ عمـ السياسػة بأنػو "ىػك 

الطريقػػػة التػػي يسػػػمكيا الحكػػػاـم كدراسػػة عمػػـ الحككمػػػة كفػػف عالقػػػات الحكػػػـم 
فوننػػػػا نجػػػػد أف تمػػػػؾ األسػػػػس المكضػػػػكعية لمعمػػػػـ قػػػػد اكتممػػػػت طالمػػػػا تػػػػكفرت 

 .29ط المطمكبة لقياـ عمـ مستقؿ بذاتو"الشرك 
مجمكعػة مػف المبػادئ  تعريػؼ عمػـ السياسػة بأنػو نخمص إلىكمما تقدـم 

كالقكاعد التي أثبتت التجربة صحتيا كالتي تتعمؽ بالسمطة السياسػية كبعمميػة 
صػػنع القػػرارات الممزمػػة لكػػؿ المجتمػػعم تمػػؾ القػػرارات التػػي تتنػػاكؿ قيمػػان ماديػػة 

 كمعنكية مختمفة.
 :نطاق الحقل البحثي لعمم السياسة - لمطمب الثالثا

لمعنػػػػػى كممػػػػػة سياسػػػػػة صػػػػػمة كثيقػػػػػة  تػػػػػـ عرضػػػػػو سػػػػػابقان أفيتضػػػػح ممػػػػػا 
بظػػػاىرتي التعػػػاكف كالصػػػراع فػػػي المجتمعػػػات اإلنسػػػانية. فػػػاختالؼ مصػػػالح 
األفػػػػػراد كالفئػػػػػاتم فػػػػػي ظػػػػػؿ محدكديػػػػػة المػػػػػكاردم يػػػػػؤدم حتمػػػػػان إلػػػػػى التنػػػػػافس 

الماسػػػػة حاجػػػػة الكاسػػػػتقرار الجماعػػػػة كازدىارىػػػػا يتطمػػػػب فػػػػي ظػػػػؿ  .كالصػػػػراع
تعػػػاكف الجميػػػع كتكػػػاتفيـم كال ك فػػػراد كالجماعػػػات إلػػػى األمػػػف كالطمأنينػػػةم لأل

التيػػار يخمػػك مػػف مظػػاىر التعػػاكف كالصػػراع معػػان. كلعػػؿ  عمميػػان  ان يكجػػد مجتمعػػ
 يركػزإلػى السياسػة مػف منظػكر حاجػة المجتمعػات إلػى التعػاكفم  الذم ينظػر

ى عممية بنػاء المؤسسػات كعمػى الكسػائؿ السػممية فػي تسػكية الصػراعاتم عم
إلػى السياسػة مػف  التيػار الػذم ينظػرباعتبارىما جكىر العممية السياسية. أما 

                                                           
 .397(، ص. 1174)بٌروت: المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر  الموسوعة العلمٌة،عبد الوهاب الكٌالً )مشرف(. 91
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عمػػى السػػمطة  فيركػػزمنظػػكر كاقػػع الصػػراع المحتػػدـ داخػػؿ ىػػذه المجتمعػػات 
 كالقكة باعتبارىما جكىر العممية السياسية. 

ىي العممية التي يمكػف ألم مجتمػع أف يحقػؽ  قعمالكاكلكف السياسة في 
 .قؿ قدرو مف الصراعأأكبر قدر ممكف مف التعاكف ك 

 :مجاالت عمم السياسة - الثالث بحثال
حاكلػػػت دراسػػػات كثيػػػرة تحديػػػد مجػػػاالت عمػػػـ السياسػػػة كعمػػػـ قػػػائـ بذاتػػػوم 
كلكنيػػا لػػـ تتكصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ بينيػػا حػػكؿ ىػػذا المكضػػكع ممػػا دفػػع نخبػػة مػػف 

يسػػػكك فػػػي بػػػاريس البػػػاحثيف السياسػػػييف الػػػذيف كػػػانكا مجتمعػػػيف فػػػي دار األكن
إلػػى تحديػد المكضػكعات التػػي تشػمميا دراسػة الظػػكاىر م (1948أيمػكؿ عػاـ )

السياسة تحديدان كاضحان. فاعتبرت أف عمـ السياسة عمـ قػائـ فػي الكاقػعم كأف 
قػػػان مػػػف عمييػػػا سػػػبره أكثػػػر ممػػػا عمييػػػا االعتػػػراؼ بػػػو فحػػػددت مجاالتػػػو انطال

كجػػػكده الػػػكاقعيم أم مػػػف اىتمامػػػات المؤسسػػػات كاألخصػػػائييف العػػػامميف فػػػي 
مجاؿ التعميـ كالبحث السياسيم كليس مف تصكر عقالنػي عػاـ. كقػد حػددت 

 ىذه المجاالت كما يمي:
 النظرية السياسية كتاريخ األفكار السياسية. -

 المؤسسات السياسية. -

 األحزاب كالفئات كالرأم العاـ. -

 الدكلية.العالقات  -
 :تاريخ األفكار السياسيةو  النظرية السياسية - المطمب األول

يرل معظـ الباحثيف أف تاريخ الفكر السياسي كالنظرية السياسية يشكالف 
عػػد الرجػػكع يالمنبػػع األسػػاس الػػذم يجػػب أف تنيػػؿ منػػو الدراسػػات السياسػػية. ك 
ال  نػػى عنػػو لممصػػادر األساسػػية فػػي النظريػػة كالفكػػر السياسػػي أمػػران ميمػػانم 

ػػػيي  ألنػػػو ف الدارسػػػيف مػػػف اإللمػػػاـ باألسػػػس العامػػػة لمعمػػػـك السياسػػػية كتشػػػمؿ مك 
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مػارككس قائمة المصادر ليذا العمـ مؤلفات كػؿ مػف "أفالطػكف" ك"أرسػطك" ك"
جػػاف ىػػكبز" ك"تكمػػاس شيشػػركف" ك"تكمػػا األكػػكيني"م ك"ميكػػافممي" ك"س تكليػػك
ىيغػػػػػػؿ" جػػػػػػكرج " ك"تسػػػػػػكيك" ك"كانػػػػػػينتك م" لػػػػػػكؾ" كجػػػػػػكف ركسػػػػػػك" ك"جػػػػػػاؾ 

بػػػػف عبػػػػد الػػػرحمف بػػػػف محمػػػد الفػػػارابي"م ك"أبػػػػك النصػػػر محمػػػػد ك"مػػػاركس" ك"
ف ىػػذه المصػػادر البػػاحثيف السياسػػييف مػػف التعمػػؽ فػػي مك ػػكتي  .إلػػخخمػػدكف"... 

قضايا السياسة التجريبيةم حيث يستطيعكف الكصكؿ إلى تعميمات صػحيحة 
ثػػػؿ كيفيػػػة كدقيقػػػة ترتكػػػز عمػػػى حقػػػائؽ ثابتػػػةم تتنػػػاكؿ شػػػتى المكضػػػكعاتم م

 الكصكؿ إلى السمطة كاألسباب المؤدية إلى انييارىا.
كىػػػذه النظريػػػة ال تعبػػػر عػػػف حالػػػة كىميػػػة ال كجػػػكد ليػػػا فػػػي الكاقػػػعم كمػػػا 

نما عكس ذلؾ ك يتصكر البعضم  فيي تنطمؽ مف دراسة الكاقع كفيػـ تمامان؛ ا 
العالقػػة القائمػػة بػػيف عناصػػره كالعناصػػر المػػؤثرة فيػػوم كحركػػة تطػػكره. كأىمػػؿ 

نظريػػػػات السياسػػػػية اسػػػػتيمدت مػػػػف دراسػػػػة الكاقػػػػع السياسػػػػي كعالقتػػػػو بسػػػػائر ال
 ممػػثالن  مم حػػكؿ فصػػؿ السػػمطات"مكنتيسػػكيك"المعطيػػات المجتمعيػػة؛ فنظريػػة 

م كالنظريػة الماركسػية اسػتيمدت مستمدة مف دراسة النظاـ السياسػي البريطػاني
مػػػف الحالػػػة االجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية كالسياسػػػية التػػػي عاشػػػتيا المجتمعػػػػات 

 أثناء الثكرة الصناعية.في الغربية 
إف انطػػػالؽ النظريػػػة مػػػف دراسػػػة الكاقػػػع دراسػػػة منيجيػػػة ال يكفػػػي لجعػػػؿ 
النظرية نظرية عمميةم فمكي تصبح كذلؾ البد مػف إثبػات صػحتيا بالتجربػةم 

كف التجربة العممية صػعبة التحقيػؽ فػي الكاقػعم فػي مجػاؿ السياسػة كسػائر كل
يمكػػف التكصػػؿ إلػػى نظريػػػات  مكعمػػى الػػر ـ مػػف ذلػػؾ .30العمػػكـ االجتماعيػػة

سياسية كلكف ليس ليا دقة تمؾ النظريػات فػي العمػـك الطبيعيػة كالرياضػياتم 
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ير ففي عمـ السياسة يصعب التكصؿ إلى نظريات ذات قدرة كبيػرة عمػى تفسػ
 األحداث بدقة كشمكليةم كالجـز بما ستقكد إليو التطكرات المستقبمية. 

إف فكػػرة النظريػػة فػػي عمػػـ السياسػػة ال يعتمػػد عمييػػا كثيػػران كمػػا فػػي العمػػكـ 
ألف المفاىيـ المنطقية المترابطة ببعضيا في إطار النظرية ليسػت  ؛الطبيعية

اسػيةم إنمػا تػتمكف قادرة عمى إعطاء تفسير جامع لألحداث كالمنتظمػات السي
مػػػف تقػػػديـ تفسػػػير محػػػدكد. كىػػػذه النسػػػبية التػػػي تتسػػػـ بيػػػا النظريػػػة فػػػي عمػػػـ 

 السياسةم جعمت النظرية السياسية ذات أىمية محدكدة.
فالنظريػػػة السياسػػػيةم تركػػػز بشػػػكؿ عػػػاـم عمػػػى معرفػػػة أم مػػػف المتغيػػػرات 

م في كؿ مف المشاكؿ كالحاالتم أكثر مما تركز بالحسباف ايجب أخذىالتي 
عمػػػػى التأكيػػػػد الكاضػػػػح لمعالقػػػػات القائمػػػػة بػػػػيف المتغيػػػػراتم كمػػػػا سػػػػتقكد إليػػػػو 

م كال يمكػف ضػػبط اإلنسػافألف محػػكر الظػاىرة السياسػية ىػػك  ؛بطريقػة حتميػة
مكاقفػػػو كتصػػػرفاتو كانفعاالتػػػو بقػػػكانيف ثابتػػػة حتميػػػة كمػػػا ىػػػك الحػػػاؿ بالنسػػػبة 

 لمظكاىر الطبيعية. 

 :المؤسسات السياسية - المطمب الثاني
 تتكزع المؤسسات السياسية بشكؿ عاـ حكؿ الفئات التالية:

 الدستكر. -
 الحككمة المركزية. -

 الحككمة اإلقميمية كالمحمية. -

 اإلدارة العامة. -

 كظائؼ الحككمة االقتصادية كاالجتماعية. -

 المؤسسات السياسية المقارنة. -

يػػرل البػػاحثكف أف المؤسسػػات السياسػػية ىػػي التػػي ليػػا صػػالحيات اتخػػاذ 
أم القػػػرارات األساسػػػية التػػػي تشػػػمؿ المجتمػػػع السياسػػػػي  ؛القػػػرارات السياسػػػية
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بكاممػػو. فػػال تنحصػػر صػػالحياتيا فػػي مجػػاؿ محػػددم كال فػػي فئػػة أك جماعػػة 
تتكاجػػػػد فيػػػػو كػػػػؿ الجماعػػػػات  ذممعينػػػػةم إنمػػػػا تتنػػػػاكؿ المجتمػػػػع بأكممػػػػوم الػػػػ

 كطنيةم كتخضعك كالفئات. إف المؤسسات السياسية تجسد إرادة عامة شعبية 
لقراراتيػػا كتكجيياتيػػا جميػػع المؤسسػػات القائمػػة فػػي إطػػار المجتمػػع السياسػػي 

م ىػي المؤسسػات السياسػية دكلػةكالدكلي. فمجمس النكاب كالحككمة كرئاسة ال
عمػػى مسػػتكل أدنػػى منيػػا  أتياألساسػػية كىػػي تكجػػد فػػي قمػػة ىػػـر السػػمطةم كتػػ

تحػػػػػدد المؤسسػػػػػات اإلداريػػػػػة كالقضػػػػػائية كالعسػػػػػكرية. فالمؤسسػػػػػات السياسػػػػػية 
التكجيػػػػات العامػػػػةم كتتخػػػػذ القػػػػرارات األساسػػػػيةم كتقػػػػـك المؤسسػػػػات اإلداريػػػػة 
بالتحضػػػػػير ليػػػػػذه التكجيػػػػػات كالقػػػػػرارات كمػػػػػف ثػػػػػـ تنفيػػػػػذىا. أمػػػػػا المؤسسػػػػػات 
القضػػائية فتنحصػػر ميمتيػػا فػػي فصػػؿ النزاعػػات كتطبيػػؽ القػػكانيفم فػػي حػػيف 
ع تعمػػػػػؿ المؤسسػػػػػات العسػػػػػكرية عمػػػػػى تنفيػػػػػذ القػػػػػرارات السياسػػػػػية ذات الطػػػػػاب

العسػػػكرم. كلممؤسسػػػػات جميعيػػػػا السياسػػػية كاإلداريػػػػة كالقضػػػػائية كالعسػػػػكرية 
أىميػػػة سياسػػػية كبػػػرلم ألنيػػػا تقػػػكـ بػػػدكر أساسػػػي فػػػي الحفػػػاظ عمػػػى الدكلػػػة 

 كالمجتمع عبر الكظائؼ التي تقكـ بيا.
كعمكمػػان فقػػد أثػػار تعريػػؼ المؤسسػػة السياسػػية جػػدالن كبيػػران بػػيف البػػاحثيف 

دة اقتصادية كاجتماعية كسياسية ك يرىػا. فمػـ كذلؾ لككنيا تشمؿ مجاالت ع
فيػػػػا كػػػػؿه مػػػػف زاكيػػػػة اىتماماتػػػػو يػػػػتـ االتفػػػػاؽ عمػػػػى تعريػػػػؼ كاحػػػػد ليػػػػا. إذ عر  

" مػػف خػػالؿ رؤيػػة اجتماعيػػة درنػػركبػػرت ماكي فيػػا "فريػػدريؾالخاصػػة. فقػػد عر  
سياسية عمى أنيػا "مجمكعػة أفعػاؿ أك أعمػاؿ سياسػيةم منظمػة بشػكؿ ثابػتم 

 .31داخؿ منتظـ سياسي"كليا كظيفة أك ىدؼ 
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فا المؤسسة بأنيا "مجمكعة أفعػاؿ أك مكس" قد عر  مرسيؿ أما "فكككف" ك"
 .32أفكار مؤسسةم يجد األفراد أنفسيـ أماميا كخاضعيف ليا"

 –فيا مف زاكية حقكقية بأنيا: "تنظيـ حقكقي أما "مكريس ىكريك" فقد عر  
ألنيا  ؛اؼ بسمطتواجتماعيم أم تنظيـ مخصص لمجمكعة أفرادم يتـ االعتر 

نشػػػأت متالزمػػػة مػػػع النظػػػاـ العػػػاـم كليػػػا طػػػابع الديمكمػػػةم كىػػػي قائمػػػة عمػػػى 
مكازيف قكل أك عمػى فصػؿ لمسػمطات. فتحػافظ عمػى حالػة السػمـ االجتمػاعي 

 .33كىي بمثابة التعكيض عف اإلكراه الذم تمارسو عمى أعضائيا"
مكحػػػدم ذك أمػػا "مارسػػيؿ بريمػػػك" فيػػرل أف المؤسسػػػة ىػػي: "جمػػػع إنسػػاني 

 .34تنظيـ داخمي كذاتية خارجية"
التػػػالي: ىػػػي عمػػػى الشػػػكؿ اسػػػتنتاج تعريػػػؼ المؤسسػػػة  يمكننػػػا مػػػا سػػػبؽم

مجمكعة بنى أساسية تعمؿ عمى تنظيـ المجتمعم كفؽ قكاعد قانكنية مكتكبة 
أك عرفيةم تنشأ مف أجؿ ىدؼ تعمؿ عمى تحقيقو مف خػالؿ القيػاـ بكظػائؼ 

كمػػةم كلػػو شخصػػية معنكيػػةم ألف مصػػمحتو معينػػةم كليػػذا الكيػػاف صػػفة الديم
متميػػػزة عػػػف مصػػػالح أعضػػػائو. كىػػػذه الشخصػػػية المعنكيػػػة ىػػػي التػػػي تعطػػػي 
المؤسسػػة طػػابع الديمكمػػة ألنيػػا تسػػتمر ر ػػـ تبػػدؿ ىػػؤالء األفػػرادم فالمؤسسػػة 
تجسػػد ىػػدؼ أك قيمػػة معينػػة كترتكػػز عمػػى قكاعػػد كتقػػيـ ركابػػط بػػيف مجمكعػػة 

فكؽ إرادة مؤسسييام كتستمر بعد  مف األفرادم كىي تكتسب شخصية تضعيا
 لممؤسسات السياسية نكعاف ىما:ك  مزكاليـ
 مؤسسات خاصة: ترتبط أىدافيا باألفراد. . أ

 مؤسسات عامة: ترتبط أىدافيا بالنظاـ العاـ في المجتمع.  . ب
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أما بالنسبة لنشكء المؤسسات السياسيةم فيرل بعض الباحثيف السياسييف 
الحقكقيػػةم أف ىػػذه المؤسسػػات ال تنشػػأ إال الػػذيف تصػػطب  أبحػػاثيـ بالصػػبغة 

فػػػي إطػػػار الدكلػػػةم كال كجػػػكد لمؤسسػػػة سياسػػػية إال فػػػي الدكلػػػة. فالدكلػػػة ىػػػي 
"مؤسسة المؤسسات" عمى حد تعبير "مارسيؿ برليػك" أحػد أبػرز القػائميف بيػذا 
الرأم. أما الباحثيف الذيف يغمب عمػى أبحػاثيـ الطػابع السكسػيكلكجيم فيػركف 

ـ السػػػمطة كليسػػػت عمػػػـ الدكلػػػةم فالسػػػمطة سػػػبقت نشػػػكء أف السياسػػػة ىػػػي عمػػػ
الدكلػةم كىػػي مكجػػكدة فػػي مختمػػؼ المجتمعػات البشػػريةم لػػذلؾ تكجػػد فػػي ىػػذه 
 المجتمعات مؤسسات سياسية إلى جانب كجكد ىذه المؤسسات في الدكلة.

: النظاـ السياسيم كالمنتظـ تعريؼ مصطمحيٌ  البد مفكفي ىذا السياؽ 
يح مفيػػػـك المؤسسػػػات السياسػػػية بشػػػكؿ كاضػػػح السياسػػػيم كذلػػػؾ بغيػػػة تكضػػػ

 كدقيؽ.
 النظام السياسي:  -

ةم دكلػػػػػالسياسػػػػػية اوتيػػػػػة: رئاسػػػػػة ال ك إطػػػػػار يتكػػػػػكف مػػػػػف المؤسسػػػػػاتىػػػػػ
الحككمػػةم مجمػػس النػػكابم مجمػػس الشػػيكخ. كتكػػكف ىػػذه المؤسسػػات مترابطػػة 
كمتناسػػػقة مػػػع بعضػػػيا الػػػبعض كتتعػػػاكف مػػػف أجػػػؿ صػػػنع القػػػرار السياسػػػي. 

ىذه المؤسسات كطبيعة العالقات القائمة فيما بينيا ىي كصالحيات كؿ مف 
كالنظػػػػػاـ  مالتػػػػػي تحػػػػػدد طبيعػػػػػة النظػػػػػاـ السياسػػػػػي. فينػػػػػاؾ النظػػػػػاـ البرلمػػػػػاني

كالنظػػاـ المخػػتمط. كمػػا أف نمػػط تكزيػػع القػػكل السياسػػية الفاعمػػة فػػي  مالرئاسػػي
إطػػار ىػػذه المؤسسػػاتم ىػػك الػػذم يحػػدد بػػدكره نػػكع النظػػاـ السياسػػي. فينػػاؾ 

الحػالي فػي فرنسػام زب الكاحد كنظاـ الحزبيف كنظػاـ تعػدد األحػزاب نظاـ الح
مثالنم ىك نظاـ مختمط متعدد األحػزاب بينمػا فػي الكاليػات المتحػدة األمريكيػة 
ىػػػػك نظػػػػاـ رئاسػػػػي يقػػػػـك عمػػػػى التنػػػػافس بػػػػيف حػػػػزبيف أساسػػػػييف ىمػػػػا الحػػػػزب 

 الجميكرم كالحزب الديمقراطي.
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 المنتظم السياسي: -
ياسػػػيم فيػػػك ال يتكػػػكف فقػػػط مػػػف المؤسسػػػات ىػػػك أكسػػػع مػػػف النظػػػاـ الس

السياسية المترابطػة كالمتناسػقةم التػي تشػكؿ النظػاـ السياسػيم بػؿ يشػمؿ كػؿ 
؛ أم النظػػػاـ السياسػػػي كعالقاتػػػو بمختمػػػؼ عناصػػػر المنػػػتظـ ىػػػذه المؤسسػػػات

كالثقافيػػة كالتاريخيػػػة  كاالجتماعيػػة العناصػػر االقتصػػاديةكالسػػيما المجتمعػػيم 
كيمتػػاز المنػػتظـ السياسػػي عػػف  يػػره مػػف المنتظمػػات  .إلػػخ ...كاأليديكلكجيػػة

االجتماعيػػػػة بارتكػػػػازه عمػػػػى عالقػػػػات األمػػػػر كالطاعػػػػة مػػػػف جيػػػػةم كعالقػػػػات 
السػػيطرة كالخضػػكع مػػف جيػػة أخػػرل. فيػػك "مجمكعػػة العمميػػات التقريريػػة التػػي 

 .35تتعمؽ بالمجتمع الكمي"
تحميؿ كالنظاـ السياسي ىك جزء مف المنتظـ السياسي؛ كدراستو تقتضي 

كالعالقػات التػي  ذاتػو المؤسسات السياسية التي يتككف منيػا النظػاـ السياسػي
 تربطيا بعناصر المنتظـ المجتمعي كافة. 

 :األحزاب والفئات والرأي العام - المطمب الثالث
 األحزاب السياسية. -

 الفئات أك الجمعيات. -

 الرأم العاـ. -

 األحزاب السياسية: -أواًل 
السياسػػػػية فػػػي الكاقػػػػع إلػػػػى نػػػكعيف ىمػػػػا أحػػػػزاب سياسػػػػية تقسػػػـ األحػػػػزاب 

 منظمة كأحزاب سياسية  ير منظمة أك ضعيفة التنظيـ.
 األحزاب المنظمة: .1

كىي األحزاب التي تمتمؾ ىيكمية داخمية مترابطة كمتماسكة بقكةم كقائمة 
عمػػى التسمسػػؿ فػػي الكظػػائؼ كالمسػػؤكليات. فالتماسػػؾ الػػداخمي يفػػرض عمػػى 
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مف القاعدة إلى القمة عمى أساس كحدات كخاليا كأقسػاـ  الحزب تنظيـ نفسو
محميةم كجياز قيادم عمى المستكل الكطني )مكتب سياسيم مجمس قيادمم 

( كميػػػػػػا مترابطػػػػػػة ببعضػػػػػػيا الػػػػػػبعضم بحيػػػػػػث يحػػػػػػيط إلػػػػػػخ ...لجنػػػػػػة مركزيػػػػػػة
المسػػػؤكلكف الحزبيػػػكف بأعضػػػاء الحػػػزبم عمػػػى كػػػؿ مسػػػتكل مػػػف المسػػػتكيات 

 التنظيمية. 
الػداخمي نتػائج أىميػا التػزاـ الحػزبييف بأيديكلكجيػة الحػزب كليػذا التماسػؾ 

كبرنامجػػػو السياسػػػيم كتقكيػػػة سػػػمطة القيػػػادة الحزبيػػػة كتشػػػديد قبضػػػتيا عمػػػى 
تجمى ذلؾ فػي اختيػار القيػادة الحزبيػة لممرشػحيف الػذيف يخكضػكف يالحزبم ك 

االنتخابػػات التشػػريعية كاإلداريػػة كالمحميػػة باسػػـ الحػػزبم كالتػػزاـ نػػكاب الحػػزب 
التعميمػػػات كالتكجييػػػات الصػػػادرة عػػػف قيػػػادة الحػػػزب. ككمثػػػاؿ عػػػف األحػػػزاب ب

المنظمػػػػػػة األحػػػػػػزاب فػػػػػػي بريطانيػػػػػػا كأحػػػػػػزاب اليسػػػػػػار فػػػػػػي فرنسػػػػػػا كاألحػػػػػػزاب 
 الشيكعية. 

 األحزاب غير المنظمة: .2
ىي تمؾ األحزاب التي ال تممػؾ بنيػة داخميػة متماسػكةم إمػا بسػبب تباعػد 

مػػػا بيػػػدؼ تػػػرؾ ا لمجػػػاؿ كاسػػػعان أمػػػاـ الحػػػزبيف االتجاىػػػات داخػػػؿ الحػػػزبم كا 
لمتعبيػػر عػػف مػػكاقفيـ بحريػػة. كىػػذه األحػػزاب يكػػكف ليػػا أقسػػاـ محميػػة كأجيػػزة 
قياديػػػػة مركزيػػػػةم  يػػػػر أف المسػػػػؤكليف الحػػػػزبييف ال يقيػػػػدكف أعضػػػػاء الحػػػػزب 
بمكاقػػػػػؼ كتكجيػػػػػات صػػػػػارمة. فيػػػػػذه األحػػػػػزاب تتػػػػػرؾ لمنػػػػػكاب مػػػػػثالنم حريػػػػػة 

 فػػي إلػػى انقسػػاـ نػػكاب الحػػزبالتصػػكيت فػػي البرلمػػافم كىػػذا مػػا يػػؤدم  البػػان 
 ة.الميمأثناء التصكيت حكؿ القضايا 

مثاؿ عمى ذلؾ أحػزاب الكسػط فػي فرنسػا )كسػط اليمػيف ككسػط اليسػار(؛ 
كػػػالحزب الراديكػػػالي االشػػػتراكيم كاألحػػػزاب فػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة 
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التػي تمتػاز بتنظػيـ صػمب عمػى مسػتكل الكاليػاتم كلكنيػا ال تمتمػؾ مثػؿ ىػذا 
 .36نظيـ عمى المستكل الفيدرالي حيث التصكيت حرالت

يمكف تصنيؼ األحزاب في صنفيف كذلؾ تبعان لعالقتيػا مف جية أخرلم 
 بالجماىير كىي: 

 أحزاب الككادر. . أ

 أحزاب الجماىير. . ب

 أحزاب الكوادر: .1
نسػػبيان كلكػػف يػػتـ اختيػػارىـ  حػػزاب التػػي يكػػكف عػػدد أعضػػائيا قمػػيالن ىػػي األ

مف النخبةم كقيادة الحزب ىي التي تحدد الخيارات السياسيةم كتضع البرامج 
التػػي تعبػػر عنيػػا كتنقميػػا إلػػى الػػرأم العػػاـ بكاسػػطة الدعايػػة السياسػػيةم التػػي 
يغمػػػػػب عمييػػػػػا عامػػػػػة الطػػػػػابع الثقػػػػػافيم كالخطػػػػػب كالمحاضػػػػػرات كالصػػػػػحؼ 

 كالمنشكرات.
السياسي تحقيؽ النجاح في عمميا السياسػيم  كىذه األحزاب يككف ىدفيا

عبر اإلقناعم كال تتكجو بشكؿ جدم لمجماىير إال أثناء الحمالت االنتخابية. 
كمػػف أىػػـ األمثمػػة عمػػى ىػػذه األحػػزاب: الحػػزب الراديكػػالي فػػي فرنسػػا فػػي ظػػؿ 
الجميػػكريتيف الثالثػػة كالرابعػػةم كحزبػػي الكتمػػة الكطنيػػة كالكتمػػة الدسػػتكرية فػػي 

ذيف بم  نشاطيما السياسي أكجو فػي األربعينيػات كالخمسػينيات. كمػا لبناف ال
يمكػػػػف إدراج األحػػػػزاب فػػػػي الكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة فػػػػي عػػػػداد أحػػػػزاب 

عمػػى الػػر ـ مػػف العالقػػة القكيػػة التػػي تربطيػػا بالنػػاخبيف إال أف ألنػػو  ؛الكػػكادر
إدارتيػػػا ال تػػػزاؿ خاضػػػعة لمجمكعػػػة مػػػف الشخصػػػيات التػػػي تحػػػرؾ نشػػػاطاتيا 

 مختمؼ األجيزة الحزبية. 
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 أحزاب الجماهير: .2
جاىػػدة لجػػذب أكبػػر عػػدد مػػف الجمػػاىير إلػػى  ىػػي األحػػزاب التػػي تسػػعى

 ؛صػػفكفيا فعػػدد أعضػػائيا ىػػك أكبػػر بكثيػػر مػػف عػػدد أعضػػاء أحػػزاب الكػػكادر
بمػػػ  عػػػدد  1981كلكنػػو يبقػػػى قمػػيالن نسػػػبة لمجمػػكع أفػػػراد الشػػعب. ففػػػي عػػاـ 

مسػػػمائة ألػػػؼ أعضػػػاء الحػػػزب الشػػػيكعي السػػػكفييتي أربعػػػة عشػػػر مميكنػػػان كخ
م كمػا بمػ  عػدد أعضػاء مميكف مكاطف حزبي مف أصؿ مئتيف كاثنيف كأربعيف

م ثمانيػػة عشػػر مميكنػػانم أم مػػا نسػػبتو 1965الحػػزب الشػػيكعي الصػػيني عػػاـ 
 .37% مف مجمكع سكاف الصيف12.5

إف طريقػػػة تكجػػػو أحػػػزاب الجمػػػاىير إلػػػى الػػػرأم العػػػاـ ىػػػي مباشػػػرةم فيػػػذه 
األحزاب تعمػؿ عمػى اسػتقطاب الحػزبييف مػف كػؿ الفئػاتم بغػض النظػر عػف 
مسػػػتكاىـ االجتمػػػاعي كالثقػػػافيم كذلػػػؾ بكاسػػػطة أسػػػاليب مػػػف شػػػأنيا تحريػػػؾ 

م كىػي إلػخ ...مظػاىراتالجماىير كتعبئتيام كالميرجانات كاالستعراضػات كال
تتكجػػو بشػػكؿ خػػاص إلػػى الفئػػات الشػػعبيةم كتتبنػػى مطالبيػػا مػػف أجػػؿ ربطيػػا 

 بيا. كتندرج في إطار ىذه األحزاب أحزاب اليسار عامة. 
البػػػد مػػػف اإلشػػػارة إلػػػى أف التمييػػػز بػػػيف أحػػػزاب الكػػػكادر كأحػػػزاب  مكىنػػػا

تقػع فػي  ىنػاؾ أحػزاب وألنػ ؛الجماىير بالطريقة التي تـ عرضيا لػيس مطمقػان 
الكسػػػط بػػػيف الحػػػزبيفم بحيػػػث تكجػػػد فييػػػا بعػػػض خصػػػائص أحػػػزاب الكػػػكادر 

ففػػي بعػػض الػػدكؿ التػػي  .كبعػػض خصػػائص أحػػزاب الجمػػاىير فػػي آف كاحػػد
ىػػي فػػي طػػكر النمػػك تتكػػكف أحػػزاب الجمػػاىير مػػف أعػػداد كبيػػرة مػػف الحػػزبييف 
األمييف أك  ير المتمتعيف بالكعي السياسيم كفي ىذه الحالةم تتشكؿ داخػؿ 

لحػػزب نخبػػة أك مجمكعػػة كػػكادرم تنفػػرد فػػي تسػػيير أمػػكر الحػػزبم كيصػػبح ا
 الحزب حزبان مخضرمان.
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عمػػى عمػػؿ األنظمػػة  ان مباشػػر  ان فػػوف لعػػدد األحػػزاب تػػأثير  ممػػف جيػػة أخػػرل
السياسية. ففي بعض األنظمة ينحصر النشاط السياسػي بحػزب كاحػدم بينمػا 

كثػػر. لػػذلؾ يمكػػػف فػػي أنظمػػة أخػػرل تػػػدكر المعبػػة السياسػػية بػػيف حػػػزبيف أك أ
 التمييز بيف أربعة أنظمة حزبية أساسية كىي:

 نظاـ الحزب الكاحد. -

 نظاـ الحزبيف. -

 نظاـ تعدد األحزاب. -

 نظاـ تعدد األحزاب في ظؿ حزب قائد. -

 نظام الحزب الواحد: .1

إال لحػػزب ظػػاـ الػػذم ال يسػػمح قانكنيػػان بممارسػػة العمػػؿ السياسػػي ىػػك الن
كقػػكة ىػػذا الحػػزب تنبػػع مػػف تفػػرده فػػي العمػػؿ السياسػػي أكثػػر ممػػا تنبػػع  .كاحػػد

فيػػك المعنػػي بوعػػداد األشػػخاص الػػذيف يتكلػػكف  ممػػف اتسػػاع قاعدتػػو الشػػعبية
المسػػػػؤكليات السياسػػػػية كاإلداريػػػػة فػػػػي الدكلػػػػة. كأكؿ مػػػػا ظيػػػػر نظػػػػاـ الحػػػػزب 

م فػي االتحػاد السػكفييتي 1930-1917الكاحد في أكركبػا كذلػؾ بػيف عػامي 
الثػػكرة البمشػػفيةم كفػػي إيطاليػػا عمػػى أثػػر قيػػاـ الحكػػـ الفاشػػيم كفػػي ألمانيػػا إثػػر 

كعمػػى الػػر ـ مػػف تنػػاقض األيػػديكلكجيا التػػي يرتكػػز عمييػػا  .38فػػي ظػػؿ النازيػػة
نظػػاـ الحػػزب الكاحػػدم إال أف ىػػذا الحػػزب يمتػػاز بككنػػو األداة السياسػػية لمثػػكرة 

 الشاممة ميما كانت ماركسية أك قكمية.
ائػػػرة نظػػػػاـ الحػػػػزب الكاحػػػدم كبشػػػػكؿ خػػػاص بعػػػػد عػػػػاـ كنتيجػػػة التسػػػػاع د

م أصػػػػبحت تشػػػػمؿ مػػػػع بعػػػػض التمػػػػايزم الػػػػديمقراطيات الشػػػػعبية فػػػػي 1945
أكركبػػا الشػػرقيةم كمػػا امتػػدت فػػي أكاخػػر الخمسػػينيات كمطمػػع السػػتينيات إلػػى 
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التػػػي نالػػػػت اسػػػتقالليا مػػػػف السػػػػيطرة  اإلفريقيػػػػةالعديػػػد مػػػػف الػػػدكؿ اوسػػػػيكية ك 
 األجنبية. 

التػي ىػي فػي طػكر النمػك تػرل فػي نظػاـ الحػزب الكاحػد إف بعض الدكؿ 
 أفضؿ األنظمة التي يمكف االعتماد عمييا كذلؾ لألسباب اوتية:

ألف تعػدد  يػؽ الكحػدة الكطنيػة؛الحزب الكاحد ىك األداة المالئمػة لتحق .أ 
األحػػػػزاب فػػػػي المجتمعػػػػات  يػػػػر المتجانسػػػػة قػػػػد يػػػػؤدم إلػػػػى تعميػػػػؽ 

يػػػة كالمذىبيػػػة كالقكميػػػةم كظيػػػكر االنقسػػػامات اإلثنيػػػة كالمغكيػػػة كالعرق
السياسػػػػات العشػػػػائرية. كىػػػػذه كميػػػػا عكامػػػػؿ تػػػػؤدم إلػػػػى تفتػػػػت الدكلػػػػة 

 كالمجتمع.

يمعػػػػب الحػػػػزب الكاحػػػػد دكران كبيػػػػران فػػػػي تقمػػػػيص الصػػػػراعات الثانكيػػػػة  .ب 
كالشخصػػيةم التػػي تػػؤدم إلػػى ىػػدر الطاقػػات كالكقػػت كالمػػاؿم كتحػػكؿ 

 دكف تحقيؽ عممية النيكض االقتصادم. 

الحزب الكاحد عمى إجراء تغييرات جذرية في المجتمع كتبديؿ يساعد  .ج 
 ذىنية المكاطنيفم عبر التكجيو الحزبي كالتربية المدنية.

كذلػػؾ بػػرأم دعػػاة  مإال أنػػو فػػي ذات الكقػػت لنظػػاـ الحػػزب الكاحػػد مسػػاكئ
 كمف أىـ ىذه المساكئ ما يمي: مالميبرالية السياسية

 الحريات العامة األساسية.يشكؿ نظاـ الحزب الكاحد خطران عمى  .أ 

 يطرح تساؤالن مشركعان حكؿ إمكانية التكفيؽ بينو كبيف الديمقراطية. .ب 

الديمقراطية تقػكـ عمػى الحػكار كتعػدد اوراء كاالتجاىػاتم فيػؿ يسػمح  .ج 
 نظاـ الحزب الكاحد بذلؾ؟

م تعترضػػيا فػػي إف تحقيػػؽ الديمقراطيػػة فػػي ظػػؿ نظػػاـ الحػػزب الكاحػػد .د 
يتكقػػؼ عمػػى سػػمكؾ الحكػػاـم الػػذيف ىػػـ الكاقػػع صػػعكبات كبيػػرة حيػػث 
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فػػػي الكقػػػت ذاتػػػو قػػػادة الحػػػزبم كبشػػػكؿ خػػػاص عمػػػى البنيػػػة الداخميػػػة 
مكانية الحكار الديمقراطي داخؿ المؤسسات الحزبية.  لمحزبم كا 

 

 نظام الحزبين: .2
ىػػػػك النظػػػػاـ الػػػػذم يػػػػدكر فيػػػػو النشػػػػاط السياسػػػػي بػػػػيف حػػػػزبيف أساسػػػػييفم 

جانبيمػػا فػػي بعػػض األحيػػاف أحػػزاب يسػػتقطباف الػػرأم العػػاـ. كقػػد يكجػػد إلػػى 
 أخرلم كلكف يككف تأثيرىا شبو معدـك في الحياة السياسية.

كيمكػػػػف التمييػػػػز فػػػػي ىػػػػذا النظػػػػاـم بػػػػيف نظػػػػاـ الحػػػػزبيف الصػػػػمب كنظػػػػاـ 
 الحزبيف المرف.

ىػػك النظػػاـ الػػذم يمتػػاز فيػػو الحزبػػاف ببنيػػة نظللام الحللزبين الصللمب:  .أ 
داخمية صمبةم كنظاـ حزبػي متشػددم كحػزب العمػاؿ كالمحػافظيف فػي 

 بريطانيا. 

ىك النظاـ الذم ال يخضع فيو الحزبػاف لنظػاـ نظام الحزبين المرن:  .ب 
صػػاـر كبشػػكؿ خػػاص بالنسػػبة لعمميػػة التصػػكيتم كىػػذا مػػا يقػػكد إلػػى 

داخػػػػؿ كػػػػػؿ مػػػػف الحػػػػػزبيفم  تحالفػػػػات مؤقتػػػػة بػػػػػيف اتجاىػػػػات متعػػػػػددة
كػػػػػػالحزب الػػػػػػديمقراطي كالحػػػػػػزب الجميػػػػػػكرم فػػػػػػي الكاليػػػػػػات المتحػػػػػػدة 

 األمريكية. 
يرل أنصار ىذا النظػاـ أف نظػاـ الحػزبيف يسػيـ فػي اسػتقرار المؤسسػات 

ألنػو يسػاعد عمػى تحقيػؽ  ؛الدستكريةم كفي خمؽ التكازف فػي الحيػاة السياسػية
عمميػػػػػة التنػػػػػاكب فػػػػػي السػػػػػمطة بانتظػػػػػاـم بحيػػػػػث يتعاقػػػػػب كػػػػػؿ مػػػػػف الحػػػػػزبيف 

م كىػذا مػا يحصػؿ فػػي المتنافسػيف عمػى ممارسػة السػمطة السياسػية فػي الدكلػة
 كؿ مف بريطانيا كالكاليات المتحدة األمريكية. 

 نظام تعدد األحزاب: .3



 
 

47 
 

أك أكثػػر تتنػػافس فيمػػا ىػػك النظػػاـ الػػذم تكجػػد فيػػو ثالثػػة أحػػزاب سياسػػية 
بينيا لمكصكؿ إلى السمطة كممارسة الحكـ. كالػدكؿ التػي فييػا تعدديػة حزبيػة 
عديدة نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ فرنسػام إيطاليػام بمجيكػام اليابػافم سػكرية 

 كلبناف.
كالتعدديػػة الحزبيػػة فػػي الكاقػػع تقػػدـ لممػػكاطف عػػدة خيػػاراتم تفسػػح المجػػاؿ 

ككؿ الفئات التي تشكؿ الرأم العاـ تجد فييا كسيمة أماميـ النتقاء األفضؿ. 
لمتعبيػػػر عػػػف تطمعاتيػػػا كمصػػػالحيا. كلكػػػف مػػػف ناحيػػػة ثانيػػػة تحػػػكؿ التعدديػػػة 
الحزبيػػة بشػػكؿ عػػاـ دكف نشػػكء كتػػؿ برلمانيػػة قكيػػةم ممػػا يػػؤدم إلػػى الشػػرذمة 
كعػػدـ االسػػتقرار فػػي المؤسسػػات الدسػػتكريةم فالحككمػػة مػػثالن فػػي ىػػذا النظػػاـ 

مػػػا تكػػكف إمػػػا حك كمػػػة ائتالفيػػة؛ أم ناتجػػػة عػػػف تحػػػالؼ بػػيف عػػػدة أحػػػزابم كا 
 حككمػػػة تػػػدعميا  البيػػػة ضػػػئيمة فػػػي البرلمػػػافم نظػػػران لتكزيػػػع المقاعػػػد النيابيػػػة
عمى عدد كبير مف األحزابم كفي الحالتيف يككف كضعيا  يػر مسػتقر ألنػو 
في الحالة األكلػى: يتعػرض التحػالؼ الحكػكمي لمتفكػؾ تحػت تػأثير أيػة أزمػة 

ة. كفػػػي الحالػػػة الثانيػػػة: تكػػػكف الحككمػػػة معرضػػػة لمسػػػقكط ألف الكتػػػؿ سياسػػػي
البرلمانيػػػة التػػػي تػػػدعميا ال تشػػػكؿ أكثريػػػة كبيػػػرة. كعػػػدـ االسػػػتقرار الحكػػػكمي 
ينعكس سمبان عمى استقرار مؤسسات الدكلة. كحتػى عمػى البرلمػاف ذاتػو الػذم 

ية يتعػػرض لمحػػؿم فػػي النظػػاـ البرلمػػاني عمػػى أسػػاس أف االنتخابػػات التشػػريع
الجديدة قد تأتي بأكثرية نيابية بارزةم تنبثؽ مف حككمة قكية كمسػتقرةم كلكػف 

 .39 البان ال تؤدم االنتخابات إلى مثؿ ىذه النتيجة
 نظام تعدد األحزاب في ظل حكم قائد: .4
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يمكػػف القػػكؿ بكجػػكد حػػزب قائػػد فػػي نظػػاـ تعػػدد األحػػزابم عنػػدما يػػتمكف 
الػرأم العػاـم قياسػان إلػى األحػزاب أحد األحزاب مػف اسػتقطاب جػزء كبيػر مػف 

 عمى األكثرية المطمقة في البرلماف.  الحصكؿاألخرلم ك 
إف كجػػػػكد الحػػػػزب القائػػػػد ال يمغػػػػي بػػػػالطبع األحػػػػزاب األخػػػػرلم كال يشػػػػؿ 

دكف المجػػكء إلػػى مػػف قػػدرتيا السياسػػية كلكنػػو يسػػتطيع لكحػػده ممارسػػة الحكػػـ 
فػػػػي المؤسسػػػػات تحالفػػػػات مػػػػع أحػػػػزاب أخػػػػرل. كىػػػػك بػػػػذلؾ يحقػػػػؽ اسػػػػتقراران 

الدستكرية. كمف أىـ األمثمة عمى نظاـ تعدد األحػزاب فػي ظػؿ نظػاـ الحػزب 
 القائد حزب البعث العربي االشتراكي في الجميكرية العربية السكرية.

 الرأي العام: – ثالثاً 
عمكمانم ىك مجمكع اوراء الفردية المعبر عنيا إزاء مكضكع الرأم العاـم 

فػػػػالمكاطنكف فػػػػي المجتمػػػػع يعبػػػػركف عػػػػف آرائيػػػػـ مػػػػرتبط بالمصػػػػمحة العامػػػػة. 
ألف ىػػذه القضػػػايا تػػنعكس عمػػػى  ؛كمػػكاقفيـ مػػف القضػػػايا التػػي تيػػػـ المجتمػػع

حيػػػػاتيـ الشخصػػػػية بشػػػػكؿ مباشػػػػر أك  يػػػػر مباشػػػػر. كىػػػػذه اوراء ال تكػػػػػكف 
متطابقػػة مػػع بعضػػيا الػػبعضم نظػػران لتعػػدد االتجاىػػات كتضػػارب المصػػالحم 

لثقافيػػػة. فػػػوذا تمكػػػف رأم مػػػف اوراء مػػػف كاخػػػتالؼ المسػػػتكيات االجتماعيػػػة كا
استقطاب  البية الشعب يتحكؿ إلى ما يسمى بالرأم العاـ. فالرأم العاـ ىػك 

 . 40الرأم المسيطر داخؿ الجماعة أك رأم الغالبية العظمى مف المكاطنيف
كلمرأم العاـ تأثير مباشر عمى سمكؾ األفراد كالجماعاتم كعمػى السػمطة 

ف اإلشػػػارة إلػػػى أف تػػػأثيره عمكمػػػان يختمػػػؼ بػػػاختالؼ الحاكمػػػة. كلكػػػف البػػػد مػػػ
طبيعة النظـ السياسية ففي الكقت الذم يتميز بغيابو أك ضآلتو فػي األنظمػة 
الديكتاتكريػػػػػةم يتعػػػػػاظـ بشػػػػػكؿ كبيػػػػػر فػػػػػي األنظمػػػػػة الديمقراطيػػػػػةم كال يمكػػػػػف 
لحككمات ىذه الدكؿ أف تتجاىمو. فيي تحاكؿ أف تتعرؼ عمى اتجاىات كؿ 
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كؿ المطركحػػػػػةم لتطػػػػػكر سياسػػػػػاتيا بمػػػػػا يتفػػػػػؽ مػػػػػع ىػػػػػذه مشػػػػػكمة مػػػػػف المشػػػػػا
 االتجاىات كلتتخذ القرارات المناسبة. 

يمعػب الػرأم العػاـ فػي األنظمػة الديمقراطيػة دكران أساسػيان م أساسيكبشكؿ 
في الحياة السياسية فيشارؾ المكاطنكف في ممارسة السمطة بكاسػطة االقتػراع 

ألف االنتخابػػػات تجػػػرم دكريػػػان العػػػاـ. كلكػػػف ىػػػذه الكسػػػيمة تبػػػدك  يػػػر كافيػػػة 
فراديانم بحيث يبقى المكاطف كحيدان إزاء السمطة القكية كالمتماسكة مف ىنػا  .كا 

يجػاد كسػيمة اتصػاؿ  كلدت الر بة في عدـ ترؾ المكاطف عمػى ىػذه الحالػةم كا 
نػػػو مػػػف المشػػػاركة الفعميػػػة فػػػي السػػػمطة عبػػػر مك  مسػػػتمرة بينػػػو كبػػػيف الحكػػػاـ. تي 

تجمعػات سػعت جاىػدة إلػى لعػب دكر الكسػيط بػيف العمؿ الجماعيم فنشػأت 
لػػػى التػػػأثير بفعاليػػػة كبيػػػرة فػػػي سياسػػػة ىػػػذه  المػػػكاطنيف كالسػػػمطة الحاكمػػػةم كا 
السػػمطة. ىػػذه التجمعػػات تعػػرؼ بػػالقكل السياسػػية. بحيػػث تعمػػؿ ىػػذه القػػػكل 
باسػػتمرار فػػي مناسػػبات معينػػة بالتػػأثير عمػػى الحكػػاـ بشػػكؿ مباشػػر أك  يػػر 

ية كالنقابػػػات كالتنظيمػػػات الثقافيػػػة كالدينيػػػة. فكػػػؿ مباشػػػرم كػػػاألحزاب السياسػػػ
تجمػػع يمكػػف أف يتحػػكؿ إلػػى قػػكة سياسػػية فػػي مناسػػبة مػػا إذا عمػػؿ مػػف أجػػؿ 
التػػأثير عمػػى تكجيػػات الحككمػػةم بغيػػة اعتمػػاد سياسػػة معينػػة فػػي مجػػاؿ مػػف 
المجػػػاالت. فمكػػػؿ نشػػػاط فػػػي عصػػػرنا الػػػراىف امتػػػدادات سياسػػػية ميمػػػا كػػػاف 

سػػةم كذلػػؾ بسػػبب اتسػػاع نطػػاؽ كظػػائؼ الحككمػػةم بطبيعتػػو بعيػػدان عػػف السيا
كشمكليا مختمؼ النشاطات البشرية. فوذا عمد تجمع  ير سياسيم ثقافي أك 
رياضي إلى الضغط عمى الحككمة مف أجؿ إقرار سياسػة ثقافيػة أك رياضػية 

 محددة يككف قد تحكؿ بعممو ىذا إلى قكة سياسية ضا طة.
تضػػػياف فػػػي بعػػػض األحيػػػافم كعمػػػى الػػػر ـ مػػػف أف الضػػػركرة كالحكمػػػة تق

كالسػػيما فػػي أكقػػات التػػكتر كاألزمػػاتم أف يػػتـ عػػزؿ عمميػػة صػػنع القػػرار عػػف 
رأم العػػػاـم كقػػػكة سياسػػػية الػػػ تػػػأثير ينفػػػي مطالػػػب الػػػرأم العػػػاـم إال أف ىػػػذا ال
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داخميػػةم تػػػأثيران كػػامالن كشػػػبو مسػػتمر فػػػي السياسػػة الخارجيػػػةم كفػػي العالقػػػات 
ان كصػػراحة لمػػرأم العػػاـ مػػف قبػػؿ صػػناع كمػػع األىميػػة المعطػػاة ضػػمنالدكليػػة. 

عنػػد اتخػػاذ  بالحسػػبافالقػػرارم إال أنػػو تتبػػايف اوراء حػػكؿ مػػدل ضػػركرة أخػػذه 
 القرارم كىذا التبايف يتجمى في اتجاىيف أساسييف ىما: 

يػػدعك إلػػى عػػدـ أخػػذ الػػرأم العػػاـ السػػائد عمػػى محمػػؿ الجػػد لعػػدـ  األول:
 قدرتو عمى الحكـ المكضكعي لألحداث كالمشاكؿ الدكلية.

ك إلػػػى تكعيػػػة الفػػػرد المػػػكاطف كتزكيػػػده بالمعمكمػػػات الكافيػػػة يػػػدع الثلللاني:
 .41لمساعدتو عمى التقكيـ السميـ بيدؼ مشاركتو في عممية صنع القرار

 :ات الدوليةالعالق - المطمب الرابع
الشػعكب منػذ القػدـم  يػر أف العالقػات مختمػؼ لقد نشػأت العالقػات بػيف 

الدكلية بالمفيكـ المتعارؼ عميو حديثان لـ تنشأ إال بعد نشكء الدكؿ بمفيكميػا 
 .1648عاـ  "كيستفاليا"الحديثم كلـ يكف ليا كجكد قبؿ مؤتمر 

بعػض  عػد  أما بالنسبة لمعالقػة بػيف العالقػات الدكليػة كعمػـ السياسػةم فقػد 
الػبعض  عػد هالباحثيف السياسييف أف العالقػات الدكليػة عمػـ قػائـ بذاتػوم بينمػا 

اوخر جزءان مف عمـ السياسةم كفي المؤتمر الذم عقػد فػي مدينػة "كػامبردج" 
ليكنسػػػككم فقػػػد تػػػـ عمػػػى دعػػكة مػػػف منظمػػػة ا بنػػػاءن  م1952فػػي بريطانيػػػا عػػػاـ 

االتفاؽ عمى أف العالقات الدكلية تشكؿ فرعان مف عمـ السياسةم عمػى أسػاس 
أف عمـ السياسة يتناكؿ دراسػة الدكلػةم كالدكلػة ىػي محػكر العالقػات الدكليػةم 
كأف السياسة الخارجية لمدكلة مرتبطػة بنظاميػا السياسػيم كأف كسػائؿ البحػث 

 ة ىي كاحدة.في عمـ السياسة كفي العالقات الدكلي
ركػز البػػاحثكف فػي الشػػؤكف  م1945أنػو منػػذ العػاـ  مكمػف الجػدير بالػػذكر

في حيف تـ التركيز منذ بداية السػتينات  مالسياسية عمى دراسة األمـ المتحدة
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كأمريكػػػا الكسػػػطى كأمريكػػػا  إفريقيػػػاعمػػػى دراسػػػة الصػػػيف كالبمػػػداف الناميػػػة فػػػي 
ت الفكريػة ا أصبحت التيػاراالجنكبية كالمنطقة العربية كجنكب شرؽ آسيا. كم

مبرياليػػػة كالكطنيػػػةم مكضػػػكعات ميمػػػة فػػػي دراسػػػة إلالمعاصػػػرة التػػػي تشػػػمؿ ا
م كقد تناكؿ ىذا الفرع مف العمـك السياسػية دراسػة السياسػات ةالعالقات الدكلي

الدفاعيػػػػة كالمشػػػػكالت المتعمقػػػػة بالسػػػػمـ كالحػػػػربم إضػػػػافة لػػػػذلؾ قػػػػاـ عممػػػػاء 
 االقتصادية عمى العالقات الدكلية.السياسة بدراسة أثر الضغكط 

ىػذا كلػػـ تصػبح العالقػػات الدكليػة عممػػان أكاديميػان إال بعػػد الحػرب العالميػػة 
األكلى عندما أدخميا "كد كيمسكف" إلػى جامعػة كيمػزم لػذلؾ فػوف تعريفاتيػا مػا 

 زالت حديثة كمتغيرة كمف أبرز تمؾ التعريفات ما يمي:
دكليػػة ىػػي العمػػـ الػػذم ييعنػػى تعريػػؼ "محمػػد طػػو بػػدكم": "العالقػػات ال -

بكاقػػع العالقػػات الدكليػػة كاسػػتقرائيا بالمالحظػػة كالتجريػػب أك المقارنػػة 
مػػػػف أجػػػػؿ التفسػػػػير كالتكقػػػػع". كيالحػػػػظ مػػػػف ىػػػػذا التعريػػػػؼ أنػػػػو ييػػػػتـ 
باألسػػمكب العممػػي فػػي تكضػػيح العالقػػات الدكليػػة ك ايتيػػا كتكقػػع مػػا 

 .42سيتـ مف ظكاىر في إطارىا

كػػؿ االتصػػاالت  العالقػػات الدكليػػة ىػػي" :تعريػػؼ "فريػػدريؾ ىارتمػػاف" -
عبػػػػر الحػػػػدكد  بػػػػيف الػػػػدكؿ ككػػػػؿ حركػػػػات الشػػػػعكب كالسػػػػمع كاألفكػػػػار

 .43الكطنية"

بينمػػػا يعرفيػػػا "مارسػػػيؿ ميػػػرؿ": "بأنيػػػا كػػػؿ التػػػدفقات التػػػي تػػػتـ عبػػػر  -
 .44الحدكد أك تتطمع نحك عبكرىا"

ىذام باإلضافة إلى أف ىناؾ تعريفات مختمفة كمتنكعػة لمعالقػات الدكليػة 
كلكف كميا تركز عمى مكضػكع التفاعػؿ بػيف الكحػدات الدكليػة كالتػي ىػي فػي 
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كىػي المػؤثرة فػي قػرار الحػرب  مألنيا ىػي التػي تصػنع القػرارات ؛الغالب دكؿ
 كالسمـ كما تشير مجمؿ التعريفات.

فػػي الكقػػت الحاضػػرم لػػـ تعػػد العالقػػات الدكليػػة مقتصػػرة فقػػط عمػػى  لكػػف
نمػػػا دخمػػػت كيانػػػات أخػػػرل إلػػػى المجتمػػػع الػػػدكلي كأصػػػبح ليػػػا تػػػأثير  الػػػدكؿ كا 

لػذا أصػبح  .إلػخ ...فاعؿ مثؿ المنظمػات الدكليػة كالشػركات متعػددة الجنسػية
التفاعؿ بيف ىذه الكحدات عمى نطاؽ أكسع مػف التفاعػؿ بػيف الػدكؿ كأصػبح 

 تأثير أكبر بكثير مف تأثير الدكؿ ذاتيا. ليا
لذلؾ فوف تعريؼ العالقات الدكلية بالمفيكـ الحاضػر يتسػع بحيػث يمكػف 

م سػكاء كافػة : "ىك التفاعالت كالػركابط المتبادلػةاوتيأف يعرؼ عمى الشكؿ 
بػػيف الكيانػػات المختمفػػة فػػي إطػػار المجتمػػع  م يػػر سياسػػية أـكانػػت سياسػػية 

 الدكلي". 
إف اليػدؼ األساسػي ةم فونػو يمكػف القػكؿ: ؼ العالقات الدكليػىدأما عف 

لمعالقات الدكلية ىك معرفة سمكؾ األفراد كالجماعات السياسية مف أجؿ فيػـ 
يجػاد الحمػػكؿ الممكنػة ليػػا. كىػذا يقكدنػػا السػػعي إلالقضػايا كاألحػػداث الدكليػة ك 

ـ إلػػى مكضػػكعات عمػػـ العالقػػات الدكليػػة التػػي قررتيػػا منظمػػة اليكنسػػكك عػػا
 كىي: 1948
 السياسة الدكلية. -

 المنظمات الدكلية. -

 القانكف الدكلي. -

 السياسة الدولية: –أواًل 
ىي "العالقات السياسية السائدة فػي المجتمػع الػدكليم كىػي  البػان تيػدرس 

 .45في إطار السياسة الخارجية لمدكؿ"
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ىذا التعريؼ البد مػف تعريػؼ السياسػة الخارجيػة لمػدكؿ حتػى  كبناءن عمى
يػػتـ تكضػػيح مفيػػػـك السياسػػة الدكليػػػة بشػػكؿ دقيػػؽ. فالسياسػػػة الخارجيػػة كمػػػا 
يعرفيا "مارسػيؿ ميػرؿ": "ىػي ذلػؾ الجػزء مػف النشػاط الحكػكمي المكجػو نحػك 

 .46الخارج لمعالجة مشاكؿ ما كراء الحدكد"
ىػػػذا التعريػػػؼ نجػػػد أف السياسػػػة الخارجيػػػة تتضػػػػمف  المالحػػػظ فػػػيكمػػػف 

 مكضكعيف اثنيف ىما:
ناع القرار. -  القرارات الحككمية التي تتخذ مف قبؿ صي

 األفعاؿ التي تعالج المشاكؿ الخارجية. -

في ك  .كىذه القرارات كاألفعاؿ تستخدـ لتحقيؽ أىداؼ قريبة كبعيدة المدل
 سياسة الخارجية لمدكؿ؟ مف يصنع ال نقترح السؤاؿ اوتي:ىذا السياؽ 

ىػػػي األجيػػػػزة الرسػػػمية ك يػػػػر إف مػػػف يصػػػنع السياسػػػػة الخارجيػػػة لمػػػػدكؿ 
الرسميةم ك البان ما تقكـ السمطة التنفيذية إضافة إلى السمطة التشػريعيةم مػف 
التشػػػريعات التػػػي تسػػػنيا برسػػػـ السياسػػػة الخارجيػػػةم فيػػػي التػػػي تحػػػدد طريقػػػة 

 التعامؿ مع الدكؿ األخرل. 
مػػف السياسػػة الكطنيػػة التػػي تشػػكؿ جػػكىرم كتعػػد السياسػػة الخارجيػػة جػػزء 

مجمػػكع السياسػػات الخارجيػػة كالداخميػػة لمػػدكؿ كتكػػكف  ايتيػػا تحقيػػؽ ىػػدفيف 
 أساسييف ىما: 

 تحقيؽ أمف الدكلة. -

 تحقيؽ الرفاىية االقتصادية كاالجتماعية. -

ا يسػمى فعندما تمتقي السياسات الخارجية لمدكؿ فوف التفاعػؿ النػاجـ عنيػ
السياسػػػػة الدكليػػػػةم إذان ىػػػػي التفاعػػػػؿ السياسػػػػي الػػػػذم يتضػػػػمف نمػػػػط الصػػػػراع 
كالتعػاكف فػي آف كاحػد. فالسياسػات الخارجيػػة لمػدكؿ قػد تتكافػؽ كقػد تتصػػادـم 
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بسػػبب تالقػػي مصػػالح بعػػض الػػدكؿ كاختالفيػػا مػػع مصػػالح الػػدكؿ األخػػرل؛ 
 كتبػػػػرزيػػػػةم فتنشػػػػأ األحػػػػالؼ الدكليػػػػة كالمحػػػػاكر السياسػػػػيةم اإلقميميػػػػة كالعالم

ظاىرة الصراع الدكليم التي تقكد بشكؿ عاـ إلى قيػاـ أحػالؼ عسػكرية مثػؿ 
حمؼ شماؿ األطمسي كحمػؼ كارسػك. كالعالقػات القائمػة بػيف ىػذه األحػالؼم 
السياسػػػية كالعسػػػكريةم ىػػػي التػػػي تحػػػدد معػػػالـ السياسػػػة الدكليػػػةم كالتػػػي تػػػؤثر 

 بدكرىا في رسـ السياسات الخارجية لمختمؼ الدكؿ.
 عف األدكات المستخدمة في تنفيذ السياسة الخارجية فيي: أما
 الدبمكماسية. -

 القكة العسكرية. -

 الدعاية كالمساعدات االقتصادية. -

فالدبمكماسػػية ىػػي األداة األساسػػية المعتمػػدة فػػي تنفيػػذ السياسػػة الخارجيػػة 
فػػي زمػػف السػػمـم فيػػي تقػػكـ بميمػػة التمثيػػؿ كالتفػػاكض بػػيف الػػدكؿم ففػػي كػػؿ 
دكلػػػة تكجػػػد مؤسسػػػة مركزيػػػة تتحمػػػؿ مسػػػؤكلية إدارة الشػػػؤكف الخارجيػػػةم ىػػػي 
كزارة الخارجيػػػػػػػةم كتكجػػػػػػػد ليػػػػػػػا فػػػػػػػي الخػػػػػػػارج بعثػػػػػػػات دبمكماسػػػػػػػية )سػػػػػػػفارات 

فكضػػيات( تتػػكلى ميمػػة التمثيػػؿ الدبمكماسػػي تجػػاه الػػدكؿ المعتمػػدة لػػدييام كم
 كىي مرتبطة مباشرة بكزارة خارجية الدكلة التي تقـك بتمثيميا. 

كفػػػػي الحػػػػاالت التػػػػي تػػػػؤدم إلػػػػى تػػػػكتر العالقػػػػات بػػػػيف الػػػػدكؿم كتعجػػػػز 
الدبمكماسية عف حؿ المشاكؿ بالتفاكضم تمجأ ىػذه الػدكؿ إلػى التيديػد بػالقكة 

كرية أك اسػػػتخداميا فعميػػػػانم مػػػف أجػػػؿ حسػػػػـ الخػػػالؼ بػػػالقكةم أك تبػػػػديؿ العسػػػ
مػػكازيف القػػكلم بيػػدؼ إفسػػاح المجػػاؿ مجػػددان لمتفػػاكض بػػالطرؽ الدبمكماسػػيةم 
كالحصكؿ عمى عالـ مف الممكػف الحصػكؿ عميػو بالعمػؿ الدبمكماسػي كحػده. 

السياسة لذلؾ يبدك أف الدبمكماسية كالعمؿ العسكرم يتكامالف  البان في تنفيذ 
 الخارجية. 
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 المنظمات الدولية أو التنظيمات واإلدارات الدولية: -ثانيًا 

ة التػػي طػػرأت فػػي الميمػػتعػػد ظػػاىرة المنظمػػات الدكليػػة إحػػدل المتغيػػرات 
اوكنػػة األخيػػرة عمػػى المجتمػػع الػػدكلي الػػذم كػػاف مقتصػػران حتػػى كقػػت قريػػب 
عمى الدكلة فقطم إال أف ظيكر فكػرة الدكلػة بمفيكميػا الحػديث كفكػرة التكسػع 
بػػػيف الػػػدكؿ كاكتسػػػاب منػػػاطؽ النفػػػكذ عمػػػى حسػػػاب بعضػػػيا الػػػبعضم كالتػػػي 

ا بانػػدالع الحػػركب أخػػذت بالتزايػػد لدرجػػة قيػػاـ الصػػراعات التػػي بمغػػت ذركتيػػ
المػػػدمرةم دفعػػػت الكثيػػػر لمبحػػػث عػػػف سػػػبؿ لمتفػػػاىـ الػػػكدم بغيػػػة إيجػػػاد حمػػػكؿ 

نشػأة المنظمػات الدكليػةم إلػى مقبكلة بعيػدان عػف الحػركب ككيالتيػام ممػا أدل 
الػػذم عقػػد عػػاـ  مكيعػػكد ذلػػؾ لعيػػد المػػؤتمراتم كبشػػكؿ خػػاص مػػؤتمر فيينػػا

رت عػف ىزيمػة فرنسػام ممػا بعد انتياء الحرب النابكليكنيػة التػي أسػف م1915
دفػػع الػػدكؿ المنتصػػرة إلػػى تنظػػيـ جديػػد لمعالقػػات بػػيف القػػكل األكركبيػػة فػػأدل 

 .47ذلؾ إلرساء نظاـ المؤتمرات
دكريػػة إال أنيػػا شػػكمت إطػػاران لمتشػػاكر فػػي البدايػػة ىػػذه المػػؤتمرات لػػـ تكػػف 

أسس اتفاؽ المستمر إلدارة النزاعات التي كانت تنشأ بيف ىذه القكلم حيث ت
بػ "االتفاؽ األكركبي" كىك عبارة عف اتفاؽ بيف القكل األكركبية الكبرل  مي  سي 

حكؿ أمكر تتعمؽ بالسياسػة العامػة. كقػد تػال ذلػؾ عقػد العديػد مػف المػؤتمرات 
 القرف التاسع عشر مف أىميا:  في الميمة
 .1856مؤتمر باريس  -

 .1871مؤتمر لندف  -

 .1885-1884ك 1878مؤتمر برليف  -
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ىػػػذه المػػػؤتمرات تقميػػػد فػػػي التعػػػاكف األكركبػػػي ييػػػدؼ إلػػػى كقػػػد نشػػػأ عػػػف 
دارة كحػؿ النزاعػات بػػالطرؽ السػمميةم كتعػد ىػذه المرحمػػة  التنسػيؽ السياسػي كا 

 األكلى لنشكء المنظمات الدكلية.
المػػػػذاف عقػػػػدا بػػػػيف عػػػػامي  مأمػػػػا المرحمػػػػة الثانيػػػػة فيمثميػػػػا مػػػػؤتمرا الىػػػػام

دكليػػة كالنظػاـ الػػدكلي م حيػث اىتمػػا أكثػر بتنظػػيـ العالقػات ال1899-1908
 اتسـ ىذاف المؤتمراف بالشمكلية. ك 

لقد عكس نظاـ المؤتمرات المنبثؽ عف "االتفاؽ األكركبي" اىتمامان أكسع 
قػػد شػػمؿ مػػؤتمرا الىػػام دكالن  يػػر أكركبيػػةم إذ اىتمػػا ك لمعالقػػات بػػيف الػػدكؿم 

بويجػػػػاد األجيػػػػزة كاوليػػػػات لحفػػػػظ السػػػػالـ كحػػػػؿ النزاعػػػػات بػػػػالطرؽ السػػػػمميةم 
فػػػػي بمػػػػكرة الػػػػكعي لمضػػػػركرة الماسػػػػة إلجػػػػراء حػػػػؿ  أسػػػػيمابػػػػذلؾ يككنػػػػا قػػػػد ك 

 النزاعات بيف الدكؿ. 
أمػػػػا المرحمػػػػة الثالثػػػػة مػػػػف نشػػػػأة المنظمػػػػات الدكليػػػػة فيػػػػي مرحمػػػػة إقامػػػػة 
اتحادات دكلية عامة تعنى بالقضايا كاألمكر  ير السياسية أك األمكر الفنيػة 

ؿ العالقػػػات كالمصػػػالح بشػػػكؿ عػػػاـم ككػػػاف ذلػػػؾ نتيجػػػة ازديػػػاد تشػػػابؾ كتػػػداخ
االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة كالفنيػػػة كالثقافيػػػة بػػػيف الػػػدكؿ. كيمكػػػف تقسػػػيـ ىػػػذه 

فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر إلػػى ثالثػػة  أنشػػأتالمنظمػػات الدكليػػة الكظيفيػػة التػػي 
 أنكاع كىي:

المجػػاف النيريػػة الدكليػػةم ككظيفتيػػا تنظػػيـ المالحػػة كاسػػتعماؿ األنيػػار  -
 الدكلية.

المنظمػػات المؤقتػػة )شػػبو االسػػتعمارية(م كىػػي المنظمػػات التػػي اتفقػػت  -
الدكؿ األكركبية عمى إنشائيا بيدؼ التعاكف كالتنسيؽ فيمػا بينيػا فػي 
أعمػػػاؿ معينػػػةم كتقػػػديـ خػػػدمات فػػػي مجػػػاؿ معػػػيفم مػػػثالن لجنػػػة الػػػديف 
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أك إدارة الػػػػديف العثمػػػػاني عػػػػاـ  1878عػػػػاـ  أنشػػػػأتالمصػػػػرم التػػػػي 
1898. 

اريػػػػػةم كىػػػػػي التػػػػي كػػػػػاف ىػػػػػدفيا التعػػػػاكف فػػػػػي مجػػػػػاؿ االتحػػػػادات اإلد -
 االتصاالت كالبريد كالنقؿ كالشؤكف العممية.

 أسباب نشوء المنظمات: .1
االزديػػػاد الكبيػػػر فػػػي عػػػدد الػػػدكؿم كبشػػػكؿ خػػػاص مػػػع ترسػػػيخ مفيػػػـك  .أ 

 الدكلة القكمية في أكركبام كتزايد حجـ التفاعالت الدكلية. 

قمػػػػي االتصػػػػاالت الثػػػػكرة الصػػػػناعية كمػػػػا تبعيػػػػا مػػػػف تطػػػػكرات فػػػػي ح .ب 
كالمكاصػػػالتم ممػػػا أسػػػيـ ذلػػػؾ فػػػي تزايػػػد التفػػػاعالت الدكليػػػة كازديػػػاد 
حػػدتيا كتنكعيػػػا فػػي المجػػػاالت المتعػػػددة كطبيعتيػػا )تنػػػافسم تعػػػاكفم 

 تنازع(.

ازديػػاد الػػكعي بعػػد الحػػركب النابكليكنيػػة لضػػركرة إقامػػة نظػػاـ أكركبػػي  .ج 
 جديد كازدياد انتشار أفكار العصرنة.

كىػي كليػػدة  ميبراليػة التػي تػدعك لمتعػاكف بػيف الػدكؿانتشػار األفكػار الم .د 
"أمريػػػػػؾ ك"م أليغريػػػػي عصػػػػر النيضػػػػة مثػػػػؿ أفكػػػػار كػػػػػؿ مػػػػف "دانتػػػػي

 .48"بيار دكبك"ك"بنتياـ ركسك"م ككركسي"م 

 تعريف المنظمات الدولية: .2
إف تعريػػػؼ المنظمػػػات الدكليػػػة لػػػيس بػػػاألمر البسػػػيط نظػػػران لحداثػػػة نشػػػأة 

جانػػب الخمػػط المتكقػػع بػػيف ىػػذا المصػػطمح المنظمػػاتم كتعػػدد أنكاعيػػام إلػػى 
ك يػػػره مػػػف المصػػػطمحات التػػػي تقتػػػرب منػػػو كتتصػػػؿ بػػػو. قبػػػؿ تقػػػديـ تعريػػػؼ 
المنظمػات الدكليػػة البػػد مػػف التمييػػز بػيف ىػػذا المصػػطمح كالمصػػطمحات التػػي 

 كالنظـ الدكلية كالتنظيـ الدكلي.  ؛تقترب منو كيتداخؿ معيا
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مجمكعػػة مػػف القكاعػػد القانكنيػػة المنظمػػة لمكضػػكع رئػػيس  ظم الدوليللة:الللنُ 
معػػػػيف كالمػػػػرتبط بوطػػػػار مكضػػػػكعي محػػػػددم مثػػػػؿ نظػػػػـ الممكيػػػػة فػػػػي القػػػػانكف 
الداخمي أك نظاـ الحياد أك التمثيؿ الدبمكماسي كالقنصمي في القانكف الػدكلي 

التػي تميػز الجماعػة  كافػة العاـ. أك ىي العػادات كالتقاليػد كالقكاعػد األساسػية
 كلية. الد

قصد بو اإلطػار الػذم تتشػكؿ داخمػو الجماعػة الدكليػةم يي  التنظيم الدولي:
كالعالقػػػػات الدبمكماسػػػػية كميػػػػا  كيمكػػػػف أف يشػػػػمؿ مظػػػػاىر العالقػػػػات الدكليػػػػة

بػػػػػراـ المعاىػػػػػدات كعقػػػػػد المػػػػػؤتمرات ك يػػػػػر ذلػػػػػؾ مػػػػػف األنظمػػػػػة  كالقنصػػػػػمية كا 
كران إليػػو مػػف القانكنيػػة األخػػرل. كىػػك التركيػػب المعنػػكم لمجماعػػة الدكليػػة منظػػ
 كجية نظر ديناميكية تشمؿ احتماالت تطكره إلى ما ىك أفضؿ.

دائمػػػة تنشػػػأ بمكجػػػب اتفػػػاؽ مجمكعػػػة مػػػف  ىػػػي ىيئػػػاتالمنظملللات الدوليلللة: 
الػػػػدكؿم بغيػػػػة تحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ كمصػػػػالح مشػػػػتركة يحػػػػددىا الميثػػػػاؽ المنشػػػػ  
لممنظمػػػػػػةم كتتمتػػػػػػع بػػػػػػورادة ذاتيػػػػػػة كشخصػػػػػػية قانكنيػػػػػػة مسػػػػػػتقمة عػػػػػػف دكليػػػػػػا 

 .49األعضاء
منظمة  ةتكفر أربعة عناصر لكجكد أي يجبيتضح مف ىذا التعريؼ أنو 

 كىذه العناصر ىي: مدكلية
تتككف مػف مجمكعػة مػف األجيػزة  المنظمة الدكلية الدوام واالستمرار: .أ 

تعمؿ بشكؿ دائـ كتمارس االختصاصات التػي أسػندت إلييػا بمكجػب 
االتفاقية المنشأة لممنظمةم كىذه الصفة ىي التي تميػز المنظمػة عػف 

 المؤتمر الدكلي.

لكجػػكد المنظمػػة الدكليػػة كظيكرىػػا البػػد مػػف اتفػػاؽ  الصللفة االتفاقيللة: .ب 
مبينػػان أىػػدافيا كاختصاصػػاتيا  دكلػػي ينشػػئيا كيحػػدد نظاميػػا القػػانكني
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كاألجيػػػزة المختمفػػػة المنػػػكط بيػػػا تحقيػػػؽ ىػػػذه األىػػػداؼ كالقكاعػػػد التػػػي 
 تحكـ سير العمؿ بيا. 

تنضػػػـ  ىػػػذه الصػػػفة أف الػػػدكؿ التػػػي تنشػػػئيا كتعنػػػي الصلللفة الدوليلللة: .ج 
 –فػػػػػي الغالػػػػػب  –إلييػػػػػا بعػػػػػد إنشػػػػػائيام كىػػػػػي التػػػػػي تتمتػػػػػع كحػػػػػدىا 

لمنظمػة بكاسػطة أعضػاء فػي بالعضكية فييا. كتمثؿ ىذه الػدكؿ فػي ا
 الحككماتم كمندكبيف عنيا.

المنظمػػة الدكليػػة تكػػكف مسػػتقمة عػػف الػػدكؿ األعضػػاء  اإلرادة الذاتيللة: .د 
 المككنة ليام فتتمتع بورادة خاصة متميزة عف إرادة الدكؿ األعضاء. 

كيترتب عمى تمتع المنظمة الدكلية بػاإلرادة الذاتيػة أف آثػار تصػرفاتيا ال 
شخصػان قانكنيػان  يعػٌدىاكؿ المككنة ليا بؿ إلى المنظمة ذاتيا تنصرؼ إلى الد

 دكليان مستقالن في حياتو القانكنية عف الدكؿ التي أنشأتو.
 أنواع المنظمات الدولية: .3

إف تزايد كتشعب كتشابؾ العالقات الدكلية في العػالـ المعاصػر أدل إلػى 
نشػاطيا يكمػان بعػد تعدد كتنكع المنظمات الدكلية كتزايد عددىا كاتسػاع مجػاؿ 

م مما دفػع المختصػكف إلػى تقسػيـ ىػذه المنظمػات بيػدؼ تسػييؿ التعػرؼ  يـك
عمييا كفيميام إلى عدد محدكد مف الحقكؿ الكبرل تجمع في كؿ حقػؿ منيػا 
خصػػػائص أك معػػػالـ مشػػػتركة كاضػػػحة كمحػػػددةم األمػػػر الػػػذم مػػػف شػػػأنو أف 

مػػػف ىػػػذه  يسػػػيؿ اسػػػتنباط أك صػػػيا ة القكاعػػػد العامػػػة التػػػي تحكػػػـ كػػػؿ حقػػػؿ
 : اوتيالحقكؿ بصفة عامةم كذلؾ عمى النحك 

تقسػػػـ المنظمػػػات مػػػف حيػػػث االختصػػػاص إلػػػى  ملللن حيلللث االختصلللاص: . أ
 نكعيف ىما: 

كىػػػػي التػػػػي يمتػػػػد اختصاصػػػػيا ليشػػػػمؿ مظػػػػاىر  المنظمللللات العامللللة: -
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ متنكعػة  أنشأتمتعددة في العالقات الدكلية. 
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كمػػػف أىػػـ األمثمػػػة  .لػػخ(إ ...ثقافيػػػة)سياسػػيةم اجتماعيػػػةم اقتصػػاديةم 
 ىذه المنظمات ىي ىيئة األمـ المتحدة. عف

ىػي المنظمػات التػي يقتصػر اختصاصػيا عمػى  المنظمات الخاصلة: -
تحقيػػػػؽ ىػػػػدؼ محػػػػدد كتحقيػػػػؽ التعػػػػاكف فػػػػي الميػػػػداف االقتصػػػػادم أك 

لخم كمف األمثمة إ ...العسكرم أك الثقافي أك االجتماعي أك اإلنساني
 عمى المنظمات العسكرية حمؼ الناتك كحمؼ كارسك. 

يمكػػف تقسػػيـ المنظمػػات الدكليػػة مػػف حيػػث  مللن حيللث نطللاق العضللوية: . ب
 نطاؽ العضكية إلى نكعيف:

ىػػي المنظمػػات التػػي تكػػكف عضػػكيتيا مفتكحػػة  المنظمللات العالميللة: -
ط إلػػى جميػػع الػػدكؿ الرا بػػة باالنضػػماـ إلييػػا متػػى تػػكافرت فييػػا شػػرك 

العضػػكية المنصػػكص عمييػػا مػػف حيػػث ميثػػاؽ المنظمػػةم كقػػد تكػػكف 
تكػػػػػػكف ذات  أكذات اختصػػػػػػاص عػػػػػػاـ مثػػػػػػؿ ىيئػػػػػػة األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدةم 

 اختصاص خاص مثؿ اليكنسكك كمنظمة العمؿ الدكلية. 

ىػػي المنظمػػات التػػي تضػػـ الػػدكؿ  المنظمللات اإلقميميللة "الجهويللة": -
 ان محػدكد ان الكاقعة في منطقػة جغرافيػة معينػة تضػـ فػي عضػكيتيا عػدد

مف الدكؿ كتتنكع األسس التػي تقػـك عمييػا ىػذه المنظمػاتم فقػد تقػـك 
عمى أساس قكمي مثؿ جامعة الدكؿ العربية أك جغرافي مثؿ منظمػة 

ةم أك اقتصػػادم فريقيػػإلالتػػي تضػػـ فقػػط دكؿ القػػارة ا اإلفريقيػػةالكحػػدة 
كمنظمػػػة الػػػدكؿ المنتجػػػة لمػػػنفط )أكبػػػؾ(م أك دينػػػي كمنظمػػػة المػػػؤتمر 
اإلسػػػػالمي. كقػػػػد تكػػػػكف ىػػػػذه المنظمػػػػات ذات اختصػػػػاص عػػػػاـ مثػػػػؿ 

فريقيػػػػة كقػػػػد تكػػػػكف ذات اختصػػػػاص خػػػػاص مثػػػػؿ إلمنظمػػػػة الكحػػػػدة ا
 .50السكؽ األكركبية المشتركة ك يرىا

                                                           
 .113مرجع سابق، ص محمد المجذوب، 53
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يمكػػػػػػف تقسػػػػػػيـ المنظمػػػػػػات مػػػػػػف حيػػػػػػث  مللللللن حيللللللث الصللللللالحيات: . ج
 الحيات إلى:الص

منظمػػػػػات تتمتػػػػػع بصػػػػػالحيات فعميػػػػػة كاسػػػػػعة: ىػػػػػذه المنظمػػػػػات تعػػػػػد  -
عمػػػى األصػػػؿم فاألصػػػؿ ىػػػك محدكديػػػة الصػػػالحياتم كمػػػف  اسػػػتثناءن 

األمثمػة عمػػى ذلػؾ قػػرارات محكمػة العػػدؿ الدكليػةم كمجمػػس األمػف فػػي 
 حالة تيديد السمـ كاألمف الدكلييف.

: كىػػذا النػػكع تممػػؾ سػػكل صػػالحية إبػػداء الػػرأم كالر بػػات منظمػػات ال -
فييػػػػػػا حيػػػػػػث تتحػػػػػػدد  مػػػػػػف المنظمػػػػػػات الدكليػػػػػػة ىػػػػػػك الصػػػػػػكرة الغالبػػػػػػة

صػدار التكصػيات كاالقتراحػات التػي  صالحياتيا باقتراح االتفاقيػات كا 
 يتكقؼ تنفيذىا عمى ر بات الدكؿ. 

تقسػػػـ المنظمػػػات مػػػف حيػػػث طبيعػػػة  :ملللن حيلللث طبيعلللة األعضلللاء . د
 األعضاء إلى قسميف ىما: 

كىي المنظمات التي ال تضـ في عضكيتيا سكل  منظمات حكومية: -
الػػػدكؿ مثػػػؿ ىيئػػػة األمػػػـ المتحػػػدة كعصػػػبة األمػػػـ مػػػف قبميػػػا كجامعػػػة 

 فريقية كمجمكعة الثمانية.إلالدكؿ العربية كمنظمة الكحدة ا

كىػي المنظمػات التػي يػتـ تأسيسػيا مػف قبػؿ  منظمات غير حكوميلة: -
 األفراد. 

 ولية:دور المنظمات الدولية في العالقات الد .4
تمعب المنظمات الدكلية دكران كبيران عمى المسػرح الػدكليم حيػث تػؤثر فػي 
مجػػرل األمػػكر كاألحػػداث كمػػا أنيػػا تسػػمح أيضػػان فػػي صػػناعتيام إال أف ىػػذا 

كمتعػػددم كمػػع ذلػػؾ يمكػػف ذكػػر أىػػـ مالمحػػو التػػي  الػػدكر فػػي الكاقػػع متغػػاير
 يمكف تحديدىا في العكامؿ اوتية:
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أداة لحػػؿ العديػػد مػػف المشػػكالت التػػي تكاجػػو تعػػد المنظمػػات الدكليػػة  . أ
 المجتمع الدكليم كىذا الدكر يمس المجاالت اوتية:

العمؿ عمى حؿ المشاكؿ التقميدية لممجتمع الػدكلي مثػاؿ ذلػؾ تحقيػؽ  -
األمػػػف الجمػػػاعيم كذلػػػؾ بػػػالمجكء إلػػػى اسػػػتخداـ القػػػكة أك التيديػػػد بيػػػا 

 كالعمؿ عمى معاقبة المعتدم.

دة كالمتجػددة التػي تكاجػو المجتمػع الػدكلي. إذ مكاجية المشاكؿ الجديػ -
ممػػػػػػا ال شػػػػػػؾ فيػػػػػػو أف التقػػػػػػدـ العممػػػػػػي كالتكنكلػػػػػػكجي عمػػػػػػى مختمػػػػػػؼ 
مسػػتكياتو كتغيػػر طبيعػػة الحيػػاة المعاصػػرة قػػد أدل إلػػى ظيػػكر العديػػد 
مف المشاكؿ التي لـ تكف تكجد بالدرجة التي تكجد بيا اوف فػي ظػؿ 

 المجتمع الدكلي القديـ. 

دكلية إطػاران لمتفػاكض كالمناقشػة بػيف مختمػؼ الػدكؿ تعد المنظمات ال . ب
األعضاء فييام األمر الذم مف شأنو المساعدة عمى تقريب المكاقػؼ 
الكطنية لكؿ دكلة فيما يخص المشاكؿ السياسية كاالقتصادية ك يرىا 

 التي تكاجو العالـ.

تعد المنظمات الدكلية كسيمة لتطػكير قكاعػد القػانكف الػدكليم فالعمػؿ ج. 
تشػػريعي أك عمػػى األقػػؿ شػػبو التشػػريعي الػػذم تقػػـك بػػو المنظمػػاتم ال

كالمتمثػػػػؿ فػػػػي مختمػػػػؼ األعمػػػػاؿ القانكنيػػػػة الصػػػػادرة عنيػػػػا القػػػػرارات 
كالتكصػػػػيات كالمػػػػكائح كالتكجيػػػػات كالمعاىػػػػدات ك يرىػػػػام يػػػػدؿ بصػػػػفة 
خاصة عمػى مػدل طبيعػة التػأثير الػذم تمارسػو ىػذه المنظمػات عمػى 

مػػى مػػدل أىميتيػػا فػػي إقامػػة نظػػاـ العالقػػات الدكليػػة بصػػفة عامػػة كع
 قانكني جديد.

إذا كانت القاعدة القانكنية تقضي بأف يقـك كؿ شخص قانكني بنفسو د. 
بػػػوبراـ األعمػػػاؿ كالتصػػػرفات القانكنيػػػة الخاصػػػة بػػػوم فػػػوف المنظمػػػات 
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الدكليػػة يمكػػف أف تقػػـك بالنيابػػة عػػف أشػػخاص القػػانكف الػػدكلي بػػػوبراـ 
ى األشػخاص كلػيس إلػى المنظمػة تصرفات قانكنية تنصرؼ آثارىا إل

 التي أبرمتيا. 

 القانون الدولي: –ثالثًا 
ال يػػزاؿ تعريػػؼ القػػانكف الػػدكلي مػػف األمػػكر  يػػر المتفػػؽ عمييػػا إذ يكجػػد 
أكثر مف مئة تعريؼ لوم كلكف بشكؿ عاـ يمكف التمييز بيف ثالثة اتجاىػات 

 رئيسة ىي:
يركػػز ىػػذا االتجػػاه عمػػى أف القػػانكف الػػدكلي ىػػك  االتجللاا التقميللدي: .1

عبارة عف مجمكعة القكاعد القانكنية التي تنظـ العالقػات بػيف الػدكؿ 
كذلػػػؾ ألف المجتمػػػع الػػػدكلي كػػػاف يقتصػػػر فقػػػط عمػػػى الػػػدكؿ.  ؛فقػػػط

أصحاب ىذا االتجاه يركف أف الدكلة كحدىا التي كانػت تممػؾ صػفة 
صػػػادؽ أبػػػك ىيػػػؼ"  يعمػػػالشػػخص القػػػانكني الػػػدكلي. كىػػػذا مػػػا دفػػع "

لتعريػػػػؼ القػػػػانكف الػػػػدكلي عمػػػػى أنػػػػو "مجمكعػػػػة القكاعػػػػد التػػػػي تػػػػنظـ 
 51."العالقات بيف الدكؿ كتحدد حقكؽ كؿ منيا ككاجباتيا

عمى خالؼ االتجاه السابؽم ركػز ىػذا االتجػاه  االتجاا الموضوعي: .2
عمى أف الفرد ىك الشخص الكحيد لمقانكف الدكلي كما في أم قانكف 

عػػػا إلػػػى ىػػػذا الػػػرأم الفقيػػػو الفرنسػػػي "ليػػػكف ديكػػػي" آخػػػرم كأكؿ مػػػف د
حيث أنكػر الشخصػية المعنكيػة لمدكلػة كأنيػا فػي رأيػو مجػرد افتػراض 
ال قيمػػػة لػػػو. كىػػػك ال يعػػػد الػػػدكؿ مػػػف أشػػػخاص القػػػانكف الػػػدكلي بػػػؿ 
األفػػػػراد كحػػػػدىـ ىػػػػـ أشػػػػخاص ىػػػػذا القػػػػانكف. لػػػػذلؾ فػػػػوف قكاعػػػػد ىػػػػذا 

السيما الحكاـ ك  ؛فرادالقانكف الدكلي ال تخاطب الدكؿ بؿ تخاطب األ
ألنيـ مثؿ  يػرىـ مػف األفػراد. كيؤخػذ عمػى ىػذا االتجػاه مغاالتػو فػي 

                                                           
 .52(، ص 9335)عمان: دار مجدالوي للنشر والتوزٌع،  ،العالقات السٌاسٌة الدولٌة وإستراتٌجٌة إدارة األزمات ثامر كامل الخزرجً. 51
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كىي مجافاة حقيقيػة لألكضػاع فػي  مإنكار الشخصية القانكنية لمدكلة
 المجتمع الدكلي.

يركػز ىػذا االتجػاه عمػى أف الدكلػة ليسػت الشػخص  االتجاا الحديث: .3
كينقسـ الفقيػاء فػي ذلػؾ الكحيد بؿ الشخص الرئيس لمقانكف الدكلي. 

 إلى ثالث فئات ىي: 

فئة تعد الدكلػة الشػخص الػرئيس لمقػانكف الػدكلي كيمتنػع فقياؤىػا عػف  .أ 
"كبػػك شػػتركب" الػػذم عػػر ؼ القػػانكف  تعػريفيـ أك تعػػدادىـم كمػػف ىػػؤالء

الػػدكلي بأنػػو: "مجمكعػػة مػػف القكاعػػد القانكنيػػة تتضػػمف حقػػكؽ الػػدكؿ 
 52.لقانكف الدكلي"ككاجباتيا ككاجبات  يرىا مف أشخاص ا

فئػػػػة تسػػػػتبعد الفػػػػرد بصػػػػكرة صػػػػريحة مػػػػف أف يكػػػػكف مػػػػف أشػػػػخاص  .ب 
القػػػػانكف الػػػػدكليم كمػػػػف ىػػػػؤالء "لػػػػكيس ديمبيػػػػز"م إذ يعػػػػرؼ القػػػػانكف 
الػػدكلي بأنػػو "مجمكعػػة مػػف القكاعػػد القانكنيػػة التػػي تحكػػـ العالقػػات 

 53.بيف الدكؿ كالكيانات الدكلية األخرل"

إلػػػػػػى جانػػػػػػب الدكلػػػػػػة فئػػػػػػة تفسػػػػػػح المجػػػػػػاؿ لمفػػػػػػرد بشػػػػػػكؿ متكاضػػػػػػع  .ج 
باسػػػتيد"م التػػػي عرفػػػت القػػػانكف ركجيػػػو كالمنظمػػػات الدكليػػػة كمػػػنيـ "

مجمكعػػػػة القكاعػػػػد القانكنيػػػػة المطبقػػػػة فػػػػي المجتمػػػػع "الػػػػدكلي بأنػػػػو: 
الػػدكليم سػػكاء كػػاف ذلػػؾ فػػي العالقػػات بػػيف الػػدكؿ ذات السػػيادة أـ 
بػػيف المنظمػػات الدكليػػة فػػي عالقاتيػػا المتبادلػػة أك فػػي عالقاتيػػا مػػع 

م كبعض القكاعد التي تككف جزءان مف القانكف الػدكلي كتطبػؽ الدكؿ
السػػػػيما فػػػػي العالقػػػػات بػػػػيف ىػػػػؤالء كبعػػػػض ك مباشػػػػرة عمػػػػى األفػػػػراد 

 54.المنظمات الدكلية"

                                                           
 .51المرجع السابق، ص  59

 .51المرجع السابق، ص  53

 .63المرجع السابق، ص  54
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 مما تقدـ نرل أف األىداؼ التي يحققيا القانكف الدكلي ىي: 
 تحديد اختصاصات الدكؿ في مكاجية بعضيا البعض. .1
يقػػػػع عمػػػػى عػػػػاتؽ كػػػػؿ دكلػػػػة فػػػػي ممارسػػػػة  تحديػػػػد االلتزامػػػػات التػػػػي. 2

 اختصاصاتيا.
 تنظيـ اختصاص الييئات كالمنظمات الدكلية.. 3
 حماية حقكؽ األفراد. .4

مما ال شؾ فيو أف ىناؾ آماؿ كثيرة معقػكدة عمػى تطػكر القػانكف الػدكلي 
فػػػي البحػػػث عػػػف مجتمػػػع دكلػػػي يسػػػكده السػػػمـ كاألمػػػف كالنظػػػاـم لكػػػف ضػػػيؽ 
الساحة التي كظؼ فييا القانكف الدكلي كقصكره كتغافؿ بعض القكل الدكليػة 
المييمنة عمى حقػكؽ كثيػر مػف الشػعكب كتشػديدىا عمػى المصػمحة الكطنيػةم 

جعؿ مف القػانكف الػدكلي  ذلؾياب سمطة عالمية تشرع كتنفذ القانكفم كؿ ك 
 كسيمة محددة لمكصكؿ إلى عالـ يتمتع بالسالـ كاالستقرار. 

 :وأهدافه عمم السياسةأهمية  - الرابع بحثال
 :عمم السياسةأهداف  - المطمب األول

 نكردىا كما يمي: عدة ييدؼ عمـ السياسة إلى تحقيؽ مسائؿ
السياسػة كطريقػة لحػؿ المشػكالت كمعالجػة القضػايا العامػة عػف فيـ  .1

طريػػػػؽ صػػػػنع القػػػػرارات العامػػػػة التػػػػي تتعامػػػػؿ مػػػػع ىػػػػذه المشػػػػكالت 
أم فيػػػػػـ صػػػػػن اع القػػػػػرار كمصػػػػػادر شػػػػػرعيتيـ كىيػػػػػاكميـ  ؛كالقضػػػػػايا
ككػػػػذلؾ معرفػػػػة  مإلػػػػخ الػػػػرئيس...ك البرلمػػػػاف ك الدكلػػػػة  ىػػػػـ: كالفػػػػاعمكف

 المصالح التي تحققيا.القرارات ككيفية صنعيا باإلضافة إلى 
اكتسػػػاب المعرفػػػة األساسػػػية لمقضػػػايا كالمفػػػاىيـ األساسػػػية الحريػػػػات  .2

 كاالنتخابات كالعكلمة كالحركب كالصراعات كاالضطرابات.
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اكتسػػػػاب الميػػػػارات ذات الصػػػػمة بالسياسػػػػة ككيفيػػػػة الحصػػػػكؿ عمػػػػى  .3
معمكمػػػػػػػػػات التكاصػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػع اوخػػػػػػػػػريفم كالتعامػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػع اإلعػػػػػػػػػالـ 

 55.إلخكالمفاكضات... 

 اإلعداد العممي كالميني لشا مي الكظائؼ العميا في الدكلة. .4

اكتسػػػػاب الميػػػػارات القػػػػادرة عمػػػػى التمييػػػػز بػػػػيف السياسػػػػة كعمػػػػـ كفػػػػف  .5
 كمبادئ كأخالؽ كبيف السمكؾ السياسي الذم قد يتطمب اإلصالح.

 :أهمية عمم السياسة - المطمب الثاني
تمعػب السياسػػة دكران كبيػػران فػػي حيػػاة المجتمعػػات البشػػرية كتتجمػػى أىميتيػػا 
باتسػػاع دائػػرة السياسػػةم كتػػرؾ بصػػماتيا عمػػى مختمػػؼ الظػػكاىر االجتماعيػػةم 
فالسياسػػة لػػـ تختػػؼ مػػف الحيػػاةم كال يتكقػػع ليػػا أف تختفػػي قريبػػانم عمػػى الػػر ـ 

أىميػة  كأقؿة مف قدميا كلـ تصبح السياسة في أم يـك مف األياـم أقؿ حيكي
عمػػى الػػر ـ مػػف كػػؿ التطػػكرات كالمسػػتجدات كاالىتمامػػات الحياتيػػة كالفكريػػة 
الجديدةم ىذه المسػتجدات جعمػت السياسػة اليػـك أكثػر محكريػة كأكثػر مركزيػة 
في حياة اإلنساف المعاصر أكثر مػف أم كقػت آخػر. فخػالؿ القػرف العشػريف 

مػػف قبػػؿ يحػػدث مػػا لػػـ أصػػبحت السياسػػة أكثػػر تغمغػػالن كتحكمػػان فػػي الحيػػاة ك
كأخػذت السياسػة تتصػدر قائمػة األكلكيػات فػي كػؿ المجتمعػات الحديثػةم كمػا 
لػػـ تتصػػدرىا فػػي العصػػكر السػػابقة. كمػػا أصػػبحت السياسػػة فػػي ىػػذا العصػػر 
مرتبطة أشد االرتباط بػأىـ االحتياجػات البشػرية كاالجتماعيػةم بػؿ إف ارتبػاط 

ف المشػركع تسػمية مػ أصػبحالسياسة ىك اليكـ ارتباط حياتي ككجكدم بحيث 
دكف  يػػػػػػػره مػػػػػػػف العصػػػػػػػكر السػػػػػػػابقة بعصػػػػػػػر السياسػػػػػػػة مػػػػػػػف ىػػػػػػػذا العصػػػػػػػر 

 56.كالتسييس

                                                           
 .15-14مرجع سابق، ص  مبادئ علم السٌاسة،جاسم زكرٌا.  55

 .19علم السٌاسة حقاً"، مرجع سابق، ص عبد الخالق عبد هللا. "هل انتهى 56
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جػػاءت ىػػذه التسػػمية فػػي الكاقػػع بعػػد أف اتضػػحت ضػػخامة حضػػكر كقػػد 
السياسػػػة فػػػي الحيػػػاة كتأثيرىػػػا فػػػي الكقػػػائع الحياتيػػػة المعاصػػػرةم فكػػػؿ نشػػػاط 

ك  يػػػػر يصػػػػدر عػػػػف اإلنسػػػػاف يحمػػػػؿ معػػػػاني كمضػػػػاميف سياسػػػػية كاضػػػػحة أ
كاضػػػػحةم كمػػػػا أصػػػػبحت كػػػػؿ قضػػػػية مػػػػف القضػػػػايا المحميػػػػة كالعالميػػػػة ميمػػػػا 

 بالمعطيػػػػػػاتصػػػػػػغرت أك كبػػػػػػرت مرتبطػػػػػػة بشػػػػػػكؿ أك بػػػػػػآخر أشػػػػػػد االرتبػػػػػػاط 
ف األيػاـ السياسيةم بما في ذلؾ القضايا العابرةم كالتي كانػت تبػدك فػي يػـك مػ

ت كػػػأس السياسػػػةم فالقضػػػايا الرياضػػػية كمباريػػػا بعيػػػدة كػػػؿ البعػػػد عػػػف مجػػػاؿ
كالقضػايا الترفيييػة كػالبرامج كالمسمسػالت كاألفػالـ  يةمالعالـ كاأللعاب األكلمب

كالػػرحالت السػػياحية كالقضػػايا البيئيػػة كاالحتبػػاس الحػػرارمم كثقػػب األكزكفم 
كتػػػدمير الغابػػػاتم كتػػػراكـ النفايػػػاتم كاكتظػػػاظ المػػػدفم كازديػػػاد تمػػػكث اليػػػكاء 

م كالقضػايا التػي تػدخؿ فػي كالماء كالغػذاءم كحتػى القضػايا اإلنسػانية األخػرل
نطاؽ األخالؽ كالديفم كتحديػد النسػؿ كاإلجيػاضم بػدأت تتػأثر باالعتبػارات 
السياسػػػػية فػػػػبعض الحككمػػػػات تػػػػدعك إلػػػػى الحػػػػد مػػػػف اإلنجػػػػاب بسػػػػبب تفػػػػاقـ 
األزمات المعيشية. كىكذام أصبحت السمطة تتػدخؿ فػي شػؤكف المػكاطف منػذ 

 كالدتو حتى كفاتو.
مى اإلنساف المعاصر تأثيران شامالنم فالسياسة قد أصبح تأثير السياسة عل

تحيط بو في كؿ مكاف كزماف فاإلنساف يتأثر بالسياسة شاء ذلؾ أـ أبىم إف 
كػػػاف فػػػي المدينػػػة أك خارجيػػػام فػػػي المركػػػز أك فػػػي اليػػػامشم كلػػػـ يعػػػد تػػػأثير 
السياسة عمى اإلنساف مقتصران عمػى القػرارات الحككميػة المحميػة أك الكطنيػةم 

لمعاصػػر يتػػأثر بشػػكؿ متزايػػد بػػالقرارات كالسياسػػات الصػػادرة عػػف فاإلنسػػاف ا
أضػػػحت القػػػرارات لقػػػد حككماتػػػو الكطنيػػػة كالمحميػػػة القريبػػػة منػػػو كػػػؿ القػػػرب. 

كالسياسػػػػػة كالقناعػػػػػات الدكليػػػػػة التػػػػػي تصػػػػػدر كتػػػػػركج عبػػػػػر كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ 
كالمحطػػػات كالسػػػمع كتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات تختػػػرؽ الحػػػدكد كتصػػػؿ إلػػػى كػػػؿ 
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ـ نفسيا عميػو أينمػا كػاف كتػدخؿ عميػو فػي كػؿ المكاقػعم بمػا فػي قحفم كتي انسإ
ذلؾ أكثرىا خصكصية فػي الحيػاة دكف أف يكػكف لديػو القػدرة عمػى التػأثير أك 

 التحكـ فييا.
ىكذام أصبحت السياسة محكرية بالنسبة لمحياة المعاصرةم كبالنسبة لكؿ 

يػػـ السياسػػة فػػرد فػػي العػػالـ. كأصػػبح فيميػػا ضػػركرة حياتيػػة ممحػػةم كلػػـ يعػػد ف
ميمػػػػػان لممارسػػػػػة السياسػػػػػة أك الكصػػػػػكؿ إلػػػػػى السػػػػػمطة كالتػػػػػأثير عمػػػػػى الدكلػػػػػة 
نمػػػا لفيػػػـ الحيػػػاة كفيػػػـ تحكالتيػػػا كمجرياتيػػػا اليكميػػػة  كالحككمػػػات فحسػػػبم كا 
المرتبطة أشد االرتباط بالسياسة. إف فيـ السياسة يعني أساسػان إدراؾ مػا ىػك 

العمػػػـم كفيػػػـ  الػػػذم ىػػػك عصػػػر عالميػػػة مجػػػكىرم كمحػػػكرم فػػػي ىػػػذا العصػػػر
ـ كيػػػؼ يقػػػرر اإلنسػػػاف مصػػػيره كيحػػػدد مكقفػػػوم كيحػػػافظ يػػػالسياسػػة يتضػػػمف ف

 عمى حقكقوم كيتحكـ في بيئتوم كيرتقي بارتقاء الكقائع الحياتية المعاصرة.
 :مناهج البحث العممي في عمم السياسة - الخامس بحثال

 :تعريف منهج البحث العممي - المطمب األول
األسػػػمكب أك الطريقػػػة التػػػي ينتيجيػػػا  العممػػػي بأنػػػوييعػػػر ؼ مػػػنيج البحػػػث 

الباحػػػث فػػػي دراسػػػتو لممشػػػكمة التػػػي يتصػػػدل ليػػػا بغيػػػة الكصػػػكؿ إلػػػى حقػػػائؽ 
مجمكعػة مػف اإلجػراءات  كالسػيمااألشياء المحيطة بو في الطبيعة كالمجتمػع 

 الذىنية كالكاقعية التي يستخدميا ليذا الغرض.
لبحػػث السياسػػيم كحػػاكلكا كقػػد اعتمػػد البػػاحثكف عمػػى منػػاىج عديػػدة فػػي ا

عض اوخػػػػر رأل محاكػػػػاة المنػػػػاىج العمميػػػػة فػػػػي العمػػػػـك الطبيعيػػػػةم كلكػػػػف الػػػػب
منػاىج كاقعيػة مسػتمدة مػف حقيقػة كػكف البحػكث  اتبػاع صعكبة تطبيقيػا فػآثر

م فػوف النتػائج ال تكػكف يػذاالسياسية بحكثان تتسع ألفكػار كمتغيػرات عديػدة. كب
نما نسبية كاحتمالية كليست حتمية كسنتعرض فػي المطالػب   اوتيػةمطمقةم كا 

 إلى أىـ تمؾ المناىج.
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 :أنواع المناهج العممية - المطمب الثاني
كىػػػك مػػػنيج اسػػػتنباطيم ييػػػدؼ إلػػػى  الملللنهج الفمسلللفي المثلللالي: -أواًل 

كػكف مثاليػان فاضػالنم الكشؼ عما يجب أف يككف عميو الكاقع السياسي حتى ي
كبشػػػكؿ  مأبػػػرز مػػػف اسػػػتخداـ ىػػػذا المػػػنيج". كىػػػك أفالطػػػكف"كفػػػؽ الفيمسػػػكؼ 

المدينة الفاضمة. كأقرب المنػاىج إلػى المػنيج  ؿخاص فيما يتعمؽ بفكرتو حك 
الفمسػفي المثػالي ىػك المػنيج القػانكني الػذم يسػتخدـ فػي دراسػة القػانكف عمػػى 

القػػػانكف الػػػدكلي ىػػػك فػػػي النيايػػػة مجمكعػػػة مبػػػادئ قانكنيػػػة مثاليػػػة  أف أسػػػاس
يػػػؽ كاقػػػع دكلػػػي مثػػػاليم مثػػػؿ مبػػػدأ حػػػؿ المنازعػػػات بػػػالطرؽ قتيػػػدؼ إلػػػى تح

 .إلخالسممية كمبدأ المساكاة في السيادة بيف الدكؿ... 
ىػػػػك مػػػػنيج يقػػػػـك عمػػػػى تسػػػػجيؿ األحػػػػداث  المللللنهج التللللاريخي: -ثانيللللًا 

كيقػػػدـ  .كالظػػػكاىر السياسػػػية دكف تفسػػػير أك تأكيػػػؿ ليػػػذه األحػػػداث كالظػػػكاىر
التػػاريخ لممحمػػؿ السياسػػي سػػجالن لألحػػداث كالظػػكاىر السياسػػية يسػػاعده عمػػى 

ف عمػػـ السياسػػة بػػال تػػاريخ ىػػك كنبػػات بػػال إيقػػاؿ  ملػػذلؾ .فيػػـ كتفسػػير العػػالـ
. كيسػػػتخدـ ىػػػذا لػػػو سياسػػػة ىػػػك كنبػػػات ال ثمػػػركالتػػػاريخ بػػػدكف عمػػػـ م جػػػذكر

المػػنيج فػػي دراسػػة تػػاريخ العالقػػات الدكليػػة. بحيػػث يػػرل ىػػذا المػػنيج أنػػو ال 
دراؾ أيػػػػة ظػػػػاىرة سياسػػػػيةيم لتاريخيػػػػة إال بػػػػالعكدة إلػػػػى جػػػػذكرىا ا كػػػػف فيػػػػـ كا 

أك  األفكػػاركمػػف ثػػـ اسػػتنتاج  مإيجابيػػة ـكانػػت ظػػاىرة سػػمبية أ ءكتطكرىػػا سػػكا
 .تقػػديـ تعميمػػات يمكػػف اسػػتخداميا بشػػكؿ صػػحيحثػػـ م جديػػدة بنػػاء تصػػكرات

كيقػػػكؿ "ىاركلػػػد السػػػكي" إف دراسػػػة السياسػػػة ىػػػي جيػػػد نبذلػػػو لتقنػػػيف نتػػػائج 
أىػػػـ خطػػػكات البحػػػث التػػػاريخي  كلعػػػؿ 57.الخبػػػرة التػػػي يشػػػيدىا تػػػاريخ الػػػدكؿ

 58ىي:

                                                           
 (.9334، 1ط. ، )عمان: دار مجدالوي،األساس فً العلوم السٌاسٌةانظر بكٌفٌة عامة: قحطان أحمد الحمدانً. 57
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 اختيار المكضكع. .أ 

المصادرم كىي تككف بجمع الحقائؽ كالكثائؽ مف المصادر  جميعت .ب 
 جع المختمفة.كالمرا

 نقد الكقائع كالحقائؽ. .ج 

 صيا ة الفرضيات التي تفسر األحداث كاختيارىا. .د 

نشاء مكضكع عنو. .ق   تفسير نتائج البحث كا 
أما أبرز المآخذ عمى ىػذا المػنيج أنػو يتسػـ بالتعقيػدم إذ تكمػف الصػعكبة 
في  البيتيا حػكؿ التمييػز بػيف المقبػكؿ أك المػردكد مػف المعمكمػات كالبيانػات 

الظػػػكاىر التاريخيػػػة كمعالجتيػػػا بمشػػػاكميا ىػػػي  .59ائؽ التػػػي تػػػـ جمعيػػػاكالحقػػػ
كقت لمحاضرم كأف لكؿ جيؿ أك عصر مشكالت نكعية خاصة بوم لممغايرة 

كأف الػػدكؿ فػػي العصػػر الحاضػػر ال تيػػتـ بالعمميػػات التاريخيػػة قػػدر اىتماميػػا 
ر ـ عمػى الػبالقيـ كاألىداؼ الكاقعية التي تتخطى حدكد مقكلة الزماف. كلكف 

ذلػػؾ فػػوف الدراسػػات الحديثػػة المتعمقػػة بػػالنظـ السياسػػية كعالقػػات الػػدكؿ مػػف 
ككسػػائؿ تسػػكية الخالفػػات الدبمكماسػػية تسػػتعيف جميعيػػا بالتجػػارب التاريخيػػة 
السػػػػتخالص الػػػػدركس كالعبػػػػر المطمػػػػكب مػػػػف البػػػػاحثيف التأكػػػػد مػػػػف الكقػػػػائع 

 التاريخية كالدقة كالمكضكعية في عرضيا.

يبدأ ىذا المنيج مػف مالحظػة الكاقػع السياسػي  صفي:المنهج الو  -ثالثًا 
كاستقرائو كدراستو عمى ضكء الحقائؽ القائمػة فيػو كتسػجيؿ كتبكيػب البيانػات 

دكف تأكيػػؿ أك تفسػػير مػػف مػػف أجػػؿ تقػػديـ صػػكرة كصػػفية صػػرفة ليػػذا الكاقػػع 
سياسػية يسػتفاد منيػا فػي  ريػةمف قبؿ الباحثم كيمكف أف تشكؿ تعميمػات فك

كتصػػػحيح األخطػػػاء كتقػػػديـ مبػػػادئ كآراء مستخمصػػػة مػػػف ذلػػػؾ تقػػػكيـ األداء 
أم االنتقاؿ مف الخاص إلى العاـ. كيستخدـ ىذا المنيج في دراسات  ؛الكاقع

                                                           
 .151(، ص 1،9333، )دمشق: دار الفكر، ط.سٌاته النظرٌة وممارساته العملٌةالبحث العلمً: أسارجاء وحٌد دوٌدري. 51
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أمػػا عػػف خطػػكات البحػػث  الحػػاالت كدراسػػات المنػػاطؽم كقيػػاس الػػرأم العػػاـ.
 :60يأتيالكصفي فيي كما 

 تفحص المكقؼ كدراستو دراسة كافية. .1

 تحديد المشكمة. .2

فرضػػػية معينػػػة ليػػػذه المشػػػكمة بنػػػاء عمػػػى مالحظاتػػػو كبنػػػاء  صػػػيا ة .3
عمى مالحظات الباحػث كتػدكيف ىػذه المشػكمة كتقريػر الحقػائؽ التػي 

 يستند إلييا في الدراسة.

 اختيار عينة مناسبة كتعييف المكاضيع التي سيتـ فحصيا. .4

 تحديد طرؽ جمع البيانات التي ينبغي الحصكؿ عمييا. .5

بغػػػرض المقارنػػػة بينيػػػا لمتكصػػػؿ إلػػػى  تصػػػنيؼ تمػػػؾ البيانػػػاتم كذلػػػؾ .6
 العالقات القائمة بينيا.

اختيػػػػػار أدكات البحػػػػػث المسػػػػػتخدمة لجمػػػػػع البيانػػػػػات )كالمالحظػػػػػةم  .7
كاالسػػػتبيافم أك المقابمػػػة(. كذلػػػؾ بحسػػػب طبيعػػػة المشػػػكمة مكضػػػكع 

 الدراسةم كالتحقؽ مف صالحية ىذه األدكات في جمع البيانات.

 بطرؽ مكضكعية كدقيقة.القياـ بالمالحظات كجمع البيانات  .8

تحديػػد النتػػػائج التػػي تػػػـ التكصػػػؿ إلييػػام كتصػػػنيفيا ثػػـ تحميميػػػام كثػػػـ  .9
تفسػػػيرىا بدقػػػة. كمػػػف ثػػػـ كضػػػع التكصػػػيات الالزمػػػة لتحسػػػيف الكاقػػػع 

 .المدركس
محاكلػػػػة الػػػػتحكـ فػػػػي جميػػػػع  ىػػػػك المللللنهج العممللللي التجريبللللي: - رابعللللاً 

ث يقػػػـك الباحػػػث المتغيػػػرات كالعكامػػػؿ األساسػػػية باسػػػتثناء متغيػػػر كاحػػػدم حيػػػ
مػػػنيج كىػػػك  ؛61بتطكيعػػػو أك تغييػػػره بيػػػدؼ تحديػػػد كقيػػػاس تػػػأثيره فػػػي العمميػػػة

                                                           
 .123المرجع السابق ، ص 63

 .43الهٌئة العامة السورٌة للكتاب، ب.ت(، ص  –، )دمشق: منشورات وزارة الثقافة الوجٌز فً أصول البحث والتألٌفإٌاد خالد الطباع. 61
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اسػػػتقرائي اسػػػتنباطي يقػػػـك عمػػػى مالحظػػػة الكاقػػػع السياسػػػي كالتجريػػػب بيػػػدؼ 
التفسػػػير كالتعمػػػيـ كالتكقػػػعم كعػػػدـ اعتمػػػاد نتػػػائج أيػػػة طريقػػػة لمحصػػػكؿ عمػػػى 

- كيثبػت البحػث العممػيالمعرفة ما لـ تقـ عمى األسس العممية في البحػثم 
ذا تػػـ اسػػتخداـ ىػػػذا المػػنيج بشػػكؿ صػػحيح كمػػا يعتقػػػد  .التجريبػػي صػػحتيا كا 

الباحثكف فػي السياسػةم فػوف نتائجػو يمكػف أف تعمػـ كقػد قسػـ عممػاء السياسػة 
 خطكات المنيج التجريبي إلى عدة مراحؿ:

 ىي اإلدراؾ األكلي لمكاقعم ثـ تحديد مشكمة البحث. المالحظة: .1

 تصكر عمؿ معيف يساعد في شرح المشكمة. ىي الفرضية: .2

ىػػػي إعػػػادة مالحظػػة الكاقػػػع المعنػػػي لفحػػػص مػػػدل صػػػحة  التجربلللة: .3
الفرضػػػيةم كيػػػتـ ذلػػػؾ عبػػػر التحميػػػؿ التجريبػػػي كالػػػذم يتضػػػمفم فػػػي 
معظػػػـ الحػػػاالتم جمػػػع أكبػػػر قػػػدر مػػػف المعمكمػػػات الصػػػحيحة عػػػف 
 مشكمة البحثم ثـ تحميميا باستخداـ األساليب اإلحصائية كالكمية.

ىك الغاية الثانية لمسألة البحث العممي كىي الكصكؿ إلى  التفسير: .4
 الحقيقة.

 مف أجؿ صيا ة قانكف عاـ يستفاد منو في تفسير الكاقع. التعميم: .5

 ىك استشراؼ المستقبؿ. التوقع: .6

عمػػؿ" )فػػرض  ضلكػػي يصػػك ر "فػػر  محيػػث يبػػدأ الباحػػث بمالحظػػة الكاقػػع
 الن صػحة الفػرض األكلػيم يصػبح قػابثبػت  أكلي(م ثـ ينتقؿ إلى التجربةم فوذا

لمتفسػػػير كيغػػػػدك قانكنػػػػان عمميػػػػان عامػػػػان صػػػالحان لالسػػػػتعانة بػػػػو فػػػػي فيػػػػـ الكاقػػػػع 
 .62السياسي كالتكقع المستقبمي
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يسػػتخدـ ىػػػذا المػػػنيج فػػػي دراسػػػة الػػػنظـ  المؤسسلللي: الملللنهج -خامسلللًا 
السياسيةم حيث يركز بشكؿ أساسي عمى المؤسسات السياسية المككنة ليػذه 

إلييػا كمػا تتضػمنو  دالنظـ سكاء التشريعية أك التنفيذيةم كالدسػاتير التػي تسػتن
 .63مف قكاعد قانكنية منظمة

يعتمػػػد ىػػػذا المػػػنيج عمػػػى دراسػػػة السػػػمكؾ  الملللنهج السلللموكي: -سادسلللًا 
السياسػػػػػي األسػػػػػاس "ككحػػػػػدة لمتحميػػػػػؿ" كيسػػػػػتبعد فرضػػػػػية أف يكػػػػػكف "النظػػػػػاـ 
السياسػػػي" ىػػػك الكحػػػدة األساسػػػية لمتحميػػػؿم كمػػػا أنػػػو يجعػػػؿ التحميػػػؿ خاضػػػعان 
لممالحظػػة المباشػػرةم كيسػػتعيف فػػي ذلػػؾ بػػاألدكات المسػػتخدمة فػػي الدراسػػات 

ز عمػػى أف عمػػـ السياسػػػة ىػػك أحػػد العمػػػـك النفسػػية. كمػػا أف ىػػذا المػػػنيج يركػػ
كيككف عمػـ  ؛االجتماعية أك اإلنسانية التي تشترؾ بأنيا جميعان عمكـ سمككية

السياسػػة تبعػػان لػػذلؾ عمػػـ السػػمكؾ السياسػػيم كيػػرتبط ىػػذا أكثػػؽ االرتبػػاط بعمػػـ 
حيػػػث يعطػػػي اىتمامػػػان كبيػػػران لتفاعػػػؿ الفػػػرد مػػػع اوخػػػريف  مالػػػنفس االجتمػػػاعي

عمميػػػػػػػة االتصػػػػػػػاؿ داخػػػػػػػؿ الجماعػػػػػػػاتم كاألدكار كالقػػػػػػػيـ داخػػػػػػػؿ الجماعػػػػػػػةم ك 
. كىػػػذا المػػػنيجم مػػػع تػػػكفر إلػػػخاالجتماعيػػػة كاالتجاىػػػات كالقيػػػادة كدكرىػػػا... 

الظػػػركؼ كاإلمكانػػػات قػػػد يكػػػكف أفضػػػؿ المنػػػاىج التػػػي يمكػػػف أف تفػػػتح آفاقػػػان 
مع األخػذ أيضػان بػبعض جكانػب التحميػؿ  مجديدة في الدراسة العممية لمسياسة

ىػػػذا المػػػنيج كمػػػف أبػػػرز مفكػػػرم  .التركيبػػػي –المػػػنيج الػػػكظيفي التػػػي يقػػػدميا 
 ف".ستك األمريكي "ديفيد إي

ىك المنيج الذم يحدد أكجو التماثػؿ كالتبػايف  المنهج المقارن: -سابعًا 
بيػػدؼ اسػػتخالص نتػػائج كقكاعػػد عمميػػة  معػػدة أنظمػػة أك ظػػكاىر سػػمبية بػػيف

الحػػاالت الخاضػػعة  ككممػػا زاد عػػدد .عامػػة ال تػػرتبط بمكػػاف أك زمػػاف معينػػيف

                                                           
 .45، مرجع سابق، ص األساس فً العلوم السٌاسٌةقحطان أحمد الحمدانً. 63



 
 

74 
 

لممقارنػػػة كانػػػت النتػػػائج أكثػػػر دقػػػة كأىميػػػةم كتعػػػد المقارنػػػة ركنػػػان أصػػػيالن فػػػي 
 المنيج العممي التجريبي.

مػػػاركس"م كػػػارؿ كقػػػد اسػػػتخدـ ىػػػذا المػػػنيج كػػػؿ مػػػف "أك سػػػت ككنػػػت"م ك"
سبنسػػػػػػر"م عبػػػػػػر المقارنػػػػػػة بػػػػػػيف فتػػػػػػرات تاريخيػػػػػػة متباينػػػػػػة بيػػػػػػدؼ ت ىربػػػػػػرك"

الفكػػرة التػي يقػػـك  أمػا .ةنػالتػاريخي مػف ىػػذه المقار اسػتخالص قػكانيف التطػػكر 
عمييػػػا ىػػػذا المػػػنيج ىػػػي التقػػػدـم كأف المجتمػػػع انتقػػػؿ إلػػػى ىػػػذه المرحمػػػة مػػػف 

 عصكر سابقة أكثر كحشية كبربرية.

كقد حكـ "أك ست ككنت" عمى ىذا المػنيج بعػدـ الكفايػةم كاقتػرح المػنيج 
يا كتطكرىا ثـ القيػاـ التاريخي لسد النقصم كذلؾ عبر تتبع الظاىرة في نشأت

تيا عمى مر العصػكر فػي المجتمػع الكاحػدم أك فػي مجتمعػات مختمفػةم نبمقار 
 .64كأطمؽ عميو تسمية المنيج التاريخي المقارف

 خطوات البحث العممي والصعوبات التي تواجه الباحث: -المطمب الثالث 
مجمكعػػػػة مػػػػف الخطػػػػكات المنيجيػػػػة تتعمػػػػؽ  اتبػػػػاعيسػػػػتمـز مػػػػف الباحػػػػث 

دراسػػػة المظػػػاىر  كالسػػػيمام وبمكضػػػكع البحػػػث كبمنيجيػػػة البحػػػث العممػػػي ذاتػػػ
المدركسػة بشػكؿ عممػي كسػميـ الظػاىرة السياسية بغيػة الكصػكؿ إلػى معالجػة 

 كىذه المراحؿ ىي:
تحديد مكضكع البحث بشكؿ كاضح كدقيؽ لمنػع الغمػكض كاخػتالؼ  .1

مػػف حيػػث الزمػػاف كالمكػػاف كالمفػػرداتم كأف  التأكيػػؿ كأف يكػػكف محػػددان 
ال يكػػكف شػػديد االتسػػاع بحيػػث يتعػػذر عمػػى الباحػػث معالجتػػو كتناكلػػو 

 بشكؿ جكىرم كعميؽ.

تحديػػد مشػػكمة البحػػث كبيػػاف أبعادىػػام أك التعريػػؼ بمكضػػكع البحػػػث  .2
كمشػػكمتو كمسػػك اتوم كقػػد يػػؤدم التعريػػؼ المفصػػؿ إلػػى فيػػـ أفضػػؿم 
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ان في حد ذاتوم كذلؾ حتى يتمكف كما يجب أف يككف المكضكع محدد
 .65الباحث مف أف يضع في النياية إجابة أك نتيجة محددة

عمػػى األبحػػاث السػػابقة كافػػة أك معظميػػا المتعمقػػة بالظػػاىرة  االطػػالع .3
عمػى كػؿ المصػادر المتػكفرةم ليػتـ  االطػالعالسياسية المػراد دراسػتيا ك 

 .لمتكفرةاالتكصؿ إلى نتائج جديدة عمى ضكء الحقائؽ كالمعمكمات 

كضػػػػػع خطػػػػػة أكليػػػػػة تتضػػػػػمف العناصػػػػػر األساسػػػػػية حسػػػػػب األبػػػػػكاب  .4
كىػػػػدؼ  ممػػػػع ذكػػػر أسػػػباب اختيػػػػار المكضػػػكع مكالفصػػػكؿ كتفريعاتيػػػا

البحػػػػثم عمػػػػى أف تكػػػػكف ىػػػػذه الخطػػػػة خاضػػػػعة لمتكسػػػػع أك التطبيػػػػؽ 
 حسب المصادر التي يمكف أف تتكفر في المستقبؿ.ب

كتحديػػػػد  متحديػػػػد اإلطػػػػار النظػػػػرم لمكضػػػػكع الدراسػػػػة بشػػػػكؿ كاضػػػػح .5
 المفاىيـ المستخدمة.

اعتماد منيجيػة معينػة مالئمػة لمكضػكع البحػثم كقػادرة عمػى إعطػاء  .6
 النتائج. أفضؿ

البحػػػػث عػػػػف المصػػػػادر األصػػػػمية كالثانكيػػػػة كعػػػػف الكثػػػػائؽ كتػػػػدقيقيام  .7
طػػالع عمػػى األبحػػاث المكثكقػػة عمػػى شػػبكة الكالصػػحؼ كالػػدكريات كا

جراء منترنتإلا إذا  األشخاص استقصاءات شخصية كمقابالت مع كا 
 عمى مصادر أجنبية.فقط م كعدـ االعتماد كاف البحث يستمـز ذلؾ

صػػػيا ة الفرضػػػيات البحثيػػػة مػػػف أجػػػؿ البرىنػػػة عمييػػػا عبػػػر اسػػػتقراء  .8
 اوتيػةكالبد مف االلتزاـ بالشػركط  الكاقع السياسي أك عبر المالحظة.

: الكضػكح كاإليجػاز فػي صػيا ة الفػرض 66عند كضع الفركض كىػي
ككػػذلؾ الشػػمكؿ كالتػػرابط كعػػدـ التنػػاقضم إلػػى جانػػب قابميػػة االختبػػار 
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كالقيػػاس كالتحقػػؽم كمػػا يشػػترط عػػدـ التػػأثر بػػالقيـ كاألفكػػار السػػائدةم 
كضػػػػركرة التحديػػػػد كمراعػػػػاة عػػػػاممي الزمػػػػاف كالمكػػػػاف كتػػػػكفير كسػػػػائؿ 

 اختبار الفرض كالعمؿ عمى كجكد بدائؿ لو.

يؿ المعمكمات عمى أساس كمي أك نكعيم لمتكصؿ إلى األسباب تحم .9
 الحقيقية المؤثرة عمى الظاىرة السياسية.

 البرىنة عمى صحة الفرضيات المطركحة. .10

 استخالص النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث. .11

 تأكيد الرأم الشخصي لمباحث حكؿ األحداث كالنتائج. .12

تكضػػػح احتمػػػاالت  كضػػػع سػػػيناريكىات لمظػػػاىرة السياسػػػية المدركسػػػة .13
المسػػتقبؿ كاختيػػار المشػػيد األكثػػر احتمػػاالن كتكضػػيح مسػػبباتو بشػػكؿ 

 منطقي بعيدان عف المثالية.

مػف  عرضػياالتكصؿ إلػى تعميمػات كمبػادئ كأفكػار جديػدة لػـ يسػبؽ  .14
قبؿ الباحثيف كقد تكػكف مبتكػرةم يسػتفيد منيػا رجػاؿ السياسػة أك تفػتح 

 آفاقان أماـ الباحثيف الجدد.

قػدـ المعرفػة  عمػى الػر ـ مػفيعد  عمـ السياسة عمػـ حػديث النشػأة نسػبيانم 
األمػػػر الػػػذم أدل بالباحػػث السياسػػػي أف يكاجػػػو  ؛السياسػػية قػػػدـ كجػػػكد البشػػر

فػي ذلػؾ ىػك  كالسػبب الػرئيس معنػد دراسػة الظػكاىر السياسػيةصعكبات عػدة 
مميػػػة عػػػدـ إمكانيػػػة إخضػػػاع معظػػػـ الظػػػكاىر السياسػػػية لمدراسػػػة التجريبيػػػة الع

السياسػػية اإلنسػػانية كاالجتماعيػػةم  الظػػكاىرالدقيقػػةم كذلػػؾ يعػػكد إلػػى طبيعػػة 
فاإلنسػػاف ىػػك محػػكر العمػػكـ كالدراسػػات السياسػػية كىػػك أكثػػر الكائنػػات تعقيػػدان 
كفػػرد أك عضػػك فػػي الجماعػػةم فالسػػمكؾ اإلنسػػاني يتػػأثر بعكامػػؿ عػػدة مزاجيػػة 

 كنفسية لدرجة تربؾ الباحث السياسي.
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تمػػػؾ الصػػػعكبات التػػػي تكاجػػػو الباحػػػث عنػػػد دراسػػػة كيمكػػػف عػػػرض أىػػػـ 
 الظكاىر السياسية عمى النحك اوتي:

طالمػا أف الظػكاىر السياسػية تتصػؿ  تعقيد الظكاىر السياسية كتغيرىا .1
مػػػف  تغي ػػػر حػػػاؿ اإلنسػػػافلباإلنسػػػاف فيػػػي  يػػػر ثابتػػػة ك يػػػر مسػػػتقرةم 

حالة ألخرل كمف زماف وخر ككذلؾ المكػاف الػذم يعػيش فيػوم لػذلؾ 
مف المنطقي أف تتعقد ىذه الظكاىر مادامت  ير مستقرة عمى حاؿ. 
كمػػا أف تشػػابييا سػػكؼ يػػؤدم إلػػى صػػعكبة تحديػػد المكاقػػؼ مػػف ىػػذه 

ي في كثير مف األحياف إلى نتائج فضالظكاىر. كالحكـ عمييام مما ي
مػػػػاد عمييػػػػا فػػػػي تصػػػػنيؼ الظػػػػكاىر كضػػػػبطيام سػػػػمبية ال يمكػػػػف االعت

أنيػػػا تتػػػأثر بالسػػػمكؾ اإلنسػػػاني المعقػػػد. كلكػػػي يمكػػػف التغمػػػب  السػػػيماك 
تحميػػػػؿ المػػػػؤثرات السياسػػػػية  يمجػػػػأ الباحػػػػث إلػػػػىعمػػػى ىػػػػذه الصػػػػعكبة 

كتبسيط الظكاىر المعتمدة كردىا إلػى أجزائيػا كفركعيػام كالتعمػؽ فػي 
تتضػػػح  عنػػػدىاتم دراسػػػة الحقػػػائؽ التػػػي تنطػػػكم عمييػػػا ىػػػذه المػػػؤثرا

 يزكؿ الغمكض الذم يكتنفيا.ك الظكاىر 
صعكبة الكصكؿ إلى قكانيف تساعد الباحث عمى التنبؤ السياسي بما  .2

سػػػػتككف عميػػػػو األشػػػػياء أك الحقػػػػائؽ السياسػػػػيةم كبشػػػػكؿ خػػػػاص فيمػػػػا 
معرفػػػػة ك كيمكػػػػف تجػػػػاكز ىػػػػذه الصػػػػعكبة  .يتعمػػػػؽ بالسػػػػمكؾ السياسػػػػي

السػػػمكؾ السياسػػػي يقػػػع  ألف ؛العكامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػي السػػػمكؾ السياسػػػي
ضػػمف قالػػب شػػبو مػػنظـ مػػف العالقػػات التػػي ال يمكػػف لألفػػراد الخػػركج 

 عنيام ألنيـ يتعرضكف لممساءلة كالعقاب.

قيػػػػػاس دقيقػػػػػة يسػػػػػتخدميا عمػػػػػـ السياسػػػػػة لقيػػػػػاس  أدكاتعػػػػػدـ كجػػػػػكد  .3
الظػػػكاىر كالعالقػػػات السياسػػػية كغيرىػػػا مػػػف العمػػػـك الكضػػػعية األخػػػرل 

يرة لكصؼ ظكاىرىػا كالتعبيػر عنيػا التي تستخدـ كحدات كمقاييس كث
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النظر إلػى بػمثؿ الرياضيات أك  يرىػام كيػتـ تجػاكز ىػذه الصػعكبات 
العالقػػػػػات السػػػػػببية كالكظيفيػػػػػة فػػػػػي البحػػػػػث السياسػػػػػيم كعبػػػػػر ربػػػػػط 

سػػػػببية بػػػػيف العالقػػػػة الالمقػػػػدمات بالنتػػػػائجم كالعمػػػػؿ بمعمكالتيػػػػا؛ مػػػػثالن 
قػػدـ التكنكلػػكجي كظيفيػػة بػػيف التالعالقػػة م كالالتخمػػؼ كالكبػػت السياسػػي
 .67كتطكر النظاـ الديمقراطي

صػػػعكبة إخضػػػاع الظػػػكاىر السياسػػػية لممخبػػػر: فػػػي الكاقػػػع ال يمكػػػف  .4
اسػػتعماؿ الطريقػػة المخبريػػة فػػي دراسػػة الظػػكاىر السياسػػيةم ألنػػو مػػف 
الصعب جدان كضع تمؾ الظػكاىر فػي ظػركؼ قابمػة لمضػبط كالرقابػةم 

أف يػدرس كيالحػظ  كما في العمـك الطبيعيةم فالباحث السياسي يجػب
الظاىرة قيد البحػث فػي العػالـ الكاسػعم كأف ينتظػر حػدكثيا ألنػو لػيس 
بومكانو خمؽ ظركؼ حصكليام كضػبط تمػؾ الظػركؼ بشػكؿ مطػابؽ 

إذان مف ىذا المنطمؽ ال يمكػف كضػع الظػكاىر السياسػية تحػت  .تمامان 
 ة:اوتيالتجربة كذلؾ يعكد لألسباب 

يػػػػػػرات المتداخمػػػػػػة لمظػػػػػػاىرة صػػػػػػعكبة الضػػػػػػبط التجريبػػػػػػي كعػػػػػػزؿ المتغ .أ 
 السياسية.

الطبيعػػػػة المجػػػػردة لػػػػػبعض المفػػػػاىيـ السياسػػػػية كعػػػػػدـ االتفػػػػاؽ عمػػػػػى  .ب 
تعريفػػػات محػػػػددة ليػػػام كخضػػػػكع بعػػػض الظػػػػكاىر السياسػػػية لمعػػػػايير 

 أخالقية.

تأثر الكضػع التجريبػي بالمراقبػة كالمالحظػة التػي يقػـك بيػا الباحػثم   .ج 
مكؾ السياسػػي لػػدل ر فػػي السػػممػػا يػػؤدم فػػي بعػػض األحيػػاف إلػػى تغي ػػ

األفػػػراد كالمجتمعػػػات مكضػػػكع الدراسػػػة كالبحػػػث كصػػػعكبة المالحظػػػة 
 أحيانان. 
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تغيػػر الظػػػاىرة السياسػػػية بشػػػكؿ سػػػريع نسػػبيانم كىػػػذا يقمػػػؿ مػػػف فرصػػػة  .د 
 تكرار التجربة في ظركؼ مماثمة تمامان.

صػػعكبة الكصػػكؿ إلػػى تقيػػيـ النتػػائج: إف العمػػـك السياسػػية عمػػى تعػػدد  .ق 
فركعيػػػػا مثميػػػػا مثػػػػؿ العمػػػػـك الطبيعيػػػػةم فالطريقػػػػة العمميػػػػة أك المػػػػنيج 
العممػػي فػػي البحػػث لػػيس مقتصػػران عمػػى العمػػكـ الطبيعيػػة كالتطبيقيػػةم 
نمػػػػا يمكػػػػف تطبيقيػػػػا فػػػػي العمػػػػكـ االجتماعيػػػػة  كمػػػػا يظػػػػف الػػػػبعضم كا 

كلكػف االخػتالؼ يكمػف فػي دقػة النتػائجم كبشػكؿ كالسياسية المختمفةم 
خػػػاص ككنػػػو يعػػػكد إلػػػى طبيعػػػة المشػػػكالت التػػػي تكاجػػػو الباحػػػث فػػػي 

صعكبة الكصكؿ إلػى قػكانيف كاضػحة بالعمكـ السياسية. كيتجمى ذلؾ 
كثابتػػػة نظػػػران لتغي ػػػر الظػػػاىرة السياسػػػية باسػػػتمرار. كمػػػا أف النظريػػػات 

سياسػػية تبقػػى نسػػبيةم كال التػػي تػػـ التكصػػؿ إلييػػا فػػي مجػػاؿ العمػػـك ال
تتسػػػـ بالدقػػػة كالصػػػرامة العمميػػػة التػػػي تمي ػػػز العمػػػكـ الطبيعيػػػةم كيعػػػكد 

 السبب في ذلؾ إلى أف العمـك الطبيعية تتعامؿ مع:

دكف تمييػػػزم كىػػػذا خػػػالؼ مػػػف مػػػكاد جامػػػدة يمكػػػف دراسػػػتيا كتحميميػػػا  .أ 
 الظكاىر السياسية فيي  ير ثابتة.

 درة عمى تكرارىا.إجراء التجارب المخبرية عمييا كالق .ب 

 استخداـ أقصى درجات الضبط كالتقنيف. .ج 

 الخركج بنتائج دقيقة كمؤكدة ترتقي إلى مستكل القانكف. .د 

عدـ استجابة البيئة السياسية مكضػكع الدراسػة كالبحػث لمغايػات التػي  .ق 
يقصػػػدىا الباحػػػث كعػػػدـ نقػػػؿ األفػػػراد لألفكػػػار كاالتجاىػػػات المنشػػػكدةم 

مػػػى درجػػػة عاليػػػة مػػػف الػػػذكاء كىػػػذا يتطمػػػب مػػػف الباحػػػث أف يكػػػكف ع
كالميػارة تمكنػو مػف إقنػاع اوخػريف بالغايػات التػي يرمػي إلييػا البحػػث 
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كضػػػػركرة مشػػػػاركتيـ لتحقيػػػػؽ تمػػػػؾ الغايػػػػات كػػػػكنيـ شػػػػركاء الباحػػػػث 
 الحقيقيكف.

 :عمم السياسة وعالقته بالعموم األخرى -السادس  بحثال
 عالقة عمم السياسة بعمم االجتماع: - المطمب األول

يتعػرض عمػػـ السياسػة لدراسػة الجماعػػات االجتماعيػة فونػو يتنػػاكؿ  عنػدما
بػػذلؾ مكضػػكعات تنتمػػي لميػػداف التحميػػؿ العممػػي االجتمػػاعيم فعمػػـ السياسػػة 

مف  تفاعالت االجتماعية يستفيد كثيران عندما يتكجو نحك المصدر السياسي لم
ة بػػيف عمػػـ السياسػػة كعمػػـ االجتمػػاع عالقػػكلػػذلؾ فالعالقػػة  .68عمػػـ االجتمػػاع

فكمػػػا أف عمػػـ السياسػػػة ال  ؛متبادلػػةم نظػػػران الشػػتراكيا فػػػي حقػػؿ أبحػػػاث كاحػػد
ال  ميسػػػتطيع أف يجػػػد الظػػػكاىر التػػػي تشػػػكؿ محػػػكر أبحاثػػػو إال فػػػي المجتمػػػع

يمكػػػف لعمػػػـ االجتمػػػاعم بتناكلػػػو الظػػػكاىر االجتماعيػػػة إال أف يكاجػػػو ظػػػكاىر 
م كال سياسػػػية. فػػػال يمكػػػف ليػػػذه الظػػػكاىر أف تتجسػػػد إال فػػػي إطػػػار اجتمػػػاعي

يمكػف مػف ناحيػػة ثانيػة تجريػػد ىػذا اإلطػػار ممػا ىػػك سياسػي. لػػذلؾ عمػى عمػػـ 
السياسػػة كعمػػػـ االجتمػػػاع أف يتبػػػادال المعرفػػػة الناتجػػػة عػػػف مجابيػػػة المشػػػاكؿ 
التػػي تعتػػرض كػػالن منيمػػا فػػي مجالػػو الخػػاص. فػػوذا مػػا تنػػاكؿ عمػػـ السياسػػةم 

فونػو  مالجتمػاعىي إحدل المجػاالت األساسػية لعمػـ اك مثالن دراسة الجماعات 
ألنيػا  ممف  ير الممكػف أف يتجاىػؿ األبحػاث التػي قػاـ بيػا عممػاء االجتمػاع

خاصػة بالنسػبة لدراسػة عكامػؿ تماسػؾ بتقدـ معمكمات مفيدة كلعمػـ السياسػةم 
القيػػادةم كمعرفػػة اتجاىػػات الػػرأم العػػاـ. كال يسػػتطيع العػػالـ السياسػػي أف يقػػـك 
بػػدكر الباحػػث االجتمػػاعي فػػي ىػػذا المجػػاؿم ألف ذلػػؾ يتطمػػب ثقافػػة خاصػػة. 
مف ناحية ثانية عمى العالـ االجتماعي أف يستعيف باألبحػاث السياسػية التػي 
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سياسػػية لػػبعض الظػػكاىر االجتماعيػػةم كتحميػػؿ النخػػب تفسػػر عمميػػان األكجػػو ال
 االجتماع. ـالسياسية مثالنم فيغني بذلؾ عم

الػبعضم انطالقػان مػف األىميػة التػي يكلييػا عمػـ السياسػة لمكقػػائع  عػدٌ كقػد 
ىػك ك  ؛كاألحداث االجتماعيةم أف عمـ السياسة يشكؿ فرعان مف عمـ االجتماع

اسػػة العالقػػات بػػيف البنػػى السياسػػية عمػػـ االجتمػػاع السياسػػيم الػػذم يقػػـك بدر 
خاصػػػػة فػػػػي الكاليػػػػات المتحػػػػدة بكاالجتماعيػػػػة.  يػػػػر أف ىػػػػذا العمػػػػـ الناشػػػػ  

األمريكيػػةم قػػد حصػػر اىتماماتػػو بدراسػػة بعػػض قطاعػػات التفسػػير السياسػػيم 
كػػػالرأم العػػػاـم كالجماعػػػات الضػػػا طة كاألحػػػزابم كاالنتخابػػػاتم كلػػػـ يتطػػػرؽ 

مػػاع سػػيبقى مقصػػران عػػف تقػػديـ القالػػب مباشػػرة لمقطػػاع الحكػػكميم فعمػػـ االجت
. كال يمكػف لعمػـ 69الذم سينصب فيػو عمػـ االجتمػاع السياسػي كعمػـ السياسػة

السياسة أف يككف فرعان مف عمـ االجتمػاعم فيػك عمػـ قػائـ بذاتػوم عمػى الػر ـ 
مف أف الظكاىر السياسية محكر ىذا العمـ ىػي إحػدل الظػكاىر االجتماعيػة. 

تكمػػف فػػي الشػػيء الػػذم يركػػز مالحظاتػػو عميػػوم  فأصػػالة عمػػـ مػػف العمػػـك ال
 إنما في الغاية التي تكمف كراء ىذه المالحظات.

 عالقة عمم السياسة بعمم التاريخ: - المطمب الثاني
ال يمكف فصؿ الكاقع السياسي عف جػذكره التاريخيػةم فالظػاىرة السياسػية 

تسػػيـ  تنشػػأ كتتطػػكر فػػي سػػياؽ التطػػكر التػػاريخي لممجتمػػع. كدراسػػة الماضػػي
فيـ البنية السياسية كالمؤسسات التي  إذ ال يمكففي كشؼ حقيقة الحاضر. 

دكف العػػػػكدة إلػػػػى السػػػػياؽ مػػػػف تضػػػػفي الشػػػػرعية عمػػػػى العالقػػػػات السياسػػػػية 
بمػا أف التػاريخ ىػك المعمػؿ الحػي ك التاريخي الذم نشأت كتطكرت فػي ظمػوم 

الذم يمد الباحث السياسي بالمادة الخاـ التي يحتاجيا لبنػاء أدكاتػو كنماذجػو 
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فػػػوف ذلػػػؾ يمكنػػػو مػػػف اكتشػػػاؼ األسػػػباب م "70كنظرياتػػػو التحميميػػػة كالتفسػػػيرية
السياسػػية الكامنػػة كراء األحػػداثم ككشػػؼ القػػكل المحركػػة لمحػػركب كالثػػكرات 

ضافة إلى ذلؾم ىناؾ أحداث ككقائع تاريخية كانت كالتطكرات االجتماعية. إ
مصػػػػدران السػػػػتحداث بعػػػػض النظريػػػػات السياسػػػػيةم فكػػػػؿ األبحػػػػاث كالدراسػػػػات 
السياسية حكؿ األمف كالسمـ الدكلييفم كتبت أثناء الفػتف كالحػركب كالثػكرات. 
كمػػػف جيػػػة ثانيػػػةم أدت بعػػػض النظريػػػات السياسػػػية إلػػػى المسػػػاىمة إسػػػيامان 

كادث تاريخية دفعت بالجماىير التي تشػبعت بتمػؾ األفكػار مباشران في قياـ ح
كالنظريػػػات إلػػػى المطالبػػػة باإلصػػػالحم كمػػػف ثػػػـ إلػػػى الثػػػكرة. مثػػػاؿ ذلػػػؾ آراء 

سػػػيكك"م ك"جػػػاف جػػػاؾ ركسػػػك" ك يرىمػػػا مػػػف فالسػػػفة كسياسػػػييف دفعػػػكا ي"مكنت
 . 1789فرنسي إلى القياـ بثكرة عاـ بالشعب ال

دة أكليػة لمباحػث السياسػيم ككػذلؾ ككما أف األحداث التاريخيػة تشػكؿ مػا
دراسػػة التيػػارات كالعكامػػؿ السياسػػيةم التػػي أثػػرت فػػي كػػؿ مرحمػػة مػػف مراحػػؿ 
التػػاريخم تفيػػد المػػؤرخ مقػػدـ البحػػث فػػي طبيعػػة الحركػػات كالظػػكاىر السياسػػية 

 يؤدم إلى تحكؿ التاريخ إلى مجرد سرد أحداث كقصص.
التاريخيػػة بقػػدر  كمػف جيػػة أخػػرلم فػوف الباحػػث السياسػػي ييػتـ باألحػػداث

أم  ؛ما تحمؿ مف معاف معبرة عف العالقات القائمة بيف الحكاـ كالمحككميف
العالقػػػػات السػػػػمطكيةم المحػػػػرؾ األساسػػػػي لمحيػػػػاة السياسػػػػية. فػػػػالمطمكب منػػػػو 

 رخيفحسػػػف اختيػػػار الكقػػػائع التاريخيػػػة كالتػػػدقيؽ فػػػي صػػػحتيا. ككمػػػا أف المػػػؤ 
كالسياسػي يبػيف  ميقػة مػا حػدثيقكمكف بدراسة الكثائؽ المتػكافرة السػتجالء حق

مػف  ممكاقؼ النخبػة السياسػية مػف ذلػؾ الحػدث عمػى ضػكء معمكمػات المػؤرخ
 حيث إدراكيا لما حصؿ كقراراتيا بخصكص ذلؾ.
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 عالقة عمم السياسة بعمم االقتصاد: - المطمب الثالث
إف العالقػػة الكثيقػػة بػػيف عمػػـ السياسػػة كعمػػـ االقتصػػاد عالقػػة جميػػةم كقػػد 

بالتاريخية كالمعاصرة في ذات الكقتم كقد بقي عمػـ االقتصػادم لفتػرة اتسمت 
طكيمػػةم معركفػػان باسػػـ االقتصػػاد السياسػػيم كمازالػػت التسػػمية القديمػػة منتشػػرة 

بػػػيف عمػػػـ كلػػػيس مػػػف أدؿ عمػػػى العالقػػػة المتينػػػة م 71فػػػي العديػػػد مػػػف البمػػػداف
ممشػػػاكؿ السياسػػػة كعمػػػـ االقتصػػػاد ذلػػػؾ االىتمػػػاـ الكبيػػػر الػػػذم تكليػػػو الدكلػػػة ل

االقتصادية كالماليةم فاالقتصاد ييتـ بػالجيكد التػي يبػذليا المػكاطف مػف أجػؿ 
إشػػباع حاجاتػػػو الماديػػة. كىػػػذه الجيػػكد تخضػػػع لمقكاعػػد السياسػػػية التػػي يقػػػـك 
عمييػػا المجتمػػعم كمػػا أف ىػػذه القكاعػػد تتػػأثر مباشػػرة بالمعطيػػات االقتصػػادية. 

كد ظػػػكاىر سياسػػػية قائمػػػة كقػػػد أدت ىػػػذه العالقػػػة بالماركسػػػية إلػػػى إنكػػػار كجػػػ
بػػػػذاتيا. مؤكػػػػدة أف ىػػػػذه الظػػػػكاىر ىػػػػي ظػػػػكاىر ثانكيػػػػةم ناتجػػػػة عػػػػف البنيػػػػة 

القدرة السياسية ظاىرة اقتصػادية طبقيػةم  عدتاالقتصادية كعالقات اإلنتاج ف
أف الدكلة كليدة التناقضات الطبقيػةم  :كأداة لسيطرة طبقة عمى أخرلم كقالت

تصاد في السياسة كبيػرانم ال يمكننػا تفسػير كتزكؿ بزكاليا كميما يكف أثر االق
الظػػاىرة السياسػػية تفسػػيران كحيػػد الجانػػبم أف العامػػؿ االقتصػػادم ىػػك العامػػؿ 

مػػف جيػػة أخػػرل القبػػكؿ  . فونػػو ال يمكػػفحيػػد الػػذم يحػػدد الظػػاىرة السياسػػيةالك 
بالنظرية الميبرالية القائمة بفصؿ السياسة عػف االقتصػادم كبعػدـ تػدخؿ الدكلػة 

 لمدكلػةألف الكاقع أثبت خطأ ىذا القكؿم حيػث أصػبحت  ؛قتصادمبالشأف اال
اليكـ كالسيما في الدكؿ التي ترتكز أنظمتيا عمى الميبراليةم دكر متعاظـ فػي 

 الحياة االقتصادية.

                                                           
السٌاسً، ومعطٌات التفسٌر  –ل عالقة علم السٌاسة بعلم االقتصاد والدالالت المهمة لمعطٌات التفسٌر االقتصاد وللمزٌد من التفاصٌل حو71
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كضػػػػمف نفػػػػس السػػػػياؽ نجػػػػد أف لممعطيػػػػات االقتصػػػػادية أثػػػػران بػػػػارزان فػػػػي 
 كامػؿلمعالسياسةم كىي عمى الصعيد الدكلي كما ىي عمى الصعيد الكطني. 

االقتصادية دكر جكىرم في إعطاء النظاـ السياسي مميزاتو الخاصػةم عػادة 
أكثػػر  تميػػؿ الػػدكؿ الغنيػػة العتمػػاد أنظمػػة ليبراليػػةم بينمػػا الػػدكؿ الفقيػػرة تكػػكف

مالئمػػة إلقامػػة أنظمػػة اسػػتبداديةم بسػػبب شػػح مكاردىػػا االقتصػػاديةم أك سػػكء 
تكزيػػػػع الثػػػػركة االقتصػػػػاديةم ىػػػػذا باإلضػػػػافة إلػػػػى أنػػػػوم تاريخيػػػػانم فػػػػوف الػػػػنظـ 
السياسػػػية ارتبطػػػت باألكضػػػاع االقتصػػػادية فييػػػا. فقػػػد اقترنػػػت أنظمػػػة الحكػػػـ 

الػػػنظـ السياسػػػية الممكيػػػة المطمقػػػة بكجػػػكد النظػػػاـ اإلقطػػػاعي. بينمػػػا اقترنػػػت 
البكرجكازية مع أنظمة الحكـ الدستكرية المقيدة. عمى سػبيؿ المثػاؿ فػي بدايػة 

الطبقػػػػػة الرأسػػػػػمالية كالبكرجكازيػػػػػة تفػػػػػرض عمػػػػػى  كانػػػػػتالعيػػػػػد االسػػػػػتعمارم 
حككماتيػػا التكسػػع االسػػتعمارم بحثػػان عػػف المػػكارد األكليػػة كاألسػػكاؽ التجاريػػةم 

ة كأرسػػػػمت البػػػػكارج الحربيػػػػة كليػػػذا اتبعػػػػت سياسػػػػة كجػػػكد جيػػػػكش قكيػػػػة حديثػػػ
كالسػػػفف لحمايػػػة رعاياىػػػام كمنػػػع الػػػدكؿ األخػػػرل مػػػف منافسػػػتيا فػػػي مختمػػػؼ 

 .72القارات
فاالقتصػاد يػػؤثر بشػكؿ كاضػػح فػي السياسػػة سػكاء عمػػى الصػعيد الػػكطني 
أك عمػػى الصػػعيد الػػدكليم كالسياسػػة أيضػػان تػػؤثر باالقتصػػاد فػػي نظػػـ النشػػاط 

التػػػي تطمػػػح إلييػػػا. فالدكلػػػة ىػػػػي االقتصػػػادم كتكظيفػػػو فػػػي خدمػػػة الغايػػػػات 
المسػػؤكؿ األكؿ فػػي عصػػرنا الػػراىف عػػف التطػػكر االقتصػػادمم كعػػف الصػػراع 

 بيدؼ تحقيؽ النمك كالتقدـ. كتنسيقيا كعف إطالؽ الجيكد مضد األزمات
 عالقة عمم السياسة بعمم القانون: -المطمب الرابع 

م قانكنيػػػةإف أم نظػػػاـ سياسػػػي فػػػي العػػػالـ يرتكػػػز عمػػػى مجمكعػػػة قكاعػػػد 
ترسػـ إطػػار عمػػؿ المؤسسػات فػػي الدكلػػةم كتحػػدد العالقػات القائمػػة بينيػػا مػػف 
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شػكؿ النظػاـ السياسػي كصػالحيات المسػؤكليف  تحػددكمف جية أخػرلم .جية
فػػي السػػمطة. فالدسػػتكر يػػكزع السػػمطات التشػػريعية كالتنفيذيػػة كالقضػػائية عمػػى 

حػددان العالقػات المؤسسات الرئيسة فػي الدكلػةم مكضػحان كظيفػة كػؿ منيػام كم
التػػػي تربطيػػػا ببعضػػػيا الػػػبعض. كعمػػػػى ىػػػذه العالقػػػات يتكقػػػؼ نػػػكع النظػػػػاـ 

(. كمػػا يػػنص عمػػى طريقػػة اختيػػار إلػػخ )برلمػػانيم رئاسػػيم نصػػؼ رئاسػػي...
(م كعمى مدل مشػاركة الشػعب إلخ... الحكاـ )بالكراثة أك باالنتخابات العامة

قكاعػد الحقكقيػػة عنػػد فػي السػػمطة )نظػػاـ ديمقراطػي أك اسػػتبدادم(م كال تقػػؼ ال
تجاه الدكلة. كىذه  ككاجباتو ىذا الحد بؿ تتعداه إلى حقكؽ ككاجبات المكاطف

 كميا في الكاقع تحدد أصكؿ المعبة السياسية.
فالقانكف يكضع لتحقيؽ  ايػة مػام كتحديػد ىػذه الغايػة ىػك شػأف سياسػي. 

بقػػكانيف. فاألىػػداؼ القريبػػة كالبعيػػدةم التػػي ترسػػميا السػػمطة السياسػػيةم تتجسػػد 
أف القكاعد القانكنية تحمؿ فػي طياتيػا ترجمػة سياسػيةم كتطمػح  :يمكف القكؿ

إلػػػى إدخػػػاؿ نمػػػط مػػػف العالقػػػات بػػػيف أفػػػراد الجماعػػػة يػػػتالئـ كالقػػػيـ الكاجػػػب 
. كىػػذه القػػيـ تحػػددىا السػػمطة السياسػػية. إف الػػركابط المتينػػة بػػيف 73احتراميػػا

ي أكركبػػا بشػكؿ عػػاـ عمػـ السياسػة كالقػػانكف أدت فػي فرنسػا بشػػكؿ خػاص كفػ
تنػاكؿ ىػذا العمػـ دراسػة يإلى طغياف الدراسػات القانكنيػة عمػى عمػـ السياسػةم ف

دكف االلتفػات مػف القكاعد القانكنيػة التػي ترتكػز عمييػا المؤسسػات السياسػيةم 
إلػى القػكل االجتماعيػػة كالسياسػية المحركػة لعمػػؿ ىػذه المؤسسػات كالمتفاعمػػة 

بالقػػػانكف العػػػاـم كبشػػػكؿ خػػػاص بالقػػػانكف فػػػي داخميػػػا. فػػػامتزج عمػػػـ السياسػػػة 
كتشػػابكت مكضػػكعاتيما بسػػبب اىتمػػاـ القػػانكف الدسػػتكرم بشػػكؿ  مالدسػػتكرم

كىي مكاضيع تػدخؿ فػي  مالبعض ببعضيا عالقتياالدكلة كتنظيـ السمطات ك 
صػػمب عمػػـ السياسػػة. كقػػد درس ىػػذا العمػػـ الػػنظـ السياسػػية لفتػػرة طكيمػػة فػػي 
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دخػػػؿ عمػػػـ السياسػػػة حػػػـر الجامعػػػات فػػػي  إطػػػار القػػػانكف الدسػػػتكرمم إلػػػى أف
 مػػف أف . عمػػى الػػر ـثانيػػةفرنسػػام كعمػػـ قػػائـ بذاتػػوم عقػػب الحػػرب العالميػػة ال

العالقػػػػات القائمػػػػة بػػػػيف عمػػػػـ السياسػػػػة كعمػػػػـ القػػػػانكف العػػػػاـم كبشػػػػكؿ خػػػػاص 
ف إالقانكف الدستكرم كالقانكف الدكلي العاـم يبػدك أف ىنػاؾ تمػايزان بينيمػام إذ 

أشػػمؿ كأكسػػع مػػػف دائػػرة القػػانكف العػػػاـ. فػػال يتنػػاكؿ ىػػػذا  دائػػرة عمػػـ السياسػػػة
أم القكاعػد التػػي تػنظـ السػػمطة داخػػؿ  ؛األخيػر إال جانبػػان مػف جكانػػب السػػمطة

)االجتماعيػة  جكانبيػا كافػةالدكلةم في حيف يتناكؿ عمـ السياسة السػمطة مػف 
اسػة (. إضافة إلى ذلػؾم يتنػاكؿ القػانكف العػاـ در إلخكاالقتصادية كالنفسية... 

ألف النصػكص بحػد ذاتيػا  ؛النصكصم كىذا ال يكفػي لفيػـ الحقيقػة السياسػية
ىي شػيء جامػدم بينمػا الظػكاىر السياسػية متحركػةم كدراسػتيا تتطمػب دراسػة 
العكامػػػؿ الكامنػػػة كراء ىػػػذه الحركػػػة. كىػػػذا مػػػا يقػػػكـ بػػػو عمػػػـ السياسػػػةم حيػػػث 

محركػة لمحيػاة يدرس القكل الفاعمة كالمؤثرة في عمؿ المؤسسات السياسية كال
 السياسية.

 :اعالقة عمم السياسة بعمم الديمغرافي -المطمب الخامس 
بمػػػػا أف الشػػػػعب ىػػػػك مصػػػػدر السياسػػػػة كأداة عمميػػػػا بالكقػػػػت ذاتػػػػو فمػػػػف 

األمػػػػر الػػػػذم  مالطبيعػػػػي أف يػػػػؤثر العامػػػػؿ السػػػػكاني عمػػػػى النشػػػػاط السياسػػػػي
يػػػػنعكس مباشػػػػرة مػػػػف خػػػػالؿ نشػػػػكء عالقػػػػة متينػػػػة بػػػػيف عمػػػػـ السياسػػػػة كعمػػػػـ 

م كمػف بعػدىما "أفالطػكف"ك "أرسػطك"م كقد أشار إلػى ذلػؾ كػؿ مػف االديمغرافي
 .74سكيك"ينتك "ركسك" ك"م

معػػب دكران بػػارزان فػػي تحديػػد بنيػػة يفػػالتككيف البشػػرم لشػػعب مػػف الشػػعكب 
كؿ ذات الشػػػعكب المتنكعػػػة اإلثنيػػػات المجتمػػػع السياسػػػي كشػػػكؿ الدكلػػػة. فالػػػد

كاألعػػػراؽ كالقكميػػػات تػػػنعكس تركيبتيػػػا البشػػػرية عمػػػى مؤسسػػػاتيا الدسػػػتكرية؛ 
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فمنيا مف يستطيع أف يصير ىذه الجماعات في كيػاف سياسػي متماسػؾ. أك 
يػػؤمف تعايشػػان سػػمميان فيمػػا بينيػػا عمػػى األقػػؿ. كمنيػػا مػػف ال يكفػػؽ فػػي تحقيػػؽ 

تصػػػمب بعػػػض الجماعػػػات إزاء الػػػبعض  اسػػػتقرار المجتمػػػع السياسػػػي بسػػػبب
اوخػػر. كبػػذلؾ تتػػرؾ التركيبػػة البشػػرية بصػػماتيا عمػػى شػػكؿ الدكلػػة. فالػػدكؿ 

سكيسػػػػرام )التػػػػي تضػػػػـ شػػػػعكبان  يػػػػر متجانسػػػػةم تأخػػػػذ  البػػػػان طابعػػػػان فيػػػػدراليان 
. فالفيدراليػػة تحقػػؽ التنػػكع (كاالتحػاد السػػكفييتيم كيك سػػالفيام كتشيككسػػمكفاكيا

مػف خػالؿ  ااألحزاب الداخمية تتأثر بالعكامػؿ الػديمغرافي بالكحدة. كما أف بنية
الصػػػػراع الػػػػذم يحػػػػدث بػػػػيف جيػػػػؿ الشػػػػباب الػػػػذم يريػػػػد أف يحػػػػدث كيعصػػػػرف 

الذيف يريػدكف الجيؿ القديـ الحزب عمى الصعيديف األيديكلكجي كالتنظيميم ك 
 أف يحافظكا عمى ىيكمية الحزبم كبرامجو كما ىي دكف تغيير.

لتيا القرارات السياسية لمعامؿ الػديمغرافي ازدادت كنتيجة لألىمية التي أك 
مكانة ىذا العامؿ في القرارات الحككميػةم نظػران التسػاع نشػاط الدكلػةم لدرجػة 
أف األجيػػزة الحككميػػة ال تسػػتطيع أف ترسػػـ سياسػػة اقتصػػادية أك صػػحية أك 

 .ائيات التي يقدميا عمـ الديمغرافيتربكية... دكف أف تعتمد عمى اإلحصا
يمكف القكؿم إنػو كمػا تػؤثر العكامػؿ الديمغرافيػة بشػكؿ مباشػر فػي  كأخيران 

السياسة فوف السياسة أيضان بدكرىا تؤثر في العكامؿ الديمغرافية. فعمى سبيؿ 
المثػػػاؿ يمكػػػف أف تضػػػع الدكلػػػة سياسػػػة مػػػف شػػػأنيا تحقيػػػؽ نػػػكع مػػػف التػػػكازف 

طػػػرؽ السػػػكاني بػػػيف الريػػػؼ كالمدينػػػةم فتعمػػػد إلػػػى إنشػػػاء بنيػػػة تحتيػػػة )شػػػبكة 
(. إلػخمكاصالت كاتصاالت سػمكية متطػكرةم مرافػ م مػدارسم مستشػفيات... 

تسػاعد عمػى تطػػكر المنػاطؽ الريفيػػةم كتشػجع أصػػحاب رؤكس األمػكاؿ عمػػى 
تكظيػػػؼ أمػػػكاليـ فػػػي ىػػػذه المنػػػاطؽم بيػػػدؼ الحػػػد مػػػف اليجػػػرة إلػػػى المدينػػػة 
كبالتػػالي تجنػػب النتػػائج السياسػػية المترتبػػة عمػػى ذلػػؾ. إضػػافة إلػػى ذلػػؾ تمجػػأ 
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ة سياسػ اتبػاعبعض الحككمػات إلػى التػأثير عمػى النمػك السػكانيم مػف خػالؿ 
 :ما يمي تيدؼ إلى

 .مثالن( لمتخفيؼ مف الضغط السكاني )اليندالحد مف النسؿ  . أ
 (. مثالن  زيادة النسؿ لمكاجية عدـ تكاثر السكاف )فرنسا . ب

 عالقة عمم السياسة بعمم النفس: -المطمب السادس 

يعد عمـ النفس مف العمكـ التي تتداخؿ معرفيان مػع عمػـ السياسػة. كىنػاؾ 
مػػػيف يعػػػرؼ بعمػػػـ الػػػنفس السياسػػػي. كىػػػك ييػػػتـ بدراسػػػة فػػػرع مشػػػترؾ بػػػيف العم

 .75تأثير العكامؿ النفسية عمى السمكؾ السياسي لألفراد
تعد دراسة العالقة بيف عمـ السياسة كعمـ الػنفس مػف الدراسػات الحديثػة ك 

التي لـ تبدأ بشػكؿ فعمػي حتػى مطمػع الخمسػينيات مػف القػرف العشػريف حيػث 
لػى ضػركرة دراسػة البكاعػث النفسػية دعكا إظير مجمكعة مف الباحثيف الذيف 

الكامنػػة كراء الظػػكاىر السياسػػيةم كقػػد أجريػػت دراسػػات فػػي ىػػذه المجػػاؿ مػػف 
كحجػػة ىػػؤالء أف عمػػـ السياسػػة  .ف فػػي عمػػـ الػػنفس االجتمػػاعييقبػػؿ مختصػػ

بانصرافو لمتحميؿ المؤسسي قد أىمؿ دكر الشخصية كاألحاسيس الفردية فػي 
ت الحككميػػػة حيػػػث قػػػاـ البػػػاحثكف بدراسػػػة النشػػػاط السياسػػػي كعمػػػؿ المؤسسػػػا

المؤسسات ككأنيا مستقمة عف شخصية األفراد الذيف يكجيكنيا أك يخضعكف 
لتأثيراتيػػػػا. كقػػػػد رأل أصػػػػحاب ىػػػػذا االتجػػػػاه الجديػػػػد بضػػػػركرة تنػػػػاكؿ العمميػػػػة 

م أم التركيػز ىـم كمشػاعر يـكشخصػياتالمشػتركيف  دكافػعالسياسية مػف زاكيػة 
 .عمى دراسة السمكؾ السياسي

كقػػػد تػػػـ االعتمػػػاد بشػػػكؿ أساسػػػي عمػػػى عمػػػـ الػػػنفس فػػػي دراسػػػة صػػػانعي 
تحميػؿ . حيػث حػاكؿ "بريػاف كركزيػي" ثػائرالقػرارات كتحميػؿ شخصػية القائػد ال

أنػو ميمػا كػاف ىنػاؾ  فتكصػؿ إلػى نتيجػة مفادىػاىذا النكع مف الشخصػياتم 
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ف عكامؿ لمثكرةم فػوف شخصػية القائػد تمعػب دكران محكريػان فييػام كلػذلؾ يجػب أ
 درس "الشخصية الثائرة" كظاىرة قائمة بذاتيا.تي 

كنظػػران ألىميػػة العكامػػؿ النفسػػية فػػي العمميػػة السياسػػية كلمػػدكر الػػذم يمعبػػو 
الػػػػرأم العػػػػاـ فػػػػي األنظمػػػػة الديمقراطيػػػػةم فػػػػوف الحككمػػػػات كاألحػػػػزاب كالقػػػػكل 
السياسػػػية المختمفػػػةم تمجػػػأ لمدعايػػػة فػػػي تكجيػػػو الػػػرأم العػػػاـ. كالدعايػػػة تعتمػػػد 

بيرة عمى إثارة المشاعر كالعكاطػؼ. فالجيػاز المشػرؼ عمػى الدعايػة بدرجة ك
يتػػػكلى عػػػادة دراسػػػة نفسػػػية الجمػػػاىيرم ليػػػتمكف مػػػف التركيػػػز عمػػػى األسػػػاليب 
كالشػػعارات التػػي تثيػػر ىػػذه الجمػػاىير كتػػدفعيا كفقػػان لر بػػات المحػػرض كلكػػي 
تػػتمكف المؤسسػػات المختصػػة فػػي الدكلػػة مػػف كضػػع القػػكانيف كاألنظمػػة التػػي 

مػيف عمييػا أف يككنػكا مممػيف جيػدان بنفسػيتوم طيع الشعب تقبميام عمػى القي  يست
ال اضطركا لتغييرىام   عمى تقبميا بالقكة. أك إجبارهكا 

الصػػمة المتينػػة بػػيف عمػػـ السياسػػة كعمػػـ الػػنفس.  م تتضػػحبنػػاءن عمػػى ذلػػؾ
فوف الدراسػات التػي تيػتـ بدراسػة العكامػؿ النفسػية  مالر ـ مف ذلؾعمى كلكف 
 عممية السياسية ال تزاؿ في بدايتيا. في ال

يتضح أف الظكاىر السياسية تتأثر بعكامؿ متعددة كمتنكعة نظران لتشعب 
العالقػػػات اإلنسػػػانيةم كتطكرىػػػا بفعػػػؿ عكامػػػؿ مختمفػػػة )تاريخيػػػةم اقتصػػػاديةم 

( كالػذم يزيػد الظػكاىر السياسػية تعقيػدان ىػك التػداخؿ إلػخاجتماعيةم نفسية... 
بيف العكامؿ المكضكعية كالعكامؿ الذاتية. فاإلنساف يكاجو الكاقع االجتماعي 

. كلكػػػف بأسػػػاليب نابعػػػة مػػػف ظركفػػػو الذاتيػػػة إلػػػخكاالقتصػػػادم كالجغرافػػػي... 
المتػػكفرة كال يمكػػف حصػػر العكامػػؿ المػػؤثرة فػػي السياسػػة بعامػػؿ كاحػػدم ميمػػا 

عػػػدـ إدراؾ ك ألف ذلػػػؾ يػػػؤدم إلػػػى تبسػػػيط الظػػػاىرة السياسػػػية  ؛أىميتػػػو بمغػػػت
حقيقتيا إدراكان صحيحان. فمف أجؿ اإللماـ بالكاقع السياسي يجػب دراسػتو مػف 
كؿ جكانبوم كتناكؿ كؿ العكامؿ المتداخمة في تككينػو. كمػف الصػعب الػتمكف 
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تجعميػػا مػػف تقيػػيـ أىميػػة كػػؿ مػػف ىػػذه العكامػػؿم ألنيػػا تقتػػرف بعكامػػؿ أخػػرلم 
ذات أىميػػػة كبػػػرل أك تخفػػػؼ مػػػف أىميتيػػػا. كلكػػػف بالنسػػػبة لظػػػاىرة سياسػػػية 
محػػددة فػػي الزمػػاف كالمكػػػافم يمكػػف التعػػرؼ عمػػى أىميػػػة كػػؿ مػػف العناصػػػر 

 المؤثرة فييا.
إف ىذا التنكع في معطيات الكاقع السياسي يقكدنا تمقائيان إلى التسميـ بأف 

لعمػػكـ االجتماعيػػةم فدراسػػة ىنػػاؾ عالقػػات كطيػػدة بػػيف عمػػـ السياسػػة كسػػائر ا
الظػػػػػكاىر السياسػػػػػيةم بأبعادىػػػػػا المختمفػػػػػةم تسػػػػػتدعي اسػػػػػتعانة عمػػػػػـ السياسػػػػػة 

كبتقنيػػػات البحػػػث العممػػػي التػػػي  مبالمعػػػارؼ التػػػي تكصػػػمت إلييػػػا ىػػػذه العمػػػكـ
اعتمػػػدتيا كمػػػف جيػػػة أخػػػرلم يقػػػكـ عمػػػـ السياسػػػة بصػػػفتو عممػػػان قائمػػػان بذاتػػػوم 

االجتماعية بما تكصؿ إليػو مػف معرفػة بابتكار تقنيات جديدة كبو ناء العمكـ 
 في مجالو الخاص.

تجدر اإلشارة ىنا أيضان إلى أف الصمة بيف عمـ السياسة كالعمكـ األخرل 
نمػا تتجػاكز ذلػؾ  ال تقتصر فقط عمى صمتو بالعمكـ االجتماعية كاإلنسػانية كا 
إلى كجكد عالقة بػيف عمػـ السياسػة كبعػض العمػـك الطبيعيػة كالعمػـك الدقيقػة. 

إلػػػى بيػػػاف بعػػػض أكجػػػو الصػػػمة بػػػيف عمػػػـ  اوتيػػػيفسػػػنتعرض فػػػي المطمبػػػيف ك 
السياسة كعمـ الرياضػيات )أك اإلحصػاء بمعنػى أدؽ( مػف ناحيػةم كبػيف عمػـ 

 السياسة كعمـ األحياء كعمـ الجغرافيا مف ناحية أخرل.
 :(اإلحصاء)عالقة عمم السياسة بعمم الرياضيات  - المطمب السابع

قػػة بػػيف عمػػـ السياسػػة كعمػػـ الرياضػػيات بسػػيكلة يمكػػف العثػػكر عمػػى العال
لدراسػػة سػػمكؾ  "المدرسػػة السػػمككية"فػػي العديػػد مػػف النمػػاذج التػػي اسػػتخدمتيا 

خاصػػػػة السػػػػمكؾ التصػػػػكيتي ك يػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف أنمػػػػاط بالفػػػػاعميف السياسػػػػييف ك 
كقػػد مػػاؿ أخصػػائيك العمػػكـ االجتماعيػػةم زمنػػان طػػكيالن إلػػى السػػمكؾ السياسػػي. 
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 يػػػر أف النمػػػكذج م 76الرياضػػػي كالبحػػػث الكمػػػي شػػػيئان كاحػػػدان اعتبػػػار التحميػػػؿ 
األكثػػػر كضػػػكحان كاألكثػػػر شػػػيرة عمػػػى كجػػػكد ىػػػذه الصػػػمة يتجسػػػد فػػػي نظريػػػة 

فػػي  "إميػػؿ يكريػؾ"كالتػػي ظيػرت عمػػى يػد م 77(Game Theory)المباريػات 
العشػػرينات مػػف القػػرف العشػػريف فػػي صػػكرة تمػػريف ذىنػػي أك عقمػػيم ثػػـ جػػرل 

سػػػػمكؾ االقتصػػػػادم أكالنم بكاسػػػػطة كػػػػؿ مػػػػف عػػػػالـ تطبيقيػػػػا بعػػػػد ذلػػػػؾ عمػػػػى ال
الرياضيات "جكف فكف يكفكماف" كعالـ االقتصاد "أكسكار مكرجينستيرف"م ثـ 

خاصػػػػة عمػػػػى السػػػػمكؾ الحزبػػػػي كسػػػػمكؾ الػػػػدكؿ بعمػػػػى السػػػػمكؾ السياسػػػػيم ك 
 كالحككمات في الصراعات كاألزمات الدكلية.

عد عمػػػى كنظريػػػة المباريػػػات ىػػػي عبػػػارة عػػػف نمػػػكذج أك بنػػػاء فكػػػرم يسػػػا
فػي كتفسػيره التعرؼ عمى اسػتراتيجيات القػرار الرشػيد كشػرح سػمكؾ األطػراؼ 

مكاقػػؼ الصػػراع كالمنافسػػة فػػي ظػػؿ مختمػػؼ البػػدائؿ المتاحػػة أمػػاميـ. كتقػػـك 
ىػػذه النظريػػة عمػػى افتػػراض العقالنيػػة فػػي سػػمكؾ األطػػراؼ كافػػةم كاالعتمػػاد 

ف بػيف البػدائؿ عمى ىذه العقالنية في ترتيب أكلكيات كؿ طػرؼ كاالختيػار مػ
أم ظػػػرؼ أك )العػػػب(  إسػػػتراتيجيةالعديػػػدة المتاحػػػة أمامػػػوم انطالقػػػان مػػػف أف 

تعتمػػد عمػػى إسػػتراتيجية كقػػرارات الالعبػػيف اوخػػريفم كالػػذيف ييػػدفكف جميعػػػان 
إلػػى تعظػػيـ المكاسػػب إلػػى أقصػػى حػػد ممكػػف كتقميػػؿ الخسػػائر إلػػى أدنػػى حػػد 

ألنيػػا  ؛لنمػػاذج الرياضػػيةكتعتمػػد ىػػذه النظريػػة اعتمػػادان كػػامالن عمػػى ا .ممكػػف
تتضػػػمف أنكاعػػػان مػػػف المباريػػػات المختمفػػػة بػػػيف طػػػرفيف أك بػػػيف عػػػدة أطػػػراؼ. 

كىػػػػػػي  (Zero-Sum-Game)بعػػػػػػض ىػػػػػػذه المباريػػػػػػات لػػػػػػو نػػػػػػاتج صػػػػػػفرم 
المباريػػات التػػي يكػػكف فييػػػا مكسػػب أم طػػرؼ مسػػػاكو تمامػػان لخسػػارة الطػػػرؼ 

اسػػػب عنػػػدما ال تكػػػكف المك ماوخػػػر كبعضػػػيا اوخػػػر لػػػو نػػػاتج  يػػػر صػػػفرم
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كلػػػػيس بمقػػػػدكر ىػػػػذه النظريػػػػة  .كالخسػػػػائر مكزعػػػػة بالتسػػػػاكم عمػػػػى األطػػػػراؼ
كصػػػؼ الطريقػػػة التػػػي تتصػػػرؼ بيػػػا أطػػػراؼ الصػػػراعات الدكليػػػة أك المحميػػػة 
بالفعػػػؿم كلكنيػػػا تقػػػدـ فقػػػط أداة تحميميػػػة لدراسػػػة السػػػمكؾ المحتمػػػؿ لألفػػػراد أك 

خاصػػػة فػػػي ظػػػؿ أكقػػػات المنافسػػػة بالجماعػػػات فػػػي ظػػػؿ افتراضػػػات معينػػػة ك 
نتخابيػةم أك األزمػات الدكليػةم كبصػرؼ النظػر عػف االنتقػادات التػي تكجػو اال

إلػػى ىػػػذه النظريػػةم بسػػػبب اعتمادىػػا بالكامػػػؿ عمػػى افتراضػػػات  يػػر كاقعيػػػةم 
المعمكمات الالزمػة أمػاـ  جميعتتعمؽ بالسمكؾ الرشيد لجميع األطراؼ كتكفر 

طؽ كػػؿ مػػنيـم إال أنيػػا فػػي الكاقػػع كضػػحت بشػػكؿ جمػػي كجػػكد تعػػاكف كمنػػا
 .78بحث مشتركة بيف عمماء السياسة كعمماء الرياضيات

 عالقة عمم السياسة بعمم األحياء: -المطمب الثامن 
يعد العػالـ البريطػاني "ىربػرت سبنسػر" أكؿ مػف أثػار االنتبػاه إلػى طبيعػة 

أشػػار فػػي كتاباتػػو إلػػى  عنػػدماالعالقػػة بػػيف عمػػـ السياسػػة كعمػػـ األحيػػاء كذلػػؾ 
أكجػػػػو الشػػػػبو بػػػػيف الدكلػػػػة كبػػػػيف الكائنػػػػات الحيػػػػة. فالدكلػػػػة مثميػػػػا مثػػػػؿ بػػػػاقي 
الكائنػػػػػات الحيػػػػػةم كػػػػػائف اجتمػػػػػاعي يخضػػػػػع لػػػػػنفس قػػػػػكانيف المػػػػػيالد كالنمػػػػػك 
كاالزدىػػػار كاالضػػػمحالؿم كال يسػػػتطيع تأديػػػة كظائفػػػو إال مػػػف خػػػالؿ أنظمػػػة 

لعصػػػبي أك  يرىػػػا داخػػػؿ تماثػػػؿ أنظمػػػة تشػػػغيؿ الػػػدكرة الدمكيػػػة أك الجيػػػاز ا
 الكائنات الحية.

كقػػد بػػدأت حػػديثان جيػػكد حثيثػػة تسػػتيدؼ استكشػػاؼ آفػػاؽ جديػػدة لتطػػكير 
الدراسات السياسية باالستفادة مف نتائج دراسات عديدة في مجاالت كمياديف 
عمميػػة مختمفػػة تتصػػؿ اتصػػاالن مباشػػران أك  يػػر مباشػػر بعمػػـ البيكلكجيػػا. كمػػف 

العامػػة كالطػػب الفسػػيكلكجي "الػػذم يبحػػث فػػي  أىػػـ ىػػذه المجػػاالت: الصػػحة
العكامػػػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػػػؤثرة عمػػػػػػػػػػػػى أداء العمميػػػػػػػػػػػػات الطبيعيػػػػػػػػػػػػة أك الفسػػػػػػػػػػػػيكلكجيةم 
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كجية عمػػػى الحالػػػة كالسيككفسػػػيكلكجي )الػػػذم يبحػػػث فػػػي أثػػػر الحالػػػة الفسػػػيكل
يككفارماككلكجي )الذم يبحث في أثر األدكيػة عمػى األنشػطة الذىنية( أك الس

ت كقػػد أسػػفرت ىػػذه الجيػػكد عػػف ظيػػكر حقػػؿ الذىنيػػة( ك يرىػػا مػػف المجػػاال
جديػػد مػػف حقػػكؿ البحػػث فػػي الدراسػػات السياسػػية يطمػػؽ عميػػو اسػػـ "السياسػػة 

كىػػك الحقػػؿ الػػذم يركػػز عمػػى دراسػػة التػػأثيرات  (Bio Politics)الحيكيػػة"م 
كأدل ىػػذا التطػػكر فػػي مجػػاؿ الدراسػػات  .البيكلكجيػػة عمػػى السػػمكؾ السياسػػي

القضايا كاإلشكاليات حكؿ العالقة بيف العكامؿ السياسية إلى إثارة العديد مف 
البيكلكجيػػة كالسػػمكؾ السياسػػي مثػػؿ: أثػػر التكػػكيف الػػكراثي عمػػى أداء الزعمػػاء 
السياسييفم كالعالقة بػيف سػكء التغذيػة كالسػمكؾ السياسػي أك درجػة المشػاركة 
السياسػػػػية كالعالقػػػػػة بػػػػيف االزدحػػػػػاـ فػػػػي المسػػػػػاكف العشػػػػكائية كبػػػػػيف السػػػػػمكؾ 

. كيمكػػف 79ك يرىػػا مػػف القضػػايا التػػي تشػػغؿ بػػاؿ البػػاحثيف مإلػػخ .العػػدكاني..
نػو نظػران لحداثػة ىػذا الفػرع فمػف الصػعب الػتكيف منػذ اوف بنتػائج مػا إالقكؿم 

يرجػػى مػػف دراسػػات حػػكؿ القضػػايا المشػػار إلييػػا آنفػػان أك بتػػأثير ىػػذه النتػػائج 
إطالقػان عمى تطكر عمـ السياسة في المستقبؿ. كمع ذلؾ فميس مف المستبعد 

أف تػػؤدم الثػػكرة العمميػػة التػػي تشػػيدىا بعػػض المجػػاالتم كعمػػى رأسػػيا مجػػاؿ 
اليندسػػة الكراثيػػة أك )عمػػـ الجينػػات( إلػػى فػػتح آفػػاؽ أكثػػر رحابػػة لمبحػػث فػػي 
تػػأثير البيكلكجيػػا عمػػى السػػمكؾ السياسػػي إلػػى الحػػد الػػذم قػػد يصػػبح معػػو عمػػـ 

 كتأثيران عميو. اليندسة الكراثية أكثر العمكـ ارتباطان بعمـ السياسة
 عالقة عمم السياسة بعمم الجغرافيا: -المطمب التاسع 

لقػػد أدرؾ المفكػػركف منػػذ القػػدـ أىميػػة الجغرافيػػا بالنسػػبة لمحيػػاة السياسػػية. 
"م كمػػف بعػػدىما "ابػف خمػػدكف" ك"جػػاف أبقػراطحيػث تنػػاكؿ كػؿ مػػف "أرسػػطك" ك"

الجماعػػات سػػيكك" ك يػػرىـ أثػػر الطبيعػػة عمػػى سػػمكؾ األفػػراد ك يبػػكداف" ك"مكنت
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كعمػػى نمػػط التجمعػػات البشػػريةم كالطػػرؽ المتبعػػة فػػي تحصػػيؿ معاشػػيا. كفػػي 
راتػػػػزؿ" تعبيػػػػر فريػػػػدريؾ نيايػػػػة القػػػػرف التاسػػػػع عشػػػػر ابتكػػػػر العػػػػالـ األلمػػػػاني "

الجيكبكليتيػػػػؾم لمداللػػػػة عمػػػػى األثػػػػر الكبيػػػػر لمجغرافيػػػػا عمػػػػى الكاقػػػػع السياسػػػػي 
يتيػؾ إلػى طركحػات خاصة في حقؿ السياسة الدكليػة. كقػد أدل عمػـ الجيكبكل

ماكينػػػدر" الػػػذم  ىػػػالفكردمتطرفػػػة جػػػدانم منيػػػا أطركحػػػة الجغرافػػػي البريطػػػاني "
كمػػف يسػػيطر عمييػػا يسػػيطر عمػػى  "أكراسػػيا قمػػب العػػالـ"ف إ:انطمػػؽ مػػف القػػكؿ

 العالـ. كىذا يكضح أىمية الجغرافيا بالفعؿ السياسي.
فػػػي التكجيػػػات  ميمػػػان أف لمعكامػػػؿ الجغرافيػػػة دكران  كمػػػف الجػػػدير بالػػػذكرم

السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة. كقػػد ظيػػر أثػػر الجغرافيػػا بشػػكؿ كاضػػح 
بالنسػػبة لمسياسػػة الخارجيػػة أك الداخميػػة. فػػالمكقع الجغرافػػي لػػدكؿ كثيػػرة  ءسػػكا

فتكزع العػالـ إلػى منػاطؽ ؛ حاسمان في تحديد سياستيا كنظاميايشكؿ عنصران 
سياسػػة خارجيػػة  اتبػػاعلػػدكؿ نفػػكذ بػػيف قػػكل عظمػػى يفػػرض عمػػى العديػػد مػػف ا

مطابقػػػػة أك مالئمػػػػة عمػػػػى األقػػػػؿ لسياسػػػػة القػػػػكة العظمػػػػى الػػػػدائرة فػػػػي فمكيػػػػام 
كاعتمػػاد نظػػاـ سياسػػي يرتكػػز عمػػى نفػػس المبػػادئ التػػي يقػػكـ عمييػػا نظاميػػا. 
كلكف تشذ ككبا عف ىذه القاعدة فعمى الر ـ مػف كقكعيػا جغرافيػان فػي منطقػة 

 أنيػػا تقػػػدـ نظامػػان يرتكػػػز عمػػى المبػػػادئ نفػػكذ الكاليػػػات المتحػػدة األمريكيػػػة إال
ةم كتتحػػػالؼ مػػػع ركسػػػيام كتػػػدعـ الحركػػػات الثكريػػػة فػػػي نيػػػالميني –الماركسػػػية 

أمريكػػا الكسػػطى كالجنكبيػػة. ككػػذلؾ نيكػػارا كا التػػي تتعػػرض لضػػغط أمريكػػي 
 نظاميا. إسقاطشديد مف أجؿ 

أف بعػػػػػػض الػػػػػػدكؿ بحكػػػػػػـ مكقعيػػػػػػا  مػػػػػػف المالحػػػػػػظمػػػػػػف ناحيػػػػػػة أخػػػػػػرل 
ك بسػبب كجػكد الثػركات الطبيعيػة فييػا تتعػرض لعمميػة تجػاذب االستراتيجي أ

دكلػػيم كىػػػذا يشػػػكؿ عنصػػػران أساسػػػيان فػػػي رسػػػـ سياسػػػتيا الخارجيػػػة كسياسػػػات 
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فريقػي تحتػكم أدلػة كاضػحة إلالمنطقة العربية كالقرف ا ملعؿك الدكؿ العظمى. 
 كثيرة عمى ىذا.

تعػػداىا بػػؿ ي ؛كال يقتصػػر أثػػر العامػػؿ الجغرافػػي عمػػى السياسػػة الخارجيػػة
إلػػػى اإلطػػػار الػػػداخميم كيمعػػػب دكران كبيػػػران فػػػي تحديػػػد شػػػكؿ الدكلػػػة كطبيعػػػة 

 نظاميا السياسي.
فالمكقع الجغرافػي لسكيسػرا بػيف مجمكعػة مػف األكديػة كسػط جبػاؿ األلػب 

فػػي نشػػكء تجمعػػات بشػػرية مػػف قكميػػات مختمفػػة فػػي  اكػػاف بػػرأم الػػبعض سػػبب
قيػاـ اتحػاد ككنفػدراليم تطػكر  كأدت العالقة فيما بينيا إلػى مقمب ىذه األكدية

كما أف اعتماد الفيدرالية في الدكؿ ذات المساحات  .فيما بعد فأصبح فيدراليان 
الشاسػػػعةم مثػػػؿ البرازيػػػؿ كاسػػػتراليا كالكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػةم تعػػػكد إلػػػى 
أسباب أىميا اتساع رقعة ىذه الدكؿ كعدـ قدرة الحككمة المركزية عمى إدارة 

 فة إدارة مباشرة. شؤكف المناطؽ كا
ألف ؛ ف دراسػة الجغرافيػة ضػركرية لعمػـ السياسػةإ :القػكؿيمكػف مما تقدـ 

المكقع الجغرافي لمدكلة كطبيعتيا كمكاردىا الطبيعيػة كمناخيػا متغيػرات تػؤثر 
كفػي الطػابع القػكمي لشػعبيا كفػي قكتيػا  مبشكؿ الدكلة كفي نظاميا السياسي

 كعالقاتيا بغيرىا مف الدكؿ.
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 الفصل الثاني 
 مرتكزات التكوين السياسي

 تقديم:
إلقػػػػاء الضػػػػكء عمػػػػى كيفيػػػػة اكتسػػػػاب اإلنسػػػػاف سػػػػيتـ خػػػػالؿ ىػػػػذا الفصػػػػؿ 

خصػػػائص كثقافػػػة المجتمػػػع الػػػذم ينتمػػػي إليػػػو بحيػػػث تصػػػبح لػػػو ىكيػػػة ىػػػذا 
المجتمػػع كثقافتػػو فينتسػػب إليػػو ال لغيػػرهم كينػػدمج فيػػو كيتمػػايز عػػف  يػػره مػػف 

 أفراد المجتمعات األخرل.
 التنشئة السياسية: –األول  بحثال

عممية مسػتمرة كدائمػةم يتعػرض ليػا "التنشئة السياسية بأنيايمكف تعريؼ 
اإلنساف منذ كالدتػو كحتػى مماتػو كىػي عمميػة تمقػيف التجاىػات كقػيـ سياسػية 
كلقيـ كاتجاىات اجتماعية ذات داللة سياسػية؛ أم بمعنػى  ػرس القػيـ. فيػي 
تمػػؾ العمميػػػة التػػي تنتقػػػؿ عبرىػػا الثقافػػػة السياسػػية كبيػػػا تسػػتمر كمػػػف خالليػػػا 

تغيػػػرم كمػػػا يػػػرتبط بيػػػا مػػػف دكائػػػر تربكيػػػة كتكعكيػػػة كتعميميػػػة بػػػدءان باألسػػػرة ت
كىذه التنشػئة ال  .80"كانتياء بالدكلة إلخكمركران بالمدرسة كالنادم كالحزب... 

يمكػػف أف تػػتـ بأسػػمكب كاحػػد باعتبػػار أف ىػػذه العمميػػة تبػػدأ مػػع اإلنسػػاف منػػذ 
الفتػػػرة يأخػػػذ مػػػف  كالدتػػػو كتسػػػتمر معػػػو حتػػػى مماتػػػو إذ إف الفػػػرد خػػػالؿ ىػػػذه

ف اختمؼ العمماء كالباحثكف حكؿ أىميتيا بالنسبة  المصادر كالقنكات التيم كا 
المسػػػػائؿ لمفػػػػردم إال أنيػػػػـ يعتقػػػػدكف بأنيػػػػا جميعػػػػان تتعػػػػادؿ كتتكامػػػػؿ لتحقيػػػػؽ 

 :81اوتية
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 زرع القيـ السياسية األساسية لدل أفراد المجتمع. .1
كعمميػػػة تسػػػاعدىـ فػػػػي تربيػػػة أفػػػراد المجتمػػػع تربيػػػة سياسػػػية كعمميػػػة  .2

 تكجيو سمككيـ بما يخدـ مصمحة المجتمع.
مػػكاطنيف صػػالحيف قػػادريف عمػػى فيػػـ كتحميػػؿ النسػػؽ السياسػػي  تنشػػئة .3

 بالطرؽ العممية المدركسة.
يخمػػؽ لػػدييـ شػػعكر اإليمػػاف بالمشػػاركة السياسػػية التػػي بػػدكرىا تحقػػؽ  .4

 المنفعة المتبادلة كالمصمحة المشتركة بيف المجتمع كالدكلة.
 تسب الفرد مف معمكماتو كحقائقو كقيمو كمثمو السياسية.يك .5
ف مػػف مكاقفػػو كاتجاىاتػػو الفكريػػة أك األيديكلكجيػػة التػػي تػػؤثر فػػي  .6 ييكػػك 

 سمككو كممارستو اليكمية.
 أنواع التنشئة السياسية: -المطمب األول 

تقسػػػـ التنشػػػئة السياسػػػية إلػػػى نػػػكعيف ىمػػػا: تنشػػػئة مباشػػػرة كتنشػػػئة  يػػػر 
 مباشرة.

 التنشئة المباشرة: .1
كىػػي مػػا يتعممػػو الفػػرد أك يتمقػػاه بشػػكؿ مباشػػر كػػالمكاد التػػي يتعمميػػا فػػي 

(. أك التػػػػي يتمقاىػػػػا مػػػػف قػػػػادة إلػػػػخالمدرسػػػػة )تػػػػاريخم كعمػػػػكـم كرياضػػػػيات... 
األحػػػػػزاب السياسػػػػػية بأيػػػػػديكلكجياتيـ المختمفػػػػػة أك مػػػػػف كالديػػػػػو ك يػػػػػرىـ مػػػػػف 

 األطراؼ المؤثرة في حياتو.
 التنشئة غير المباشرة: .2

كىػػػي مػػػا يتعممػػػو الفػػػرد مػػػف الحػػػكادث التػػػي تصػػػادفو كالتجػػػارب كالخبػػػرات 
 التي يجربيا كىي بشكؿ أساسي تشكؿ مفاىيمو ككعيو.
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 :مصادر التنشئة السياسية -المطمب الثاني 
معظػػـ  كتنكعيػػا إال أفمصػػادر التنشػػئة السياسػػية  مػػف تعػػدد كعمػػى الػػر ـ

أف أىـ ىػذه المصػادر ىػي األسػرة كالمدرسػة كاألحػزاب  يتفقكف عمىف ثيالباح
 السياسية ككسائؿ اإلعالـ كالمؤسسة الدينية.

 األسرة: - أوالً 
عمػى أف األسػرة تعػد مػف أىػـ كسػائؿ التنشػئة ىناؾ إجمػاع بػيف البػاحثيف 

السياسية مما يدفعيا إلى التأكيد عمى أف جذكر الحياة السياسية لمفرد تتكػكف 
كتقػػػػػـك الكسػػػػػائؿ األخػػػػػرل لمتنشػػػػػئة بتعميقيػػػػػا أك صػػػػػقميا  فػػػػػي حيػػػػػاة الطفكلػػػػػة

كتيذيبيام كعمى ىذا األساس فوف األسرة تعد إحدل كسائؿ التنشئة السياسػية 
كاالجتماعية إف لـ تكف أىميا عمى اإلطالؽ كتمعػب األسػرة دكران أساسػيان فػي 
تعمػػيـ الطفػػؿ الػػركابط اإلنسػػانية كقػػيـ المجتمػػع كتسػػيـ فػػي تطػػكير شخصػػية 

أثنػػاء مراحػػؿ تطػػكره األكلػػى باإلضػػافة إلػػى مػػا تمعبػػو األسػػرة مػػف تأكيػػد  الفػػرد
ليكيػػة الطفػػؿ كالشخصػػية المميػػزةم فيػػي بالنسػػبة لمفػػرد أىػػـ مػػف الدكلػػة كىػػي 
ميده كمنشأه كمظمتو فالمجتمع المزدىر ىػك ذلػؾ المجتمػع الػذم ينمػك أفػراده 

 في كنؼ أسرة نمكان طبيعيان.
عادة ال تيتـ كثيػران بوعػداد أبنائيػا لمحيػاة كالبد مف اإلشارة إلى أف األسرة 

السياسية مثؿ اىتماميا بوعدادىـ ألدكار أخرلم فالسياسػية ال تقػع فػي أعمػى 
نمػػػا إعػػػداد األبنػػػاء ألدكار مينيػػػة أسػػػرية يعػػػد أكثػػػر أىميػػػة  مسػػػمـ األكلكيػػػات كا 

كأكلكيػػػة بالنسػػػبة لمعظػػػـ األسػػػر مػػػف إعػػػدادىـ لمحيػػػاة السياسػػػيةم لػػػذلؾ فػػػػوف 
إال أف ىنػػاؾ  ماسػػي ال يمثػػؿ شػػيئان ميمػػان كبػػارزان لمعظػػـ األطفػػاؿالمحػػيط السي

يسػػيماف فػػي الػػدكر األساسػػي لألسػػرة فػػي التنشػػئة  رئيسػػاف فػي الكاقػػع عػػامالف
 السياسية كىما:
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فترة في األسرة: كىي العامؿ الكحيد الذم يستطيع التأثير عمى الفرد  -
 حياتو المبكرة.

تكػكيف اإلنسػاف كجػدت أف معظـ النظريات التي اىتمت كبحثت في  -
ألف األسػػػػرة ىػػػػي العامػػػػؿ  ؛السػػػػنكات المبكػػػػرة أسػػػػاس شخصػػػػية الفػػػػرد

ف الفػػرد يعتمػػد إالكحيػػد الػػذم يممػػؾ قػػكة الرابطػػة بػػيف أعضػػائوم حيػػث 
عمػػى الرابطػػة العاطفيػػة ككنػػو اجتماعيػػانم فكممػػا كانػػت الرابطػػة أقػػكلم 

 أعطت مؤسسة األسرة معرفة أكبر لمفرد.
محكريػان فػي سػمكؾ األفػرادم بطريقػة سػكية أك  يػر  كما تمعػب األسػرة دكران 

سػػكيةم عػػف طريػػؽ النمػػاذج المػػؤثرة سػػمبان أك إيجابػػان فػػي تربيػػة الناشػػئيف كتعػػد 
األسػػرة المؤسسػػة األساسػػية لكػػؿ فػػردم ألف مػػا يتعممػػو فييػػا يبقػػى معػػو طػػكاؿ 

 حياتو كبذلؾ يتككف لدل الفرد قيمو االجتماعية كالسياسية.
 المدرسة: -ثانيًا 
د المدرسػػػة بمختمػػػؼ مراحميػػػا االبتدائيػػػة كالثانكيػػػة كصػػػكالن إلػػػى التعمػػػيـ تعػػػ

ـ المكجػػػو يالسػػػيما فػػػي التعمػػػك الجػػػامعي المبنػػػة الثانيػػػة فػػػي التنشػػػئة السياسػػػيةم 
فػػالقيـ كالمبػػادئ الكطنيػػة تترسػػخ بشػػكؿ أكبػػر فػػي المرحمػػة األكلػػى مػػف مراحػػؿ 

كمختمػػؼ عػػف مصػػادر  ميػػـكىػػي مصػػدر  .( سػػنة12-6الدراسػػة مػػف عمػػر )
التنشػػػػئة السياسػػػػيةم نقمػػػػة نكعيػػػػة فػػػػي حيػػػػاة الفػػػػردم مػػػػف حياتػػػػو العاديػػػػة  يػػػػر 
المنتظمػػػة إلػػػى بيئػػػة تعميميػػػة يػػػتعمـ فييػػػا القػػػراءة كالكتابػػػة كالنظػػػاـ كاألخػػػالؽ 
كالتربيػػػػةم فمػػػػػف المدرسػػػػة تبػػػػػدأ تكعيتػػػػو كاطالعػػػػػو عمػػػػى األحػػػػػداث السياسػػػػػية 

د أدرؾ البػػػػاحثكف فػػػػي العمػػػػـك الداخميػػػػة كالخارجيػػػػة المقػػػػررات المدرسػػػػية. كقػػػػ
السياسػػية دكر المدرسػػة فػػي التنشػػئة السياسػػية قنػػاة تمػػرر التكجيػػات الكطنيػػة 
كالقكمية كالفكرية كالسياسػيةم عػف طريػؽ المنػاىج كالمقػررات المدرسػيةم فيػي 
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إلى جانب ذلؾ أيضان تمػارس دكران كجيػدان عميقػان يتجسػد فػي ممارسػة السػمطة 
 :ما يمي كالسيمافي المدرسة ذاتيام 

أنماط العالقات التي تربط المعمميف باإلدارة كتربط الطمبػة بػالمعمميف  -
 كاإلدارة كالجياز التعميمي ككؿ.

تممؾ أسمكب الجزاء كالعقاب فونيا تحدد النمكذج األمثؿ لكي يحتػذم  -
 بو الطمبة.

األحلللزاب السياسلللية والحركلللات االجتماعيلللة ومنظملللات المجتملللع  - ثالثلللاً 
 المدني: 

يتجسد التطبيؽ العممي لمفكر السياسي الذم تقكـ عميو مرتكزات التنشػئة 
السياسػػػػية بالمشػػػػاركة السياسػػػػية كالتعبيػػػػر عػػػػف الػػػػرأم العػػػػاـ فػػػػي إدارة الدكلػػػػة 
كالنمػػػكذج األمثػػػؿ فػػػي تحقيػػػؽ الرفاىيػػػة لمشػػػعب كتػػػكفير الخػػػدمات األساسػػػية 

لمشػػاركة فضػػالن عػػف حمايػػة أمػػف الدكلػػة مػػف الػػداخؿ كسػػيادتيا مػػف الخػػارجم فا
السياسية تزكد السمطة الحاكمػة بمزيػد مػف اوراء كالتصػكرات التػي تسػيـ فػي 

القرار كترشيدهم كتبقى قناة مناسبة لنقؿ احتياجات الجماىير لمحكاـ.  إنضاج
كمػػػا أف الشػػػعكر الشػػػعبي بالمشػػػاركة فػػػي صػػػنع القػػػرار يجعػػػؿ تنفيػػػذ الخطػػػط 
كالبرامج أكثر سيكلةم كبذلؾ يتعزز استقرار المجتمع كتتكرس شرعية النظػاـ 

كحيػػث السياسػػي كيرتفػػع مسػػتكل الػػكالء لػػوم كتتراجػػع صػػكر اسػػتغالؿ السػػمطة 
نػػػػو مػػػػف الصػػػػعب قبػػػػكؿ مقكلػػػػة: "إف القمػػػػع كحػػػػده يمكنػػػػو كقػػػػؼ التناقضػػػػات إ

االجتماعيػػػة كالفكريػػػة كالسياسػػػية فػػػي المجتمػػػعم كانفجػػػار ىػػػذه التناقضػػػات قػػػد 
يتخػػذ أشػػكاالن عنيفػػة تكػػكف نتائجيػػا مػػدمرةم لػػذلؾ فػػوف تػػأطير ىػػذه التناقضػػات 

شػػاعة قػػيـ التسػػامح مػع الػػرأم  اوخػػر تحفػػظ كفػتح قنػػكات المشػػاركة أماميػام كا 
المجتمػػع مػػف التناقضػػات كاليػػزات العنيفػػةم كبػػذلؾ تسػػيـ المشػػاركة السياسػػية 
فػي تنميػة الشخصػػية الديمقراطيػة عمػى المسػػتكييف الفػردم كالجمػاعيم كحتػػى 
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تككف المشاركة السياسػية فاعمػة البػد أف تكػكف قنكاتيػا مفتكحػة عمػى مختمػؼ 
درة عمػػػػػى اسػػػػػتيعاب التكجيػػػػػات السياسػػػػػية فػػػػػي المجتمػػػػػعم كاالنتمػػػػػاءاتم كقػػػػػا

الشػرائح االجتماعيػػة كمطالبيػػا المتصػػاعدة فػػي المشػػاركة فػػي الحكػػـ عمػػى أف 
 االستجابة لمطالب كاحتياجات الشعب.بتجد صداىا لدل النظاـ السياسي 

 وسائل اإلعالم: –رابعًا 
كذلػؾ كافةم  بقيمياة السياسية كالثقافة ئتقكـ كسائؿ اإلعالـ بتدعيـ التنش

فة عمييػػػػا؛ فػػػػاإلعالـ الرسػػػػمي ييسػػػػتخدـ فػػػػي عمميػػػػات حسػػػػب الجيػػػػة المشػػػػر ب
الدعاية كالتكجيو لسياسػة الدكلػةم أمػا اإلعػالـ الحػر فيركػز عمػى قػيـ سياسػية 
تتجسػػد فػػي مقاكمػػة التسػػمط كالػػدفاع عػػف حقػػكؽ اإلنسػػاف المقيػػكر اجتماعيػػان 
كسياسػػيان مػػف أجػػؿ ضػػماف اسػػتقالليتو. كتسػػتطيع كسػػائؿ اإلعػػالـ الجماىيريػػة 

الغايػػػات المنشػػػكدة كاألىػػػداؼ المرسػػػكمة فيمػػػا يخػػػص التنشػػػئة أف تصػػػؿ إلػػػى 
السياسػػػية كذلػػػؾ عنػػػدما تتفػػػؽ تمػػػؾ الكسػػػائؿ فػػػي عرضػػػيا لألفكػػػار التػػػي تريػػػد 

ألف تعارضػػيا  متتعػػارض مػػع بعضػػيا الػػبعض كأالإيصػػاليا ألفػػراد المجتمػػع 
كقيميانم  لدل المكاطنيف مما يجعميـ ينقسمكف أيديكلكجيان  ان يخمؽ بمبمة كتشكيش

فمػػػف األىميػػػة بمكػػػاف أف تكػػػكف ىػػػذه الكسػػػائؿ مكممػػػة الكاحػػػدة لألخػػػرل عػػػف 
طريػػؽ مػػا تعرضػػو مػػف أفكػػار كاتجاىػػات تالئػػـ مسػػتكيات الجمػػاىير الثقافيػػة 
كاالجتماعية معتمدة في ذلؾ عمى أسمكب اإلقناع كالمشاركةم كبذلؾ تمػارس 

داد النفسػػػػي التػػػػأثير المنػػػػتظـ فػػػػي الػػػػرأم العػػػػاـم كيتكقػػػػؼ ذلػػػػؾ عمػػػػى االسػػػػتع
 كاالجتماعي كالثقافي لدل األفراد في تقبؿ المادة التي تنشرىا تمؾ الكسائؿ.

 المؤسسات الدينية: -خامسًا 
فػػػػي  أك التقميػػػػؿ مػػػػف أىميتيػػػػا ال يمكػػػػف تجاىػػػػؿ دكر المؤسسػػػػات الدينيػػػػة

عمميػػػة التنشػػػئة السياسػػػية فػػػي جميػػػع دكؿ العػػػالـ عامػػػة كبشػػػكؿ خػػػاص فػػػي 
اسػػػي يسػػػكده االسػػػتقرار كيسػػػتفيد كثيػػػران كممػػػا زاد الػػػكطف العربػػػيم فالنظػػػاـ السي
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التطػػابؽ بػػيف القػػيـ التػػي يػػدعك إلييػػام كالقػػيـ التػػي تتبناىػػا المؤسسػػة الدينيػػةم 
كيعػػػاني مػػػف اضػػػطرابات كتحػػػديات إذا مػػػا تضػػػاربت القػػػيـ التػػػي يػػػدعك إلييػػػا 

 كالقيـ التي تتبناىا المؤسسة الدينية.
جمػػػػاع العػػػػاـم فالػػػػديف لػػػػو فالمؤسسػػػػة الدينيػػػػة تتمتػػػػع بيالػػػػة التقػػػػديس كاإل
كال يقػؼ الػديف عنػد حػدكد  ممؤسساتو التي تعمؿ عمى تحقيؽ أىدافو ك اياتو

العبادات الدينية بؿ إف الدكر الذم تقكـ بػو المؤسسػة الدينيػةم عمػى اخػتالؼ 
مشػػاربيا فػػي تنشػػئة األفػػراد يكػػاد يعكػػس آثػػاره عمػػى بقيػػة مؤسسػػات المجتمػػع 

بػػػػات اسػػػػتعماؿ الخطػػػػاب اإلسػػػػالمي  األخػػػػرل. ففػػػػي الػػػػديف اإلسػػػػالمي مػػػػثالن 
ضػػػركريان مػػػف أجػػػؿ المصػػػالح الخاصػػػة أك العامػػػةم إال أف كػػػؿ ذلػػػؾ مرىػػػكف 
بكيفية استثمار المؤسسات الدينية كاستخداميام إذ البػد مػف تكظيفيػا بالشػكؿ 
المناسب مف أجؿ تقكية الكحدة كالمحمة الكطنية كتعزيز ركح المكاطنة كالقيـ 

تمػػػعم ال أف يػػػتـ تكظيفيػػػا مػػػف أجػػػؿ شػػػؽ الصػػػؼ األخالقيػػػة بػػػيف أفػػػراد المج
كالكحػػدة الكطنيػػة كتطكيعيػػا مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ مصػػالح سياسػػية خاصػػة لجيػػة 

 معينة. 
فػػوف التنشػػئة السياسػػية عمميػػة متكاصػػمة ال تتكقػػؼ طػػكاؿ حيػػاة اإلنسػػافم 
كىنػػػا تػػػأتي أىميتيػػػا فػػػي تكػػػكيف المسػػػار الثقػػػافي لممجتمػػػعم كتأصػػػيؿ الػػػكالء 

اء كاإلدراؾ الػػالـز لمػػكطفم بشػػكؿ خػػاص مػػا يتعمػػؽ السياسػػي كمشػػاعر االنتمػػ
السياسػػػػية دكر  فممتنشػػػئةيػػػػا السياسػػػية كدسػػػتكرىا كتراثيػػػػام بعمػػػـ الدكلػػػة كقيادت

حيكم فيما يتعمػؽ بالنظػاـ السياسػي كذلػؾ ألىميػة األبعػاد الثالثػة ليػذا الػدكر 
 :82تشمؿ
 
 

                                                           
 .25ص  لمرجع السابق،ا29
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 دراكات.سية بما تتضمنو مف قيـ كتكجيات كا  تككيف الثقافة السيا .1
اسػػتمرارية ىػػذه الثقافػػة السياسػػيةم بمفاىيميػػا كطابعيػػا كخصكصػػػيتيا  .2

 عبر األجياؿ كالجماعات كاألفراد.
كفاءة تمؾ الثقافة السياسية لتحقيؽ أىداؼ ك ايات التنمية السياسيةم  .3

كالمسػػػػاكاة كاحتػػػػراـ اوخػػػػر كالتسػػػػامح كنبػػػػذ العنػػػػؼ كأسػػػػاليب اإلقنػػػػاع 
 كحرية التعبير.

الثالثة فػي تػكفير نمػط الثقافػة السياسػية الكطنيػة حيث تسيـ ىذه األبعاد 
 المالئمة لتحقؽ المزيد مف المشاركة في الشأف العاـ.

 الثقافة السياسية: –الثاني  بحثال
 مفهوم الثقافة السياسية: المطمب األول: 

يعػػػػد مفيػػػػكـ الثقافػػػػة السياسػػػػية مػػػػف المفػػػػاىيـ الحديثػػػػة نسػػػػبيان فػػػػي العمػػػػكـ 
م عنػػػػػدما اسػػػػػتخدمو المفكػػػػػر 1956إلػػػػػى عػػػػػاـ السياسػػػػػيةم إذ يرجػػػػػع ظيػػػػػكره 

األمريكي " ابرييؿ ألمكنػد" كبعػد مػف أبعػاد تحميػؿ النظػاـ السياسػيم فبحسػب 
"ألمكند": إف كؿ نظاـ سياسي يترسخ حكؿ أنماط محددة مف التكجيات التي 
تضػػبط التفػػاعالت التػػي يتضػػمنيا النظػػاـ االجتمػػاعيم كبالمثػػؿ تكػػكف الثقافػػة 

 .83ظيـ  ير المقنف لمتفاعالت السياسيةالسياسية بمثابة التن
مجمكعػػػػػة القػػػػػيـ كالمعػػػػػايير السػػػػػمككية  .يمكػػػػػف تعريػػػػػؼ الثقافػػػػػة السياسػػػػػية

المتعمقػػة بػػاألفراد فػػي عالقػػاتيـ مػػع السػػمطة السياسػػيةم ىػػي جػػزء مػػف الثقافػػة 
العامػػة لممجتمػػعم إذ تختمػػؼ مػػف دكلػػة إلػػى أخػػرل حتػػى لػػك كػػاف الشػػعب فػػي 

نفسػػػيا كينتمػػػي إلػػػى الحضػػػارة نفسػػػيا اتيػػػة تمػػػؾ الػػػدكؿ ينػػػتيج األسػػػاليب الحي
ف الثقافػػػة السياسػػػية تتمحػػػكر إ آخػػػر:كيتقاسػػػـ االىتمامػػػات كالػػػكالءات. معنػػػى 

حػػكؿ قػػيـ كاتجاىػػات كقناعػػات طكيمػػة األمػػد بخصػػكص الظػػكاىر السياسػػيةم 
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كينقػػؿ كػػؿ مجتمػػع مجمكعػػة رمػػكزه كقيمػػو كأعرافػػو األساسػػية إلػػى األفػػرادم إذ 
مؤسساتو بأدكار النظاـ السياسي  فيما يخص  يشكمكف مجمكعة مف القناعات 

م كحقكقيـ ككاجباتيـ نحك ذلؾ النظػاـ السياسػي. كافة الرسمية ك ير الرسمية
عامػػةم فيػػي تتكػػكف كلمػػا كانػػت الثقافػػة السياسػػية لممجتمػػع جػػزءان مػػف ثقافتػػو ال

بدكرىا مف عدة ثقافات فرعيةم كتشمؿ تمػؾ الثقافػات الفرعيػة ثقافػة )الشػبابم 
 (.إلخالنخبة الحاكمةم العماؿم كالفالحيفم كالمرأة... 

مجمػكع االتجاىػات كالمعتقػدات كالمشػاعر يمكف تعريؼ الثقافة السياسية 
المستقرة التي تحكـ  التي تنتج نظامان كمعنى لمعممية السياسيةم كتقدـ القكاعد

تصػػػرفات األفػػػراد داخػػػؿ النظػػػاـ السياسػػػيم كبػػػذلؾ فيػػػي تنصػػػب عمػػػى المثػػػؿ 
كالمعػػايير السياسػػية التػػي يمتػػـز بيػػا أعضػػاء المجتمػػع السياسػػيم كالتػػي تحػػدد 

 اإلطار الذم يحدث السمكؾ السياسي في نطاقو.
 خصائص الثقافة السياسية: -المطمب الثاني 

مػػا يسػػكد المجتمػػع مػػف قػػيـ كمعتقػػدات تػػؤثر  حػػكؿ تػػدكر الثقافػػة السياسػػية
فػػي السػػمكؾ السياسػػي ألعضػػائو حكامػػان كمحكػػكميف كبنػػاءن عمػػى ذلػػؾ يمكػػف 

 :84تحديد خصائص مفيـك الثقافة السياسية عمى النحك اوتي
تمثػػػؿ الثقافػػػة السياسػػػيةم مجمكعػػػة القػػػيـ  مجموعلللة قللليم واتجاهلللات: .1

 كاالحتياجات كالسمككيات كالمعارؼ السياسية ألفراد المجتمع.
ألنيا جزء مف الثقافة العامة لممجتمع تؤثر فيو كتتػأثر  ثقافة فرعية: .2

بػػػػػوم كلكنيػػػػػا ال تسػػػػػتطيع أف تشػػػػػذ عػػػػػف ذلػػػػػؾ اإلطػػػػػار العػػػػػاـ لثقافػػػػػة 
 المجتمع.

فيػي ال تعػرؼ الثبػات المطمػؽم كيتكقػؼ حجػـ كمػدل  ثقافة متغيلرة: .3
 مف بينيا: عدة التغير عمى عكامؿ
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 في البيئة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية.كمعدلو مدل التغير  .أ 
 درجة اىتماـ النخبة الحاكمة بقضية التغير الثقافي. .ب 
حجـ االىتماـ الذم تكليو كتخصصو الدكلة إلحداث ىذا التغيير فػي  .ج 

 تمع.ثقافة المج
 مدل رسكخ ىذه القيـ في نفكس األفراد. .د 
تختمػػػؼ الثقافػػػة السياسػػػية مػػػف مجتمػػػع وخػػػر كمػػػا  ثقافلللة مختمفلللة: .4

تختمؼ مف فرد وخر داخؿ المجتمع. ىذا االختالؼ تفرضو عكامؿ 
معينة كاألصؿ كمحؿ اإلقامة كالمينة كالمستكل االقتصادم كالحالػة 

 التعميمية.
التجػػارب كالخبػػرة التاريخيػػةم  كىػػي تعػػد محصػػمة تفاعػػؿثقافللة غنيللة:  .5

كالمحددات الجغرافية كالدينية كاالجتماعية كاالقتصػاديةم كىػي كػذلؾ 
تتػػػأثر بػػػالرأم العػػػاـم بمعنػػػى أنػػػو إذا اتسػػػـ ىػػػذا األخيػػػر تجػػػاه قضػػػية 
محػددة بالثبػات النسػبي فػيمكف لقيمػو كآرائػو أف تتحػكؿ إلػى جػزء مػف 

 نسؽ القيـ التي تتككف منيا الثقافة السياسية.
إف تنػػكع ركافػػد الثقافػػة السياسػػية ىػػك أىػػـ مػػا يميزىػػا قافللة متنوعللة: ث .6

عػػف األيػػديكلكجيام فالثقافػػة السياسػػية  يػػر ممنيجػػةم كتتضػػمف الغػػث 
مػػػيفم ككنيػػػا تشػػػتمؿ عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف القػػػيـ يتكامػػػؿ بعضػػػيا ثكال

حػػػػيف تعػػػػد األيػػػػديكلكجيا ممنيجػػػػة  عمػػػػىكيتنػػػػاقض بعضػػػػيا اوخػػػػرم 
ئيػػةم كمػػف ثػػـ تتمتػػع بقػػدر كبيػػر مػػف كتتميػػز بدرجػػة كبيػػرة مػػف االنتقا

 .85التجانس القيمي
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 مضمون الثقافة السياسية: -المطمب الثالث 
 متتضمف الثقافة السياسية ألم مجتمع عمى مجمكعة مف القػيـ السياسػية

 :86يمكف إجماليا عمى النحك التالي
 الحرية واإلكراا: .1

طاعػػػة الفػػػرد الثقافػػػة السياسػػػية قػػػد تؤكػػػد عمػػػى قيمػػػة الحريػػػةم كعميػػػو فػػػوف 
لمسمطة الحاكمة تككف عمى أساس االقتناع كليس الخكؼم كيككف لدل الفرد 
إحسػػػػػاس بالقػػػػػدرة عمػػػػػى التػػػػػأثير فػػػػػي مجريػػػػػات الحيػػػػػاة السياسػػػػػية كالمشػػػػػاركة 

ففػي ىػذه الحالػة  البػان مػا ينصػاع  مأك قػد تؤكػد عمػى قيمػة اإلكػراه ماإليجابية
سػػػػاس عمػػػػى التػػػػأثير اإلحلػػػػيس قناعػػػػة كيفقػػػػد الفػػػػرد لمحككمػػػػة بػػػػدافع الخػػػػكؼ 

 السياسي. 
 الشك والثقة: .2

عنصػػػر الشػػػؾ أك الثقػػػة فػػػي السػػػمطة الحاكمػػػة عنصػػػران أساسػػػيان مػػػف  يعػػػد  
عناصر الثقة السياسيةم كيتكقػؼ مػدل ثقػة الفػرد أك شػكو فػي الحككمػة عمػى 
طبيعػػػة سػػػمكؾ الحككمػػػة تجػػػاه الفػػػرد كمػػػدل اسػػػتجابتيا لمطالبػػػوم كػػػذلؾ فػػػوف 

ضػػػػيـ الػػػػبعض يقمػػػػؿ مػػػػف ثقػػػػة األفػػػػراد فػػػػي انخفػػػػاض الثقػػػػة بػػػػيف األفػػػػراد كبع
 حككمتيـ.

 المساواة والتدرج: .3
قػػػػد تؤكػػػػد الثقافػػػػة السياسػػػػية إمػػػػا عمػػػػى المسػػػػاكاة بػػػػيف األفػػػػراد أك التمييػػػػز 

كتػػػػزداد درجػػػػة المشػػػػاركة فػػػػي المجتمػػػػع كممػػػػا زاد اإلحسػػػػاس  مكالتفرقػػػػة بيػػػػنيـ
 بالمساكاة بيف أفراده. 
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 الوالء المحمي والوالء القومي: .4
ت التي تعمي مف قيمة الثقافة القكمية يتجو الفرد بكالئو نحك إف المجتمعا

عالء المصػمحة  الدكلة ككؿ بما يتضمنو ذلؾ مف شعكر بالمسؤكلية العامة كا 
العامػػػػػة عمػػػػػى المصػػػػػمحة الخاصػػػػػة. كاالىتمػػػػػاـ بالقضػػػػػايا القكميػػػػػة. أمػػػػػا فػػػػػي 
 المجتمعػػات التػػي تعمػػي مػػف قيمػػة الثقافػػة المحميػػة فػػوف الفػػرد يتجػػو بكالئػػو إلػػى
أسرتو أك قبيمتو أك جماعتو الدينية أك العرقية أك المغكية عمى حسػاب الدكلػة 
يصػػػاحب ذلػػػؾ  يػػػاب الشػػػعكر بالمسػػػؤكلية العامػػػة كاالنغػػػالؽ عمػػػى القضػػػايا 
المحميػػة كالذاتيػػة كيػػتـ نقػػؿ الثقافػػة السياسػػية أك خمقيػػا أك تغييرىػػا عػػف طريػػؽ 

يػؿ آخػرم كيقػـك بيػذا التنشئة السياسية أك نقؿ ثقافة المجتمع مف جيؿ إلى ج
الػػدكر عػػدد مػػف األدكات أىميػػا األسػػرة كالمدرسػػة كجماعػػة الرفػػاؽ كاألحػػزاب 

 السياسية ككسائؿ اإلعالـ المحمية.
 أثر الثقافة السياسية عمى النظام السياسي: - المطمب الرابع

يحتػػاج أم نظػػاـ سياسػػي إلػػى كجػػكد ثقافػػة سياسػػية تغذيػػو كتحػػافظ عميػػو 
لنشر ثقافة سياسية تتمحكر عناصرىا فػي الخػكؼ مػف فالحكـ الفردم يسعى 

عػػدـ إتاحػػة الفرصػػة السػػمطة كاإلذعػػاف ليػػام كضػػعؼ الميػػؿ إلػػى المشػػاركةم ك 
بينما الحكـ الديمقراطي يسعى لنشر ثقافػة سياسػية تػؤمف لظيكر المعارضةم 

كرامتػػػو فػػػي مكاجيػػػة أم  تػػػو كصػػػكفبحقػػػكؽ اإلنسػػػاف كتقتنػػػع بضػػػركرة حماي
اتم حتى لك كاف مف قبؿ السمطة ذاتيػام كمػا يشػترط اعتداء عمى ىذه الحري

بػاوخريف فػي  ى بقائو تكفر شعكر متبادؿ بالثقػةالستمرار النظاـ كالحفاظ عم
ظػػػؿ منػػػاخ اجتمػػػاعي كثقػػػافي يعػػػد اإلنسػػػاف لتقبػػػؿ فكػػػرة كجػػػكد الػػػرأم كالػػػرأم 

 كأطػػر  اوخػػرم كيسػػمح بكجػػكد قػػدر مػػف المعارضػػة فػػي إطػػار قكاعػػد سياسػػية
 كي تنظـ العالقة بيف أفراد المجتمع السياسي.ل ممكضكعة بدقة
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كتسيـ الثقافة السياسية السائدة في المجتمع إلى حد كبير في دكؿ كثيرة 
فػػػػي تحديػػػػد شػػػػكؿ الحكػػػػـم بػػػػؿ إنيػػػػا قػػػػد تسػػػػيـ فػػػػي تحديػػػػد عناصػػػػر القيػػػػادة 
السياسػػػػيةم فقػػػػد تكػػػػكف القيػػػػادة السياسػػػػية حكػػػػران عمػػػػى عائمػػػػة معينػػػػة أك عمػػػػى 

خاصػػػة "دينيػػػةم مذىبيػػػةم عرقيػػػةم تعميميػػػة".  مجمكعػػػة صػػػغيرة ذات كضػػػعية
كعندما يقدر المجتمع كبار السف كيعمي مف شأف الذككر عمى اإلناثم تأتي 
القيادة مف صفكؼ المسػنيف الػذككر كفػي كثيػر مػف األنظمػة السياسػية ينظػر 
إلى فئة معينة عمػى أنيػا األجػدر لتبػكء المسػتكيات العميػا لمسػمطة. ىػذه الفئػة 

كفػػػي مثػػػؿ ىػػػذه . إلػػػخأك العسػػػكرييف أك المحػػػاميف... لػػػديف قػػػد تكػػػكف رجػػػاؿ ا
الحالػػة يتكقػػع أف تعكػػس السياسػػة العامػػة مصػػالحيـ فػػي المقػػاـ األكؿ كتػػؤثر 
الثقافػػػػػة السياسػػػػػية كػػػػػذلؾ عمػػػػػى عالقػػػػػة الفػػػػػرد بالعمميػػػػػة السياسػػػػػيةم فػػػػػبعض 
المجتمعػػػات تتميػػػز بقػػػكة الشػػػعكر بػػػالكالء الػػػكطني كالمكاطنػػػة المسػػػؤكلةم كىنػػػا 

كاعيػػػة فػػػي النيػػػكض يتكقػػػع أف يشػػػارؾ الفػػػرد فػػػي الحيػػػاة العامػػػة كأف يسػػػيـ ط
بػػػػػالمجتمع الػػػػػذم ينتمػػػػػي إليػػػػػو. كفػػػػػي دكؿ أخػػػػػرل يتسػػػػػـ األفػػػػػراد بالالمبػػػػػاالة 
كاال تػػراب كعػػدـ الشػػعكر بالمسػػؤكلية تجػػاه أم شػػخص خػػارج محػػيط األسػػرة 
كفػػػي بعػػػض األحيػػػاف ينظػػػر المػػػكاطف إلػػػى النظػػػاـ السياسػػػي عمػػػى أنػػػو أبػػػدم 

مؿ عمػى ضػماف يتعيده مف الميد إلى المحد كيتكلى كؿ شيء نيابة عنو كيع
 رفاىية الجماعة. 

مجػػرد أداة  عػػد ىاكفػػي المقابػػؿ قػػد يتشػػكؿ الفػػرد فػػي السػػمطة السياسػػية كي
لػػذلؾ يمكػػف القػػكؿ: إف االسػػتقرار  ملتحقيػػؽ مصػػالح القػػائميف عمييػػا لػػيس إال

السياسػػي يعتمػػد عمػػى الثقافػػة السياسػػية فالتجػػانس الثقػػافي كالتكافػػؽ بػػيف ثقافػػة 
عمػى االسػتقرارم أمػا التجزئػة الثقافيػة كاالخػتالؼ  النخبة كالجماىير يساعداف
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بيف ثقافة النخبة كثقافة الجماىيرم فونو يشكؿ مصدر تيديد الستقرار النظاـ 
 .87السياسي

 مكونات الثقافة السياسية: -المطمب الخامس 
يمكف تحديد مجمكعة مف العناصر أك المككنات لمثقافة السياسيةم سػكاء 

أم الثقافػػػة الرسػػمية أك تمػػػؾ التػػػي تسػػكد لػػػدل أفػػػراد  تمػػؾ التػػػي تتبناىػػا الدكلػػػة
 :88المجتمعم أم الثقافة  ير الرسمية كمف أىـ ىذه المككنات ما يمي

 المرجعية: .1
كىػػػػي تعنػػػػي اإلطػػػػار الفكػػػػرم الفمسػػػػفي المتكامػػػػؿم أك المرجػػػػع األساسػػػػي 
لمعمػػػػػؿ السياسػػػػػيم فيػػػػػك يفسػػػػػر التػػػػػاريخم كيحػػػػػدد األىػػػػػداؼ كالػػػػػرؤلم كيبػػػػػرر 

كالممارسػػاتم كييكسػػب النظػػاـ الشػػرعية ك البػػان مػػا يتحقػػؽ االسػػتقرار المكاقػػؼ 
بوجمػػاع أعضػػاء المجتمػػع عمػػى الرضػػا عػػف مرجعيػػة الدكلػػةم ككجػػكد قناعػػات 
بأىميتيا كتعبيرىا عف أىدافيـ كقيميـ كعندما يحدث االختالؼ بيف عناصر 
النظػػػػػػػاـ كبقائػػػػػػػو كاسػػػػػػػتقراره. كمػػػػػػػف أمثمػػػػػػػة تمػػػػػػػؾ المرجعيػػػػػػػات )الديمقراطيػػػػػػػةم 

 لػػػيسبالػػػذكرم أنػػػو  (. كمػػػف الجػػػديرإلػػػخةم العممانيػػػة... شػػػتراكيةم الرأسػػػمالياال
أثر محسكس بيف عناصر المجتمع فػي الػديمقراطيات الغربيػةم إذ لالختالؼ 

ف ىنػػػػػػاؾ اتفاقػػػػػػان عامػػػػػػان عمػػػػػػى الصػػػػػػي  المناسػػػػػػبة لشػػػػػػكؿ النظػػػػػػاـ السياسػػػػػػي إ
شػػكؿ كاالجتمػػاعي كاالقتصػػادمم أمػػا فػػي الػػدكؿ الناميػػة فالمسػػائؿ المتعمقػػة ب

نظاـ الحكـ كطبيعة النظاـ كحدكد العالقة بيف الديف كالدكلة لـ تقسـ بعد كال 
 تزاؿ مثار خالؼ كصراع.

                                                           
(، ص 1117، 993واآلداب، العدد ، ترجمة علً سٌد الصاوي )الكوٌت: المجلس الوطنً للثقافة والفنون نظرٌة الثقافةماٌكل تومسون وآخرون. 27

45. 
(، 9331)بٌروت: دار النهضة العربٌة،  النشأة التطورٌة واالتجاهات المدنٌة والمعاصرة، -علم االجتماع السٌاسً عبد هللا محمد عبد الرحمن. 22

. وحنا عٌسى. 13-13"التنشئة السٌاسٌة" والثقافة السٌاسٌة. مرجع سابق، ص ر كذلك: منتدٌات طاسٌلً الجزائر.. ولمزٌد من التفاصٌل انظ435ص 

. وكذلك انظر الطاهر علً موهوب إبراهٌم. "الثقافة www.arabvoice.com. على الموقع: 3-1. ص 9/7/9314"الثقافة السٌاسٌة ومكوناتها". 

 .www.swmsa.net: موقع. على ال3-1. ص 97/1/9316السٌاسٌة وأثرها فً المشاركة السٌاسٌة". 
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 المصمحة العامة: .2
فػػرؽ بػػيف التكجػػو الفػػردم الػػذم يميػػؿ إلػػى اإلعػػالء مػػف شػػأف الفػػرد  ىنػػاؾ

كتغميػػػب مصػػػمحتو الشخصػػػيةم كبػػػيف التكجػػػو العػػػاـ أك الجمػػػاعي الػػػذم يعنػػػي 
اإليمػػػػاف بأىميػػػػة العمػػػػؿ التعػػػػاكني المشػػػػترؾ كتحقيػػػػؽ المصػػػػمحة العامػػػػة فػػػػي 
المجػػػػاليف االجتمػػػػػاعي كالسياسػػػػي. فالتكجػػػػػو نحػػػػك العمػػػػػؿ العػػػػاـ كاإلحسػػػػػاس 

االجتماعية تجاه المجتمػع كقضػاياه يعػد مػف أىػـ مككنػات الثقافػة بالمسؤكلية 
السياسيةم ذلؾ بأف ىذا الشعكر بالمسؤكلية يدفع المػكاطف إلػى اإليجابيػة فػي 
التعامؿ مع القضايا كالمكضكعات في ظؿ ثقافة متشػابية مؤداىػا اإلحسػاس 

 بالكالء لمجماعية بغية تحقيؽ المصمحة العامة.
 النظام السياسي: .3

التكجػػو نحػػك النظػػاـ السياسػػي كاإليمػػاف بضػػركرة الػػكالء لػػو كالتعمػػؽ بػػو إف 
مف ضركرات اإلحساس بالمكاطنة كما ترتبو مف حقكؽ كالتزامات فكػؿ ثقافػة 
سياسػػػػية يتكجػػػػب عمييػػػػا أف تحػػػػدد النطػػػػاؽ العػػػػاـ المعقػػػػكؿ لمعمػػػػؿ السياسػػػػي 

اؽ كالحدكد المشركعة بيف الحياة العامة كالحيػاة الخاصػة كيتضػمف ىػذا النطػ
تحديػػػػػد األفػػػػػراد المسػػػػػمكح ليػػػػػـ بالمشػػػػػاركة فػػػػػي العمميػػػػػة السياسػػػػػية ككظػػػػػائؼ 
المؤسسػػػات السياسػػػية كػػػؿ عمػػػى حػػػدة. كمػػػا تفػػػرض الثقافػػػة السياسػػػية معرفػػػة 
حػػػدكد المشػػػاركة فػػػي ىػػػذا النظػػػاـ مثػػػؿ السػػػف كالجػػػنس كالمكانػػػة االجتماعيػػػة 
كالكضػػع العػػائمي باإلضػػافة إلػػى أف بعػػض الثقافػػات السياسػػية تحػػرص عمػػى 

ديد البنى كالكظائؼ السياسية في الدكلةم ككذلؾ األجيزة المنكطة بتحقيؽ تح
األىػػػداؼ التػػػي تحػػػددىا الدكلػػػة. فالثقافػػػة السياسػػػية ىػػػي التػػػي تػػػدعـ النظػػػاـم 
كتحػػػدد أطػػػرهم كتغذيػػػو بالمعمكمػػػات المسػػػتمدة مػػػف كاقػػػع البيئػػػة كخصكصػػػيتيا 

 كتحافظ عميو كتضمف بقائو.
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 اإلحساس بالهوية: .4
إلحسػػاس باالنتمػػاء مػػف أىػػـ المعتقػػدات السياسػػيةم ذلػػؾ يعػػد الػػبعض أف ا

أف شعكر األفراد بػالكالء لمنظػاـ السياسػي يسػاعد عمػى إضػفاء الشػرعية عمػى 
النظاـ كما يساعد عمى بقاء النظاـ كاستقراره كيساعده عمى تخطػي األزمػات 
كالمصاعب التي تكاجيػو. فضػالن عػف أف اإلحسػاس بػالكالء كاالنتمػاء لمػكطف 

كتقبػػؿ االلتزامػػاتم كمػػا كتنميتػػو مػػى بمػػكرة الشػػعكر بالكاجػػب الػػكطني يسػػاعد ع
يمكف مف فيـ الحقكؽ كالمشاركة الفاعمة في العمميات السياسػية التعػاكف مػع 
الجيػػػاز الحكػػػكمي كالمؤسسػػػات السياسػػػية ال تقبػػػؿ قػػػرارات السػػػمطة السياسػػػية 

 كاإليماف بالدكر الفاعؿ ليا في مجاالت الحياة كافة.
 الدين والثقافة السياسية: -دس المطمب السا

دكف تقيػيـ كتكضػيح مػف إف النقاش حكؿ الثقافػة السياسػية تكػكف ناقصػة 
فػي الثقافػة السياسػية  ميمػان  ان دكر الديف كمصدر لمقيـ األساسيةم فالديف مككنػ

فػػػي دكؿ عديػػػدة. كىػػػذا يعػػػكد إلػػػى سػػػمطة الػػػديف فػػػي شػػػرعنة أك نػػػزع شػػػرعية 
فبومكػاف القػادة  .فػكؽ العػالـ العممػاني كضػعان عمى أنو يتخػذ  السمطة العممانية

الػػدينييف المسػػؤكليف عػػف تفسػػير العقيػػدة أف يتحكلػػكا فػػي أقصػػى نفػػكذىـ إلػػى 
حػػػر اس الثقافػػػة السياسػػػية. إف ىػػػذا الػػػدكر الفريػػػد أجبػػػر الحكػػػاـ عمػػػى تكػػػريس 
اىتمػاـ بػال  لعالقػػاتيـ بالمؤسسػة الدينيػػة فػي العػػالـ مػا قبػػؿ الحػديث. إذ كػػاف 

فػي المجتمػعم كمػػف  اكأكجيػالحيػاة بصػكرة مباشػرة جميػع مناشػط  الػديف يشػرع
المعمكـ أف الػديف كالحككمػة شػكال نظامػان متكػامالن. فالػديف إلػى حػد كبيػر ىػك 

إذ أصػػػبح الػػػديف ثقافػػػة المحػػػركميف كىػػػك  ؛ثقافػػػة سياسػػػية فػػػي العػػػالـ النػػػامي
إنيػػػـ  مالجيػػػاز الػػػرئيس بالنسػػػبة ألكلئػػػؾ الػػػذيف يشػػػعركف باإلبعػػػاد كالتيمػػػيش

قػػادركف عمػػى اإلفصػػاح عػػف إحبػػاطيـ. كبالنسػػبة لمفقػػراء كبشػػكؿ خػػاص فػػي 
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المجتمعػػػػات  يػػػػر المتكافئػػػػة أك المتسػػػػاكية فػػػػوف الػػػػديف يعػػػػد الصػػػػكت القػػػػكم 
 .89لممعارضة السياسية

 :المعرفة السياسية –الثالث  بحثال
 مفهوم المعرفة السياسية:المطمب األول: 

يكتسػبو اإلنسػاف فػي حياتػو كػؿ مػا  :تيعر ؼ المعرفػة السياسػية بشػكؿ عػاـ
تدفعػػػو لالنخػػػراط كدرايػػػة تتعمػػػؽ بػػػاألمكر السياسػػػية ك  مػػػف معمكمػػػات كخبػػػرات

المباشػػر النشػػط كالمنػػتظـ فػػي الحيػػاة السياسػػيةم كبشػػكؿ خػػاص فػػي الظػػركؼ 
كاألحػػكاؿ العاديػػةم فقػػد يكػػكف عمػػالن مر كبػػان فيػػو كمثيػػران لالىتمػػاـ بحػػد ذاتػػوم 

 بكصػػفوة صػنع القػػرار السياسػػيم بصػرؼ النظػػر عػػف مػدل تػػأثيره عمػػى عمميػػ
كسػػيمة إلثبػػات الػػذات كتحقيػػؽ الطمكحػػات كصػػقؿ المكاىػػب كالممكػػاتم كذلػػؾ 

عمػػػى كػػػؿ  يجػػػب المباشػػػر بالشػػػرائح االجتماعيػػػة المختمفػػػةم كالتػػػيباالحتكػػػاؾ 
 ممارس لمعمؿ العاـ أك لمخدمة العاممة أف يتفاعؿ معيا.

اسػػية إلػػى تحديػػد ليػػذا كمػػو فقػػد عكػػؼ البػػاحثكف كالدارسػػكف لمظػػكاىر السي
دكافػػع السػػمكؾ كالمشػػاركة السياسػػية عنػػد األفػػرادم كفػػي ىػػذا الصػػدد فقػػد ميػػزكا 
بيف عدة أنكاع لممعرفة السياسية التي تعد المكجو األساسي لسمكؾ كمشاركة 

 :90األفراد كذلؾ عمى النحك اوتي
ىػي كػؿ مػا اكتسػبو اإلنسػاف عػف طريػؽ المعرفة السياسية البدهية:  .1

حكاسػػػو الطبيعيػػػة نتيجػػػة لعيشػػػو فػػػي ىػػػذه الحيػػػاة مػػػف معرفػػػة تتعمػػػؽ 
بالسياسػػػة. كىػػػذا النػػػكع مػػػف المعرفػػػة يقتصػػػر عمػػػى مالحظػػػة بسػػػيطة 

 -دكف أف تتجػو مػف تقؼ عند مستكل اإلدراؾ الحسػي العػادم أكلية 

                                                           
 .191(، ص 1124)القاهرة: زهرة الشرق،  دراسات فً علم االجتماع السٌاسً،عبد الهادي الجوهري. 21
 913، ص 9331حمد فتحً سلٌمان، مفاتٌح المعرفة السٌاسٌة، اإلسكندرٌة، دار الكتب المصرٌة،عام أ13
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ات إلػػى إيجػػاد الصػػالت أك تسػػعى إلػػى إدراؾ العالقػػ -ىػػذه المعرفػػة 
 القائمة بيف الظكاىر.

ىي انطباع اإلنساف عف أمكر سياسػية  المعرفة السياسية الفمسفية: .2
"فػػي رأيػػو"؛ كػػؿ  كتحديػػده كمحاكالتػو صػػيا ة مػػا يجػػب أف تكػػكف عميػػو

كيحصػػػػؿ اإلنسػػػػاف عمػػػػى ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف  أك بعضػػػػيا. تمػػػػؾ األمػػػػكر
المعرفػػػػة بكاسػػػػطة اسػػػػتعماؿ فكػػػػره ال حكاسػػػػو حيػػػػث يسػػػػتخدـ أسػػػػاليب 

كالتأمؿ الفمسفي لمعرفة األسباب كالحتميػات البعيػدة لمظػكاىر  التفكير
 السياسية مما يتعذر حسمو بالتجربة.

ىػػػي أرقػػػى أنػػػكاع المعرفػػػة السياسػػػيةم  المعرفلللة العمميلللة السياسلللية: .3
كتتجسد في االستنتاجات التي تـ إثبات صحتيا بالتجربػةم كىػي نػكع 

ي بمػػا تػػـ اكتسػػابو مػػف المعرفػػة المتناميػػة باسػػتمرار كال يمكػػف أف تكتفػػ
دكف مػػػف ألف ىػػػدفيا ىػػػك زيػػػادة اكتشػػػافاتيا حػػػكؿ الظػػػكاىر السياسػػػية 

أم أف كؿ اكتشاؼ يؤدم إلى اكتشاؼ آخػرم كىكػذا دكاليػؾ.  متكقؼ
كىػػػك مػػػا يعبػػػر عنػػػو عػػػادة بتػػػراكـ المعػػػارؼ الػػػذم ال نيايػػػة لػػػو أك مػػػا 

 يعرؼ أيضان بتتابع ثكرات المعرفة.
 الفرق بين المعرفة العممية والمعارف األولى: – المطمب الثاني

الفػػػرؽ بػػػيف المعرفػػػة العمميػػػة كالحسػػػية: تختمػػػؼ المعرفػػػة العمميػػػة عػػػف  .1
 اوتية: في النكاحيالمعرفة الحسية 

تكػػكف المعرفػػة العمميػػة مػػف حيػػث األصػػؿ منظمػػة كتخضػػع ألسػػمكب  .أ 
حيف أف  عمىعممي دقيؽ يعتمد عمى المالحظة كالتجربة كالفرضيةم 

المعرفػػة الحسػػية تعتمػػد عمػػى الحػػكاس كتالحظػػو مػػف أمػػكر بسػػيطة ال 
 تتعدل الحكاس.
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ال يمكف التسميـ بما يتكصؿ إليػو العمػـ مػف معػارؼ إال بعػد اختبػار  .ب 
صحتيا كالتأكد مف يقينيام بيد أف المعرفة الحسية تتكارثيا األجياؿ 

 دكف التأكد مف صدقيا كصحتيا.
األجياؿم كلكف كؿ جيؿ يثكر فييا كيضفي  المعرفة العممية تتكارثيا .ج 

عمييػػػػا نتػػػػائج جديػػػػدة تكػػػػكف قابمػػػػة لتطػػػػكرات أخػػػػرلم فػػػػي حػػػػيف أف 
المعرفػػة الحسػػػية تتكارثيػػػا أيضػػػان األجيػػػاؿ كلكػػف تقبػػػؿ بيػػػا كمػػػا ىػػػي 

ف كانت مضممة كخاطئة.  دكف إخضاعيا لمتجربة كحتى كا 
ة العمميػة : تتمػايز المعرفػالفرؽ بيف المعرفة العممية كالمعرفة الفمسػفية .2

 عف المعرفة الفمسفية في النكاحي التالية:
المعرفػػػػػة العمميػػػػػة نتائجيػػػػػا محسػػػػػكمةم كيمكػػػػػف التأكػػػػػد منيػػػػػا بػػػػػوجراء  .أ 

ف الكثيػػر مػػف إإذ  مأمػػا المعرفػػة الفمسػػفية فػػوف األمػػر يختمػػؼ .التجربػػة
المسػػائؿ الفمسػػفية ال يمكػػف إخضػػاعيا لمتجربػػةم كنتائجيػػا محػػؿ شػػؾ 

 كتأكيؿ.
أم تضػػع التسػػاؤؿ  ؛فية االنطػػالؽ مػػف العػػدـتسػػتطيع المعرفػػة الفمسػػ .ب 

دكف العػكدة إلػى معمكمػات سػابقةم فيػي ال تأخػذ مػف حكؿ أية قضية 
أمػا المعرفػة  .ما تكصؿ إليػو الفالسػفة مػف معػارؼ كحقػائؽ بالحسباف

نيا تعتمد كميػة عمػى الحقػائؽ إم حيث عف ذلؾ تمامان  العممية فتختمؼ
ف يبنػػي تجاربػػو العمميػػة عمػػى م فعػػالـ السياسػػة البػػد أكنتائجيػػا السػػابقة

 الحقائؽ كالنتائج التي سبقو إلييا العمماء اوخركف.
حػػيف أف  عمػػى مالمعرفػػة الفمسػػفية تيػػتـ باألسػػباب البعيػػدة الميتافيزيقيػػة .ج 

المعرفة العممية تيتـ بما ىك مكجػكد بالفعػؿم كمػا أف الباحػث العممػي 
 يتناكؿ الظكاىر السياسية كاألشياء كما ىي بصكرتيا المكضكعية 



 
 

116 
 

حػيف أف  عمػى .دكف أف يضفي عمييا مف أفكاره كشخصيتو شيئان مف  .د 
 الفيمسكؼ يضفي عمى الفمسفة الكثير مف أفكاره الذاتية.

 صائص المعرفة العممية:خ – المطمب الثالث
تتميػػػػػػز المعرفػػػػػػة العمميػػػػػػة عػػػػػػف  يرىػػػػػػا مػػػػػػف المعػػػػػػارؼ بمجمكعػػػػػػة مػػػػػػف 

 الخصائص مف أىميا:
كتعنػػػي الغيػػػاب الكامػػػؿ كالمطمػػػؽ  ؛ىػػػي عكػػػس الذاتيػػػةالموضلللوعية:  .1

لػػػػذات الباحػػػػث "مزاجػػػػوم كثقافتػػػػوم كأيديكلكجيتػػػػو كأحكامػػػػو المسػػػػبقةم 
كاسػػػػتنتاجاتو" فػػػػي عممػػػػو العممػػػػيم أم فػػػػي جميػػػػع مراحػػػػؿ كخطػػػػكات 
البحػػػػػػث العممػػػػػػيم سػػػػػػكاء فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ ببنػػػػػػاء المكضػػػػػػكع كصػػػػػػيا ة 

أك عنػػد بنػػاء الفػػركض العمميػػة؛ أك عنػػد التجػػارب العمميػػة  ماإلشػػكالية
لؾ حتى يصؿ الباحث إلى حكـ عممي دقيؽ يمكف تعميمػو. كفػي كذ

باشػػالر": "إف العمػػـ يقػػرب النػػاس   اسػػتكفىػػذا السػػياؽ يقػػكؿ العػػالـ "
ألف العمػػـ يسػػتخدـ  ؛رقيـفػػكاألىػػكاء كالمصػػالح ت مبعضػػيـ مػػف بعػػض

األدلػػة العقميػػة كالبػػراىيف المنطقيػػة المسػػتقمة عػػف العكامػػؿ الشخصػػية 
 كالذاتية".

عكػػػػػس الغيبيػػػػػة كالميتافيزيقيػػػػػةم كتعنػػػػػي االنشػػػػػغاؿ ىػػػػػي الوضلللللعية:  .2
بالمكاضػػػيع كالمسػػػائؿ كالقضػػػايا التػػػي يمكػػػف الكصػػػكؿ إلييػػػا مباشػػػرة 

 كالتي ىي مكجكدة إما ككاقع عينيم كككاقع ذىني.
نػػو عمػػى الباحػػث إىػػك البحػػث فػػي العمػػؿ كاألسػػبابم بمعنػػى التعميللل:  .3

التي يدرسيا  أف ييتدم إلى األسباب الحقيقية كالعمؿ الفاعمة لمظاىرة
فيك  ير مطالب بكصؼ الظاىر بقدر ما ىك مطالب بالكشؼ عف 
العالقػػػػػػػات السػػػػػػػببية المكجػػػػػػػكدة بػػػػػػػيف الظػػػػػػػكاىرم فالمعرفػػػػػػػة العمميػػػػػػػة 

 الصحيحة ىي التي تتشكؿ بكاسطة العمؿ.
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كىػػػي التػػػي تقػػػـك عمػػػى اسػػػتقراء الظػػػكاىر كالخبػػػرات التػػػي الواقعيلللة:  .4
 الخياؿ كالتصكرات. نعيشيا كاقعيانم ال تمؾ التي تدخؿ في نطاؽ

تعػػد مػػف أىػػـ الػػدعائـ التػػي يقػػكـ عمييػػا الفكػػر العممػػيم حيػػث الدقللة:  .5
دقة  ـالتساؤالتم أ ـتتميز المعرفة العممية بالدقة سكاء في المفاىيـ أ
 الفركض كالتجارب كاالستنتاجات كالتعميمات.

دقػػة النتػػائج كالنظريػػات العمميػػة تمكػػف الباحػػث العممػػي مػػف التعملليم:  .6
كتعني في مدلكليا المنطقي جعػؿ الكػؿ يحمػؿ  .بعممية التعميـالقياـ 

حكػػػػـ الجػػػػزء أك بعػػػػض األجػػػػزاءم كىػػػػك مػػػػا يعػػػػرؼ بعمميػػػػة االسػػػػتقراء 
النػػػػاقص الػػػػذم يقػػػػـك عميػػػػو الباحػػػػث العممػػػػيم حيػػػػث يكتفػػػػي الباحػػػػث 
بدراسػػة بعػػض الحػػاالتم ثػػـ يقػػـك بتعمػػيـ الحقػػائؽ التػػي كصػػؿ إلييػػا 

يقػـك الباحػث فػي االسػتقراء  حيفعمى عمى الحاالت التي لـ تيدرس؛ 
التػػػاـ بمالحظػػػة جميػػػع مفػػػردات الظػػػاىرة التػػػي يقػػػـك ببحثيػػػام كيكػػػكف 
حكمػػػو مجػػػرد تمخػػػيص لألحكػػػاـ التػػػي يصػػػدرىا عمػػػى كػػػؿ مفػػػردة مػػػف 

 مفردات البحث.
دقػػة النتػػائج كالنظريػػات العمميػػة ال تعنػػي مػػف جيػػة أخػػرل النسللبية:  .7

فييػػػا مػػػف التعامػػػؿ معيػػػا عمػػػى أنيػػػا حقػػػائؽ مطمقػػػة ال يحػػػؽ البحػػػث 
جديدم بؿ ما يؤمف بو العقؿ العممي ىػك أف النظريػة العمميػة صػادقة 

فيػي دائمػان بحاجػة إلػى إضػافة  لػذلؾم فقػط كدقيقة في بعض جكانبيا
كتعػػػديؿم فالطػػػابع النسػػػبي لممعرفػػػة العمميػػػة ال يعنػػػي عالمػػػة نقػػػص 
كقصػػكر فػػي تفسػػير الظػػكاىر بػػؿ المقصػػكد ىػػك أف العمػػـ فػػي حركػػة 

 دائمة كمستمرة.
ال تكتسب المعرفة العممية طابعيا العممي إال عنػدما تعبير الكمي: ال .8

ف الثابػػػػػػت فػػػػػػي تػػػػػػاريخ الفكػػػػػػر العممػػػػػػي إتعتمػػػػػػد عمػػػػػػى الكػػػػػػـم حيػػػػػػث 
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كالنظريات العممية أنيا ال تتعامؿ مع الكقائع عمى أنيػا كيفيػاتم بػؿ 
يػػػتـ تحكيميػػػا إلػػػى كميػػػات حتػػػى يػػػتـ الػػػتمكف مػػػف دراسػػػتيام كالتعبيػػػر 

يقػػكؿ "أرسػػطك": "إف األصػػكات كاأللػػكاف لػػـ  عنيػػا. كفػػي ىػػذا السػػياؽ
 تتحكؿ إلى كقائع عممية إال بعدما فسرت تفسيران كميان".

 در المعرفة العممية:امص – المطمب الرابع
لقد شغؿ مصػدر المعرفػة العمميػة اىتمػاـ الكثيػر مػف البػاحثيف كالمفكػريف 

ـ أىػػػؿ مصػػػدر المعرفػػػة العمميػػػة ىػػػك االسػػػتقراء  :كالسػػػؤاؿ الػػػذم حيػػػرىـ ىػػػك
 االستنباط أـ ىما معان؟ كىذا جعميـ ينقسمكف إلى فئتيف ىما:

ألف  ؛مصػػػػدر المعرفػػػػة العمميػػػػة ىػػػػك االسػػػػتقراء أف تعػػػػدالفئللللة األولللللى: 
االسػػتقراء العممػػي ىػػك اسػػتدالؿ مسػػتمد مػػف مالحظػػة كقػػائع خاصػػةم بيػػدؼ 
استخالص افتراضات عامةم حيث ترل ىذه الفئػة أف المعرفػة العمميػة ناتجػة 

نيػػا تمػػنح األسػػبقية لجمػػع المالحظػػات إمالحظػػة الكاقػػعم بمعنػػى أصػػالن عػػف 
 عف الظكاىر كبيدؼ االستنتاج الممكف لالفتراضات العامة.

تػػػػرل أف االسػػػػتنباط العممػػػػي ىػػػػك اسػػػػتدالؿ مسػػػػتمد مػػػػف الفئللللة الثانيللللة: 
افتراضات عامة بغيػة التحقػؽ مػف صػحتيا فػي الكاقػعم كتػدعي ىػذه الفئػة أف 

كاىر ما ىي إال بناءات فكريػة يمكػف التحقػؽ منيػا العالقات الممكنة بيف الظ
حسػػػب ىػػػذه الفئػػػة فػػػوف االفتػػػراض يبنػػػى أكالن ثػػػـ بفػػػي الكاقػػػع الحقػػػان. كعميػػػو ك 

 التحقؽ منو الحقان.
مػػػػػف الصػػػػعب جػػػػػدان الفصػػػػؿ الػػػػػدقيؽ بػػػػيف االسػػػػػتقراء  مكلكػػػػف فػػػػػي الكاقػػػػع

بصػػدد االسػػتقراء فقػػط يمكػػف  يعتقػػد الباحػػث أنػػوكاالسػػتنباط ففػػي الكقػػت الػػذم 
أف تتػػػػدخؿ محػػػػاكالت التفسػػػػير الناتجػػػػة عػػػػف االسػػػػتدالالت السػػػػابقة كالعكػػػػس 

بصػػدد االسػػتنباط يمكػػف أف ينشػػأ  يعتقػػد فيػػو بأنػػوصػػحيحم ففػػي الكقػػت الػػذم 
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أم شؾ فػي المالحظػات التػي  ودكف أف يككف لديمف  يقيمواالستدالؿ الذم 
 بو مف الباحثيف. بيا سابقانم كىذا ما أكده عدد ال بأس قاـ

كعميػػو فػػوف كػػالن مػػف االسػػتقراء كاالسػػتنباط يقػػكـ بػػأدكار متكاممػػة كأساسػػية 
فػػي الممارسػػة العمميػػةم فالعالقػػة بينيمػػا عالقػػة مسػػتمرة. كأخيػػران يمكػػف القػػكؿ: 

 إف تككيف الفرد السياسي يمر بثالث محطات ميمة جدانم كىي:
 لألسرة كالمدرسة دكرالتنشئة السياسية التي يككف  كىي :المحطة األكلى

كىي الثقافة السياسيةم كتقع عمى عاتؽ النظػاـ  :المحطة الثانية .فيو يأساس
ىػي المعرفػة السياسػية كتعػد  :كالمحطػة الثالثػة .السياسي كاألحػزاب السياسػية

كيػتـ  مككنيا تمتػاز بػالكعي كالعمػـ كالمعرفػة ؛أرقى محطات التككيف السياسي
 ميز إلى حدو ما بالمكضكعية.اكتسابيا عف طريؽ التجريد كتت
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 الثالثالفصل 
 (، وظائفهاأشكالها ،أركانها)نشأتها،  الدولة

 
 :ظروف نشأة الدولة -األول  بحثال

( كظػركؼ نشػأتيام يعػد مػف Stateأف البحث عف أصكؿ الدكلة ) الشؾ
األمػػػكر الصػػػعبةم كذلػػػؾ ألف الدكلػػػة كظػػػاىرة اجتماعيػػػةم تعػػػكد أصػػػكليا إلػػػى 
الحضػػػػارات القديمػػػػػةم كىػػػػي فػػػػػي تطكرىػػػػا تتفاعػػػػػؿ مػػػػع األكضػػػػػاع السياسػػػػػية 

 كاالقتصادية كاالجتماعية السائدة.
المصػػػػػػادر ساسػػػػػػية كالحقػػػػػػائؽ المستخمصػػػػػػة مػػػػػػف ألكلعػػػػػػؿم المعطيػػػػػػات ا

المكتكبة كتفسيرىام يمك ف مف التعػرؼ عمػى المبػادئ التػي تفسػر نشػأة الدكلػة 
كطبيعتيام كالسيما أف ىناؾ بعض االتجاىػات الثابتػة فػي حيػاة اإلنسػاف مػف 
بينيػػػػا الميػػػػؿ إلػػػػى الحيػػػػاة االجتماعيػػػػةم كالميػػػػؿ نحػػػػك التماسػػػػؾ كميػػػػؿ األفػػػػراد 

بتنظػػػػػيـ العػػػػػيش كالجماعػػػػات لمعػػػػػيش ضػػػػػمف كحػػػػػدة مشػػػػػتركة كلسػػػػػمطة تقػػػػػـك 
المشػػػػترؾ لمجميػػػػع كحمايتػػػػو مػػػػف أم اعتػػػػداء. كلتكضػػػػيح العناصػػػػر األصػػػػيمة 
لمدكلػػة كأشػػكاليام البػػد بدايػػة مػػف تقػػديـ مػػدخالن تاريخيػػان تمييػػديان عػػف ظػػركؼ 

 نشأة الدكلة كتطكرىا حتى كصكليا إلى صكرتيا المعاصرة.
ثيػػرة لقػد بػدأ اإلنسػػاف منػذ العصػكر البدائيػػة يتطػكر بػبطءم بفعػػؿ عكامػؿ ك

عقب حقب زمنية متكاصمة. فقد كاف في البداية متكحشان يعيش في الغاباتم 
يتغذل مف ثمارىا كيسكف الكيكؼم كيصارع أىكاؿ الطبيعة القاسية مف أجؿ 
البقاء. كبعد أف اكتشؼ النارم بدأت حياتو تتطكر كتتجو نحك التحضرم لقد 

نػػػػارةم كصػػػػد سػػػػاعده اكتشػػػػاؼ النػػػػار فػػػػي البدايػػػػة عمػػػػى ضػػػػماف التدفئػػػػة كاإل
ناعة األدكات الالزمػة الحيكانات المفترسةم ثـ مكنتو مف صير المعػادف كصػ

بعض الحيكانات كزرع النباتػات كبشػكؿ خػاص عمػى تال ذلؾ تدجيف لمحياة. 
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ضفاؼ الفرات كالبنجاب كسكاحؿ البحر األبيض المتكسط. كمع بدايػة تربيػة 
ات البشػػرية تسػػتقر الحيكانػػاتم ظيػػرت الحيػػاة الرعكيػػةم حيػػث بػػدأت المجمكعػػ

بػدأت عمميػات معالجػة ك في السيكؿ المجاكرة لألنيارم ثػـ تػـ اختػراع الكتابػة 
الطبيعػػػةم كتنكعػػػت الصػػػػناعة البسػػػيطةم كمػػػػا بػػػدأت الفنػػػػكف اإلنسػػػانية تنمػػػػك 

 كتتطكر.
لقػػد تضػػافرت جميػػع المحػػاكالت الناجحػػة التػػي قػػاـ بيػػا اإلنسػػاف مػػف أجػػؿ 

و عبر المراحؿ الزمنية التػي مػر المحافظة عمى بقائوم كتحسيف ظركؼ حيات
بيػػػػا ككػػػػذلؾ االكتشػػػػافات األكليػػػػة التػػػػي تكصػػػػؿ إلييػػػػا عػػػػف طريػػػػؽ المحاكلػػػػة 
كالميػػارات البسػػيطة التػػي اكتسػػبيا كسػػاعدتو عمػػى مكاجيػػة مصػػيره المجيػػكؿ 
كصػػعد سػػمـ التطػػكر ر ػػـ انعػػداـ الكسػػائؿ كقسػػاكة الطبيعػػةم حيػػث كانػػت كػػؿ 

طػػػكر تؤىمػػػو لمقيػػػاـ بخطػػػكات خطػػػكة ناجحػػػة يخطكىػػػا اإلنسػػػاف عػػػف طريػػػؽ الت
 أخرل أكثر تعقيدانم كتعمؿ عمى إثراء تجربتو كنمك إنسانيتو.

كانػػػت كػػؿ مرحمػػػة يجتازىػػػا اإلنسػػافم تحػػػدث تحػػكالت عمػػػى نمػػػكه كػػذلؾ ك 
 العقمي كعمى حياتو االجتماعية كاالقتصادية.

فعمى الصعيد االجتمػاعي أدل اسػتقرار المجمكعػات البشػرية فػي منػاطؽ 
ثرائيػػا مػػف خػػالؿ التفاعػػؿ بػػيف األفػػراد معينػػة إلػػى نمػػك  الحيػػاة االجتماعيػػة كا 

حيث بدأ تبادؿ كانتشار الخبرات كالمعارؼ البشرية كأخػذت العػادات كالتقاليػد 
 شيئان فشيئان تنمك كتسكد العالقات اإلنسانية.
اسػػتقرار اإلنسػػاف فػػي منػػاطؽ  أسػػيـأمػػا عمػػى الصػػعيد االقتصػػادمم فقػػد 

كالمتميػػزة بخصػػكبة التربػػة كالمنػػاخ الػػداف م إلػػى  السػػيكؿ القريبػػة مػػف األنيػػارم
تزايد اإلنتاج الزراعي كالحيكاني إلى أف أصبح يفكؽ الحاجات األسريةم ممػا 
أدل إلػػػى تبػػػادؿ الفػػػائض مػػػع مجمكعػػػات بشػػػرية أخػػػرل. كىكػػػذا أخػػػذ النشػػػاط 
التجػػػػارم بػػػػالظيكر. كمػػػػف الجػػػػدير بالػػػػذكرم أنػػػػو مػػػػع نمػػػػك النشػػػػاط الزراعػػػػي 
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بدأت الثركات المادية تتكاثرم كأصبحت عمميات تكزيعيا كالرعكم كالتجارمم 
ككيفية االستفادة منيػا تتعقػد تػدريجيانم حيػث بػدأت بػكادر الػركح الفرديػة تبػرز 
إلى الكجكدم كتتحكـ في تكجيو سػمكؾ أفػراد المجمكعػات البشػريةم كتػؤثر فػي 
عمميػػػػػات التعامػػػػػؿ كتبػػػػػادؿ المنػػػػػافع بينيػػػػػام فقػػػػػد كانػػػػػت الحيػػػػػاة االجتماعيػػػػػة 

القتصػػػادية عنػػػد بػػػدء النشػػػاط الزراعػػػي كالرعػػػكم بسػػػيطة كمنسػػػجمةم حيػػػث كا
كانت تسكدىا الشيكعية البدائية كالمساكاة بيف جميع األفراد ككانت األراضي 
كالثػػركات المختمفػػة ممكيػػة جماعيػػةم فكػػاف أفػػراد المجمكعػػة البشػػرية يجمعػػكف 
 الثمػػػػار كالمحاصػػػػػيؿ بطريقػػػػػة جماعيػػػػػة كيسػػػػػتفيدكف منيػػػػػا حسػػػػػب حاجػػػػػاتيـم
فالممكيػػة الفرديػػة لػػـ تعػػرؼ عنػػد الجماعػػات البدائيػػةم حيػػث كػػاف األفػػراد فييػػا 
يسيمكف بجيػكدىـ الفرديػة لمقيػاـ بميمػات الصػيد الجمػاعي كجمػع الثمػار ثػـ 

حسػب حاجػة كػؿ مػنيـ حتػى الػذيف بيتقاسمكنيا بيف أفراد المجمكعة البشػرية 
 لـ يشارككا مباشرة في الصيد كجمع الثمار. 

ألفرادىػػػػػػا نكعػػػػػػان مػػػػػػف التكافػػػػػػؿ  ضػػػػػػمنت قبائػػػػػػؿ البدائيػػػػػػةال كبػػػػػػذلؾ تكػػػػػػكف
الػػر ـ مػػف الظػػركؼ القاسػػية عمػػى حسػػب إمكانياتيػػا المحػػدكدة ب .االجتمػػاعي

التػػػي كانػػػت تمػػػر بيػػػام حيػػػث كانػػػت مظػػػاىر المسػػػاكاة كالتضػػػامف كالتعػػػاكف 
كالتكافؿ االجتماعي مف المظاىر السائدة في المجتمعات البدائيةم كلكػف مػع 

كانيػػة كالزراعيػػة كتكػػاثر أفػػراد المجمكعػػات البشػػرية كاتسػػاع نمػػك الثػػركات الحي
حجػـ العػػائالت كالعشػائر كالقبائػػؿ مػػع األيػاـم أصػػبحت الثػركات تتجمػػع شػػيئان 
فشػػػػػيئان فػػػػػي أيػػػػػدم أربػػػػػاب العائمػػػػػة كرؤسػػػػػاء العشػػػػػائر كالقبائػػػػػؿم كبػػػػػدأ ىػػػػػؤالء 
يستخدمكف الضعفاء كأسرل الحركب لمقياـ باألعمػاؿ الرعكيػة كالزراعيػة عػف 

يػػؽ اإلكػػراهم فأصػػبحت الحػػركب كسػػيمة لجمػػب المزيػػد مػػف األيػػدم العاممػػة طر 
كامتالكيا. كأصبحت القبائؿ القكية تشف الحركب إلخضاع القبائػؿ الضػعيفة 
كاسػػتعباد أفرادىػػام كىكػػذا تشػػكمت طبقػػة العبيػػد لخدمػػة طبقػػة األسػػياد فأصػػبح 
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 األقكيػػػػػػاء يتسػػػػػػمطكف عمػػػػػػى الضػػػػػػعفاء كيسػػػػػػتغمكنيـ قيػػػػػػران إلشػػػػػػباع حاجػػػػػػاتيـ
المختمفػػػػة. كأصػػػػبح النػػػػاس يميمػػػػكف إلػػػػى امػػػػتالؾ الثػػػػركات كاسػػػػتعماليا لفائػػػػدة 
أسرىـ بدالن مف القبيمةم كمع نمك الممكية الخاصةم ازداد النمك الطبقػيم كبػدأ 
التفػػػاكت االجتمػػػاعي يتضػػػح أكثػػػرم حيػػػث اتسػػػعت طبقػػػات العبيػػػد كالضػػػعفاء 
ع كتميػػػػػزت طبقػػػػػات األسػػػػػياد كأصػػػػػحاب النفػػػػػكذم كمػػػػػا بػػػػػدأت مظػػػػػاىر الجشػػػػػ

 كالتصارع مع مركر الزمفم تطغى عمى العالقات البشرية.
بعػػد اكتشػػاؼ الزراعػػة  اإلنسػػافكلػػـ تقتصػػر أشػػكاؿ التطػػكر التػػي عرفيػػا 

عمػػى النشػػاط الزراعػػي كالرعػػكمم بػػؿ شػػممت أيضػػان عػػدة مجػػاالت اقتصػػادية 
كاجتماعيػػة كثقافيػػة كعمرانيػػة ففػػي المجػػاؿ الػػديني كالثقػػافيم نمػػت المعتقػػدات 
كظيػػػػػر الكينػػػػػة كأصػػػػػبح اإلنسػػػػػاف البػػػػػدائي عبػػػػػر العصػػػػػكرم كفػػػػػي مختمػػػػػؼ 

 الػذم أضػحى يسػاعداألمر عكس في الكاقع تدرج تطكره الذىنيم يالمجاالت 
 في نفس الكقت عمى نمك قدراتو العقمية. 

كلعػػؿم كالفكػػرة الرئيسػػة التػػي ينبغػػي اإلشػػارة إلييػػا فػػي ىػػذا المجػػاؿ تتمثػػؿ 
عمػػى فػػي حركػػة التطػػكر التػػي اجتازىػػا اإلنسػػاف عبػػر العصػػكر كانػػت شػػاممة 

الػػػػر ـ مػػػػف تباعػػػػد أىػػػػدافيا الرئيسػػػػة حيػػػػث تضػػػػمنت عمػػػػى كجػػػػو الخصػػػػكص 
ية كاالجتماعية كالثقافيةم بػالتكازم مػع المكاضػيع الذىنيػة المجاالت االقتصاد

كالعقميػػػةم كمػػػع تزايػػػد كاتسػػػاع القبائػػػؿ كالعشػػػائر حيػػػث أصػػػبحت المجمكعػػػات 
البشػػرية بحاجػػة أكثػػر إلػػى سػػمطة قكيػػة تػػنظـ العالقػػات بػػيف أفرادىػػام كتسػػير 
عمػػػى خدمػػػة المصػػػمحة المشػػػتركة المتعمقػػػة بشػػػؤكف المجمكعػػػة البشػػػرية ككػػػؿ 

كبشػػكؿ خػػاص بعػػد نمػػك حجػػـ القبائػػؿ بشػػكؿ أصػػبحت معػػو عبػػارة كحمايتيػػا 
عػػػػف شػػػػبو شػػػػعكب صػػػػغيرة أك كيانػػػػات اجتماعيػػػػة متميػػػػزةم فأصػػػػبحت بحكػػػػـ 
التطكر كركابط القرابة مسؤكلة عف أعضائيا كتتعامؿ باسميـ مع القبائػؿ أك 
المجمكعات البشرية األخرلم كأخػذت ىػذه السػمطة تبػرز شػيئان فشػيئان بأشػكاؿ 
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ة فػػي رئػػيس القبيمػػة كمسػػاعديو أحيانػػانم كفػػي مجالسػػيا ككينتيػػا مختمفػػة ممثمػػ
كزعمائيػػػا أحيانػػػان أخػػػرلم كذلػػػؾ حسػػػب حػػػاالت القبائػػػؿ المختمفػػػة كمسػػػتكيات 

 . إليياالتطكر التي كصمت 
كبعد ظيكر المدف فيما بعدم بػدأت ىػذه السػمطة السياسػية العامػة تتحػكؿ 

 ياكؿ األكلى لمدكلة.في ظركؼ مختمفةم كتتسع لتشمؿ عدة قبائؿ كتشكؿ الي
 ظهور السمطة وتطورها: – الثاني بحثال

ظيرت السمطة كظاىرة اجتماعيػة كتطػكرت قبػؿ ظيػكر الدكلػة بمفيكميػا 
كتتمثػؿ السػمطة بمفيكميػا العػاـ  .السياسي المعاصػر بفتػرة زمنيػة طكيمػة جػدان 

فػػػي القػػػدرة عمػػػى األمػػػر كالنيػػػي كجعػػػؿ األفػػػراد الػػػذيف يحيطػػػكف بمصػػػدر ىػػػذه 
كمع عناصر البيئة التي يتكحدكف فييػا  مالقدرة يتعاممكف مع بعضيـ البعض

كقد يككف مصدر ىذه السمطة شػخص  .91كفقان لمعايير محددة مبطرؽ معينة
يػػرىـ مػػف األفػػراد فػػي إطػػار ىيئػػة كاحػػد أك عػػدة أشػػخاص يمارسػػكنيا عمػػى  

معينػػػػة كبكيفيػػػػة مشػػػػتركة كمتضػػػػامنة. كتعػػػػد السػػػػمطة ركنػػػػان أساسػػػػيان فػػػػي قيػػػػاـ 
الدكلةم نظران لككنيا العنصر المميز لمدكلة عف  يرىا مف الجماعػاتم حيػث 

 . إقميمياتمارس سمطتيا كسيادتيا عمى جميع األفراد المكجكديف فكؽ 
لمجماعػات البشػػرية فػي البدايػة عمػػى كقػد تجمػت ممارسػة السػػمطة بالنسػبة 

مستكل العائالتم حيث كاف أرباب العائالت يمارسكف السمطة المطمقة عمى 
لتصػػبح السػػمطة الحاكمػػة كػػؿ سػػمطة  أبنػػائيـ كيتصػػرفكف فػػييـ كمػػا يشػػاؤكف.

تمػػارس القمػػع كتنػػزع إلػػى المزيػػد منػػو. ككػػؿ سػػمطة حاكمػػة تمجػػأ إلػػى اإلر ػػاـ 
 كاإلكراه. 

                                                           
 .937(،.ص 9315)فلسطٌن: مركز اإلشعاع الفكري للدراسات والبحوث،، النظم السٌاسٌة المعاصرة وتطبٌقاتهازاهر ناصر زكار.  11
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ركسػك" بػيف سػمطة حاكمػة تممػؾ الحػؽ فػي اإلكػراهم كقد ميػز "جػاف جػاؾ 
كتحػػكؿ طاعػػة المحكػػكميف إلػػى كاجػػب )قػػانكني كأخالقػػي( مػػف جيػػةم كسػػمطة 

 .92حاكمة ال تممؾ مثؿ ىذا الحؽ كتككف إطاعتيا بدافع الخكؼ فقط
كالذم يمكف مالحظتو بشكؿ كاضح فػي دراسػة ىػذه السػمطة أف عمميػات 

كة منػػذ البدايػػةم كىػػذا االعتمػػاد عمػػى ممارسػػتيا كانػػت تعتمػػد أساسػػان عمػػى القػػ
القكة ال زاؿ سائدان في الكاقع ككذلؾ كما في المجتمعػات المتحضػرة. ذلػؾ أف 
سػػمطة رب العائمػػة كانػػت محػػدكدة فػػي نطػػاؽ عائمتػػو كال تشػػمؿ سػػكل األفػػراد 

مراحػػؿ نمكىػػا  فػػيالػػذيف تتكػػكف مػػنيـ العائمػػةم كقػػد كانػػت العػػائالت البدائيػػة 
متماسػػػػكة تعػػػػيش مسػػػػتقمة عػػػػف بعضػػػػيا الػػػػبعض تشػػػػكؿ كحػػػػدات اجتماعيػػػػة 

كيتقاسـ أفرادىا العمؿم كيتعاكنكف عمى أدائو لفائدة العائمة بكؿ أفرادىػام كمػا 
كاف رب العائمة يشرؼ عمى مختمؼ النشاطات العائمية كيسػير عمػى حمايػة 

العائمة تنظـ عف طريؽ  أفرادالعائمة كرعاية مصالحيا. ككانت العالقات بيف 
قكاعػد أساسػػيا الػػركابط العائميػة الكجدانيػػة كمصػػادرىا العػادات كالتقاليػػدم التػػي 

 اإلنسػافكانت بػدكرىا تنمػك كتتطػكر ضػمف حركػة التطػكر العػاـ التػي عرفيػا 
 في مختمؼ المياديف. 

كمػػػع تزايػػػد عػػػدد القبائػػػؿ فػػػي منػػػاطؽ مختمفػػػةم كاتسػػػاع أحجاميػػػا كتنػػػكع 
ؤكف القبيمػة بحكػػـ النمػػك كالتطػكر تتعقػػد كتتشػػعب أكثػػر نشػاطاتيا أصػػبحت شػػ

مما زاد في حاجتيا إلى قياـ سػمطة عامػة قكيػة تػدير شػؤكنيا كتتػكلى  مفأكثر
كأفػراد العػائالت األخػرلم كتحػافظ  أفرادىػامعالجة النزاعات التي قد تقػع بػيف 

 عمى كياف القبيمة كتسير عمى حمايتيا كتتعامؿ مع القبائؿ األخرل باسػميا.
كمػػػع نمػػػػك القبيمػػػػة كتطػػػكر أكضػػػػاعيام بػػػػدأت مظػػػاىر السػػػػمطة العامػػػػة عمػػػػى 

                                                           
 .        Jean Jacques Rousseau: The Social Contract, (London: Avenue Edition, 1824)انظر بكٌفٌة عامة:19
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مسػػتكل القبيمػػة تنمػػك كتتطػػكر مػػع تطػػكر أحػػكاؿ القبيمػػة الداخميػػة كالخارجيػػةم 
حيػػث أصػػبحت القبيمػػة تشػػكؿ كحػػدة اجتماعيػػة متماسػػكة قائمػػة عمػػى أسػػاس 
القرابةم كتشػرؼ عمػى شػؤكنيا العامػة سػمطة مركزيػة تتمثػؿ فػي رئػيس القبيمػة 
أك في مجمسيا أك في قائدىا العسكرم. فقد أدت ظاىرة الحركب التي كانػت 
تشػػنيا القبائػػؿ المتجػػاكرة عمػػى بعضػػيا الػػبعض إلػػى ظيػػكر القػػادة العسػػكرييف 
الذيف كجدكا سمطة القبيمة كتقكيتيا بقصد التمكف مف الدفاع عف القبيمة ككؿ 

الشػرعية  عطػائيـإلكحماية عػائالتيـ ككجػدكا فػي الكينػة كرجػاؿ الػديف معينػان 
م كعنػػدما اوليػػةيحكمػػكف باسػػـ  أنيـالمقدسػػة لسػػمطتيـ حتػػى يسػػكد االعتقػػاد بػػ

تخضع القبائؿ الميزكمة لسمطة الحاكـ المنتصر كتستقر األمػكر فييػا تنتقػؿ 
م فيؤسػػػػس بػػػػذلؾ الحػػػػاكـ اإلقمػػػػيـالسػػػػمطة مػػػػف مسػػػػتكل القبيمػػػػة إلػػػػى مسػػػػتكل 

عمػػػػى ىػػػػذه السػػػػمطة  م كلممحافظػػػػةإلرادتػػػػوالمنتصػػػػر سػػػػمطة إقميميػػػػة تخضػػػػع 
لمصػػػمحة أسػػػرتو كتحسػػػبان لمعكاقػػػب يقػػػكـ بتعيػػػيف خمػػػؼ لػػػو يتػػػكلى الحكػػػـ بعػػػد 
ف لـ يكف ابنو فأحد أفراد عائمتو  مدتوم كيككف ىذا الخمؼ في الغالب ابنوم كا 
المقربيفم كحينما تنتقؿ السمطة إلػى ابنػو بعػد مكتػو تصػبح كراثيػة فتنتقػؿ مػف 

لؾ تصػبح سػمطة أسػرة صػاحب السػػمطة األب إلػى االبػف بطريقػة تمقائيػةم كبػػذ
تممؾ حكـ المجمكعة البشرية المتكاجدة كفي منطقة معينةم سػكاء كانػت ىػذه 
المجمكعة مككنة مف قبيمة كاحدة أك عدة قبائؿم كىكذا تصبح السمطة ممكية 

 متكازنة. 
كانت الحياة البدائية بسيطة عندما كانت القبائؿ صغيرة كقميمة العػدد  لقد

يعتقػػػد أف السػػػػمطة بػػػدأت تتطػػػكر عمػػػػى مسػػػتكل القبيمػػػة بصػػػػكرة كاالنتشػػػارم ك 
سػػمميةم بػػركز ظػػاىرة الحػػركب القبميػػة فػػي عػػدة منػػاطؽم ككمػػا أدت لقػػاءات 
كمشاكرات أعياف القبائؿ في حػاالت عديػدة إلػى تشػكيؿ مجػالس قبميػةم أعقػد 
تػػدعك الحاجػػة  أربػػاب العػػائالت كأحيانػػان القبيمػػة إلػػى االلتقػػاء كالتشػػاكر حػػكؿ 
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يا االجتماعيػػػػة كاالقتصػػػػادية المتعمقػػػػة بحيػػػػاتيـ اليكميػػػػةم كمصػػػػالحيـ القضػػػػا
المشتركةم كتتحكؿ ىػذه المقػاءات إلػى اجتماعػات منتظمػة تػؤدم إلػى تشػكيؿ 
مجمػػس قبمػػي يػػدير شػػؤكف القبيمػػة كيػػنظـ نشػػاطاتيا المشػػتركةم كيسػػير عمػػى 
حمايتيػػػػام كقػػػػد يبػػػػرز أحػػػػد أعضػػػػاء المجمػػػػس خػػػػالؿ مناقشػػػػة قضػػػػايا القبيمػػػػة 

كصػػػػكاب رأيػػػػوم فيعينػػػػو أعضػػػػاء المجمػػػػس رئيسػػػػان لمجمػػػػس القبيمػػػػةم  بحكمتػػػػو
فيصػػػػبح بػػػػذلؾ رئيسػػػػان لمقبيمػػػػة بكامميػػػػا كبالتػػػػالي ترتفػػػػع مكانتػػػػو كيعمػػػػك مقامػػػػو 

 كتحتـر كممتو كتزداد امتيازاتو كيتسع نفكذه.
حسػػػػب تقمػػػػب بلقػػػػد بقيػػػػت أشػػػػكاؿ السػػػػمطة تتطػػػػكر شػػػػيئان فشػػػػيئانم كتتقمػػػػب 

كلػػػكف مقاليػػػدىام حيػػػث كانػػػت أشػػػكاؿ األحػػػداثم كتغيػػػر األشػػػخاص الػػػذيف يت
السمطة كأىدافيا كطرؽ ممارستيا قبؿ ظيكر المدف كالقػكانيف مرتبطػة أساسػان 
بشخصية مف يتكلى زماـ السمطةم كذلؾ أف مياـ السمطة كأىدافيا كانت في 
 يػػاب القػػكانيف التشػػريعية كمكاقػػؼ الػػرأم العػػاـ تتحػػدد كفقػػان لر بػػات السػػمطة 

الػػػر ـ مػػػػف مراعاتػػػو لمعػػػػادات عمػػػػى مػػػػف إرادتػػػو  كتسػػػتمد مظاىرىػػػػا ككجكدىػػػا
 كالتقاليد السائدة كتأثره بضغكط األحداث المختمفة.

التعػػػػرض لكػػػػؿ المراحػػػػؿ التاريخيػػػػة لنمػػػػك السػػػػمطة قبػػػػؿ ظيػػػػكر  ال يمكػػػػف
نمػػا  مػػف خػػالؿ ىػػذا العػػرض تقػػديـ فكػػرة عامػػة عػػف الخمفيػػة التػػي  تػػـالدكلػػةم كا 

أىػػػـ مراحػػػؿ كأشػػػكاؿ  رازإبػػػسػػػبقت انبثػػػاؽ الدكلػػػة بمفيكميػػػا المعاصػػػرم مػػػع 
 التطكر التي مرت بيا السمطة العنصر األساسي لمدكلة. 

نظران ألىمية العالقة بينيما  مالدكلة كالسمطة كقد تـ التركيز عمى مسألتيٌ 
براز المعيار الكظيفي لعممية تعريؼ عمـ السياسة. كقد  كبيف عمـ السياسة؛ كا 

 ظيرت مدرستاف حكؿ ىذا المكضكع كىما:
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 المدرسة األولى:
تتبنى رأم عمماء السياسة القائؿ بأف "ظػاىرة الدكلػة" ىػي أسػاس طبيعػي 

االستفسػػار الميػػـ  يقػػدـال بػػديؿ عنػػو لعمػػـ السياسػػةم كمنػػو "جػػاف دابػػيف" الػػذم 
يكػػكف مكضػػكع عمػػـ يمقػػب نفسػػو بعمػػـ السياسػػة إف لػػـ أف : "مػػاذا يمكػػف اوتػػي

السياسػة بأنػو "دراسػة الدكلػة  يكف الدكلػة؟". ككػذلؾ يحػدد "ركجيػو سػالتك" عمػـ
كأىػػػدافيا كالمؤسسػػػات التػػػي تسػػػمح بتحقيػػػؽ تمػػػؾ األىػػػداؼم كالعالقػػػة القائمػػػة 
بينيػػا كبػػيف أفرادىػػا األعضػػاءم كالعالقػػة القائمػػة بينيػػا كبػػيف بقيػػة الػػدكؿم كمػػا 

 .93اعتقده الناس ككتبكه كقالكه عف ىذه المكاضيع"
الػػرئيس أك المكضػػكع إف ىػػذه المدرسػػة التػػي تجعػػؿ مػػف الدكلػػة المكضػػكع 

األساسػػػي لمتفسػػػير السياسػػػي تنتسػػػب إلػػػى تقميػػػد تػػػاريخي طكيػػػؿ كتسػػػتند إلػػػى 
 مؤلفات الفكر اإلنساني الكبرل.

 المدرسة الثانية:
بدأت السمطة تظير كمفيكـ رئيس لعمـ السياسة خالؿ الفترة الكاقعة بيف 

مريػاـ"م ك"ىاركلػد  تشػارلزلتيػار "الحربيف العالميتيفم كمف بيف مف ميد ليذا ا
سكيؿ"م ك"جكرج كػاتميف"؛ كقػد مثػؿ "كليػاـ ركبسػكف" آراء ىػذا التيػار عنػدما ال

قػػاؿ: "إف عمػػـ السياسػػة يقػػـك عمػػى دراسػػة السػػمطة فػػي المجتمػػع كعمػػى دراسػػة 
 . 94أسسيا كعممية ممارستيا كأىدافيا كنتائجيا"

كقػػػد رأل أنصػػػػار ىػػػػذه المدرسػػػػة أف التفػػػاؼ عمػػػػـ السياسػػػػة حػػػػكؿ مفيػػػػـك 
لسػػمطة يشػػكؿ تقػػدمان مممكسػػان كربمػػا نيائيػػان. كمػػا أف اعتمػػاد السػػمطة كمفيػػكـ ا

محػػػكرم لعمػػػـ السياسػػػة يشػػػتمؿ عمػػػى قػػػكة تحميميػػػة أسػػػمى مػػػف القػػػكة التحميميػػػة 
 لمقكلة الدكلة.

                                                           
 .23، مرجع سابق، ص مدخل إلى علم السٌاسةجان مٌنو. 13

 .139-26نظر التحلٌل السٌاسً، انظر المرجع السابق، ص للمزٌد من التفاصٌل حول قٌمة مفهوم السلطة ب14
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إف التطػػػرؽ فػػػي البحػػػث عػػػف ماىيػػػة الدكلػػػة يكجػػػب تقػػػديـ تعريػػػؼ كاضػػػح 
كىػػذا مػػا سػػيتـ التعػػرض لػػو  لمدكلػػة كبيػػاف المقكمػػات األساسػػية لقيػػاـ الدكلػػة.

 خالؿ المباحث التالية:
 :تعريف الدولة ومفهومها - الثالث بحثال

 مفهوم الدولة: –المطمب األول 
أنو قد جرت محاكالت عديدة لتقػديـ تعريػؼ محػدد لمدكلػة  عمى الر ـ مف

إال أنيا لـ تكف مرضية تمامانم ذلؾ أف الدكلة مكجكدة فػي كجػداف مكاطنييػام 
فػػوذا لػػـ يككنػػػكا يؤمنػػكا بكجكدىػػػا أصػػالنم فمػػػا مػػف ممارسػػػة منطقيػػة يمكػػػف أف 
 تعطييا الحياة. إذ تعد الدكلة ىي التطكر الطكيؿ لمسمطة. تمؾ السػمطة التػي
تػػػػنظـ العالقػػػػات االجتماعيػػػػة بػػػػيف األفػػػػراد فػػػػي المجتمعػػػػات البشػػػػريةم كالتػػػػي 
تشكمت مع انتقاؿ الناس مف العيش بمجمكعات إلػى مجتمعػات ذات سػمطةم 

 .95كضمف إطار معيف
تعػػػػددت تعػػػػاريؼ الدكلػػػػة كمفاىيميػػػػا مػػػػع تعػػػػدد االتجاىػػػػات الفكريػػػػة كقػػػػد 
ف يشػػػػتمالف عمػػػػى فينػػػػاؾ تيػػػػاراف فكريػػػػاف أساسػػػػيا التػػػػي تناكلتيػػػػام كالسياسػػػػية

 مختمؼ تمؾ اوراء كىما:
يػرل بػػأف الدكلػػة ظػاىرة اجتماعيػػة تتمثػػؿ فػي السػػمطة التػػي  التيللار األول:

يمارسػػيا الحكػػاـ عمػػى المحكػػكميف بصػػرؼ النظػػر عػػف القكاعػػد كالػػنظـ التػػي 
يرتكز عمييا الحاكـ في ممارسػة السػمطةم كعمػى ىػذا األسػاس يػرل أصػحاب 

 أشكاؿ الدكلة.  ىذا الرأم في السمطة شكالن مف
يػػػػرل أف صػػػفة الدكلػػػػة ال تنطبػػػػؽ إال عمػػػػى المجتمعػػػػات  التيللللار الثللللاني:

ل معينػػان مػػف التطػػكر الحضػػارم الػػذم يشػػعر فيػػو السياسػػية التػػي بمغػػت مسػػتكن 

                                                           
15Shively, W.P. Power and Choice: Introduction to Political Science, (New York: Mcgraw – Hill Inc, 

1993), p.13. 
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أفػػراد المجتمػػع الكاحػػد بالمصػػير المشػػترؾ كالػػركابط المصػػمحية العامػػة؛ حيػػث 
س عمػى أسػاس الميػكؿ تقكـ الدكلة كتمارس كظائفيا عمى أساس القكانيف كلي

الذاتية لمحكاـ. كبغض النظر عف تفاصيؿ اوراء كاالتجاىات المختمفة حكؿ 
طبيعػػة الدكلػػة كخصائصػػيا كتػػاريخ نشػػأتيام فػػوف الدكلػػة بمضػػمكنيا الػػكاقعي 
كمفيكميا المكضػكعي المبسػط تمثػؿ كيانػان تنظيميػان مركبػان كيتكػكف فػي الكاقػع 

زة المتخصصػػة التػي تعمػػؿ بشػػكؿ مػف مجمكعػػة متكاممػة مػػف الييئػػات كاألجيػ
متكامػػؿم كفقػػان لقكاعػػد كقػػكانيف محػػددة كتكجييػػات سػػمطة عميػػا مكحػػدةم تتمثػػؿ 
فػػػي تطبيقيػػػا عمػػػى األفػػػرادم حيػػػث تقػػػـك الدكلػػػة بكاسػػػطة مؤسسػػػاتيا كىيئاتيػػػا 

كجماعػات  أفػرادالمختمفة تحت سمطة مركزيػة بتنظػيـ العالقػات الرسػمية بػيف 
اميػػة كقػػكانيف كضػػعية كفقػػان لطبيعػػة النظػػاـ المجتمػػع الكاحػػد طبقػػان لقكاعػػد نظ

 السياسي القائـ كمتطمبات الظركؼ التي يمر بيا.
كتعمؿ الدكلة عمى تطبيؽ قكانينيا كحماية كجكدىا كفرض سمطتيا بالقكة 
عمػػى أفػػراد المجتمػػع كافػػةم الػػذم تػػدير شػػؤكنو كترعػػى مصػػالحوم حيػػث تقػػـك 
الدكلػػػػة بتشػػػػكيؿ قػػػػكات مسػػػػمحة خاصػػػػة كتعػػػػدد كسػػػػائؿ القيػػػػر كتحتكػػػػر حػػػػؽ 
اسػػػػتعماليا كتسػػػػخيرىا لضػػػػماف كجكدىػػػػا كتطبيػػػػؽ القػػػػكانيف التػػػػي تقػػػػـك عمػػػػى 

حمايػػة سػػيادتيا تجػػاه الػػدكؿ األخػػرل كتختمػػؼ أشػػكاؿ الػػدكؿ كتتنػػكع أساسػػيا ك 
مياميػػػػا تجػػػػاه الشػػػػعكبم بػػػػاختالؼ تػػػػدخميا فػػػػي أنشػػػػطة األفػػػػراد كالجماعػػػػات 
بالمجتمع الذم يدير شؤكنو العامةم إال أف الدكلة بكاقعيا المعاصر أصبحت 
 تشكؿ كيانان نظاميان عامان يتميز بكضكح عف شخصية الحكاـم الذيف يشرفكف
عمػػى تػػدبير شػػؤكنيا حيػػث أصػػبح كجػػكد الدكلػػة مرتبطػػان بكجػػكد المجتمػػع كال 
يػػزكؿ بػػزكاؿ الحكػػاـم أمػػا الشػػيء الػػذم قػػد يتغيػػر بتغيػػر الحكػػاـ يتمثػػؿ بشػػكؿ 
عػػػادة تحديػػػد مجػػػاالت  خػػػاص فػػػي كيفيػػػة اسػػػتخداـ أجيػػػزة الدكلػػػة كتعػػػدييا كا 

عقػػػدة تػػػدخميا كأسػػػاليب معالجتيػػػا لقضػػػايا المجتمػػػعم ذلػػػؾ أف ميػػػاـ الدكلػػػة الم
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كأسػػاليب تسػػيير مؤسسػػاتيا أصػػبحت تخضػػع أكثػػر لقػػكانيف كمعػػايير محػػددة 
 المجتمع احتراميا. أفرادمبدئيان تقتضي مف جميع 

 تعريف الدولة: –المطمب الثاني 
 التعريف المغوي لمدولة: –أوال 

داؿم كمعنػػى داؿ  :نجػػد فػػي المغػػة العربيػػة كممػػة الدكلػػة مشػػتقة مػػف الفعػػؿ
 حاؿ إلى حاؿ. ىك التغير كالتحكؿ مف
كدالػت لػو الدكلػة  مأم دار كانقمب مف حػاؿ إلػى حػاؿ مكداؿ الزماف دكلة
دالت لنا الدكلة أم كانت لنا الغمبة. كالدكلة مصػدر  :أم أصبحت لوم كيقاؿ

فيكػػكف مػػرة ليػػذا كمػػرة لػػذاؾم فتطمػػؽ عمػػى  مجمعيػػا دكؿ. كتعنػػي مػػا يتػػداكؿ
الغمبة كالسيطرة بالفتح كعمى الماؿ بالضـم كقيؿ إنيما بمعنى كاحد ككمتاىما 

 تككف في الماؿ كالحرب.
دالػت الدكلػة لفػالف عمػى  يقػاؿ:كالدىر دكؿم أم ال ثبات فيػو كال قػرارم ك 

ؿ أم انتصػػػػر كتغمػػػػب عميػػػػوم كفػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ كردت فػػػػي سػػػػكرة آ ؛فػػػػالف
القلوم قلرح مثمله وتملك األيلام نلداولها  إن يمسسكم قرح فقد مس  ﴿عمػراف: 

 .96﴾بين الناس
( State-Etatأمػػػا فػػػي المغػػػة الالتينيػػػةم فػػػالمعنى المسػػػتفاد مػػػف كممػػػة )

فتفيػػد عكػػس المعنػػى المسػػتفاد فػػي المغػػة العربيػػةم  (Status)المرادفػػة لعبػػارة 
فيك يشير إلى فكرة االستقرار أم الكقػكؼ كاسػتقرار الكضػعم كتعنػي كضػعية 

م اإلمػارةكلكف عندما تمحػؽ ىػذه الفكػرة صػفة السياسػي فتأخػذ  مالرجؿ الكاقؼ
حيػػث اسػػتقر معناىػػا فػػي العصػػكر الحديثػػة عمػػى مػػا تعنيػػو عبػػارة الدكلػػة فػػي 

 العربية.المغة 
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ميكػػػافيمي" أكؿ مػػػف اسػػػتعمؿ تعبيػػػػر  ككػػػاف الفيمسػػػكؼ االيطػػػالي "نيقكلػػػك
كذلػػػػؾ حػػػػيف أشػػػػار إلػػػػى  م1513الدكلػػػػة فػػػػي كتابػػػػو الشػػػػيير "األميػػػػر" عػػػػاـ 

لػى كيفيػة قيػاس قػكة جميػع الػدكؿ ماإلمػارات األلمانيػة كتػردد المعنػى عنػده  .كا 
المعنػػى الكنسػػيةم كىػػك كػػاف يقصػػد فػػي ذلػػؾ  باإلمػػاراتفػػي الفصػػؿ المتعمػػؽ 

الػػػذم ينصػػػب عمػػػى تطػػػكر الرابطػػػة االجتماعيػػػة فػػػي الجماعػػػة إلػػػى الرابطػػػة 
 السياسية.

 لمدولة: االصطالحيالتعريف  –ثانيًا 
تختمػػؼ التعريفػػات التػػي قػػدميا الفالسػػفة كالعممػػاء لفكػػرة الدكلػػة سػػكاء فػػي 

كنػكرد ىنػا بعػض ىػذه التعريفػات عمػى سػبيؿ  مالفكر الغربي أك الفكر العربي
 :97المثاؿ
جماعػػة مسػػتقمة مػػف األفػػراد المجتمعػػيف الػػذيف يعيشػػكف بصػػفة مسػػتمرة  -

 عمى أرض معينة بينيـ طبقة حاكمة كطبقة محككمة.
مجمكعػػػة مػػػف األفػػػراد مسػػػتقرة عمػػػى إقمػػػيـ معػػػيف كليػػػا مػػػف التنظػػػيـ مػػػا  -

 يجعؿ الجماعة في مكاجية األفراد سمطة كطبقة محككمة.

ا مػػػف التنظػػػيـ مػػػا مجمكعػػػة مػػػف األفػػػراد مسػػػتقرة عمػػػى إقمػػػيـ معػػػيف كليػػػ -
 يجعؿ الجماعة في مكاجية األفراد كسمطة آمرة عميا كقاىرة.

جماعة كبيػرة مػف النػاسم تقطػف عمػى كجػو االسػتمرار بقعػة معينػة مػف  -
الكرة األرضيةم كتخضع لحككمة منتظمػة تتػكلى المحافظػة عمػى كيػاف 

 تمؾ الجماعة كتدير شؤكنيا كمصالحيا العامة.

يعػػػيش عمػػػى إقمػػػيـ معػػػيف كتقػػػـك فيػػػو  التشػػػخيص القػػػانكني لشػػػعب مػػػام -
 سمطة سياسية ذات سيادة.

                                                           
 .11(، ص 1137، )القاهرة: المطبعة المصرٌة، الدستوريالقانون إبراهٌم.  انظر كالً من: وحٌد رأفت وذواٌت17

Croaw Ford James. The Creation of States in International Law, (Oxford: Clarendon Press, 1979), 

P.10. 
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مجمكعة متجانسػة مػف األفػراد تعػيش عمػى كجػو الػدكاـ فػي إقمػيـ معػيف  -
 كتخضع لسمطة عامة.

 شعب منظـ خاضع لمقانكف يقطف أرضان معينة. -
الدكلػػة ىػػي مجتمػػع منػػتظـ يعػػيش عمػػى إقمػػيـ معػػيفم كيخضػػع لسػػيطرة  -

بشخصػػػػػػية معنكيػػػػػػة متميػػػػػػزة عػػػػػػف ىيئػػػػػػة حاكمػػػػػػة ذات سػػػػػػيادة كيتمتػػػػػػع 
 المجتمعات األخرل المماثمة.

مجمكعػػة مػػف األفػػراد يقيمػػكف بصػػفة دائمػػة عمػػى إقمػػيـ معػػيف كتسػػيطر  -
 عمييـ ىيئة حاكمة ذات سيادة.

ىي الكياف السياسي كالقانكني الذم يثبت كجكد شػعب يقػيـ عمػى إقمػيـ  -
 .98معيف يتمتع بسيادة كاممة كلو حككمة مستقمة

األركػاف األساسػية  آخػذيف بالحسػباف عرض تمؾ التعاريؼمف كمما تقدـ 
يمكػػػػف كالسػػػػمطة(م  كاإلقمػػػػيـقيػػػػاـ أم دكلػػػػة )الشػػػػعب لالتػػػػي البػػػػد مػػػػف تكافرىػػػػا 

 اعتماد التعريؼ اوتي ككنو أشمؿ مف بقية التعاريؼ:
ىػػػي مؤسسػػػة سياسػػػية كقانكنيػػػة تقػػػكـ حيػػػث يقطػػػف مجمكعػػػة مػػػف النػػػاس "

ة عميػػػػػا تمػػػػػارس سػػػػػيادتيا بشػػػػػكؿ دائػػػػػـ فػػػػػي إقمػػػػػيـ معػػػػػيف كيخضػػػػػعكف لسػػػػػمط
 . 99"عمييـ

ألنػو يحتػكم األركػاف األساسػية  ؛كيعد ىذا التعريؼ ىك األشػمؿ كاألصػح
 .100التي البد لقياـ أية دكلة منيام كىي الشعب كاإلقميـ كالسمطة

  

                                                           
، )حلب: جامعة حلب، السٌاسٌةمبادئ القانون الدستوري والنظم وهو التعرٌف المعتمد من قبل منظمة األمم المتحدة، انظر مثاًل: كمال الغالً. 12

 .17(، ص 1125

 .61(، ص 1119،  5، )دمشق: منشورات جامعة دمشق،ط.مدخل إلى القانون الدولًمحمد عزٌز شكري. 11

 .74-61للمزٌد من التفاصٌل انظر: المرجع السابق، ص 133
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 :أركان الدولة - الرابع بحثال
سياسػػػي عمػػػى أنػػػو دكلػػػة إال إذا  –ال يمكػػػف كصػػػؼ أم كيػػػاف اجتمػػػاعي 

كالسػػػػػمطة  كاإلقمػػػػػيـتػػػػػكافرت فيػػػػػو األركػػػػػاف األساسػػػػػية التاليػػػػػة كىػػػػػي: الشػػػػػعب 
فونػو سػيتـ الحاكمة. كنظران ألىمية ىذه المككنات األصػيمة فػي تكػكيف الدكلػة 

 . المطالب التاليةبشيء مف التفصيؿ في  تناكليا
 ن:السكا -المطمب األول 

يعػػػد "السػػػكاف" الػػػركف األساسػػػي األكؿ مػػػف أركػػػاف الدكلػػػةم كال يشػػػترط أف 
يبمػػ  السػػكاف عػػددان معينػػان لمقػػكؿ بتػػكافر ىػػذا الػػركفم فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ يبمػػ  

حػػػيف بعػػػض  عمػػػىعػػػدد سػػػكاف الصػػػيف مػػػا يزيػػػد عمػػػى مميػػػار كنصػػػؼ نسػػػمة 
كمػا ىػك الحػاؿ فػي جميكريػة  مالدكؿ ال يتعػدل عػدد سػكانيا عشػرات اوالؼ

 بالك.
كلكػػػف كثػػػرة عػػػدد السػػػكاف تعػػػد عػػػامالن ميمػػػان فػػػي ازديػػػاد قػػػكة الدكلػػػة كنمػػػك 

كثركتيػػام كبسػػط سػػمطاتيام كلكػػف ذلػػؾ لػػيس قاعػػدة مطمقػػة بػػؿ نسػػبية  إنتاجيػػا
فالكثرة العددية لشعب مػف الشػعكب ال تعنػي دائمػان الرفعػة كالتفػكؽ فقػد كانػت 

عمر اندكنيسػيا مػع أف عػػدد سػكاف األكلػى أقػػؿ ىكلنػدا عمػى سػبيؿ المثػػاؿ تسػت
مف عيشر سكاف الثانيةم كما قد تؤدم ظركؼ الدكلة إلى تبني سياسة تنظيـ 

 النسؿ كتحديد التزايد السكاني.
 كىنا ال بد مف التمييز بيف الشعب كاألمة كالمدلكالت المختمفة لمشعب.

 التمييز بين الشعب واألمة: -1
في ظؿ التقسيمات المعاصرة لمدكؿم البد مف تكضيح الفػرؽ بػيف فكرتػي 
الشػػعب كاألمػػة. فاألمػػة مجمكعػػة مػػف األفػػراد تػػـ انصػػيارىـ كاتحػػادىـ تحػػت 
تأثير عكامؿ متعػددةم خمقػت مػنيـ جماعػة لمػا بػيف الجماعػات القكميػة ذاتيػا 
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دلػػػػة كتاريخيػػػػا كأىػػػػدافيا كرسػػػػالتيا كيجمػػػػع بػػػػيف أفرادىػػػػا فػػػػي عالقػػػػاتيـ المتبا
 كاجبات متبادلة أيضان كالتزامات لحماية الترابط القكمي كتنميتو.

أما الشعب فال يعدك أف يككف عنصر "السكاف" في الدكلة كىك قد يكػكف 
أمة كاحدةم حيف تككف األمة قد حققت استقالليا كككنت دكلة قكميػة مسػتقمة 

صم كىػػك مػػا تجػػرم عميػػو القاعػػدةم فػػي بعػػض دكؿ أكركبػػا الغربيػػة بشػػكؿ خػػا
كلكف الشعب قد يككف جزءان مف أمة مكزعة بيف أكثر مف دكلةم كحاؿ األمة 
العربيػة التػي ال تػزاؿ تبحػث عػف طريػؽ لتحقيػؽ كحػدتيا السياسػية كاسػتقالليا 
في دكلة قكمية ذات سيادةم كمػا قػد يكػكف خميطػان مػف قكميػات متعػددةم كىػذا 

ركمانيػػةم أك مػػا كػػاف مػػا كانػػت عميػػو اإلمبراطكريػػات القديمػػة كاإلمبراطكريػػة ال
 عميو حاؿ االتحاد السكفيتي.

كلعػػؿ كاقػػع الحػػاؿ فػػي العالقػػات الدكليػػة ال يػػدؿ عمػػى أنػػو مػػف الضػػركرم 
قيػػػاـ التطػػػابؽ بػػػيف المفيػػػـك القػػػكمي كالمفيػػػـك القػػػانكني لمشػػػعبم كلػػػيس ذلػػػؾ 
بشػػرط لقيػػاـ الدكلػػة. ففػػي العػػالـ اليػػكـ دكؿ تضػػـ جػػزءان مػػف الشػػعب بػػالمعنى 

(م كىنػػػػاؾ دكؿ تضػػػػـ أكثػػػػر مػػػػف شػػػػعب كاحػػػػد مػػػػثالن  لبنػػػػافالقػػػػكمي )سػػػػكرية ك 
 .101بالمعنى نفسو )االتحاد السكفييتي(

 . التمييز بين المدلوالت المختمفة لمشعب:2
تتعػػػدد مػػػدلكالت الشػػػعب بحسػػػب معنػػػاه االجتمػػػاعي أك السياسػػػيم فينػػػاؾ 
مدلكؿ الشعب بالمعنى االجتماعيم كىك مجمكعة مف األفراد الذيف ينتسػبكف 
إلػػى الدكلػػة عػػف طريػػؽ التمتػػع بجنسػػيتيا كيقيمػػكف عمػػى أرضػػيام كىػػؤالء ىػػـ 

التي مكاطنك الدكلة الذيف يتمتعكف بجميع الحقكؽ كيمتزمكف بالكاجبات كافةم 
تمنحيػػا ليػػـ أك تمػػزميـ بيػػا نيظػػـ الدكلػػةم كال تسػػقط عػػنيـ ىػػذه الصػػفة لمجػػرد 
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السػػفر خػػارج الػػبالد حتػػى لػػك كػػاف سػػفران طػػكيالن أك ىجػػرة دائمػػة مػػا دامػػكا لػػـ 
 يتنازلكا عف جنسية دكلتيـ األصمية. 

كىػػذا المػػدلكؿ بػػالمعنى السػػابؽ يختمػػؼ تمامػػان عػػف مػػدلكؿ الشػػعب بمعنػػى 
قيمػػػيف بػػػأرض الدكلػػػة أم سػػػكانيام حيػػػث يتسػػػع مفيػػػـك جماعػػػات األفػػػراد الم

السكاف ليشمؿ جميع المقيمػيف بػأرض الدكلػةم كلػك كػانكا مػف األجانػب الػذيف 
عمػى  ىػؤالء دائمػة كمسػتقرة إقامػةال يحممكف جنسية الدكلةم كحتػى لػك كانػت 

خضػػػػكعيـ بػػػػالطبع لسػػػػمطات قػػػػانكف الدكلػػػػة التػػػػي يقيمػػػػكف عمػػػػى  الػػػػر ـ مػػػػف
 .أرضيا

الشػػػعب بمعنػػػاه االجتمػػػاعي يختمػػػؼ أيضػػػان عػػػف مفيػػػكـ  عمػػػى أف مفيػػػكـ
الشػػػػعب السػػػػابؽ بمعنػػػػاه السياسػػػػي إذ ينحصػػػػر المفيػػػػـك السياسػػػػي فػػػػي ىػػػػذه 
المجمكعػات مػف الشػػعب التػي تتمتػػع بػالحقكؽ السياسػية كافػػة كبشػكؿ خػػاص 

أم جميػػكر النػػاخبيفم كىػػؤالء يمثمػػكف مجمكعػػات  ؛حػػؽ االنتخػػاب كالترشػػيح
أضػػيؽ كثيػػران مػػف تمػػؾ المجمكعػػات التػػي تنػػدرج تحػػت مفيػػكـ الشػػعب بمعنػػاه 
االجتمػػاعي عػػف نطػػاؽ الشػػعب أك مفيػػـك الشػػعب بمعنػػاه السياسػػيم كفاقػػدم 

م إذ قػػد يضػػيؽ إلػػخالتمييػػز كاألىميػػة كصػػغار السػػف كالمجػػرميف الجنػػائييف... 
سياسػػػي إلػػػى حػػػدكد بعيػػػدة حػػػيف تيحػػػـر مػػػف حقػػػكؽ مفيػػػـك الشػػػعب بػػػالمعنى ال

االنتخاب فئات عديدة مف الشعبم مثؿ المرأة أك الشباب الذيف تقؿ أعمارىـ 
عف سف محددةم أك في حالة األخذ بنظػاـ االقتػراع المقيػد الػذم كػاف يشػترط 
فػػػي مراحػػػؿ سػػػػابقة بعػػػض الشػػػػركط الماليػػػة كالطبقيػػػػة أك التعميميػػػة لحصػػػػكؿ 

السياسية الكاممة. فكؿ مف ييحـر مف الحقػكؽ السياسػيةم األفراد عمى حقكقيـ 
عند نطاؽ الشعب بمفيكمو السياسي  قدـكبشكؿ خاص حقكؽ االنتخاباتم ي

بقائو داخؿ الشعب بمدلكلو االجتماعي عمى أف معظـ النظـ  عمى الر ـ مف
السياسية في العالـ المعاصر تحاكؿ جيدىا الكصكؿ بمفيػـك الشػعب بمعنػاه 
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ى أقصػػػػػػى قػػػػػػدر مػػػػػػف المطابقػػػػػػة مػػػػػػع مفيػػػػػػـك الشػػػػػػعب بمعنػػػػػػاه السياسػػػػػػي إلػػػػػػ
االجتمػػػػاعيم كذلػػػػؾ بالتكسػػػػع فػػػػي مػػػػنح حقػػػػكؽ االنتخػػػػاب كمختمػػػػؼ الحقػػػػكؽ 

لغاء مالسياسية لممرأة كالشباب في سف صغيرة جميع القيكد  ير التنظيميػة  كا 
 .102المقيدة لحؽ االقتراع

 :اإلقميم –المطمب الثاني 
السػػػكاف ىػػػك الػػػركف األساسػػػي األكؿ مػػػف أركػػػاف الدكلػػػة  عنصػػػر إذا كػػػاف

كالذم يفترض كجكد مجمكعة مف األفراد "يعيشكف معان بشكؿ دائـ كمستقر"م 
ف داـ لػػف يتحقػػؽ  م بكصػػفو رقعػػة اإلقمػيـدكف تػػكافر مػف فػوف ىػػذا االسػتقرار كا 

دكف أف مػػػف األرض التػػػي تمػػػارس عميػػػو الدكلػػػة سػػػمطتيا كسػػػيادتيا بمفردىػػػا 
 .103دكلة أخرل في االختصاص التشريعي كاإلدارم تنازعيا أية

مػف المعػالـ الرئيسػة لمنظػػاـ  وكييجمػع رجػاؿ القػانكف الػدكلي العػاـ عمػػى أنػ
 بػوقميـالدكلي الراىف انفراد كؿ دكلة برقعة محػددة مػف أرض المعمػكرة تعػرؼ 

الدكلة كليا كحدىا عميو حؽ السيادة حيػث يخضػع لسػمطاتيا كػؿ األشػخاص 
م كيقطنػػكف بصػػكرة دائمػػةم فالبػػدك الرحػػؿ ال يشػػكمكف كدة عميػػوكاألشػػياء المكجػػ

دكلػػػة. كيضػػػاؼ إلػػػى تمػػػؾ البقعػػػة المحػػػددة مػػػف األرض التػػػي تمػػػارس عمييػػػا 
السػػمطة فػػي الدكلػػة المسػػاحة مػػف المػػاء التػػي تحػػاذم سػػكاحميا إلػػى مػػدل يقػػره 
القانكف الدكلي )المياه اإلقميمية( كفضاءان جكيان يعمك األرض كالمػاء )الفضػاء 

 .104لجكم اإلقميمي(ا
بعكػػس مػػا كػػاف عميػػو فػػي الماضػػي مػػف سػػيطرة لنظػػاـ شخصػػية القػػكانيفم 
فالدكلة المعاصرة إذان منظمة سياسػية إقميميػةم لػذلؾ لػـ يعتػرؼ الفقػو لمكنيسػة 
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الكاثكليكية بصفة الدكلة عمى الر ـ مف االعتػراؼ ليػا بالشخصػية القانكنيػةم 
م حيف تـ تحديػد نطػاؽ 1929عاـ  (La Teran) "ال تيراف"إال بعد معاىدة 

بحدكدىا المقررة إقميمي معمـك ليام بحيث أصبحت بمقتضاه مدينة الفاتيكاف 
دكلػػػة ذات سػػػيادةم كقػػػد ثبػػػت أيضػػػان لػػػدل فقػػػو القػػػانكف الػػػدكلي أف زكاؿ إقمػػػيـ 
الدكلة يؤدم بالنتيجة إلى انقضاء شخصػيتيا الدكليػةم كلكػف زيػادة اإلقمػيـ أك 

ف كانػت التزامػات الدكلػة تتػأثر زيػادة نقصانو ال يؤدم إلى ال نتيجػة نفسػيام كا 
 كنقصانان جراء ذلؾ.

م فقػػد يتكػػكف متصػػمةن  ان كلػػيس مػػف الضػػركرم أف يكػػكف إقمػػيـ الدكلػػة أرضػػ
عدد مف الجزر كمػا ىػك الحػاؿ فػي اندكنيسػيام كيفصػؿ إقمػيـ  إقميـ الدكلة مف

ة يحػػدد أقػػاليـ الػػدكؿ األخػػرل المجػػاكرة حػػدكدم ذات أىميػػة خاصػػ الدكلػػة عػػف
عمى أساسيا امتداد سيادة الدكلػة. كاألسػاس المعتمػد فػي تعيػيف حػدكد الدكلػة 
ىك فػي الغالػب المعاىػدات كاالتفاقيػات الدكليػة التػي تبػـر بػيف الػدكؿ المعنيػة 
صػػاحبة المصػػمحة كقػػد تكػػكف ىػػذه الحػػدكد طبيعيػػة أنشػػأتيا الطبيعػػة كالجبػػاؿ 

تمجػأ إلييػا الػدكؿ التػي ال كاألنيار كالبحار كقػد تكػكف اصػطناعية كىػي التػي 
تفصميا حدكد طبيعية عػف دكؿ أخػرل كتكػكف ىػذه الحػدكد عبػارة عػف كضػع 
عالمػػات خاصػػػة كاألعمػػػدة كاألبنيػػػة كاألسػػالؾ الشػػػائكة أك جسػػػـ عػػػائـ فػػػكؽ 
الماء ك ير ذلؾ. كفي داخؿ ىذه الحدكد يتككف إقميـ الدكلػة مػف مسػاحة مػف 

كمػػا  مال نيايػػة لعمقيػػابكػػؿ مػػا تحػػت سػػطحيا مػػف طبقػػات  ماألرض معمكمػػة
تشتمؿ عميو مف ثركات طبيعيةم كما يعمكىا مػف مجػاالت حيكيػة إلػى ارتفػاع 
معػػيفم بحيػػػث يكػػكف مػػػا يعمػػكه جػػػكان حػػران لجميػػػع الػػدكؿم كلػػػذلؾ تػػدخؿ الميػػػاه 
اإلقميميػةم لمػػدكؿ المطمػػة عمػػى البحػػار فػي نطػػاؽ اإلقمػػيـم كلمدكلػػة إقمػػيـ مػػائي 

 .105ات المكجكدة داخؿ حدكدىاداخمي يتضمف جميع األنيار كالبحير 
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كلإلقمػػػيـ أىميػػػػة كبيػػػرة فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بممارسػػػة سػػػػمطة الدكلػػػةم فيػػػػك يحػػػػدد 
النطػػػاؽ اإلقميمػػػي الػػػذم يمكػػػف لمدكلػػػة أف تحػػػدد شػػػعبيا عمػػػى أساسػػػو تحديػػػدان 
ماديان كاضحانم كمف ثـ تجسيد العالقة الرعكية بيف الدكلة كأفراد الشعبم كما 

دكلػػػػةم فكأنػػػػو قاعػػػػدة األسػػػػاس فػػػػي يسػػػػاعد عمػػػػى تحديػػػػد نطػػػػاؽ اختصػػػػاص ال
 استقالؿ الدكلةم كالمدخؿ إلى حقيا في السيادة. 

 السمطة السياسية: –المطمب الثالث 
يستمـز إلكماؿ العناصر المككنة لمدكلة إنشاء ىيئة حاكمة منظمة تتكلى 
باسػػـ الدكلػػة ميمػػة اإلشػػراؼ عمػػى اإلقمػػيـ كعمػػى الشػػعب المقػػيـ عميػػو كرعايػػة 

بيػػذا تعػػد السػػمطة السياسػػية الػػركف الجػػكىرم الػػذم يميػػز مصػػالحو كحمايتػػوم 
الدكلػة عػػف بػػاقي الجماعػػات األخػػرل. قيػاـ الدكلػػة يفتػػرض كجػػكد سػػمطة عميػػا 
يخضع ليا جميع األفراد المككنيف لمجماعػةم سػمطة آمػرة تممػؾ كسػائؿ القيػر 
كاإلكػػراه المػػادم الالزمػػة لفػػرض سػػيطرتيا كتػػأميف تنفيػػذ أكامرىػػا كتتميػػز ىػػذه 

 :106بالسمات كالخصائص اوتية السمطة
كىػي  يػر مشػتقة كال مفكضػة مػف أيػة سػمطة أخػرلم  سمطة أصلمية: .1

عكػػػس السػػػمطات التأديبيػػػة أك المسػػػمكية لمنقابػػػات كالجمعيػػػاتم فيػػػي 
 مف سمطة الدكلة.كميا مشتقة 

أك مثميػا سػمطة فػي الدكلػة ككػؿ مػف  :سمطة عميا ليس فوقها سمطة .2
يػا كمنفػذ ألكامرىػام كليػذا قػد في الدكلة مف أفػراد كجماعػات خاضػع ل

ألنيػػػػـ ممتزمػػػػكف بتنفيػػػػذ  ميسػػػػمى المكاطنػػػػكف بتبعػػػػة الدكلػػػػة كرعاياىػػػػا
 أكامرىا.

ال يكفػػي أف تكػػكف السػػمطة السياسػػية ىػػي  سللمطة منفللردة أو مانعللة: .3
العميػػػػام بػػػػؿ يجػػػػب إضػػػػافة إلػػػػى ذلػػػػؾ أف تممػػػػؾ كحػػػػدىا مػػػػف الناحيػػػػة 
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إقمػيـ الدكلػةم القانكنيةم امتياز إصدار األكامػر كفػرض الطاعػة داخػؿ 
كال يحؽ أليػة سػمطة أخػرل إصػدار القكاعػد القانكنيػة كمباشػرة اإلكػراه 

 المؤيد ليام كيترتب عمى ذلؾ اوتي:
تقػػػـك الدكلػػػة بفضػػػؿ ىػػػذه السػػػمطة بػػػدكر حاسػػػـ فػػػي إحػػػداث القكاعػػػد  . أ

القانكنيػػة اإللزاميػػةم فيػػي كحػػدىا التػػي تسػػف القكاعػػد القانكنيػػة كتكجػػب 
ان عمػى فػػرض القكاعػػد الصػػادرة عنػػو إال العمػؿ بيػػام كلػػيس  يرىػػا قػػادر 

 بمقدار ما تجيزه لو.
كنظران لسمطتيا ىذه تستأثر الدكلة بػأدكات القيػر المػادم المتمثمػة فػي  . ب

القكات المسمحة كقكات الشرطة كأجيػزة كمؤسسػات العقػاب المختمفػةم 
كتحتكرىػػػػػا كتممػػػػػؾ تحريكيػػػػػا لتأييػػػػػد تنفيػػػػػذ أكامرىػػػػػا كقراراتيػػػػػا. كىػػػػػػذا 

دـ جػػكاز أف يكػػكف لمجماعػػات األخػػرل المكجػػكدة االحتكػػار يقضػػي بعػػ
عمى إقميـ الدكلةم كػاألحزاب السياسػية كجماعػات الضػغط )جماعػات 
ال فونيا  المصالح( ك يرىا أية تشكيالت عسكرية أك شبو عسكريةم كا 
في الكاقع تككف قػد سػمحت بالصػراع الفكضػكمم الػذم قػد يػؤدم إلػى 

ألمثمةم فسماح ألمانيػا لمحػزب انييار الدكلة كزكاليام كالتاريخ مميء با
النازم بونشاء منظمػات عسػكرية أدل إلػى اسػتيالء ىػذا الحػزب عمػى 
السػػمطةم كسػػماح حككمػػة لبنػػاف لألحػػزاب السياسػػية باالحتفػػاظ بقػػكات 
عسػػكرية بمػػا يسػػمى "الميميشػػيات" أدل إلػػى الفكضػػى كفقػػداف األمػػفم 

 كادت تكدم بكياف لبناف ذاتو. م1976كنشكب حرب أىمية عاـ 
أف السػمطة ىػي أصػمية إذان ىػي  عمػى أسػاس سمطة دائمة ومستمرة: .4

تقػػكـ بػػذاتيام كمػػف ثػػـ ال تكجػػد سػػمطة أخػػرل تنيػػي حياتيػػا أك تقضػػي 
عمييام مف ىنا تتميز السمطة بأنيا دائمة الكجكد. كتتجسػد اسػتمرارية 
السػػػػمطة فػػػػي بقائيػػػػا كدكاميػػػػا عمػػػػػى الػػػػر ـ مػػػػف زكاؿ الحكػػػػاـ الػػػػػذيف 
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تبقػػى حتػػى بعػد انييػػار نظاميػػا الدسػػتكرم الػػذم يمارسػكنيام كمػػا أنيػػا 
تعمػػؿ فػػي إطػػارهم فبقػػاء السػػمطة فػػي الكاقػػع ىػػك مظيػػر كنتيجػػة لتمتػػع 

 ىذه السمطة بالسيادة.
أم أنيػػا تقػػـك عمػػى الفصػػؿ بػػيف الحػػاكـ بصػػفتو  سللمطة مؤسسللاتية: .5

إذ إف سػػمطة الدكلػػػة بػػػالمفيـك الحػػديث أصػػػبحت كظيفػػػة  مفػػردان عاديػػػان 
كـ كلػػػيس امتيػػػازان شخصػػػيان لػػػو يكتسػػػب بفضػػػؿ ككاجبػػػان يقػػػكـ بػػػو الحػػػا

 .107قدراتو كمكاىبو
 :نظريات نشوء الدولة  - الخامس بحثال

لكجػكد الدكلػةم إذ تتمثػؿ  ان أساسػي ان يعد العنصر التنظيمي أك السيادة شرط
ىػػذه السػػيادة بالييئػػات الحاكمػػة المنظمػػة التػػي تتػػكلى ممارسػػة السػػيادة عمػػى 
رعاياىا. كالييئػة الحاكمػة ىػي التػي تؤكػد كحػدة الدكلػة كتظيرىػا فػي مكاجيػة 
الدكؿ األخرل ككحدة مميزة ليا شخصػية دكليػة تبقػى ميمػا تغيػر األشػخاص 

 .108الحاكميف
ة فػػي الدكلػػة السػػمطة العميػػا المسػػتقمة عػػف أم كالسػػيادة ىػػي كػػكف الحككمػػ

 مػػف دكفسػػمطة أرضػػية أخػػرل سػػكاء فػػي تصػػرفاتيا داخػػؿ الدكلػػة أك خارجيػػا 
 .109قيد عمى ىذا السمطاف إال ما يمميو القانكف

فػػػي ف نظريػػة السػػػيادة قػػد تعرضػػت لتطػػكر كبيػػر إ :كمػػف الجػػدير بالػػذكر
مطة المطمقػػػػة مراحػػػػؿ تاريخيػػػػة مختمفػػػػةم فبعػػػػد أف كانػػػػت السػػػػيادة تعنػػػػي السػػػػ

لمممكؾم أصبحت تعني السمطة المطمقة الدائمة لمشعكب بعد الثكرات الكبرل 
 .110الفرنسية كاألمريكية كالسكفيتية
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لدل البحث فػي منشػأ السػمطة السياسػية كأساسػيا تظيػر صػعكبة بحثيػة ك 
تتجمػػى فػػي الخمػػط بػػيف منشػػأ السػػمطة السياسػػية كأصػػؿ الدكلػػة. كىنػػام يجػػب 
التمييػز بػيف ىػذيف األمػريف: عمػى أسػاس أف األكؿ بحػث قػانكني ييػدؼ إلػػى 
تحديػػد األسػػاس الػػذم يقػػـك عميػػو خضػػكع المحكػػكميف لمحكػػاـ كسػػمطة ىػػؤالء 

ينمػا الثػاني لػو طػابع البحػث التػاريخي أك االجتمػاعي إذ ييػدؼ إلػى عمييـم ب
ذا كػاف  تتبع الحكادثم كتعييف الكسػائؿ التػي أدت إلػى ظيػكر فكػرة الدكلػة. كا 
مف الممكف ذلؾ التمييز مف الناحية النظريةم فوف تحقيقو عسيران مػف الناحيػة 

سػمطة السياسػية العممية لما يكجد مف ارتباط كثيؽ بيف نشأة الدكلػة كأسػاس ال
فييػػا. فمتػػى أمكػػف تعيػػيف الظػػركؼ التػػي أدت إلػػى ظيػػكر الدكلػػة أمكػػف فػػي 
نفػػػػس الكقػػػػت تحديػػػػد األسػػػػاس الػػػػذم تقػػػػكـ عميػػػػو سػػػػمطتيام كلػػػػذلؾ نجػػػػد أف 

أصػػػؿ نشػػػأة الدكلػػػة تصػػػمح فػػػي  بحػػػثفػػػي  قػػػدمناىاالنظريػػػات المختمفػػػة التػػػي 
س لبيػػػػاف األسػػػػاس الػػػػذم تسػػػػتند إليػػػػو سػػػػمطتيام كمػػػػا أف العكػػػػنفسػػػػو الكقػػػػت 
 . 111صحيح

كالنظريات التي ظيػرت لتفسػير أسػاس السػمطة السياسػيةم كتبريػر ظػاىرة 
متشػػػعبة كالخالقػػػات بػػػيف أصػػػحابيا ال ك خضػػػكع المحكػػػكميف لمحكػػػاـم كثيػػػرة 

نيايػػػة ليػػػام كسػػػنكتفي باسػػػتعراض مػػػا كػػػاف لػػػو تػػػأثير بػػػارز فػػػي تطػػػكر الػػػنظـ 
 السياسية.

مطمبيف نتناكؿ مف إلى  بحثسنقسـ الدراسة في ىذا ال مكانطالقان مف ىذا
 (نظريػػات المصػػدر اإلليػػي لمسػػمطة)خالليمػػا كػػؿ مػػف النظريػػات الثيكقراطيػػة 

كذلػػػؾ عمػػػى  (منظريػػػات المصػػػدر الشػػػعبي لمسػػػمطة)كالنظريػػػات الديمقراطيػػػة 
 النحك أدناه.
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 (:نظريات المصدر اإللهي لمسمطة)النظريات الثيوقراطية  - المطمب األول
المجتمػع السياسػيم بمجػرد قيامػو ينقسػـ مف الحقػائؽ المسػمـ بيػا ىػي أف 

األكلػػى ىػػي صػػاحبة اإلرادة األقػػكل التػػػي  ؛فئتػػيف مػػف األشػػخاص إلػػى حتمػػان 
تحكػػـ كتػػأمرم كالفئػػة الثانيػػة ىػػي المحككمػػة الممزمػػة بالطاعػػةم كىػػذه الظػػاىرة 

 (Differentiation Politique)الحتمية تسمى بظػاىرة ""التمػايز السياسػي" 
ذا كػػػاف الحكػػػاـ بشػػػران  مثػػػؿ المحكػػػكميفم فكيػػػؼ تكػػػكف إرادتيػػػـ حػػػرة تتحػػػدد  كا 

بنفسػػػػيام بينمػػػػا إرادات المحكػػػػكميف تخضػػػػع لمحكػػػػاـ كتتحػػػػدد كفقػػػػان لمشػػػػيئتيـ 
ككيػػؼ نتصػػكر أف إرادتػػيف مػػف طبيعػػة بشػػرية كاحػػدة ليسػػتا فػػي درجػػة كاحػػدةم 

 كأف إحداىما تعمك عمى األخرل.
السػمطة السياسػية لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ اتجػو التفكيػر أكالن إلػى إلبػاس 

ف إأم تأسيس السمطة عمػى أسػاس إليػي حيػث قيػؿ  ؛كمف يمثميا لباسان دينيان 
السػػػمطة مصػػػدرىا ا سػػػبحانو كتعػػػالى يختػػػار مػػػف يشػػػاء لممارسػػػتيام المالػػػؾ 
الحقيقي لألرض بكؿ مػا عمييػا كمػف عمييػام كأنػو ىػك المػدبر األكؿ لشػؤكنيا 

 كالمنظـ لسير الحياة فييا.
مػػػػكمم فيػػػػك يسػػػػمك عمػػػػى يسػػػػتمد سػػػػمطتو مػػػػف مصػػػػدر عاـ الحػػػػاكـ كمػػػػا د

منفػذ لممشػيئة  إنػوالطبيعة البشػريةم كتسػمك إرادتػو عمػى إرادة المحكػكميفم إذ 
 .112اإلليية

كقػػد لعبػػت ىػػذه الفكػػرة دكران كبيػػران فػػي التػػاريخم كقامػػت عمييػػا السػػمطة فػػي 
ف حاربتيػػػا  أكثريػػػة المػػػدنيات القديمػػػةم كأقرتيػػػا المسػػػيحية فػػػي أكؿ عيػػػدىام كا 

القػرنيف السػادس عشػر  فػي أثنػاءيما بعد. ثـ استند إلييػا الممػكؾ فػي أكركبػا ف
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كالسابع عشر لتبرير سمطانيـ المطمؽ. عمى أف ىذه الفكػرة قػد تطػكرت عبػر 
 :113التاريخ كاتخذت ثالث صكر متتابعة ىي كاوتي

 "نظرية الطبيعة اإللهية لمحكام": –أواًل 
فػي األصػؿ كػاف الحػػاكـ يعػد مػف طبيعػػة إلييػةم فيػك لػػـ يكػف مختػاران مػػف 

م كقػػد قامػػت المػػدنيات القديمػػة عمكمػػانم فػػي مصػػر "ا نفسػػو"اإللػػوم بػػؿ كػػاف 
كفي فارس كفي اليند كفي الصػيفم عمػى أسػاس ىػذه النظريػةم فكػاف فراعنػة 

كقػد  آليػة عمػى أنيػـمصر كأباطرة الفرس كممػكؾ الينػد كالصػيف يينظػر إلػييـ 
كجػػدت الفكػػرة كػػذلؾ عنػػد الركمػػاف الػػذيف كػػانكا يقدسػػكف اإلمبراطػػكر كيعدكنػػو 

اليابػػػانييف حتػػػى سػػػػنة  دديثػػػة عنػػػػإليػػػانم بػػػؿ ظمػػػت مكجػػػػكدة فػػػي العصػػػكر الح
1927 . 

كترتػػػػب عمػػػػى ىػػػػذا التكيػػػػؼ اإلليػػػػي لطبيعػػػػة الحػػػػاكـ أف سػػػػمطاف الممػػػػكؾ 
ليػام كال يجػكز  حػد لػوم ككانػت أكامػرىـ ال مػرد كاولية كاف سمطانان مطمقػان ال

لمبشػر أف يناقشػػكا "اوليػػة" أك أف ينظػػركا إلػى تصػػرفاتيـ نظػػرة انتقاديػػة ألنيػػـ 
 فكؽ كؿ مناقشة كنقد بشرم.

 "نظرية الحق اإللهي المقدس أو المباشر": –ثانيًا 
حيث رفضت ىذه األخيػرة  متطكرت النظرية السابقة مع ظيكر المسيحية

فػي ىػذا  اإلنسػانيةلمحكػاـم كتقػدمت  رفضان حاسمان ذلؾ التكييؼ  ير البشػرم
كبقيػة البشػر إال أف  إنسافالمجاؿ نحك الخطكة الثانية التي كاف الحاكـ فييا 

ألف  ما يصػػػطفيو كيكدعػػػو السػػػمطة. كقػػػد سػػػميت ىػػػذه النظريػػػة بيػػػذا االسػػػـ
دكف تدخؿ إرادة أخرل في اختيػاره. مف الحاكـ يستمد سمطتو مف ا مباشرة 

لقػػػػد خاضػػػػت المسػػػػيحية فػػػػي أعقػػػػاب ظيكرىػػػػا صػػػػراعان رىيبػػػػان مػػػػع األبػػػػاطرة 
عمػػػى ديػػػنيـ أركع األمثػػػاؿم  إصػػػرارىـالركمػػػافم كقػػػدمت شػػػيداء ضػػػربكا فػػػي 
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كثبػػت أقػػداـ العقيػػدة الجديػػدة مػػف جيػػة كخفػػت حػػدة الحمػػاس الػػذم يصػػاحب 
ذلػػػؾ البحػػػث عػػػف نػػػكع مػػػف العقائػػػد فػػػي بػػػدايتيا مػػػف جيػػػة أخػػػرلم كبػػػدأ بعػػػد 

 المصالحة بيف العقيدة الجديدة كالسمطة الزمنية بعد ذلؾ الصراع المرير.
ككانت نقطة االرتكاز في تمؾ المصالحة تمػؾ العبػارة الشػييرة التػي قاليػا 

 .114السيد المسيح عميو السالـ: "أعطكا ما لقيصر لقيصر كما  "
رة العقيػدة الجديػدة كرجاليػا ككاف مقتضى ىذه المصالحة أف يترؾ األباط

لػػدينيـ كىػػـ آمنػػكف مقابػػؿ أف يتػػرؾ رجػػاؿ العقيػػدة الجديػػدة شػػعائرىـ كيػػدعكف 
السػػػمطة الزمنيػػػة لألبػػػػاطرة ال يشػػػارككنيـ فييػػػا بػػػػؿ كيػػػدعكف لػػػدعـ سػػػػمطانيـ 

تطػكر كاسػتقر فػي  كما -الطابع المميز لمفكر المسيحي  أصبحكقد  .كتأييده
ىػػػك القػػػكؿ بكجػػػكد ازدكاج فػػػي تنظػػػيـ الجماعػػػة  - عصػػػر اوبػػػاء المسػػػيحييف

كمراقبتيػػػػا بغػػػػرض المحافظػػػػة عمػػػػى أعظػػػػـ مجمػػػػكعتيف مػػػػف القػػػػيـ  اإلنسػػػػانية
فشػػػؤكف الػػػركح كالخػػالص األبػػػدم ىػػػي مػػف اختصاصػػػات الكنيسػػػةم  ؛الخمقيػػة

كمجاؿ تبشيرىا كتعاليميام كيقكـ بيا القساكسة أمػا مجريػات األمػكر الدنيكيػة 
سػػػػالـ كالنظػػػػاـ كالعدالػػػػةم فيػػػػي مػػػػف اختصػػػػاص اليكميػػػػة كالمحافظػػػػة عمػػػػى ال

الحككمػػة المدنيػػة يقػػـك بيػػا عماليػػا كمأمكرييػػام كيجػػب أف تسػػكد بػػيف ىػػاتيف 
 المجمكعتيف عالقة مف القيـ الخمقية تعتمد عمى ركح التعاكف كالتساند.

إلػػػى ىػػػذا التصػػػكر الفكػػػرم لعالقػػػة ىػػػاتيف المجمػػػكعتيف  أشػػػيرككثيػػػران مػػػا 
الس يفيف أك السمطتيفم كىي نظرية استقرت رسػميان  القيـ الخمقية باسـ نظريةب

فػػػػػي أكاخػػػػػر القػػػػػرف الخػػػػػامس بعػػػػػد السػػػػػيس األكؿ" ج" االبابػػػػػ كتابػػػػػةن فسػػػػػجميا 
كقػػػد أصػػػبحت ىػػػذه النظريػػػة تقميػػػدان مقبػػػكالن فػػػي مسػػػتيؿ العصػػػكر  .115المػػػيالد

الكسػػػػطى كأصػػػػبحت نقطػػػػة انطػػػػالؽ فػػػػي بحػػػػكث الطػػػػرفيف عنػػػػدما اسػػػػتقرت 
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م كقػػػاـ الجػػػدؿ الفكػػػرم حػػػكؿ العالقػػػة بػػػيف اطػػػكركاإلمبر المنافسػػػة بػػػيف البابػػػا 
كبمكجػػػب العقيػػػدة فػػػوف الجمػػػع بػػػيف السػػػمطتيف  السػػػمطتيف الركحيػػػة كالزمنيػػػة.

الركحية كالزمنية في يد كاحدة ىك تقميد كثنيم كقػد يكػكف شػرعيان فػي األزمنػة 
كلكنػػػو بعػػػػد ظيػػػكر السػػػيد المسػػػيح لػػػيس إال تحالفػػػػان  مالتػػػي سػػػبقت المسػػػيحية

صػريح مػع الشػيطافم فقػػد أمػر السػيد المسػيح بفصػػؿ ىػاتيف السػمطتيف تقػػديران 
منػػػو لضػػػعؼ الػػػنفس البشػػػريةم كحػػػدان لغركرىػػػا ككبريائيػػػام كبػػػذلؾ فقػػػد أصػػػبح 

 قػسحرامان أف يجمع رجؿ في نطاؽ الديانة المسيحية بيف كظيفتػيف الممػؾ كال
أف يحمػػؿ المقػػب البػػابكم  اإلمبراطػػكرفمػػـ يعػػد فػي مقػػدكر  ذلؾلػػفػي آف كاحػػدم 

فػػػػي  "بػػػػكلس"كقػػػػد كتػػػػب القػػػػديس  .116اإلمبراطػػػػكركال أف يحمػػػػؿ البابػػػػا لقػػػػب 
خطابػػو لمركمػػاف أعمػػؽ مػػا جػػاء فػػي العيػػد الجديػػد أثػػران مػػف الناحيػػة السياسػػية 
حيػػث قػػاؿ "لتخضػػع كػػؿ نفػػس لمسػػالطيف الفائقػػةم ألنػػو لػػيس سػػمطاف إال مػػف 

طيف الكائنػػػة ىػػػي مرتبػػػة مػػػف ام حتػػػى إف مػػػف يقػػػاـك السػػػمطاف ام كالسػػػال
يقػػاكـ ترتيػػب ام كالمقػػاكمكف سػػيأخذكف ألنفسػػيـ دينكنػػةم فػػوف الحكػػاـ ليسػػكا 
خكفػػػان لألعمػػػاؿ الصػػػالحة بػػػؿ لمشػػػريرةم أفتريػػػد أف ال تخػػػاؼ السػػػمطاف افعػػػؿ 

ألنػو خػادـ ا لمصػالح كلكػف إف فعمػت الشػر  ؛الصالح فيككف لؾ مدح منػو
ؼم ألنو ال يحمؿ السيؼ عبثانم إذ ىك خادـ ا. منتقـ لمغضب مػف الػذم خ

يفعؿ الشيء لذلؾ يمػـز أف يخضػع لػوم لػيس بسػبب الغضػب فقػطم بػؿ أيضػان 
بسػػػبب الضػػػػجرم فػػػونكـ ألجػػػػؿ ىػػػذا تكفػػػػكف الجزيػػػة أيضػػػػان. إذ ىػػػـ خػػػػداـ ا 
م مكاظبكف عمى ذلؾ بعينوم فػأعطكا الجميػع حقػكقيـ: الجزيػة لمػف لػو الجزيػة

الجبايػػػػػة لمػػػػػف لػػػػػو الجبايػػػػػة كالخػػػػػكؼ لمػػػػػف لػػػػػو الخػػػػػكؼم كاإلكػػػػػراـ لمػػػػػف لػػػػػو 
 ."117اإلكراـ
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اب العيػػد الجديػػد عمػػى ضػػركرة ت ػػك يػػره مػػف كي  "بػػكلس"كقػػد شػػدد القػػديس 
الطاعػػة  أف معنػػىالتػػزاـ المسػػيحييف بػػاحتراـ السػػمطة الشػػرعية القائمػػةم كأكػػد 

فرض مف أمػر ام كىػذا التأكيػد يسػب  عمػى التعػاليـ المسػيحية طابعػان جديػدان 
يغػػاير طػػابع النظريػػة الدسػػتكرية الركمانيػػةم كمػػا دعػػا إلييػػا رجػػاؿ القػػانكف مػػف 

مف الشػعب نفسػوم كمػف ىنػا ظيػر المبػدأ الػذم أف سمطاف الحاكـ إنما ينبثؽ 
كيالن فػي أكركبػا أال كىػك "كػؿ حكـ بو الطغػاةم كاسػتغمو الممػكؾ المسػتبدكف طػ

سػػػمطة مسػػػتمدة مػػػف ا". كىػػػذا المبػػػدأ الػػػذم يبػػػرر كاجػػػب الطاعػػػة العميػػػاءم 
بيعػػة كاالمتثػػاؿ كاالستسػػالـ الكامػػؿ لمشػػيئة الحكػػاـم فعمػػى الػػر ـ مػػف نفػػي الط

بشران إال أنيـ أصبحكا بشران يتمتعػكف بسػمطاف مػف اإلليية عف الحكاـ كعٌدىـ 
رجػاءلخضػكع لػو كاالمتنػاع عػف مناقشػتوم ا كىػذا السػمطاف يجػب ا األمػػر  كا 
ا في الدار اوخرةم أمػا فػي ىػذه الػدنيا فالسػمع  إلىكمو بشأف ىذا السمطاف 

أف صػػػاحب السػػػمطة كمانحيػػػا لمحكػػػاـ ىػػػك  أسػػػاسكالطاعػػػة كاالمتثػػػاؿ عمػػػى 
كحػػده دكف سػػكاه الػػذم يممػػؾ محاسػػبتيـ عػػف كيفيػػة ممارسػػتيـ ليػػذه السػػمطةم 

ال يحػػؽ ليػػـ كال  –كفقػػان ليػػذه النظريػػة  –لبشػػر العػػادييف ذلػػؾ عمػػى حػػيف أف ا
كال شأف ليـ فيوم  إلييـيجكز أف يناقشكا أكلئؾ الحكاـ عف أمر لـ يعيدكا بو 

 كنعني بو أمر السمطة التي جاءت مف عند ا.
النتػائج القاسػية المريػرة  –بطبيعػة الحػاؿ  –ككأف عمى الشعكب أف تدفع 

كػػػاف عمػػػى الشػػػعكب ك الركمػػػاف كآبػػػاء الكنيسػػػة.  لتمػػػؾ المصػػػالحة بػػػيف أبػػػاطرة
لطغيػاف الحكػاـ كلسػػمطتيـ التػي ال حػدكد ليػا أصػالن سػػمطة  تخضػعأف أيضػان 

 ام كاستمر الحاؿ عمى ذلؾ النحك ما يقرب مف خمسة قركف.
المباشػػػػػر عصػػػػػرىا  اإلليػػػػيكقػػػػد عاشػػػػػت نظريػػػػة التفػػػػػكيض أك االختيػػػػػار 

الميالدمم فكانت أساس حكـ  الذىبي في القرنيف السابع عشر كالثامف عشر
جػػػيمس "الممػػػكؾ فػػػي انكمتػػػرا حتػػػى القػػػرف السػػػابع عشػػػر المػػػيالدم "فقػػػد كػػػاف 
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ممػػؾ انكمتػػرا يصػػؼ الممػػكؾ بػػأنيـ "صػػكر حيػػة  عمػػى األرض" كمػػا  "األكؿ
 ؛جاء في كتاباتو السياسية قكلو "إف مركز الممكية أسمى شيء عمػى األرض

إذ لػػػيس الممػػػكؾ فقػػػط نػػػػكاب ا عمػػػى األرضم كيجمسػػػكف عمػػػى عػػػػرش ام 
 .118كلكف حتى ا نفسو يدعكىـ اولية"

عمػى سػبيؿ تمسؾ بيذه النظرية كقررىا صراحة بعض ممكؾ فرنسػام كقد 
م "لػكيس الثػامف عشػر"ك "لػكيس الخػامس عشػر"ك "لكيس الرابع عشػر"المثاؿم

ت دسػاتيرىـم ككػاف شػعارىـ أف "ممػؾ كأعمنكىا في مذكراتيـ كخطبيـ كمقػدما
نفسػيا كمػا تمسػؾ بػنفس النظريػة  مفرنسا ال يستمد حكمػو إال مػف ا كسػيفو"

فػػػي بدايػػػة القػػػرف الماضػػػيم فكثيػػػران مػػػا ردد  " ميػػػكـ الثػػػاني"ألمانيػػػا  إمبراطػػػكر
مضػػػػمكنيا فػػػػي خطبػػػػو التػػػػي ألقاىػػػػا عمػػػػى الشػػػػعب األلمػػػػانيم فقػػػػد ذكػػػػر ىػػػػذا 

ا كظمو في األرض كأنػو ال ييػدؼ مػف كراء  إرادةنفسو  أنو يعد   اإلمبراطكر
ليػػي ال إتصػػرفاتو إال خيػػر الػػكطف كرفعتػػوم كأنػػو كممػػؾ يحكػػـ بمقتضػػى حػػؽ 

 .119ييسأؿ إال أماـ ا
لمػػا بػػدأ الػػكىف يتسػػمؿ إلػػى  :"نظريللة الحللق اإللهللي غيللر المباشللر" – ثالثللا

االضػمحالؿم كػاف البػد لمكنيسػة  رالركمانيػةم كأخػذت تػدخؿ دك  اإلمبراطكرية
أف تجػػد لألمػػر كمػػو تكييفػػان آخػػر  يػػر ذلػػؾ التكييػػؼ القػػديـ الػػذم كػػاف يطمػػؽ 

 كؿ قيد كيعفيو مف كؿ مناقشة.مف سمطاف األباطرة 
لقد أصبح األباطرة مف الضعؼ بحيث لػـ يعػد مػف السػائ  أف يقػاؿ أنيػـ 

كبدأت نظرية يمثمكف ا عمى األرضم كأف سمطتيـ مف سمطتو كقبس منوم 
العنايػػة اإللييػػة"م  جديػػدة ىػػي "نظريػػة الحػػؽ اإلليػػي  يػػر المباشػػر" أك "نظريػػة

أثنػػاء فػػي كقػػد اسػػتخدمت ىػػذه النظريػػة بأشػػكاؿ شػػتى مػػف القػػركف الكسػػطىم 
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م كالكنيسػػة كالممكيػػات الناشػػئة فػػي أكركبػػا. كاإلمبراطػػكرالصػػراع بػػيف الكنيسػػة 
كف سػػػػمطتيـ مػػػػف ام ف الحكػػػػاـ يسػػػػتمدإكتػػػػتمخص ىػػػػذه النظريػػػػة الجديػػػػدةم 

يمارسػػكنيا بمكجػػب رضػػا الشػػعب المسػػيحي. فػػا ال يختػػار الحكػػاـ اختيػػاران ك 
نمػػا ىػػك يكجػػػو أحػػداث التػػاريخ كالمجتمػػػع تكجييػػان مػػف مقتضػػػاه أف  مباشػػرانم كا 

. كلمػػػا كانػػػت الكنيسػػػة ىػػػي التػػػي تمثػػػؿ بأنفسػػػيـ يختػػػار المسػػػيحيكف حػػػاكميـ
تيػػػار كتباركػػػو. فعنػػػدما أراد المسػػػيحيةم فونيػػػا البػػػد أف ترضػػػى عػػػف ىػػػذا االخ

أف يميد لكي يخمفػو أكالده فػي العػرشم  1817 عاـع" الكرً "أك  ""لكيس التقي
طمػػػع عمػػػى النػػػاس بػػػالقرار اوتػػػي: "قضػػػت إرادة ا القػػػكم أف تالقػػػت ر بتنػػػا 

أكبػػر  "لػػكلير"عمػػى انتخػػاب كلػػدنا العزيػػز  إجمػػاعكر بػػة كػػؿ أفػػراد شػػعبنا فػػي 
كقد أرشدتنا  –أبنائنام كعمى  ذلؾ بدا مف الخير لنا كلجميع شعبنا أنو يجب 

إذا شػاء المػكلىم كذلػؾ  اإلمبراطكريػةأف نعينو كريثان لعػرش  – اإللييةالعناية 
 ".اإلمبراطكرمبعد تتكيجو بالتاريخ 

كيسػػتفاد مػػف ذلػػؾ أف اعػػتالء العػػرش فػػي مطمػػع العصػػكر الكسػػطى كػػاف 
ينتخبػػػػو "عكامػػػػؿ مجتمعػػػػة: كػػػػاف الممػػػػؾ يػػػػرث العػػػػرشم ك يرتكػػػػز عمػػػػى ثالثػػػػة

 .120منو"لياـ مباشر وبالطبع يحكـ بورادة ا أك ب"م ككاف "الشعب
حاكمػػان شػػرعيان إال بعػػػد أف  دكتأسيسػػان عمػػى ذلػػؾ فػػوف الحػػاكـ لػػػـ يكػػف يعػػ

كانت الكنيسة تقكـ لو ببعض الطقكس المدنية التي تنبػ  عػف رضػاىا عنػوم 
كالحػػػاكـ يظػػػؿ حاكمػػػان شػػػرعيان مػػػا دامػػػت الكنيسػػػة راضػػػية عنػػػو كمػػػا سػػػار فػػػي 

 رعيتو كفقان لقكاعد المسيحية كما تقرىا الكنيسة بطبيعة الحاؿ.
السػػمطات كمػا كػػاف مػػف  ؼ الجديػػد لػـ يعػػد الحػػاكـ مطمػؽي ػكفػي ظػػؿ التكي

نما أصبح مػف  مقبؿم كلـ يعد حسابو مؤجالن تأجيالن كامالن إلى الدار اوخرة كا 
 بعػٌده لمتعػاليـ المسػيحية  واتباعالمتصكر مساءلتو مف قبؿ الكنيسة عف مدل 

                                                           
 .337(، ص 9335)بٌروت: دار النجاح،  تارٌخ الفكر السٌاسً،ٌز الغنام. إبراهٌم دسوقً أباظة، وعبد العز193
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تمػػؾ التعػاليـ. كقػػد ظمػػت ىػػذه  إطػػارمنػدكبان منيػػا لمباشػػرة السػػمطة الزمنيػة فػػي 
عصر النيضة في أكركبا كلقد كانت نظرية الحػؽ  النظرية سائدة حتى بداية

اإلليي  ير المباشرة ىي أكؿ محاكلة لمحد مف السمطاف المطمؽ لمممكؾ فػي 
العصػػػكر الكسػػػطى المسػػػيحية. كمػػػع ذلػػػؾ فػػػوف ىػػػذه النظريػػػة تصػػػمح لتبريػػػر 

شػػػأف جميػػػع النظريػػػات الثيكقراطيػػػةم فالنظريػػػة تتفػػػؽ مػػػع كالسػػػمطاف المطمػػػؽ 
ف كانػػت  يرىػػا مػػف النظريػػات فػػي أ ف السػػمطة فػػي حػػد ذاتيػػا مػػف عنػػد ام كا 

تفتػػػػرؽ عنيػػػػا إذ تجعػػػػؿ اختيػػػػار الحػػػػاكـ لمشػػػػعبم كال شػػػػؾ أف الحػػػػاكـ الػػػػذم 
ف كاف الشعب ىك الذم اختاره.  يمارس سمطة إليية يستطيع أف يستبد بيا كا 
فمػا داـ الحػاكـ يسػتمد سػمطتو مػف ا فيػك ال يكػكف مسػؤكالن أمػاـ أحػد  يػػره. 

مقراطي لمحػاكـ ال يعنػي حتمػان أف يكػكف الحكػـ حػرانم بػؿ يمكػف فاالختيار الدي
 أف يككف استبداديان.

كعمى ىذا األساس فوف نظرية الحؽ اإلليي  ير المباشرم تصمح أساسان 
لحكػػػـ ديمقراطػػػي حػػػرم كمػػػا تصػػػمح كبدرجػػػة أكبػػػر كأعمػػػؽ لحكػػػـ اسػػػتبدادم 

 مطمؽ.
كقػػد أرجعػػت  مالثيكقراطيػػة عمكمػػان كيالحػػظ فػػي ىػػذا المجػػاؿ أف النظريػػات 

أساس السمطة كمصػدرىا إلػى ام تػؤدم إلػى إطػالؽ سػمطاف الممػكؾ كتحػـر 
عمى الشػعكب تحريمػان مطمقػان مقاكمػة حكػاميـ حتػى لػك كػانكا مسػتبديف ألنيػـ 

لعقػػػػاب المفسػػػػديف فػػػػي  اإلليػػػػيالعنايػػػػة اإللييػػػػةم ككسػػػػيمة االنتقػػػػاـ ك ظػػػػؿ ا 
 .121األرض

نظريػػات التػػي ابتكػػرت لتبريػػر كفػػي الكاقػػعم إف العقػػؿ ال يقبػػؿ مثػػؿ ىػػذه ال
اسػػػتبداد الممػػػكؾم فقػػػد حػػػدث صػػػراع مريػػػر فػػػي القػػػركف الكسػػػطى بػػػيف الدكلػػػة 
 .كالكنيسػػػػة أك بػػػػيف السػػػػمطة الزمنيػػػػة )المدنيػػػػة( كالسػػػػمطة الدينيػػػػة )الركحيػػػػة(

                                                           
 .125مرجع سابق، ص النظم السٌاسٌة، محمد كامل لٌلة. 191
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كانتيػػى الصػػراع بغمبػػة األكلػػى عمػػى الثانيػػةم كانقضػػى بالتػػالي عيػػد نظريتػػي 
 –كظيػػػرت نظريػػػات جديػػػدة  "مباشػػػر يػػػر الم"ك "التفػػػكيض اإلليػػػي المباشػػػر"

ترجػػػع  –بفعػػػؿ تحػػػرر الفكػػػر مػػػف أ ػػػالؿ الػػػديف كالكنيسػػػة كظيػػػكر العممانيػػػة 
سػػػيادة الحكػػػاـ كسػػػمطاتيـ فػػػي الدكلػػػة إلػػػى إرادة الشػػػعبم فالشػػػعب بػػػات ىػػػك 
مصػػدر ىػػذه السػػيادةم كأسػػاس جميػػع السػػمطات فػػي الدكلػػةم كبػػذلؾ ال تكػػكف 

اإلرادة الحػػػرة لمجماعػػػة التػػػي  السػػػمطة الحاكمػػػة مشػػػركعة إال إذا كانػػػت كليػػػدة
تحكميا كيطمؽ عمػى ىػذه النظريػات اسػـ النظريػات الديمقراطيػة أك "نظريػات 

 المصدر الشعبي لمسمطة".
نظريلللات المصلللدر الشلللعبي ) - النظريلللات الديمقراطيلللة - المطملللب الثلللاني

 (:لمسمطة
حتػػػى بػػػدأ ينحسػػػر القػػػرف الخػػػامس عشػػػر عمػػػى االنتيػػػاءم  شػػػارؼف إمػػػا 
الذم كاف يمثؿ العمكد الفقرم لمعصكر الكسػطى ككيانيػا  –اإلقطاعيالنظاـ 

 األساسي في المجاؿ االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي تػدريجيان عػف أكركبػا
مبشػػػػػران بمرحمػػػػػة جديػػػػػدة مػػػػػف مراحػػػػػؿ التػػػػػاريخ األكركبػػػػػي كىػػػػػي "العصػػػػػكر  -

تمؾ العصكر التي كانت في الكاقع نكعان مف القكؿ الشامؿ في كػؿ  ؛الحديثة"
م اإلقطػػػػاعيمنػػػاحي الحيػػػػاةم فقػػػػد بػػػدأ النظػػػػاـ الرأسػػػػمالي يحػػػؿ محػػػػؿ النظػػػػاـ 

 إلػىكبدأت الدكلة المركزيػة تسػتعيد سػمطاتيا بعػد أف كانػت مفككػة األكصػاؿ 
التي يكػاد أف يكػكف كػؿ منيػا دكيمػة مسػتقمة داخػؿ  اإلقطاعياتمجمكعة مف 

كػػػر م كانحسػػػرت سػػػمطات الكنيسػػػة كرجػػػاؿ الػػػديف كحمػػػت حريػػػة الفاألـالدكلػػػة 
 محؿ العقائد الرسمية التي كانت الكنيسة تفرضيا فرضان عمى رعاياىا.

ك يرىػػػا قػػػد تركػػػت بصػػػماتيا الكاضػػػحة عمػػػى الفمسػػػفة  إف ىػػػذه المعطيػػػات
السياسية الحديثة التي أصبحت سماتيا الغالبة أنيا فمسفة تدعك إلػى التغييػر 

ـ مخمفػػػات الماضػػػي البغػػػيض المتمثػػػؿ فػػػي قػػػي تػػػرؾكنبػػػذ الجمػػػكد كالتخمػػػؼ ك 
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حػػالؿ قػػيـ جديػػدة محميػػا ترتكػػز عمػػى تمجيػػد ىاكتقاليػػد العصػػكر الكسػػطى م كا 
 المجاالت كافة.الحرية الفردية في  ياكتقديس

الفمسفة السياسػية  قدمتو"نظرية العقد االجتماعي" ىي مف أىـ ما  مكلعؿ
التي سػادت طػكاؿ  "اإللييالحؽ "في مطمع العصكر الكسطى كبديؿ لنظرية 

ت شػػرعية الحكػػـ ارتػػد   "العقػػد االجتمػػاعي"العصػػكر الكسػػطىم كطبقػػان لنظريػػة 
مصػػػػدرىا األصػػػػيؿ كىػػػػي "إرادة الشػػػػعب بعػػػػد أف كانػػػػت ىػػػػذه الشػػػػرعية  إلػػػػى

 .122مستمدة مف الذات اإلليية"
ذا كانت فكرة العقد االجتماعي ترتبط بالفيمسكؼ الفرنسػيم  جػاف جػاؾ "كا 

ر عػف آرائػو كآراء مػف سػبقكه و خير مػف فرضػيا كعب ػفيذا يعكد إلى أن "ركسك
كمػف أىػـ  ".العقػد االجتمػاعي"بأسمكب ثكرم رائع في كتابو الشػيير المسػمى 
بالشػرح كالتحميػؿ كػالن مػف  أيضػان  الفالسفة الذيف تناكلكا فكرة العقد االجتماعي
 أرادتفسػير معػيف لمنظريػة  امنيمػ "تكماس ىكبز" ك"جكف لػكؾ" كقػد كػاف لكػؿو 

بو تدعيـ األفكار السياسية التي كاف ينادم بيا كينحصر الخالؼ بيػنيـ فػي 
 النظرية في نقطتيف:ىذه تفسير 

 السابقة عمى كجكد العقد االجتماعي. اإلنسافىي حالة  النقطة األولى:
 .ىي تحديد طرفي العقد كآثاره النقطة الثانية:

كقد كاف طبيعيان أف يسفر ىذا الخالؼ المػزدكج بيػنيـ عػف نتػائج متباينػة 
 .إليورتبيا كؿ منيـ عمى التعاقد بما يتفؽ كآرائو السياسية كما سبؽ اإلشارة 

أف الفكػػر التعاقػػدم برمتػػو قػػد أسػػيء فيمػػو كتفسػػيره  كمػػف الجػػدير بالػػذكرم
خػتالؼ لما شابو مف  مكض كاضطراب في بعض المكاقع لدل أصحابو كال

النػػػاس فػػػي تفسػػػير أقػػػكاليـ بحسػػػب ميػػػكليـ كأىػػػكائيـ لدرجػػػة أنيػػػـ جعمػػػكا مػػػف 

                                                           
ترجمة: نصار عبد هللا، )القاهرة: الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،  أعالم الفلسفة السٌاسٌة المعاصرة،أنطونً دي كرسبً، وكٌنٌث مٌنوج. 199
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"ىػػػػكبز" داعيػػػػة لمدكتاتكريػػػػة كالسػػػػمطة المطمقػػػػة لمحػػػػاكـم كمػػػػف "لػػػػكؾ" نصػػػػيران 
 لمديمقراطية الميبراليةم كمف "ركسك" مؤيدان لحكـ األ مبية المطمقة.

اعي مػف كقػد يكػكف السػبب فػي ىػذا التضػارب ىػك مػا لفكػرة العقػد االجتمػ
نتػػائج عمميػػة خطيػػرة فػػي النظػػاـ السياسػػي لمدكلػػةم فيػػي ليسػػت مجػػرد نظريػػة 
نمػا ىػي األسػاس فػي  لتفسير األصؿ في كجكد الحككمة كالمجتمع المدنيم كا 
تحديػػد حمػػكؿ بعػػض المشػػاكؿ األساسػػية السياسػػية مثػػؿ مصػػدر السػػيادة فػػي 

كيفيػة تحديػد  الدكلةم قيمػة حقػكؽ األفػراد إزاء الدكلػةم مػدل الحريػات الفرديػةم
الحقكؽ كالكاجبات في الدستكرم إلى  ير ذلؾ مف أميات المسائؿ السياسػية 

 .123في الدكلة.
 :"توماس هوبز"نظرية العقد االجتماعي عند أواًل: 

 أكائػػػؿمػػػف م (1679-1588) يعػػػد الفيمسػػػكؼ االنكميػػػزم تكمػػػاس ىػػػكبز
العقػػد االجتمػػاعي كذلػػؾ فػػي تتنػػاكؿ مفيػػـك صػػيا ة نظريػػة  إلػػىالػػذيف بػػادركا 

. ككممػة لكياثػاف 124بعنكاف "لكياثػاف" م1651كتابو الشيير الذم أصدره عاـ 
ىػػػي لفػػػظ عبػػػرم يصػػػؼ كحشػػػان بحريػػػان ىػػػائالن يقيػػػر كػػػؿ الكحػػػكش األخػػػرلم 
كيسػػيطر سػػيطرة تامػػة عمػػى جميػػع الحيكانػػات المكجػػكدة فػػي مممكتػػوم كيبػػػث 

 .125الرعب فييا
كيػة المنيعػة القػادرة عمػى القضػاء عمػى أما مكضكعو فيك إقامة الدكلة الق

أشكاؿ الفكضػى كاالضػطرابم كالفػتف كالحػركب األىميػة كتحقيػؽ األمػف  كافة
كالحماية لرعاياىا... "كعمى ىذا األساس فػوف البشػر العقػالء الػكاقعيف سػكؼ 

                                                           
 .12(، ص 1171)الكوٌت: وكالة المطبوعات،  فلسفة القانون والسٌاسة، -إٌمانوٌل كانط عبد الرحمن بدوي. 193

سٌتم فً المطلب الذي بٌن أٌدٌنا عرض أهم األفكار التً وردت فً نظرٌة "توماس هوبز" حول العقد االجتماعً، ولكن للمزٌد من التفاصٌل 194

 كتاب "هوبز" ذاته:  حول هذه النظرٌة، انظر بكٌفٌة عامة:

Thomas Hobbes. Leviathan "The Matter, Form, and Power of a Common-Wealth, Ecclesiasticall 

and Civill". (London: Andrew Croocke), 1651.  

 (. 1114، 3اإلنجٌل. الترجمة الٌسوعٌة، )بٌروت: دار المشرق، ط.195



 
 

155 
 

يػػػركف أنيػػػـ فػػػي حاجػػػة ماسػػػة ألف يحكمػػػكا بكاسػػػطة دكلػػػة تكػػػكف عمػػػى  ػػػرار 
حتى تقكـ بحمايتيـم دكلة قكية منيعةم تغدك محاكلة تقكيضيا ضربان  "التنيف"

ألنو ال تكجد قكة عمػى األرض تعػادؿ قكتػوم كمػا جػاء فػي سػفر  ؛مف الجنكف
التنػيف" بأنػو "لػيس لػو فػي األرض مثيػؿم "كىك يصػؼ "المكياثػاف" أم  ".أيكب

ًمػػؾه كقػػد طيبًػػعى عمػػى عػػدـ الخػػكؼ كيسػػدد نظػػره إلػػى كػػؿ متعػػاؿو  عمػػى  . كىػػك مى
 .126ف الكبرياء"الجميع بي  

ىػػك الدكلػػة كلػػيس الحػػاكـ أك الممػػؾ كمػػا يقػػاؿم خطػػأ فػػي كثيػػر  "التنػػيف" ػػػػف
سػمت بنػاء كالتػي ري   ػالؼ الكتػابم صػكرةبقمػيالن  التأمػؿمف األحيافم كيكفي 

اني فػػػػىػػػذا اإللػػػو ال "ىػػػػكبز"عمػػػى فكػػػرة مػػػف تخطػػػػيط المؤلػػػؼم حيػػػث يصػػػكر 
"Mortal God" كالمقصػػكد بػػػذلؾ أف  معمػػى شػػكؿ عمػػالؽ  زيػػر الشػػعر(

جسػػـ ىػػذا العمػػالؽ يتػػألؼ مػػف اوالؼ مػػف أفػػراد البشػػرم رسػػمت عمػػى نحػػك 
مصغر جدان ليتـ تركيب الجسـ منيا ىػذا الجسػـ الضػخـ العمػالؽ اليائػؿ أم 
الدكلػػةم حيػػث يضػػع عمػػى رأسػػو التػػاج كيحمػػؿ السػػيؼ فػػي يػػده اليمنػػى فيػػػك 

قكانيف كىك الذم يعمف الحربم كيشف المعارؾم كما الذم يممؾ القكة كيسف ال
ىك كاضح في الصكرة الصغيرة عمى يسارهم كعصػا البابكيػة فػي يػده اليسػرل 
كمعنػػى ذلػػؾ أنػػو يشػػرؼ عمػػى الكنػػائس كاألمػػكر الركحيػػةم كالمسػػائؿ الدينيػػة 

 . (بصفة عامةم كذلؾ كاضح مف الصكرة الصغيرة عمى يمينو
ذلػػؾ "التنػػيف" يمسػػؾ بالسػػمطتيف المدنيػػة ككػػؿ ىػػذا يعنػػي فػػي النيايػػة أف 

فال تكجد قػكة عمػى األرض تعػادؿ قكتػوم  م(الدنيا كالديف) كالدينية في آف معان 
الفػاني  اإللػوفػي أعمػى صػكرة الغػالؼ العبػارة اوتيػة "فيػذا "ىػكبز"كليذا كتػب 

."  ىك الذم يسدد نظره إلى كؿ متعاؿو
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تحػدث فػي القسػـ فقػد  ؛127كتابو إلى أربعػة أقسػاـ رئيسػة "ىكبز"كقد قسـ 
األكؿ منػػو عػػف "المػػادة" التػػي تصػػنع منيػػا الدكلػػة ككػػذلؾ عػػف صػػانع الدكلػػةم 

" الػػذم يتػػألؼ مػػف جسػػـ العمػػالؽ اإلنسػافكىمػا فػػي الحقيقػػة شػػيء كاحػػد ىػػك "
 كما سبؽ أف ذكرنا.

تحميمػػػو مكػػػرران  "ىػػػكبز"م فقػػػد بػػػدأ "الفػػػرد اإلنسػػػاف"ىػػػك  اإلنسػػػافكبمػػػا أف 
الفػرد مػف  اإلنسػافلػدل  مػانظرية السػيككلكجية فػي تطػكير المعرفػةم كمبينػان ال

م ثػػـ يصػػؼ الحالػػة التػػي كػػاف عمييػػا الجػػنس إلػػخعكاطػػؼ كميػػكؿ كأىػػكاء... 
 البشرم قبؿ قياـ الدكلة كما فييا مف بؤس كشقاء. 

 مالحديث عف "الككمنكلث" إلىفي القسـ الثاني مف الكتاب  "ىكبز"ينتقؿ 
الػػػػػذم يعتبػػػػػره ىػػػػػكبز مػػػػػف "صػػػػػنع  مفيا المجتمػػػػػع السياسػػػػػيأم الدكلػػػػػة بكصػػػػػ

 ؟الصػناعي". حيػث يتحػدث كيػؼ صػنع اإلنسػاف" أك كما يقػكؿ ىػك "اإلنساف
كما المنشأ أك األصؿ الذم صدر عنو؟ كما تعريؼ  ؟كما ىي مبررات قيامو

التػػػي قطعيػػػا المػػػرء عمػػػى كمػػػا ىػػػي العيػػػكد كالمكاثيػػػؽ  ؟(الككمنكلػػػث)الدكلػػػة 
كمػػػا ىػػػي حقكقػػػو كمػػػا ىػػػي كاجباتػػػو؟ كمػػػف أيػػػف جػػػاءت سػػػمطة الدكلػػػة  ؟نفسػػػو

 كسيادتيا؟ كما الذم يعمؿ عمى فنائيا كما ىي عكامؿ تفككيا؟
أمػػػا القسػػػـ الثالػػػث مػػػف الكتػػػاب فيػػػك يضػػػع عنكانػػػان لػػػو باسػػػـ "الككمنكلػػػث 

يتحػػػػػدث فيػػػػػو عػػػػػف المبػػػػػادئ التػػػػػي تقػػػػػكـ عمييػػػػػا فكػػػػػرة السياسػػػػػة  مالمسػػػػػيحي"
 المسيحية. 

رابػػع كاألخيػر مػف الكتػػاب فونػو يضػع عنكانػػو "مممكػة الظػػالـ" أمػا القسػـ ال
كيتحػػدث فيػػو عػػف الظػػػالـ الركحػػي النػػاتج عػػف سػػػكء تأكيػػؿ الكتػػاب المقػػػدس 

 يعتقػػػدهكالمعتقػػػدات المتصػػػمة بيػػػام كىػػػك مػػػا  كاإليمػػػاف بالعفاريػػػت كالشػػػياطيف
 بقايا مف الديانات الكثنية. "ىكبز"

                                                           
 .56(، ص 9314كلٌة الحقوق،  –)دمشق: جامعة دمشق  اسٌة،النظم السٌحسن البحري. 197



 
 

157 
 

ىمػا القسػماف  مػف الكتػاب انيأف القسـ األكؿ كالث كمف الجدير ذكرهم ىك
 الميماف في عرض فمسفة ىكبز عند اإلنساف ثـ فمسفتو السياسية.

فمسػػػفتو السياسػػػية فػػػي كتابػػػو بالمعػػػاني  عػػػرضفػػػي  "ىػػػكبز"كقػػػد اسػػػتعاف 
الحقػػػكؽ الطبيعيػػػة ك القػػػانكف الطبيعػػػيم ك الرائجػػػة فػػػي عصػػػرهم مثػػػؿ المسػػػاكاةم 

م لكنػػػو يعػػػالج ىػػػذه إلػػػخالعدالػػػة... ك السػػػيادةم ك العقػػػد االجتمػػػاعيم ك لإلنسػػػافم 
المعاني عمى نحك يختمؼ كثيران عف معالجة فالسػفة السياسػة السػابقيف عميػو 

 "جػػػػػاف بػػػػػكداف"م ك"تكمػػػػػا األكػػػػػكيني"م كالقػػػػػديس "أرسػػػػػطك"ك "أفالطػػػػػكف"مثػػػػػؿ 
فػي األنانيػة كحاجػة  "ميكػافيمي"بػآراء  "ىػكبز"م كذلؾ تػأثر "ىكجك بركتيكس"ك

 .128الحاكـ إلى السمطة المطمقة
 حالة البشر قبل قيام الدولة: - أ

فػي القسػـ األكؿ مػف كتابػو "لكياثػاف" حالػة البشػر قبػؿ قيػاـ  "ىكبز"تناكؿ 
كتحديدان في القسـ الثالث عشر مف كتابو كالذم يحمؿ عنكاف "الحالة  مالدكلة

أشػار إلػى أف  ثحيػ مالطبيعية لمجنس البشرم كما فييػا مػف سػعادة أك بػؤس"
حيف أف المجتمػع  عمىحالة الفكضى ىي الحالة الطبيعة في حياة اإلنسافم 

المػػنظـ ىػػك "مجتمػػع صػػناعي" أكجػػده اإلنسػػاف بورادتػػوم معارضػػان بػػذلؾ فكػػرة 
التػػػي ظمػػػت سػػػائدة فػػػي تػػػاريخ الفكػػػر السياسػػػي طيمػػػة فتػػػرة العصػػػر  "أرسػػػطك"

ىب إلػػػى أف القػػػديـ كالكسػػػيطم كحتػػػى عصػػػر النيضػػػة كىػػػي الفكػػػرة التػػػي تػػػذ
قبػػؿ عمػػػى الحيػػاة فػػػي جماعػػة سياسػػػية منظمػػػة اإلنسػػاف مػػػدني بػػالطبع كأنػػػو يي 

 .129بفطرتو
لػػػيس كائنػػػان اجتماعيػػػان بطبعػػػو )أم لػػػيس لديػػػو  "ىػػػكبز"إف اإلنسػػػاف عنػػػد 

م كلػيس كائنػان عقميػان "أرسػطك"استعداد كميؿ طبيعي إلى االجتماع( كما يقكؿ 
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التنػػػكير فػػػي القػػػرف الثػػػامف مجػػػردان كمػػػا قػػػاؿ أيضػػػان فيمػػػا بعػػػد فالسػػػفة عصػػػر 
عشػػرم بػػؿ ىػػك كػػائف شػػرير يفػػكؽ فػػي الكحشػػية أشػػرس الحيكانػػات المتكحشػػة 

 متدفعػو المصػمحة الذاتيػةك خبيػثم ك فاسدم ك جبافم ك  م"لإلنسافذئب  اإلنساف"
خػػاؼم كتػػتحكـ فيػػو الغرائػػز األكليػػة مػػف أنانيػػة كجشػػع. كىػػك ال يػػذعف إال إذا 

ب السػػػالـ لمسػػػالـم بػػػؿ خكفػػػان مػػػف كال يضػػػحي بمصػػػالحو إال مر مػػػانم كال يحػػػ
 نتائج الحرب.

 إف  يعد مف أصحاب النزعات الفرديةم حيث يعتقد  "ىكبز"كمف ىنام فوف 
بطبعػػػو عاشػػػؽ لفرديتػػػوم ال يتكقػػػؼ عػػػف البحػػػث عػػػف القػػػكة لتحقيػػػؽ  اإلنسػػػاف

األمػػػافم كتجنػػػب خطػػػر المػػػكت كال مفػػػر مػػػف أف يسػػػمؾ نحػػػك اوخػػػريف نفػػػس 
 .130سمكؾ الذئب مع أقرانو

الفكػػػرة ال يمكػػػف الحصػػػكؿ عمييػػػا إال عػػػف طريػػػؽ الصػػػراعم فعمػػػى كلكػػػف 
الرجػػاؿ أف يصػػارعكا أكالن لمحصػػكؿ عمػػى المصػػادر الطبيعيػػة النػػادرة كعمػػييـ 

ثػػػـ  مثانيػػػان أف يػػػدافعكا عػػػف أنفسػػػيـ حتػػػى ال تشػػػيع القػػػكة التػػػي حصػػػمكا عمييػػػا
حػث عمييـ ثالثان في حالة ندرة المصادر الطبيعية كتكفر األمف كاالسػتقرار الب

عػػػف االسػػػتعالء كالػػػذم ال يكػػػكف إال بالحصػػػكؿ عمػػػى قػػػكة تضػػػاؼ إلػػػى القػػػكة 
 .األصمية

دكافػػػع أساسػػػية لمنػػػزاع ىػػػي  ةفوننػػػا نجػػػد فػػػي طبيعػػػة اإلنسػػػاف ثالثػػػ"كليػػػذا 
 .131"التنافسم كانعداـ الثقة المتبادلةم كالر بة الجامحة لممجد كالشيرة
م تجعػػؿ حالػػػة ىػػذه الػػدكافع أك العمػػؿ العظيمػػة الػػثالث لمنػػزاع بػػيف النػػاس

الطبيعػة حالػة حػػرب بالفعػؿم كىػػذه الحػرب تكػكف "حػػرب كػؿ إنسػػاف ضػد كػػؿ 
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إذان مجػػاؿ لمقػػكة الباطشػػةم كىػػذا ىػػك الكضػػع البػػائس لإلنسػػاف  لحيػػاةإنسػػافم فا
 .132في حالة الطبيعة

 :المجتمع السياسي المنظم إلىاالنتقال من حالة الفوضى  - ب
الشػاممة لما كانت حالة الطبيعة ىي حالة مف الفكضػى العارمػة كالحػرب 

التي يشنيا الجميع ضد الجميعم كاف البد لمناس مف الخركج مف ىذه الحالة 
حالػة التنظػيـ السياسػي كالتمسػؾ بيػذا النظػاـ  إلىكالفكضى"  اإلضراب"حالة 

قانكف بعد ذلؾ إلى ما سماه فقياء ال باإلضافة مالذم يحقؽ األمف كاالستقرار
أم التػػػي تقػػػكـ أساسػػػان بحمايػػػة األمػػػف فػػػي الػػػداخؿ كصػػػد  ؛"بالدكلػػػة الحارسػػػة"

 الغارات عف الحدكد في الخارج.
لعؿ اإلدراؾ العميؽ ليذه الحقيقػة يمك ػف مػف تفسػير تفكيػر "ىػكبز" بجعػؿ 

المػدخؿ المناسػب لبنػاء الدكلػةم  (حالة الفكضى كاالضطراب) "حالة الطبيعة"
 .لفكرتو عف التنظيـ السياسي بالحديث عف الفكضى الطبيعيةد كلماذا مي  

أف النػاس كممػػا أدركػػكا الػػذم دفعػو ليػػذا الخيػار ىػػك السػبب  إف فػي الكاقػػع
عػػف كعػػي النتػػائج السػػيئة المترتبػػة عمػػى حالػػة الفكضػػى كاالضػػطرابم تشػػبثكا 

دائمػػػان يضػػػع نصػػػب  "ىػػػكبز"كفػػػي الحقيقػػػة كػػػاف  .بالقػػػانكفم كتمسػػػككا بالنظػػػاـ
عػف عػادة كػاف يتبعيػا الفػرس  "كػكسإمبري تكسسػك"ا ركاه الفيمسػكؼ و مػيعين

فقػػػد جػػػرت العػػػادة أف يتػػػرؾ النػػػاس عنػػػدما  ؛فػػػي فػػػارس فػػػي العصػػػكر القديمػػػة
قانكفم حيث تعـ الفكضى  ك دكف ممؾ مف يمكت الممؾ في فارس خمسة أياـ 

كاالضػػػطراب جميػػػع أنحػػػاء الػػػبالد. ككانػػػت الغايػػػة مػػػف ذلػػػؾ أنػػػو بنيايػػػة ىػػػذه 
أقصى  إلىلخمسة تككف حالة السمب كالنيب كاال تصاب قد كصمت األياـ ا

مدلم مما يدفع الذيف يبقكف عمى قيد الحياة بعد ىذه الفكضػى الطاحنػة إلػى 
تشػػػكيؿ كالء حقيقػػػيم كصػػػادؽ لمممػػػؾ الجديػػػدم إذ تكػػػكف التجربػػػة قػػػد عممػػػتيـ 
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مػػػػػدل رعػػػػػب الحالػػػػػة التػػػػػي يكػػػػػكف عمييػػػػػا المجتمػػػػػعم إذا مػػػػػا  ابػػػػػت السػػػػػمطة 
 .133السياسية

ىػػػذه الحالػػػة األليمػػػة المتمثمػػػة فػػػي حالػػػة الطبيعػػػةم كمػػػف أسػػػباب الحػػػركب 
مجتمػػع تسػػكده قػػكانيف تحكػػـ الجميػػعم  إيجػػادكالنػػزاع كانتيػػى إلػػى أف العػػالج 
 فيزكؿ الخكؼ كالنزاع بيف أفراده.

 كيؼ يمكف إيجاد ىذا المجتمع؟ أماـ "ىكبز":  عرضوكلكف السؤاؿ الذم 
يكجػػد مثػػؿ ىػػذا المجتمػػع إال بتخمػػي األفػػراد نػػو ال يمكػػف أف إ "ىػػكبز"يػػرل 

 معػػف حقػػػكقيـ كشػػػيكاتيـ الخاصػػة فيمػػػا يتصػػػؿ بتكجيػػو النظػػػاـ فػػػي المجتمػػػع
كعمػػى الكػػؿ أف يخضػػعكا إلرادة كاحػػدة. ليػػذا اتفقػػكا عمػػى تفػػكيض أمػػرىـ إلػػى 

كاحدة تتكلى فرض نفسيا عمى اوخريفم أم انتقاؿ حقكؽ كؿ فػرد إلػى  إرادة
ى كػؿ فػرد مػا عػدا كاحػدان عػف حقكقػو الطبيعيػةم فمػف ألنػو إذا تخمػفػرد كاحػد. 

عػف حقكقػوم  الكاضح أف حقكؽ ىؤالء ستذىب إلى ىذا الكاحد الذم لـ يتخؿ  
كسػػػيككف ىػػػذا الكاحػػػد أقػػػكل مػػػف البػػػاقي بمجػػػرد تخمػػػي ىػػػؤالء عػػػف حقػػػكقيـ. 

تحقيػؽ األمػف كالعػدؿ ليػؤالء  إلىكستزداد قكتو بما يقكـ بو مف أعماؿ تؤدم 
 فوف سمطة الحاكـ ستقـك عمى أمريف ىما: اوخريفم كمنو

 .تخمي األفراد عف حقكقيـ . أ
 الغاية التي مف أجميا تخمكا عف حقكقيـ كىي السالـ كالعدؿ. . ب

األكؿ:  أنػػو بػػيف ثالثػػة أطػػراؼ: "ىػػكبز"كمػػا يميػػز العقػػد االجتمػػاعي عنػػد 
يػك الطػرؼ الػذم ال فالثالػث: أمػا م كافػة متعاقد فردمم الثاني: أفراد المجتمع
دكف أف يقػػدـ شػػيئان فػػي المقابػػؿ كذلػػؾ مػػف يػػدخؿ فػػي العقػػد إال لالنتفػػاع منػػوم 

عمػى شػركط العقػد يكافػؽ فيػو الحػاكـ فيػك عقػد مػف نػكع خػاصم  .ىك الحاكـ
 دكف أف يمتـز بشيء تجاه الغير. مف لكف 
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رد بالعضػػػكية الدائمػػػة  يػػػر القابمػػػة م يمػػػـز الفػػػ"ىػػػكبز"كالعقػػػد كمػػػا تصػػػكره 
لمفسػخم فػي مجتمػع سياسػي ميمتػػو األكلػى كالكحيػدة بمجػرد تشػكيمو أف يعػػيف 

أـ جماعػة ديمقراطيػة( لػو سػمطة  مم أـ قمة مػف النػاسان حاكمان )سكاء أكاف فرد
كضػػػػػػع القػػػػػػكانيفم كالفصػػػػػػؿ فػػػػػػي المنازعػػػػػػات كصػػػػػػيا ة األحكػػػػػػاـ كالحقػػػػػػكؽ 
ذا مػػػػػا عػػػػػيف الحػػػػػاكـ فعمػػػػػى المػػػػػكاطف الخضػػػػػكع لػػػػػو كالطاعػػػػػة  كالكاجبػػػػػاتم كا 

فػػي مقابػػؿ مػػا يحققػػو لػػو الحػػاكـ مػػف حمايػػة ضػػد منتيكػػي القػػكانيف  مطمقػػةالم
تػـ ىػذا التعيػد تحػكؿ الحشػدم أك جميػكر النػاس  عنػدما .كضد أعػداء الػكطف

كىػذه فػي  "مالككمنكلػث"الذيف اتحدكا في شخص كاحدم إلى ما تسميو الدكلػة 
نجػػد أف قيػػاـ الفػػاني. كىكػػذا  اإللػػو)التنػػيف( العظػػيـ أك  "المكياثػػاف"الكاقػػع نشػػأة 

الدكلػػة يعنػػي أف يتنػػازؿ النػػاس جميعػػان لصػػاحب السػػيادة عػػف سػػمطتيـ فتركػػز 
فػػػي يػػػده سػػػمطة عظيمػػػة يخافكنيػػػام باإلضػػػافة إلػػػى حقػػػو بوصػػػدار القػػػراراتم 
كالقيػػػاـ بكػػػؿ مػػػا مػػػف شػػػأنو حفػػػظ النظػػػاـ كتحقيػػػؽ األمػػػف كاألمػػػاف لممػػػكاطنيف 

 جميعانم كالدفاع عنيـ ضد أم عدكاف.
القياـ بالثكرة عمى الحاكـ أك تغيير النظاـ المقرر في كال يحؽ لممكاطنيف 

 مالمجتمػػعم كلػػيس ألحػػد أف ينشػػػؽ عػػف الدكلػػة كالنظػػػاـ الػػذم أقرتػػو األ مبيػػػة
ألف مػػف يمكمػػو ىػػك الػػذم  ؛الـ عمػػى أفعالػػويػػكباإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ فالحػػاكـ ال 

ذلػؾ كمػو نػاقض نفسػو أك يمػـك أفعالػو الخاصػة. ك م فكأنػو يإصػدارىالو فػي خك  
 :بقكلػػو "ىػػكبز"يجعػػؿ لمحػػاكـ سػػمطة مطمقػػة بغيػػر حػػدكدم كقػػد عبػػر عػػف ذلػػؾ 

"لما كانت الغاية مف قيػاـ الدكلػة ىػي نشػر السػالـ كالػدفاع عػف النػاسم كلمػا 
كاف مف لو الحؽ في تحديد الغايةم لو الحػؽ فػي تحديػد الكسػيمة أيضػانم فونػو 

ألشػخاص صػاحبة أف يككف لمشخص الحاكـ أك لمجمكعة ايترتب عمى ذلؾ 
السػػػيادةم الحػػػؽ فػػػي الحكػػػـ عمػػػى كسػػػيمة السػػػالـ كالػػػدفاع فػػػي آف معػػػانم كفػػػي 
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يػػا اتباعتحديػػد العقبػػات كاالضػػطرابات أيضػػانم كتعيػػيف الطػػرؽ التػػي البػػد مػػف 
 ".134خارجيا ءمنع النزاع داخؿ البالد كاألعداتلمسالـ كاألماف حتى 

المطمقػة لمحكػـ كيكاصؿ "ىكبز" تدعيـ جكانب الحكػـ المطمػؽ أك السػيادة 
فيػػك الػػػذم يحػػػدد القكاعػػػد التػػػي تػػنظـ حقػػػكؽ الممكيػػػة الخاصػػػة التػػػي سػػػتظير 
ألكؿ مػرة بظيػكر الدكلػػةم فمػـ يكػػف ليػا كجػػكد قبػؿ قيػػاـ السػمطة بػػؿ كػاف لكػػؿ 
إنسػػػاف الحػػػؽ فػػػي أف يضػػػع يػػػده عمػػػى كػػػؿ شػػػيء ممػػػا يػػػؤدم بالضػػػركرة إلػػػى 

 .نشكب القتاؿ
بػيف النػاسم كمػع ظيػكر ظيكر الممكية الخاصػة يػرتبط بنشػر السػالـ  إف

مكػػػؾ كصػػػفات مكػػػي كمي القػػػكانيف المدنيػػػة كحػػػدىا سػػػكؼ تظيػػػر كممػػػات مثػػػؿ مي 
 . 135الخير كالشر كالقانكني ك ير القانكني مف أفعاؿ المكاطنيف

وراء "تكمػػػاس ىػػػكبز" فػػػي  مػػػكجزإلػػػى عػػػرض  التكصػػػؿمػػػا تقػػػدـ م يمكػػػف
 العقد االجتماعي عمى الشكؿ اوتي:

ظػػػػاىرة  -كمػػػػا تصػػػػكر "أرسػػػػطك"  –إف الجماعػػػػة السياسػػػػية ليسػػػػت  .1
نما ىي نتيجة لعقػد تػـ بػيف األفػراد أم إنيػا كليػدة تعاقػد  ؛طبيعيةم كا 

اجتماعيم انتقؿ بمقتضاه األفراد مػف الحيػاة الفطريػة  يػر المنظمػة 
 :كبمعنى آخر فوف الدكلة برأم "ىػكبز" .إلى حياة اجتماعية منظمة

مصػطنعة لميثػاؽ ىي ظاىرة إراديةم فقد كلد مجتمع الدكلػة كنتيجػة 
 إرادمم كضع بيدؼ حماية أمف كسالمة الشعب.

إف اإلنساف ليس اجتماعيان كما يزعـ "أرسطك" بؿ عمػى العكػس ىػك  .2
 ال يعمؿ إال مدفكعان بمصمحتو الخاصة. مأناني محب لذاتو

                                                           
134Thomas Hobbes, Leviathan…, Ibid.op.cit. p. 137. 

135Ibid.op.cit.p.136                                                                                                              
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لما كانت حالة الفطرة تقكـ عمى الفكضى كسيطرة األقكيػاء اضػطر  .3
جة إلى إشػباع أنانيتػوم بغريػزة اإلنساف بدافع الخكؼ مف  يره كالحا

حب البقاء إلى االتفاؽ مع  يره مف أبنػاء جنسػوم عمػى إجػراء عقػد 
كاحػدو يتنػازلكف لػو عػف كػؿ حقػكقيـ  إمػرة يتيح ليـ العيش معان تحػت

الطبيعيػػػة كيككمػػػكف إليػػػو أمػػػكرىـ كالسػػػير عمػػػى مصػػػالحيـ كصػػػيانة 
قػػكا فيمػػا أركاحيػػـم كىػػذا التنػػازؿ تػػـ مػػف جانػػب كاحػػدم أم األفػػراد اتف

بينيـ عمى اختيار ذلؾ الحاكـ دكف أف يشرككه باالتفاؽ بمعنػى أنػو 
 لـ يكف طرفان بالعقدم كدكف أف يرتبط مف ناحيتو بشيء.

مػػا داـ األفػػراد قػػد تنػػازلكا ليػػػذا الحػػاكـ عػػف حقػػكقيـ كاممػػػة دكف أف  .4
يمزمكه بشيءم فوف سمطانو عمييـ يككف مطمقػان ال حػدكد لػوم كميمػا 

أف يخػػالفكا أك فمػػف يحػػؽ لألفػػراد أف يثػػكركا عميػػو أتػػى مػػف تصػػرفات 
ال عدكا خػارجيف عمػى الميثػاؽ نػاكثيف بالعيػد الػذم ارتبطػكا  همأمر  كا 

"ىػػػػػكبز" نفسػػػػو مػػػػػف أنصػػػػار الحكػػػػػـ الممكػػػػػي  ألفبػػػػو فيمػػػػػا بيػػػػنيـ. ك 
نظريتػػػو فضػػػؿ كبيػػػر فػػػي رد مصػػػدر ىػػػذه لالمطمػػػؽم إال أنػػػو يبقػػػى 

يعػػد الحػػاكـ يسػػتمد  السػػمطة المطمقػػة لمحػػاكـ إلػػى إرادة الشػػعبم فمػػـ
نما البشر ىـ الذي منحكه ىػذه  فسمطتو المطمقة مف الذات اإلليية كا 

السػػمطة التماسػػان لألمػػف كالسػػالـم كلمػػتخمص مػػف حالػػة الطبيعػػة بكػػؿ 
 ما تحممو مف قسكة كرعب كقمؽ كتكتر.

إف اليػػدؼ األساسػػي الػػذم سػػعى "ىػػكبز" لتحقيقػػو مػػف كراء نظريتػػو  .5
تمػػؾم ىػػك تأييػػد حكػػـ "آؿ سػػتيكارت" فػػي انكمتػػرا كدحػػض ادعػػاءات 
البرلماف بزعامة "أكليفػر كركمكيػؿ" كىػذا التصػرؼ كػاف طبيعيػان مػف 
"ىػػكبز" ألنػػو كػػاف ربيػػب "وؿ سػػتيكارت" كعػػاش فػػي كػػنفيـ إذ كػػاف 
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لثػػاني" فيمػػا بعػػد ح الممػػؾ "شػػارؿ امعممػػان لألميػػر "شػػارؿ" الػػذم أصػػب
 .(1660سنة )

 نظرية العقد االجتماعي عند "جون لوك": -2
"جػكف لػكؾ"  المعػركؼ نكميػزمإلالفيمسػكؼ كالمفكػر السياسػي ا أفكػار عدت

كالسػػػػمطاف مػػػػف أىػػػػـ ركػػػػائز الثػػػػكرة عمػػػػى الحكػػػػـ التعسػػػػفي  (1632-1704)
كفػػػػػاح الطبقػػػػػة المػػػػػدافع األكبػػػػػر عػػػػػف فقػػػػػد كػػػػػاف المطمػػػػػؽ لمممػػػػػكؾ كالكنيسػػػػػةم 

رجكازيػة الناميػػة مػػف أجػػؿ حصػػكليا عمػػى أكبػػر قػػدرو مػػف الحريػػة السياسػػية ك الب
كاالقتصػػادية فػػي مقابػػؿ الحكػػـ اإلقطػػاعيم كمػػف أبػػرز المػػدافعيف عػػف إقامػػة 

م كليذا فقػد كػاف 136الحكـ الدستكرم كتحقيؽ الحرية الفكرية كالتسامح الفكرم
 .قو "تكماس ىكبز"مف الطبيعي أف يعدؿ "لكؾ" كثيران مف آراء ساب

كمػػف أىػػـ النقػػاط التػػي عػػارض فييػػا "ىػػكبز" ىػػك تصػػكره لحالػػة الطبيعػػة 
كنظريتو فػي العقػد االجتمػاعي. كىػذا مػا دعػا الػبعض إلػى االعتقػاد بػأف أىػـ 
ما كتبو "جكف لكؾ" في نظريتػو السياسػية ىػك كتابػو "رسػالتاف عػف الحككمػة" 

ضػد المنظػر السياسػػي  مكجيػان ضػد "ىػػكبز"م كلكػف فػي الحقيقػػة مػا كتبػو كػػاف
ر". فقػد خػص "لػكؾ" الرسػالة األكلػى مػف كتابػو م"ركبرت فيم راالنكميزم السي

عمػػػى حػػػد تعبيػػػرهم التػػػي أشػػػػاعيا ىا كتنفيػػػذلعػػػرض بعػػػض "المبػػػادئ الزائفػػػة" 
" كالػػذم نيشػػر بعػػد كفاتػػو عػػاـ األبػػكمالػػذم ألػػؼ كتابػػان بعنػػكاف "الحكػػـ  "فيممػػر"

وؿ سػػتيكارت" فػػي الحكػػـ بػػرده دافػػع فيػػو عػػف الحػػؽ اإلليػػي " حيػػث. 1680
حيػػث ذىػػب "فيممػػر" إلػػى أف "النػػاس ليسػػكا أحػػراران بػػالطبعم أك عمػػى  "آدـ"إلػػى 

                                                           
على  االطالعسنقوم فً المطلب الذي بٌن أٌدٌنا بعرض أهم ما ورد فً نظرٌة "جون لوك" ومفهومه حول العقد االجتماعً، ولكن للمزٌد من 136

 هذه النظرٌة، انظر بكٌفٌة عامة كتاب "لوك" ذاته:

John Locke. Two Treatises of Government, in the Former, The False Principles and Foundation of 

Sir Robert Filmer, and His Followers, Are Detected and Overthrown: The Latter. Is an Essay 

Concerning the Original Extent, and End, of Civil Government. (London: Printed for Thomas Fegg; 

W.Sharpe and Son; 1823). P.4.  
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قػػد أخضػػعت إلرادة  اإللييػػةيكلػػد حػػران ألف العنايػػة  إنسػػافحػػد تعبيػػرهم مػػا مػػف 
الحاكـ المطمقػةم فػنحف جميعػان نكلػد عبيػدانم كيجػب أف نسػتمر كػذلؾ يسػتحيؿ 

حاكمػػان فػػردان مطمقػػانم كتمػػؾ حػػاؿ  "آدـ"أف يكػػكف لمعبيػػد حػػؽ التعاقػػد". لقػػد كػػاف 
 .137جميع األمراء أك الممكؾ مف بعده

لألمػػػف كالنظػػػاـ فػػػي لقػػػد بػػػدأت فكػػػرة األبػػػكة منػػػذ "آدـ" كاسػػػتمرت كأسػػػاس 
كحػػده بػػؿ لمشػػيكخ الالحقػػيف  "آدـػ "لػػ شػػيكخ "إسػػرائيؿ" "فمػػـ يكػػف بكاسػػطةـ العػػال

 .138أيضانم السمطة الممكية عمى أكالدىـ باسـ األبكة
ينعـ  تكىذه السيادة عمى العالـ كمو التي ينعـ بيا "آدـ" بأمر مف ا بات

بحػػؽ كراثػػي منحػػدر منػػو كىػػي تشػػبو فػػي أثرىػػا كمػػداىا  "إسػػرائيؿ"بيػػا شػػيكخ 
السػػيادة المطمقػػة التػػي يتمتػػع بيػػا أم ممػػؾ منػػذ بدايػػة الخميقػػةم كىػػي السػػمطة 
عػػػالف الحػػػرب أك إقػػػرار السػػػالـم كلمػػػا كانػػػت السػػػمطة  عمػػػى أركاح العبػػػادم كا 
الممكيػػة منبثقػػة مػػف الشػػريعة اإللييػػةم كلػػيس ثمػػة شػػريعة دنيػػا تحػػد منيػػام فقػػد 

 سيد الجميع. "آدـ"كاف 
أنو: "ينبغػي أف  إلىكينتيي "فيممر" كما انتيى مف أيد الحكـ الثيكقراطي 

يككف الممؾ في نظاـ الحكـ الممكي فكؽ القكانيف فالمممكػة الكاممػة ىػي التػي 
يحكػػػـ الممػػػؾ كػػػؿ شػػػيء فييػػػا بحسػػػب إرادتػػػو المحضػػػةم فكػػػأف "فيممػػػر" يريػػػد 

ـ العمػػػػـ كتطػػػػكر الػػػػنظـ لمطغيػػػػاف أف يسػػػػترد عرشػػػػو الػػػػذم راح يفقػػػػده مػػػػع تقػػػػد
بان كممكان كسيدان أ ”آدـ"حجتو الكحيدة "الكتاب المقدس" فقد كاف ك االجتماعيةم 

عمى أسػرتوم ككػاف االبػفم كالمحكػكـم كالخػادـم كالعبػد شػيئان كاحػدان. كمػا كػاف 
ىكػذا كىػػب ا األب  مإلػخ لػألب حػؽ التصػرؼ فػي أكالده كخدمػػو كبػيعيـ...

الحؽ أك الحريػة فػي التنػازؿ عػف سػمطتو عمػى أكالده لمػف يشػاءم فقػد أراد ا 

                                                           
 .65مرجع سابق، ص  نظم السٌاسٌة،الحسن البحري. 137

132John Locke. Two Treatises of Government, Ibid.op.cit. p.10. 
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 ماإلراديػة أفعالػوم كأف تشػمؿ جميػع ”آدـ"أف تحؿ السمطة  ير المحػدكدة فػي 
 . 139حتى يكمنان ىذا ”آدـ"عف ثـ كرث الممكؾ ىذه السمطة 

حكػػـ الممػػكؾ المطمػػؽ عمػػى  الغريبػػة تقػػـك مػػف أجػؿ اسػػتعادة "فيممػػر"حجػة 
كحػػػدهم كصػػػنع المػػػرأة مػػػف أحػػػد أضػػػالعوم ”آدـ" خمػػػؽ االنحػػػك التػػػالي: "إف 

السمطة عمى ”آدـ"كىكذا تناسؿ الجنس البشرم منيما. كما أف ا خمع عمى 
كػي  مالمرأة كأكالده المنحدريف مف صمبيمام كما أعطاه السمطة عمػى األرض

تي تدب عمييا حتى يتػاح ألم امػرئ أف يسخرىا بورادتوم كعمى المخمكقات ال
حيػػػان إال عمػػػى سػػػبيؿ  ”آدـ"يطالػػػب بشػػػيء مػػػام أك يتمتػػػع بشػػػيء مػػػام مػػػا داـ 

ممكان عمى العالـ كمو فمـ يكف ألم عضػك ”آدـ"اليبة أك بوذف منو. ىكذا كاف 
 ."140مف ساللتو حؽ امتالؾ شيء إال كمنحة منو أك بوذنو أك بالكراثة عنو

ىػػػػذه الفكػػػػرة فػػػػي صػػػػفحات طكيمػػػػة تشػػػػكؿ   يػػػػر أف "جػػػػكف لػػػػكؾ" ينػػػػاقش
الرسػػالة األكلػػى مػػف كتابػػو كيجعميػػا بعنػػكاف "فػػي بعػػض المبػػادئ الفاسػػدة فػػي 

 مف أىميا:  ميمةالعتبارات الحكـ" كىك يرفضيا 
ف كػػػؿ فػػػرد يصػػػبح بحكػػػـ المكلػػػدم مسػػػخران بمحػػػض إمػػػا قالػػػو "فيممػػػر"  .1

إلػػى فكػػرة بالغػػة الخطػػأ ألف إنجػػاب األب ألبنائػػو ال  مكالدتػػو لمػػف يمػػده
يجعميػػـ عبيػػدان لػػو. كلقػػد ترتػػب عمػػى فكػػرة "فيممػػر" أف النػػاس يكلػػدكف 

عمػػى ذلػػؾ أف البشػػر جميعػػان  يجػػبعبيػػدان مػػا داـ قػػد تػػـ تنفيػػذىا فونػػو 
 .يكلدكف أحراران 

إف مػػف الخطػػأ القػػكؿ أف التسػػمط عمػػى األكالد ىػػك مصػػدر كػػؿ سػػمطة  .2
ؾ كثػػرة مػػف األحكػػاـ المتسػػمطة ال صػػمة ليػػا بعالقػػة فػػي الحكػػـم فينػػا

 .األب بأبنائو داخؿ األسرة

                                                           
131Ibid.op.cit.p.10 

143Ibid.op.cit.p.159 
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إف سمطة األب عمى أبنائو تستمر ما دامكا لـ يبمغكا سػف الرشػدم أمػا  .3
مسػػػؤكليف عػػف أنفسػػػيـم كمعنػػػى  ففػػي مرحمػػػة النضػػج فػػػونيـ يصػػبحك 
نمػػا ىػػي مؤقتػػة كمحػػددة بفتػػرة  مذلػػؾ أف سػػمطة األب ليسػػت مطمقػػة كا 

 ران.فييا األبناء قيص   ىي التي يككف
العالقػة بػيف الممػؾ كرعايػاه ليسػت شػبيية بالعالقػة بػيف األب كأبنائػػو.  .4

 حيف أف الثانية عالقة أخالقية. عمىفاألكلى عالقة سياسية 
فػي الكصػية  "مآدـ"السػمطة المزعكمػة قػد فرضػت عمػى تمؾ إذا كانت  .5

تعطػي . فمف الكاضح أف ىذه الكصية 141الخامسة )أكـر أباؾ كأمؾ(
دث عػػف األب فقػػط إنمػػا عػػف األـ السػػمطة لممػػرأة أيضػػان ألنيػػا لػػـ تتحػػ

 كذلؾ.
حؽ إليي أعطاه إياه ام فيجػب أال يػكرث بػؿ ينتيػي  "ودـ"كاف  إذا .6

بمكتػػوم ذلػػؾ ألف الحػػؽ المنبثػػؽ عػػف كصػػية إلييػػة صػػريحة ال يتجػػدد 
 .إال بتجدد ىذه الكصية

 " متحققػػةآدـ"ة عػػف السػػمطة الممكيػػة المطمقػػة المنحػػدر  بفػػرض أف مبػػدأ .7
م "ودـ"فوف المشكمة السياسية الكبرل ستككف تعيػيف الكريػث الشػرعي 

كصػػاحب الحػػؽ فػػي ىػػذه السػػمطة فػػي دكلػػة معينػػةم كفػػي فتػػرة زمنيػػة 
بحكػـ ككننػا مػف أكالده فمنػا جميعػان  "ودـ"محددةم لما كنا جميعان كرثة 

 .حؽ متساكو في ىذه السمطة المطمقة
بي فػػػػي فمسػػػفة "لػػػكؾ" السياسػػػػية الػػػذم يشػػػػكؿ الجػػػزء السػػػمىػػػػك كػػػاف ىػػػذا 

الرسػػػػالة األكلػػػػىم كىػػػػك يفيػػػػد فػػػػي دحػػػػض محاكلػػػػة إعػػػػادة الطا يػػػػة أك الممػػػػؾ 
 المستبد باسـ الحؽ اإلليي.

                                                           
 ومضمون الوصٌة هو "أكرم أباك وأمك، كما أمرك الرب إلهك، لكً تطول أٌامك وتصٌب خٌراً فً األرض التً ٌعطٌك الرب إلهك إٌاها".141
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تمامػان  معػاكسنظرية "لكؾ" السياسية تسير فػي طريػؽ  القكؿ: إفكيمكف 
جميػػػع أشػػػكاؿ  تػػػدكر حػػػكؿ فكػػػرة رئيسػػػة كاحػػػدة كىػػػي "أفمػػػر" كىػػػي لفكػػػر "فيم
محػػدكدة فػػي سػػمطتيا كىػػي ال تكجػػد إال برضػػا المحكػػكميف". كاألسػػاس الحكػػـ 

. كالكاقػع 142الذم يبني عميو "لكؾ" ىػذه القاعػدة ىػك أف كػؿ إنسػاف يكلػد حػران"
أف "مكضػػكع الحريػػة اإلنسػػانية" كػػاف الشػػغؿ الشػػا ؿ لبحػػكث "لػػكؾ"م فجميػػع 

 .السياسػػػي تػػػدكر حػػػكؿ ىػػػذا المكضػػػكع همؤلفاتػػػو األساسػػػية التػػػي تعػػػرض فكػػػر 
كتبػػػو دفاعػػػان عػػػف  م1689 الصػػػادر عػػػاـفكتابػػو "رسػػػالة عػػػف التسػػػامح" الػػػذم 

تبػو دفاعػان عػف كم 1690و "رسالتاف عف الحككمة" عاـ ككتاب مالحرية الدينية
الت فػػي نتػػائج انخفػػاض الفائػػدة كرفػػع قيمػػػة م"بعػػض التػػأالحريػػة السياسػػية ك

فاتػػو عبػػارة فكػػؿ مؤلػػؼ مػػف مؤل .النقػػكد" كتبيػػا دفاعػػان عػػف الحريػػة االقتصػػادية
 .143عف دراسة لمبدأ مف مبادئ الحرية البشرية

كيبػػدأ "لػػكؾ" فػػي رسػػالتو الثانيػػة "عػػف الحككمػػة المدنيػػة كالمػػدل األصػػمي 
الصحيح لمحكـ المدني" التي تعرض الجانػب اإليجػابي فػي فمسػفتو السياسػية 

أعنػي :"د محاكلة "فيممر" بسؤاؿ ميـ حكؿ "مفيػـك السػمطة" كيجيػببعد أف فن  
طة السياسية حؽ سف القػكانيفم كتطبيػؽ عقكبػة اإلعػداـ كمػا دكنيػا مػف بالسم

العقكبػػات لتنظػػيـ الممكيػػة كالمحافظػػة عمييػػا كاسػػتخداـ قػػكة المجتمػػع فػػي تنفيػػذ 
ىذه القكانيف كفي الدفاع عف الدكلة ضد أم حظػر خػارجيم ككػؿ ذلػؾ لػيس 

 ."إال مف أجؿ الصالح العاـ
سػػية بشػػكؿ صػػحيح بعػػد الرجػػكع ثػػـ تبػػيف أنػػو مػػف أجػػؿ فيػػـ السػػمطة السيا

حالػػة )كػػاف عميػػو النػػاس بالفعػػؿ  الػػذمالحػػاؿ  ىإلػػى نشػػأتيا يتكجػػب أف يراعػػ
دكف أف مػف كىي "حالة الحرية التامة" أماـ السمطة كأماـ القضػاءم  (الطبيعة

                                                           
149Jean Jacques Rousseau. Social Contract, Ibid.op.cit, p.7 

 .912(، ص 1114، آذار 123)الكوٌت: المجلس الدولً للثقافة والفنون، سلسلة عالم المعرفة، العدد  الطاغٌة،.إمام عبد الفتاح إمام143
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ية ك يػػنعـ أحػػد بػػأكثر ممػػا يػػنعـ بػػو  يػػرهم فمػػف الكاضػػح أف المخمكقػػات المتسػػا
في المرتبة كالنكعم كالمنادية في فرصيا أماـ الطبيعةم البد كأف تتساكل فيما 

إذا شػاءت إرادة الخػالؽ أف  إالبينيام دكف خضكع أك انقيػاد أحػدىما لرخػرم 
بحػؽ التمتػع  –دكف  يػره مػف  –يعمك شأف أحدىـ عمى اوخرم بػأف يخصػو 

 .144بالحياةم كالسيادة كالسمطاف
ة أك الحالػػة الطبيعيػػة عنػػد "لػػكؾ" تتميػػز بميػػزتيف كىكػػذا فػػوف حالػػة الفطػػر 

رة كػانكا يعيشػكف فػي طػأساسيتيف ىما: الحرية كالمساكاةم فالناس في حالػة الف
ظػػؿ الحريػػة كالمسػػاكاة التامػػة ال يحكميػػـ إال القػػانكف الفطػػرم الػػذم يتناسػػب 

كحريػػة اإلنسػػاف الطبيعيػػة فػػي نظػػره يجػػب  .تمػؾ الحػػاؿ كىػػك القػػانكف الطبيعػػي
كػػػكف خاضػػػعة أليػػػة سػػػمطة أعمػػػى مػػػف النػػػاسم ألنػػػو فػػػي ىػػػذه الحالػػػة أف ال ت

 يستمتع بحريتو في ظؿ قانكف الفطرة أك الطبيعة.
إنساف يكلد حرانم كال يمكف أف تقيد مف حريتو أية سمطة  يمكننا القكؿ كؿ

يمكػػف أف تكجػػد عمػػى األرض إال بعػػد مكافقتػػو كالمسػػاكاة فػػي الحالػػة الطبيعيػػة 
كقػػػد ارتػػػأل  .تعػػػد فػػػي رأم "لػػػكؾ" أىػػػـ صػػػفة يمكػػػف أف يتصػػػؼ بيػػػا اإلنسػػػاف

ىػػككر" أف ىػػذه المسػػاكاة التػػي أكجػػدتيا الطبيعػػة بػػيف النػػاس ريتشػػارد الحكػػيـ "
اضػػح فػػي حػػد ذاتػػوم شػػيء ال يقبػػؿ الجػػدؿ. كىػػك ينظػػر إلػػى المسػػاكاة شػػيء ك 

باعتبارىػػا األسػػاس التػػي يقػػـك عميػػو التػػزاـ النػػاس بتبػػادؿ الحػػب كىػػك األسػػاس 
الػػذم تبنػػى عميػػو كاجبػػات الفػػرد نحػػك  يػػره مػػف األفػػرادم كمنػػو تيسػػتنبط مبػػادئ 

 .145العدالة كالمحبة
ألكؿ مػػػػػرة األساسػػػػػاف الجكىريػػػػػاف لمديمقراطيػػػػػة كالحريػػػػػة  يظيػػػػػر مكىكػػػػػذا

كالمسػػػػاكاة فػػػػي دراسػػػػة فمسػػػػفية متأنيػػػػة تمػػػػت ترجمتيػػػػام عمميػػػػان فػػػػي اإلعػػػػالف 

                                                           
 ,Ibid.op.cit, John Locke. Two Treatises of Government:                              بكٌفٌة عامة انظر 144
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األمريكي لالستقالؿ الذم صدر أثناء ثػكرة المسػتعمرات األمريكيػة فػي سػبيؿ 
الحكػػػػـ الػػػػذاتيم كالحيػػػػاة الكطنيػػػػةم كعبػػػػر أصػػػػدؽ تعبيػػػػر عػػػػف ركح العصػػػػر 

فحريػة اإلنسػاف الطبيعيػة  فقان مع ما طالػب بػو "جػكف لػكؾ".الجديدةم كجاء مت
أال يكػػكف ىنػػاؾ سػػكل قػػانكف الطبيعػػة قاعػػدة لػػوم كىػػذا مػػا عبػػر عنػػو "لػػكؾ" 

"إف الحريػػة الطبيعيػػة لمفػػرد تعنػػي عػػدـ خضػػكعو أليػػة قػػكة عمػػى كجػػو  :بقكلػػو
األرض كالكقػػػػػكع تحػػػػػت سػػػػػيطرة السػػػػػمطة القانكنيػػػػػة أك السػػػػػماح ألم مخمػػػػػكؽ 

 .146ميوم إال قانكف الطبيعة كما يمميو مف أحكاـ"بفرض إرادتو ع
عكػػػػس مػػػػا فيمػػػػو "أفالطػػػػكف" ك"أرسػػػػطك" مػػػػف الحريػػػػة فػػػػي النظػػػػاـ كىػػػػذا 

الديمقراطي التي تعني في رأييما الميؿ مػع اليػكل. إننػا نجػد "لػكؾ" ىنػا يػرل 
أنو "حتى في حالة الطبيعة فوف العقؿ ىك القانكف الطبيعي الذم يعمػـ جميػع 

كه. إنيـ جميعان متسػاككف مسػتقمكفم كلػيس ألحػد أف يسػيء البشر إذا استشار 
إلػػػى أخيػػػو فػػػي حياتػػػوم أك صػػػحتوم أك حريتػػػوم أك ممتمكاتػػػوم فالنػػػاس جميعػػػان 

 عاممكف في ىذا الككف الذم صنعو الخالؽ.
كال يرل "لكؾ" أف حالة الطبيعة حالة حرب "كػؿ إنسػاف ضػد كػؿ إنسػاف" 

د بفكرتػػو عػػف العقػػؿ كالمسػػاكاة تػػأثره الشػػدي عمػػى الػػر ـ مػػفكمػػا فعػػؿ "ىػػكبز" ك 
 كالحرية في حالة الطبيعة.

إف أكؿ انطباع يتشكؿ عرض "لػكؾ" لحالػة الطبيعػة ىػك أف النػاس كػانكا 
يعيشػػػػكف معػػػػان فػػػػي سػػػػالـ ككدم فػػػػي العصػػػػكر األكلػػػػى لمبشػػػػريةم قبػػػػؿ ظيػػػػكر 
المجتمع المدني كيستمتعكف بالحرية الطبيعية كبالمساكاة في جك مػف السػالـ 

 عػػػرض يجػػػبيػػػرة تحػػػت قػػػانكف خيػػػر ىػػػك "قػػػانكف الطبيعػػػة". كىنػػػا كاإلرادة الخ
السػػؤاؿ اوتػػي: إذا كػػاف اإلنسػػاف فػػي حالػػة الطبيعػػة يتمتػػع بكػػؿ ىػػذه الميػػزات 
فما الذم دفعو لمتخمي عف ىذه الحرية ككضع نفسو تحت سيطرة قكة أخرل؟ 
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مػا قالػو "لػكؾ" بأنػو "عمػى الػر ـ  البػد مػف اسػتعارةكلإلجابة عمى ىذا السػؤاؿ 
امتالؾ الفرد لمثػؿ ىػذا الحػؽ فػي حالػة الفطػرة إال أف اسػتمتاعو بػو  يػر  مف

مؤكػػدم كمػػػا أنػػػو معػػرض لالعتػػػداءات مػػػف جانػػب اوخػػػريف. فمػػػا داـ الجميػػػع 
دكف كجػػكد مػػػف مػػف مالكػػان فػػي حػػدكد ممكيػػاتيـم كمػػا دامػػت المسػػاكاة سػػائدة 

ف  يػػر يراقػب تنفيػػذىا أك يسػػاند العدالػةم فػػوف اسػػتمتاع المػرء بممتمكاتػػو سػػيكك 
مأمكف في ىذه الحالػة كلػف يػتـ بسػيكلة كىػذا ىػك مػا يدفعػو إلػى التخمػي عػف 

الػػػػػػذم ميمػػػػػػا تكػػػػػػف الحريػػػػػػة التػػػػػػي يكفميػػػػػػام إال أف األخطػػػػػػار  مىػػػػػػذا الكضػػػػػػع
كالمخػػاكؼ ترافقػػو باسػػتمرارم كمػػا أف لديػػو أيضػػان مػػا يحفػػزه إلػػى االشػػتراؾ فػػي 
مجتمع مع آخػريف قػد اتحػد شػمميـ مػف قبػؿ أك لػدييـ االسػتعداد لالتحػاد مػف 

بقاءن لكيانيـ"  .147أجؿ المحافظة عمى أركاحيـ كحرياتيـ كا 
فػػػػػػي الحككمػػػػػػات  األساسػػػػػػي النػػػػػػدماج اإلنسػػػػػػافكعندئػػػػػػذ يكػػػػػػكف اليػػػػػػدؼ 

كالخضػػػكع ليػػػام ىػػػك اإلبقػػػاء عمػػػى ممتمكاتػػػوم األمػػػر الػػػذم يكمفػػػو الكثيػػػر فػػػي 
 :148الحالة الفطرية. فيـ يحتاجكف إلى اوتي

سف قانكف ثابت يكافؽ عميو الجميع كيقبمكنو معياران يفرؽ بػيف الخطػأ  .1
 الػػر ـعمػػى ذلػػؾ أنػػو  كالصػػكابم كيفصػػؿ فيمػػا يقػػـك بيػػنيـ مػػف خػػالؿ

إال أف  لممخمكقػػػػات كافػػػػةمكاضػػػػح كمعػػػػركؼ مػػػػف أف قػػػػانكف الطبيعػػػػة 
دكف النظر إليو كقانكف مف الناس يطبقكنو بما يتالءـ مع مصالحيـ 

 تمزميـ نصكصو عمى االتجاه السميـ في قضاياىـ الخاصة.
إف حالة الطبيعة تتطمب كجكد قاض معركؼ لو سمطة التصرؼ في  .2

ألف الفػػرد بكقكفػو مكقػػؼ  ؛بالقػػانكف األساسػيجميػع الخالفػػات ميتػديان 
القاضػػي المنفػػذ لألحكػػاـم يجعػػؿ المجػػاؿ متسػػعان أمػػاـ نػػكازع اليػػكل أك 

                                                           
147Ibid.op.cit, John Locke. Two Treatises of Government, p.203 

142Ibid.op.cit, p 20. 
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االنتقػػػاـم فيحمػػػؿ النػػػاس عمػػػى الشػػػطط فػػػي قضػػػاياىـ الخاصػػػة كعػػػدـ 
 االعتناء بوقرار العدؿ كاإلنصاؼ لرخريف.

ػ إليػوالحاجة إلى كجكد القػكة التػي تسػند الحػؽ كتؤيػده كتعيػد  .3 مب مػا سي
منػػوم فمػػف النػػادر أف يخفػػؽ مػػف يعتػػدم عمػػى اوخػػريف عنػػكة كاقتػػدارانم 
مػػػا دامػػػت لديػػػو القػػػكة ليجعػػػؿ فعمتػػػو سػػػميمة مشػػػركعةم كربمػػػا ال تسػػػمـ 
 محاكلة المعارضة أك المقاكمة مف الخطرم بؿ ىذا ما يحدث  البان.

السياسية قامت عمى أسػاس التعاقػد المبنػي عمػى كيرل "لكؾ" أف السمطة 
عمػػى بػػيف طرفػػي العقػػدم فػػال يسػػتطيع أحػػد أف ينتػػزع السػػمطة لػػيحكـ التراضػػي 
ال أصػػػػػبح طا يػػػػػة. كالطغيػػػػػاف لػػػػػيس سػػػػػكل  الػػػػػر ـ مػػػػػف إرادة المحكػػػػػكميفم كا 

 االستيالء عمى ما ىك مف حؽ امرئ آخر.
ذا كػػاف الطغيػػاف عبػػارة عػػف ممارسػػة فػػرد لسػػمطة ىػػي مػػف حػػؽ شػػخص  كا 

فالطغيػػػػاف ىػػػػك أيضػػػػان ممارسػػػػة السػػػػمطة التػػػػي ال تسػػػػتند إلػػػػى أم حػػػػؽ  مآخػػػػر
بحيػػػث يجعػػػؿ الحػػػاكـ أيػػػان كػػػاف إرادتػػػو  ميسػػػتحيؿ أف تكػػػكف حقػػػان لشػػػخص مػػػا
. أمػػا الحكػػاـ الػػذيف ليسػػكا طغػػاة فػػونيـ 149قاعػػدة لمسػػمكؾ عكضػػان عػػف القػػانكف

يتقيػػدكف عػػف رضػػا بػػالقيكد التػػي تفرضػػيا عمػػييـ قػػكانيف بالدىػػـ. كباختصػػار 
 الطغياف عندما تنتيي سمطة القانكف"."يبدأ 

كيتضػػػح ممػػػا تقػػػدـ عػػػف نشػػػأة ك ايػػػات المجتمػػػع السياسػػػي كالحككمػػػة أف 
السمطة السياسية عند "لكؾ" مصدرىا رضا الشػعب بيػا كأنيػا نشػأت مرتبطػة 

ت بالتزاميػػػا بيػػػدؼ صػػػيانة كحمايػػػة الحقػػػكؽ الطبيعيػػػة لألفػػػرادم كأنيػػػا إذا أخم ػػػ
 ييا شرعية.كتجاكزت ىدفيا كانت الثكرة عم

أم أف "لػػػكؾ" يعتػػػرؼ لممحكػػػكميف بحػػػؽ الثػػػكرة عمػػػى الدكلػػػة التػػػي تتنكػػػر 
لرسػػػػالتيام فيػػػػك عكػػػػس "ىػػػػكبز"م يؤكػػػػد بكضػػػػكح أف كجػػػػكد الحقػػػػكؽ الفرديػػػػة 

                                                           
أطروحة دكتوراه، "الرقابة المتبادلة بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة"،حسن البحري. 141
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ألف ىػػذه الحقػػكؽ سػػابقة بكجكدىػػا  ؛الطبيعيػػة يضػػع حػػدكدان لمسػػمطة السياسػػية
فالعقػػػػد كمػػػػا يتصػػػػكره "ىػػػػكبز" ىػػػػك التػػػػزاـ  .كجػػػػكد الدكلػػػػةم كىػػػػي أسػػػػمى منيػػػػا

المحككميف بوطاعة الحاكـ فيػك بمثابػة "عقػد خضػكع" بينمػا العقػد الػذم تكمػـ 
عنػػػػػو "لػػػػػكؾ"م يحػػػػػدد حقػػػػػكؽ ككاجبػػػػػات الحػػػػػاكـ كالمحكػػػػػكميف تجػػػػػاه بعضػػػػػيـ 

 .150البعض
ككمػػػا ىػػػك كاضػػػح فػػػوف "لػػػكؾ" قػػػد سػػػعى فػػػي فمسػػػفتو ليجعػػػؿ مػػػف السػػػمطة 

كحقػػكقيـم فػػال تظػػؿ ىػػذه السػػمطة شػػرعية إال الحاكمػػة حاميػػان لحريػػات األفػػراد 
فػػوف  مبقػػدر حرصػػيا عمػػى صػػيانة كحمايػػة تمػػؾ الحريػػات كالحقػػكؽ. مػػف ىنػػا

الفمسػػفي لمػػنظـ الميبراليػػة  -كانػػت كال تػػزاؿ تشػػكؿ السػػند العقمػػيفمسػػفة "لػػكؾ" 
"الحػػرة" حتػػى المعاصػػر منيػػام بمعنػػى أنيػػا انتيػػت إلػػى سػػمطة "الدكلػػة" التػػي 

كال تتجػاكز ذلػؾ إلػى  فقػط حقػكؽ الطبيعيػة لإلنسػافتقؼ عنػد مجػرد حمايػة ال
دكؿ القػػرف التاسػػع عشػػر فػػي الػػ فػػي أم نشػػاط آخػػرم تمػػؾ الدكلػػة التػػي سػػميت

 بػ "الدكلة  الحارسة". الغربية
 الفرق بين طروحات "هوبز" و"لوك":

ف شػريعة الغػاب إحيػث  تفػاؤالن كانت نظرة "لكؾ" لحالة الطبيعة أكثر  .1
عند "ىكبز" لكنو يبدأم متفقان مع "ىػكبز" ىي التي سادت ىذه الحالة 

فػػػي ىػػػذه الحالػػػةم كيتفػػػؽ معػػػو أيضػػػان عمػػػى أف قػػػانكف الطبيعػػػة لػػػيس 
 كافيان.

نظريتػػػػو عمػػػػى أسػػػػس مػػػػف الحريػػػػة الشخصػػػػية كالممكيػػػػة  "لػػػػكؾ"يبنػػػػي  .2
الفرديػػة. أمػػا أفكػػار "ىػػكبز" عػػف الممكيػػة الفكريػػة كاقتنػػاء األمػػكاؿ فقػػد 

جميػػػع األمػػػكاؿ بعػػػد أف تنػػػازؿ أككميػػػا لمحػػػاكـم كالدكلػػػة ىػػػي المالكػػػة ل
حقػكؽ األفراد لمحاكـ الذم اختاركه عف جميػع حقػكقيـ ال تكػكف ليػـ 

                                                           
 .933مرجع سابق، ص  مدخل إلى علم السٌاسة،عصام سلٌمان. 153



 
 

174 
 

نمػػػا مجػػػرد امتيػػػازات يقررىػػػا الحػػػاكـ كيسػػػجميا كمػػػا  عمػػػى األمػػػكاؿ كا 
 يشاء.

فكػػرة العقػػد عنػػد "لػػكؾ" تنيػػي حالػػة الطبيعػػة لتػػؤدم إلػػى خمػػؽ ىيئػػة  .3
الشػعبم كىػذه تمسؾ بزماـ األمكر كىي الحككمةم كالبد ليا مف ثقػة 

ف لـ يشر إلى ذلؾ صراحة فػي  الثقة ىي نكع مف التعاقد كالتعاىد كا 
 كتاباتو السياسية.

"لكؾ" ال يفترض فساد الطبيعة البشػرية مثػؿ "ىػكبز"م حيػث يػرل أف  .4
حالة الطبيعة ليست كما صكرىا "ىكبز" حالػة مػف الفكضػى التػي ال 

نمػا ىػي حالػة خيػرة صػالحة يتمتػع  فييػا األفػراد ينظميا أم قػانكفم كا 
بحػػريتيـ كبالمسػػاكاة كينظميػػا قػػانكف أسػػرع مػػف كػػؿ القػػكانيف المدنيػػة 

 كالسياسية كىك قانكف الطبيعة.
 عمػػىالعقػػد عنػػد "لػػكؾ" مرىػػكف بمحافظػػة المتعاقػػديف عمػػى التزامػػاتيـ  .5

حيف أف العقد عند "ىكبز"م يمـز الفرد بالعضكية الدائمة  ير القابمػة 
 .لمفسخم أم أنو عقد دائـ كمطمؽ

إف السػػػمطة التػػػي أقاميػػػا العقػػػد االجتمػػػاعي عنػػػد "لػػػكؾ"م ىػػػي سػػػمطة  .6
شػػرعية أساسػػيا الرضػػا كىػػي ليسػػت اسػػتبدادية أك مطمقػػةم إنيػػا طرفػػان 
فػػػػػي ىػػػػػذا التعاقػػػػػدم كليػػػػػذا فيػػػػػػي سػػػػػمطة مقيػػػػػدة بكظيفػػػػػة محػػػػػػددة ال 
تتجاكزىػػػام كعمػػػى ذلػػػؾ فالعقػػػد االجتمػػػاعي عنػػػد "لػػػكؾ" لػػػو طرفػػػافم 

ؼ الثػاني ىػك السػمطة الحاكمػة أك الطرؼ األكؿ أفػراد الشػعب كالطػر 
الممػؾم بينمػا يػرل "ىػكبز" أف الحػاكـ لػػيس طرفػان فػي العقػدم كمػف ثػػـ 

 فيك  ير ممـز بأم قيد أك التزاـ مف قبؿ الشعب.
إف المبػػرر الكحيػػد لكجػػكد الحككمػػة ىػػك حمايػػة الممكيػػة الفرديػػة كيػػرل  .7

أف قيػػاـ الحككمػػة شػػرم لكنػػو أفضػػؿ مػػف تعػػرض الممتمكػػات الماديػػة 
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لػػػػػيس قيػػػػػاـ الحككمػػػػػة فػػػػػي النػػػػػاس ىػػػػػك الخيػػػػػر ك يػػػػػب كالتخريػػػػػبم لمن
نمػػا الخيػػر األسػػمى ىػػك الحالػػة الطبيعيػػة التػػي تخمػػك مػػف  األسػػمىم كا 
ذا خمت كػذلؾ مػف احتمػاؿ اعتػداء األفػراد بعضػيـ عمػى  الحككمةم كا 

عضػكان فػي المجتمػع الخاضػع  اإلنسػافبعضم كعمى ذلؾ فال يدخؿ 
حيػػث ال يكػػكف لػػو الضػػركرةم كنػػو اجتماعيػػان بػػالطبع ك لمدكلػػة بسػػبب ك

دكف حيػػاة اجتماعيػػة تمكنػػو مػف التعبيػػر عػػف نفسػػو تعبيػػران مػػف مجػاؿ 
سياسيان كخمقيان كدينيانم بؿ يدخؿ عضكان باختياره ليصكف حقكقوم فوف 
لـ يجد تمؾ الحقػكؽ مصػكنة كػاف لػو أف يخػرج عػف الجماعػة كيثػكر 

 .151عمييا
مطمقػان كمػا  نػازالن يػرل "لػكؾ" أف تنػازؿ المػكاطنيف عػف حقػكقيـ لػيس ت .8

رأل "ىػػكبز"م بػػؿ تنػػازؿ عػػف القػػدر الػػذم يضػػمف قيػػاـ السػػمطة العميػػا 
 بكاجباتيا.

قامػة الحكػـ  .9 تيدؼ نظرية "لكؾ" إلى تقييػد سػمطاف الحكػاـ كالممػكؾ كا 
حػػػػيف أف نظريػػػػة "ىػػػػكبز" تؤيػػػػد السػػػػمطاف  عمػػػػىالػػػػديمقراطي الحػػػػرم 

 المطمؽ لمحكاـ.
ألف القػػػػانكف الطبيعػػػػي  ؛نكفالسػػػػمطة عنػػػػد "لػػػػكؾ" تبحػػػػث عػػػػف القػػػػا .10

كلػػػـ تشػػػترؾ الحككمػػػة فػػػي صػػػنعوم كعميػػػو فػػػوف  فػػػي الحقيقػػػة مكجػػػكد
القػػػانكف يسػػػبؽ كجػػػكد الحككمػػػة عنػػػد "لػػػكؾ" بينمػػػا ىػػػك عنػػػد "ىػػػكبز" 

 نتيجة ليا.
اإلنساف عند "لكؾ" أخالقي بطبعوم كمرتبطة بقرينة اإلنسػافم ككػؿ  .11

أخالقيػػان  يػػره فػػرد باعتبػػاره كحػػدة متميػػزة مػػف الجػػنس البشػػرم مسػػاكو 
 مف األفراد بينما عند "ىكبز" فاسد بطبعوم كذئب لإلنساف.

                                                           
 .95(، ص 1129، 9)القاهرة: دار الشروق، ط. حٌاة الفكر فً العالم الجدٌد،زكً نجٌب محمود. 151
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احتفظ الفرد بحريتو كحقو في المعارضػة حتػى مػع كجػكد السػمطتيف  .12
التشػػريعية كالتنفيذيػػةم إذ تفقػػد السػػمطتاف السػػمطة المككمػػة إلييمػػا مػػف 
الفػػرد إذا قامتػػا بعمػػؿ مخػػالؼ ليػػذه الدكلػػة فػػي المحافظػػة عمػػى حيػػاة 

 كأمالكو. المكاطف
إف فمسفة "لكؾ"  كانت كال تزاؿ تشكؿ السػند العقمػي الفمسػفي لمػنظـ  .13

ػػػد  الميبراليػػػة حتػػػى المعاصػػػر منيػػػام كمػػػف ىنػػػا فقػػػد  "لػػػكؾ" مؤسػػػس  عي
الميبراليػػػػة السياسػػػػيةم ككػػػػاف لػػػػو التػػػػأثير الكبيػػػػر عمػػػػى فالسػػػػفة القػػػػرف 

سػكيك"م إذ يػرل عممػاء يالثامف عشرم كبشكؿ خػاص "ركسػك" ك"مكنت
صػػادر فػػي الرابػػع مػػف أف كثيقػػة إعػػالف اسػػتقالؿ أمريكػػا الالسياسػػية 

ضػػػػمت الكثيػػػػر مػػػػف آرائػػػػوم كمػػػػا أف الفيمسػػػػكؼ  م1776تمػػػػكز عػػػػاـ 
"جػػاف جػػاؾ ركسػػك" قػػد اسػػتميـ بعػػض آرائػػو فػػي العقػػد االجتمػػاعي. 

الفرنسػػػي التػػػي كيشػػػار أيضػػػان إلػػػى كثيقػػػة حقػػػكؽ اإلنسػػػاف كالمػػػكاطف 
آب عػػػػػػاـ  26فػػػػػػي أقرتيػػػػػػا الجمعيػػػػػػة الكطنيػػػػػػة التأسيسػػػػػػية الفرنسػػػػػػية 

قػانكف الحقػكؽ م ك 1791ثـ أصبحت جزء مف دسػتكر عػاـ  م1789
)التعديالت العشرة األكلى التي أدخمت عمى  م1791األمريكي لعاـ 

 .152دستكر الكاليات المتحدة األمريكية( أيضان استميميا مف أفكاره
 . نظرية العقد االجتماعي عند "جان جاك روسو":3

 ؛االجتماعي بالفيمسكؼ الفرنسي "جاف جاؾ ركسك"ارتبطت نظرية العقد 
آرائو كآراء مف سبقكه مف الفالسفة بأسمكب عف ألنو خير مف عرضيا كعبر 

فػػي كتابػػو الشػػيير "العقػػد االجتمػػاعي كمبػػادئ الحػػؽ السياسػػي"  مميػػزثػػكرم 
الذم ميد لقياـ الثكرة الفرنسيةم كأثر برجاالتيا تأثيران بميغان حتػى أنيػـ كصػفكه 

م كما كصػؼ "ركسػك" بأنػو فيمسػكؼ الثػكرة الفرنسػيةم كيتػألؼ "نجيؿ الثكرةإػ "ب
                                                           

 .14المرجع السابق، ص 159
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مػف أربعػة أجػزاءم يتضػمف  م1702قد االجتماعي" الذم نشر عاـ كتاب "الع
 مالجػػػػزء األكؿ شػػػػرحان لقضػػػػية الميثػػػػاؽ االجتمػػػػاعيم كالثػػػػاني نظريػػػػة السػػػػيادة

ضػمنو  كشرح في الجزء الثالث أشػكاؿ الحككمػات كاختػتـ بػالجزء الرابػع الػذم
 .153دراسة جكانب عديدة لمدكلة

كيتفؽ "ركسك" مع كؿ مف "ىكبز" ك"لكؾ" في أف انتقاؿ األفراد مف حيػاة 
الفطرة إلى حيػاة الجماعػة المنظمػة قػد تػـ بمقتضػى عقػد اجتمػاعيم  يػر أف 
فكػػرة العقػػد االجتمػػاعي عنػػد "ركسػػك" كػػاف ليػػا تصػػكر خػػاص سػػكاء بالنسػػبة 

العقد أك فيمػا فيما يتعمؽ بأطراؼ  ـاألكلى أ لحالة األفراد في حياتيـ الفطرية
 .154يتعمؽ بمضمكنو كآثاره

 بالنسبة لحالة األفراد في حياة الفطرة األولى: - أ
ر بطبعوم كىك يكلد حران فاضػالن تسػكد حياتػو رأل "ركسك" أف اإلنساف خي  

أف  "ركسػك"الحرية كالمساكاة الطبيعيةم ككاف ر يد العيش ىادئ الباؿم بػرأم 
حيػػاة الفطػػػرة ىػػػذه مػػػا لبثػػػت أف تغيػػرت نتيجػػػة تقػػػدـ المدينػػػة كتعػػػدد المصػػػالح 
الفرديػػػػة كتعارضػػػػيام كزاد األمػػػػر تعقيػػػػدان ازديػػػػاد حػػػػدة المنافسػػػػة بػػػػيف األفػػػػرادم 
كظيكر ميػكؿ شػريرة لػدييـم كلػدتيا الر بػة فػي التممػؾ كالنزعػة إلػى السػيطرةم 

يخضػع لسػمطة عميػا.  كليذا تعاقػد األفػراد عمػى إنشػاء مجتمػع سياسػي جديػدم
يػػػػرل أف حالػػػػة اإلنسػػػػاف الطبيعيػػػػة األكلػػػػىم حيػػػػث كانػػػػت تسػػػػكدىا المسػػػػاكاة 

م كانت أحسف حاالن منيا في ظؿ المجتمع المدنيم كلذلؾ لـ يترككىا ةكالحري
 إال مضطريف نتيجة تعارض المصالح كتضاربيا.

                                                           
سنعمل فً هذا المطلب على إٌجاز أهم األفكار التً وردت فً نظرٌة "جان جاك روسو" حول العقد االجتماعً، ولكن للمزٌد من التفاصٌل،  153

 .                                Jean Jacques Rousseau: The Social Contract. Ibid.op.citانظر بكٌفٌة عامة:

 (.26، ص 1129)بٌروت: الدار الجامعٌة للطباعة والنشر،  مبادئ األنظمة السٌاسٌة،إبراهٌم عبد العزٌز شٌحا. 154
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ؿ يقكؿ "ركسك" كلد اإلنساف حران طميقانم كمع ذلؾ فيك مثقؿ بالقيكد في ك
مكػػاف كلػػرب رجػػؿ يتػػكىـ أنػػو سػػيد اوخػػريفم كىػػك ال يػػزاؿ يرسػػؼ فػػي أ ػػالؿ 

 .155مف العبكدية ىي أثقؿ مف أ الليـ
كيقكؿ في مكػاف آخػر: "إف االنتقػاؿ مػف حػاؿ الطبيعػة إلػى حػاؿ المدينػة 
أكجػػػد فػػػي اإلنسػػػاف تبػػػدالن ممحكظػػػان إذ أحػػػؿم فػػػي سػػػمككوم العػػػدؿ محػػػؿ الػػػكىـ 

ػـر فػي  يعكزىػا مػف قبػؿم فعالو أدبان كػافالفطرمم كأكسب أ ف يكػف قػد حي إنػو كا 
اكتسػػب بػػدالن منيػػا  إنمػػاىػػذا المجػػاؿ مػػف مزايػػا كثيػػرة اسػػتمدىا مػػف الطبيعػػةم 

مزايػػػا أخػػػرل كبيػػػرة. لقػػػد انجمػػػت قػػػكاه العقميػػػة كنمػػػتم كاتسػػػعت أفكػػػاره كنبمػػػت 
عكاطفوم كسمت نفسو كميا حتى أنػو كػاف يجػب عميػو أف يبػارؾ بػال انقطػاع 

ي انتزعتػػو مػػف تمػػؾ الحيػػاة إلػػى األبػػدم كالتػػي جعمػػت منػػو السػػاعة السػػعيدة التػػ
 .156كائنان ذكيان كرجالنم بعد أف كاف حيكانان بميدان محدكد الفيـ

 بالنسبة ألطراف العقد: - ب
ـ يتـ بيف األفراد فيما بينيـ فيمتـز كؿ لأف العقد االجتماعي  "ركسك"يرل 

كىػػك أيضػػان لػػـ يػػتـ بػػيف  ممػػنيـ فػػي مكاجيػػة اوخػػريف كمػػا ذىػػب إليػػو "ىػػكبز"
األفػػراد مػػف جيػػة كالحػػاكـ مػػف جيػػة أخػػرل كمػػا ذىػػب إليػػو "لػػكؾ" بػػؿ إف ىػػذا 

 العقد قد أبـر بيف األفراد أنفسيـ كلكف بصفتيف ىما:
 أفراد طبيعييف كؿ منيـ في عزلة عف اوخر. الصفة األولى:

 -أعضػػػاء متحػػػديف ينبثػػػؽ مػػػف مجمػػػكعيـ الشخصػػػي  الثانيلللة:الصلللفة 
. عمػػػػى ىػػػػذا النحػػػػك تصػػػػكر "ركسػػػػك" أف "ىيئػػػػة السػػػػيادة"تقؿ الجمػػػػاعي المسػػػػ

أطػػراؼ العقػػد االجتمػػاعي ىػػـ أفػػراد الجماعػػة أنفسػػيـ. الطػػرؼ األكؿ: األفػػراد 
 الطبيعييف عمى انفػرادم كالطػرؼ الثػاني: أفػراد الجماعػة متحػديف أك الشػخص

                                                           
155Jean Jacques Rousseau: The Social Contract. Ibid.op.cit. p. 5. 

156Ibid.op.cit. p.13-19. 
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"ركسك" ىنا يتخيؿ الجماعة السياسػية المنظمػة كمػا لػك  الجماعي العاـ. فػ -
ت قػػد تككنػػت بالفعػػؿ كيػػدخميا طرفػػان فػػي العقػػدم أمػػا الحػػاكـ بصػػفة عامػػة كانػػ

نمػػا ىػػك ككيػػؿ عػػف  –طبقػػان لنظريػػة "ركسػػك"  –فونػػو  لػػيس طرفػػان فػػي العقػػدم كا 
 م كليس كفقان إلرادتو الخاصة.إلرادتياالجماعة اإلسالمية كيحكـ طبقان 

أضػػػع ىػػػذه المشػػػكمة فػػػي الصػػػيغة  ا"أنػػػ :السػػػياؽيقػػػكؿ "ركسػػػك" فػػػي ىػػػذا 
ية م بجميػػػػع القػػػػكل المشػػػػتركةم شخصػػػػحمػػػػىإيجػػػػاد شػػػػكؿ شػػػػراكة يي "اوتيػػػػة": 
كؿ عضك؛ كبما أف كؿ عضك ينضـم فػي ىػذه الشػراكةم إلػى جميػع  كمقتنى

يصػبح الجميػع كػالن كاحػدانم لػذلؾ ىػك ال يخضػع إال إلرادتػوم  حيػثاألعضاء 
ساسػػػية التػػػي يحػػػاكؿ العقػػػد ىػػػذه المشػػػكمة األ "مكيظػػػؿ حػػػران كمػػػا فػػػي السػػػابؽ

االجتماعي حميا. كشركط العقد تحددىا طبيعة الصػؾ تحديػدان حيػث أف أقػؿ 
يػػذه الشػػركط إذان لتبػػديؿ يطػػرأ عمييػػا يجعميػػا باطمػػة كعديمػػة الفاعميػػة. تكػػكف 

 تػػـ االتفػػاؽم كمسػػممان بيػػا مػػف الجميػػعم حتػػى لػػك لػػـ يكػػف قػػد ان كاحػػد مضػػمكنان 
يسترجع كؿ فرد حقكقػو كحريتػو  إلى أف ينقضي العقدم حينئذو  معمييا مف قبؿ

 عػفالطبيعية. كيمكف اختصار كؿ تمػؾ الشػركط بػاوتي: تنػازؿ كػؿ شػخص 
جميػػػػع حقكقػػػػوم تنػػػػازالن تامػػػػانم لكػػػػؿ الييئػػػػة االجتماعيػػػػةم كبػػػػذلؾ تكػػػػكف جميػػػػع 

 األكضاع متساكية بيف أفراد ىذه الييئة.
بدالن مػف شخصػية الفػرد الخاصػة  حاؿكىذا العقد مف الشراكة يكجد في ال

ىيئة معنكية اعتبارية متضامنة تتألؼ مػف عػدد مػف األعضػاء مناسػب لعػدد 
أصػػكات المجمػػسم كتسػػتمد الييئػػة مػػف ىػػذا العػػدد نفسػػو كحػػدتيا كشخصػػيتيا 

رادتيػػام كىػػذه الشخصػػية العامػػة  المشػػكمة مػػف اتحػػاد  –المشػػتركةم كحياتيػػا كا 
ـ "المدينػػػػة" أمػػػػا اوف فاسػػػػميا كػػػػؿ األشػػػػخاص اوخػػػػريفم اتخػػػػذت قػػػػديمان اسػػػػ

"جميكريػػة" أك "جماعػػة سياسػػية"م كتسػػمى مػػف قبػػؿ أعضػػائيا "الدكلػػة" كىػػؤالء 
المشارككف يطمؽ عمييـ بصكرة جماعية اسػـ "الشػعب" كيسػمكف فػرادل باسػـ 
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نيػـ إ"المكاطنيف" بمقدار ما يشارككف في قكة السيادةم باسـ الرعايا مف حيث 
 .157يخضعكف لقكانيف الدكلة"

 بالنسبة لمضمون العقد: - ج
يػػرل "ركسػػك" أنػػو حالمػػا يتقيػػد األفػػراد بالعقػػد ال يبقػػى ليػػـ حقػػكؽ خاصػػةم 
ألنيػػـ قبمػػكا أف يطيعػػكا فػػي كػػؿ زمػػاف كمكػػاف قػػرارات اإلرادة العامػػةم كىػػذا مػػا 

ال يبقػػى ألفػػراد المجتمػػع  معبػػر عنػػو بقكلػػو "بمػػا" أف التنػػازؿ يجػػرم بػػال تحفػػظ
 العامة. إلرادةاشيء خاص يمكنيـ أف يطالبكا بو 

تصػكر "ركسػك" بالنسػبة لمضػمكف العقػد عػف يختمػؼ كعمى ىػذا األسػاس 
تصػػػكر كػػػؿ مػػػف "ىػػػكبز" ك"لػػػكؾ". إذ سػػػبؽ كرأينػػػا أف "لػػػكؾ" يػػػرل أف تنػػػازؿ 
المػػكاطنيف عػػف حقػػكقيـ لػػيس تنػػازالن مطمقػػان كمػػا ذىػػب إليػػو "ىػػكبز"م بػػؿ ىػػك 

 تنازؿ عف القدر الذم يضمف قياـ السمطة العميا بكاجباتيا.
ذا كاف "ركسك" قد رأل أف األفػراد يتنػازلكف بمقتضػى العقػد االجتمػاعي  كا 

العامػة" فيػؿ كػاف ىػذا  رادةعف حقكقيـ الطبيعيػة كميػة لصػالح المجمكعػة "اإل
التنػػازؿ مػػف جػػانبيـ دكف مقابػػؿ؟ تصػػكر "ركسػػك" أف تنػػازؿ األفػػراد عػػف كػػؿ 

يػةم حقكقيـ يكػكف بمقابػؿ حصػكليـ عمػى حقػكؽ أخػرل تسػمى بػالحقكؽ المدن
كىػػذه الحقػػكؽ يقرىػػا ليػػـ الشػػخص العػػاـ الػػذم أقػػامكه عمػػى أسػػاس المسػػاكاةم 

جميعػػانم كبػػذلؾ تتحقػػؽ المسػػاكاة فػػي نظػػر "ركسػػك" بػػيف كيكفػػؿ حمايتيػػا ليػػـ 
 األفراد كتسكد العدالة بينيـ.

إف تنػػػػازؿ األفػػػػراد عػػػػف حقػػػػكقيـ لمجماعػػػػة السياسػػػػية ال يفقػػػػدىـ حريػػػػاتيـ 
ألنػػو سػػيتـ تعكيضػػيـ عػػف حريػػاتيـ كحقػػكقيـ الطبيعيػػة التػػي  ؛كحقػػكقيـ نيائيػػان 

تنػػػػازلكا عنيػػػػا بحريػػػػات كحقػػػػكؽ مدنيػػػػة تقررىػػػػا ليػػػػـ الجماعػػػػة المدنيػػػػة التػػػػي 
أقامكىػػام بػػؿ إف كجػػكد ىػػذه الجماعػػة يفتػػرض كجػػكد ىػػذه الحقػػكؽ كالحريػػات 

                                                           
157Jean Jacques Rousseau.The Social Contract, Ibid.op.cit.p.15-16. 
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يقػكؿ "ركسػك": "إف مػا يفقػده اإلنسػاف  .المدنيةم ألنيا ما كجػدت إال لحمػايتيـ
االجتماعيم ىك حريتػو الطبيعيػةم كالحػؽ  يػر المحػدكد الػذم كػاف لػو  بالعقد

م كأمػا يكسػبو فالحريػة المدنيػة إليػوعمى ما يستيكيو كيجنيو كيمكنػو الكصػكؿ 
 .158كممكية جميع ما يقتنيو
كجية نظره ىذه بقكلو "ما داـ األفراد متساكيف فيما  مىكيبرىف "ركسك" ع

تكػػكف اإلسػػاءة إلػػى أحػػدىـ إسػػاءة إلػػى بيػػنيـ فحػػالتيـ جميعػػان كاحػػدةم كمػػف ثػػـ 
بكصػػػفو  مفػػػي يػػػد المجمػػػكع يسػػػترد وكػػػؿ مػػػنيـ. كالفػػػرد إذ يضػػػع قػػػكاه كحقكقػػػ

جػػػزءان ال يتجػػػزأ مػػػف حقكقيػػػا كمػػػف ثػػػـ تكػػػكف المسػػػاكاة  معضػػػكان فػػػي الجماعػػػة
 .159كالحرية

 بالنسبة آلثار العقد: - د
العامػػةم فيمػػا يتعمػػؽ بسػػف الشػػرائع أف  رادةيػػرل "ركسػػك" أنػػو ال يمكػػف لػػإل

تتنػػػازؿ عػػػف سػػػمطتيا ألحػػػد أيػػػان كػػػافم بػػػؿ يجػػػب أف تبقػػػى ىػػػي كحػػػدىا سػػػيدة 
العامػػػػة ال يمكنيػػػػا أف تطبػػػػؽ كتنفػػػػذ الشػػػػرائع التػػػػي  اإلرادةالتشػػػػريع.  يػػػػر أف 

تسػػنيام بػػؿ تعيػػد إلػػى مػػكظفيف فػػي تطبيقيػػا كتنفيػػذىا تحػػت إشػػرافيام كىػػؤالء 
اـ الشعب كيتقاضكف راتبػان د  ة التنفيذية" إنيـ خي المكظفكف يطمؽ عمييـ "السمط

مراقبتيـ بال انقطاعم كتشػجيعيـ باسػـ الشػعبم  لشعبفكاجب القاء خدماتيـ 
كالسػػمطة التػػي خػػكليـ إياىػػام يسػػتطيع أف يضػػع ليػػا حػػدكدانم كأف يعػػدليام كأف 

 .160يستعيدىا حيف يشاء
دةم فيػـ ال كىكذام فونو ال يتصكر أف تكػكف سػمطة الحكػاـ إال سػمطة مقيػ

يمارسكنيا إال باسـ الجماعة كلصالحيا. فميس ىؤالء الحكػاـ إال مػكظفيف أك 
امان كمػف ثػـ يكػكف لألفػراد د  "خي ركسك"ككالء عف المجمكعم أك عمى حد تعبير 

                                                           
152Ibid.op.cit., p. 19. 

151Ibid.op.cit., p. 11. 

163Ibid.op.cit., p. 78. 
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حقان مف حقكؽ األفرادم  اسمطانيـ أك مسك حؽ عزؿ ىؤالء الحكاـ إذ استبدكا ب
 أك تضمنت تصرفاتيـ اعتداءن عمييا أك نيالن منيا.

كيجػػػػػب أف يتػػػػػكفر لمقػػػػػكة العامػػػػػة ككيػػػػػؿ خػػػػػاص يكحػػػػػدىا كيحركيػػػػػا كفقػػػػػان 
التجاىات اإلرادة العامةم يخدـ اتصاؿ الدكلة بصاحب السيادة كيعمؿ تقريبان 

جسػػد. العػػاـ كمػػا يعمػػؿ فػػي اإلنسػػاف اتحػػاد الػػركح بال الجمػػاعيفػػي الشػػخص 
ىذا ىك في الكاقع سبب كجكد الحككمة في الدكلة. كيخمط الكثيػر بينػو كبػيف 

 حيف أنو ليس سكل خادميا فما ىي الحككمة إذان؟ عمىصاحب السيادة 
مػػكاطنيف مػػف جيػػػة كبػػيف صػػػاحب  مالحككمػػة ىيئػػة كسػػػيطة بػػيف الرعايػػػا

فيػػي حمقػػة الكصػػؿ التػػي تصػػؿ بػػيف الشػػعب عنػػدما  مالسػػيادة مػػف جيػػة أخػػرل
 عندما يككف حاكمان. محككمان كبيف الشعب ذاتو يككف

كتمعػػػب الحككمػػػة عنػػػد "ركسػػػك" دكر المنفػػػذ لمقػػػكانيف حتػػػى تحفػػػظ الحريػػػة 
كعمػى ىػػذا األسػاس ال يكجػػد لمحككمػػة  ؛السياسػػي ـسػكاء فػػي شػكميا المػػدني أ

الػكزير أك المفػكض  ىػي مسيادة عنػد "ركسػك" إنمػا ىػي عنػد صػاحب السػيادة
 :ظػػة تطبيػػؽ القػػكانيف كتنفيػػذىا. كأخيػػران يمكػػف القػػكؿإلدارة دفػػة األمػػكر كمالح

ف "ركسػػك" اسػػتعمؿ فكػػرة العقػػد االجتمػػاعي إلنكػػار حػػؽ الحكػػاـ فػػي السػػيادة إ
 كإلنكار الحكـ الفرد ككسيمة أراد بيا حصر السمطة في يد الشعب.

تمخػػيص أىػػـ األفكػػار التػػي قػػدميا "ركسػػك" فػػي العقػػد االجتمػػاعي  كيمكػػف
 عمى الشكؿ اوتي:

فػػػػي حالػػػػة الطبيعػػػػة لػػػػـ تكػػػػف كمػػػػا  اإلنسػػػػافرأل "ركسػػػػك" أف حيػػػػاة  .1
تصػػػكرىا "ىػػػكبز" كػػػأف النػػػاس حسػػػب رأيػػػو ليسػػػكا بطبيعػػػتيـ أعػػػداء 
متحػػػاربيفم بػػػؿ ىػػػـ بفطػػػرتيـ متحػػػابكف متػػػآلفكفم كقػػػد تعاقػػػدكا عمػػػى 

 االجتماع لكي يكحدكا جيكدىـ في رقي اإلنسانية ككماليا.
 المساكاة."ركسك" نظريتو عمى أسس مف الحرية ك  يبني .2
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افػػؽ مػػع مفيػػـك الحككمػػة كلكػػف مػػع قبػػؿ "ركسػػك" كانػػت السػػيادة تتر  .3
"ركسػػػك" تػػػـ التفريػػػؽ بينيمػػػام فالسػػػيادة لصػػػاحب السػػػيادة أك  مجػػػيء

 الجسـ السياسي الذم ينشأ عف العقد االجتماعي.
فكػػرة العقػػد االجتمػػاعي عنػػده ىػػي التػػزاـ اجتمػػاعي تػػـ االتفػػاؽ عميػػو  .4

قػػكةم ينشػػأ التعاقػػد عنػػدما يضػػع عػػف طريػػؽ االختيػػار الطػػكعي ال ال
دارة اإلرادة العامة.  كؿ فرد إرادتو الخاصة تحت تكجيو كا 

ىنػاؾ تشػابو بينػو كبػيف "ىػكبز" مػف حيػث افتػراض تنػازؿ الفػرد عػػف  .5
كامؿ حقكقوم لكنو ال يتفؽ معو في التنازؿ عنيػا لفػرد بػؿ لممجتمػع 

مػػػف بأكممػػػوم كمػػػع ذلػػػؾ ينتيػػػي تقريبػػػان إلػػػى مػػػا ينتيػػػي إليػػػو "ىػػػكبز"م 
في المجتمع بينمػا عنػد "ىػكبز" عنده افتراض "لكياثاف"م لكنو يتمثؿ 

 فيك فرد.
الفػػرد فػػػي العقػػد االجتمػػػاعي عنػػد "ركسػػػك" ال يخضػػع لمحػػػاكـم فيػػػك  .6

ؿ عػػف حقكقػػو لممجمػػكع كلػػيس لشػػخص معػػيفم كالمشػػاركة فػػي ز يتنػػا
العقػػد االجتمػػاعي ال يػػدعي حقػػان عمػػى اوخػػريف إال بقػػدر مػػا يكػػكف 

ميػػوم كىكػػذا يحصػػؿ عمػػى مقابػػؿ لكػػؿ مػػا تنػػازؿ لرخػػريف مػػف حػػؽ ع
 عنوم كالبد لو أخيران مف قكة تحميو.

يتميػػز "ركسػػك" بنظرتػػو الجديػػدة لفكػػرة السػػيادة التػػي تسػػتمد سػػمطتيام  .7
الشػػػعب حػػػيف يعبػػػر عػػػف  لديػػػو مػػػف العقػػػد االجتمػػػاعيم كيقصػػػد بيػػػا

إرادتػػو العامػػة كينفػػذىا خػػالؿ تشػػريع القػػكانيفم كبيػػا يتحػػكؿ الشػػعب 
 ع سياسي.إلى مجتم

يفصػػؿ بشػػكؿ كامػػؿ بػػيف السػػيادة التػػي تسػػتقر دائمػػان فػػي يػػد الشػػعب  .8
كالحككمة التي ال تعدك ككنيا ىيئة كسيطة ما بيف صاحب السيادة 
أم اإلرادة العامػػػػةم مػػػػف جيػػػػةم كالرعايػػػػا مػػػػف جيػػػػة أخػػػػرل. لػػػػتحفظ 
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نفيػػػذ القػػػكانيف كضػػػماف االتصػػػاؿ بينيمػػػام ككظيفتيػػػا الكحيػػػدة ىػػػي ت
 في شكميا المدني أك السياسي. الحرية سكاء

ؽ أيضػػػػان بػػػػيف السػػػػيادة كالسػػػػمطةم فالسػػػػيادة  يػػػػر قابمػػػػة لمتقسػػػػيـ فػػػػر   .9
كتتصػػػؼ بأنيػػػا ال تخطػػػ  كبأنيػػػا مطمقػػػةم بينمػػػا يمكػػػف لمسػػػمطة أف 

 تتنازؿ عف نفسيا لييئة أخرل.
التشػػريع عنػػد "ركسػػك" مػػف حقػػكؽ السػػيادةم فالشػػعب الػػذم عميػػو أف  .10

مشػػػػر عيام لكنػػػػو يككػػػػؿ ىػػػػذه  يخضػػػػع لمقػػػػكانيف يجػػػػب أف يكػػػػكف ىػػػػك
الميمة إلى مشر ع ذكي مكىكب قادر عمى تطكير طبيعػة اإلنسػافم 
يجعػػػؿ مػػػا يسػػػنو مػػػف قػػػكانيف مالئػػػـ لػػػإلرادة العامػػػةم كيسػػػمـ القػػػكانيف 
لصػػػػػػاحب السػػػػػػيادةم أم أف المشػػػػػػرع المككػػػػػػؿ إليػػػػػػو التشػػػػػػريع لػػػػػػيس 
بصػػػاحب السػػػيادةم فمػػػيس بمقػػػدكر الشػػػعب أف يتنػػػازؿ عػػػف سػػػمطتو 

نوم كىنا يختمؼ "ركسػك" عػف "لػكؾ" ألف "ركسػك" يػرفض لممثميف ع
 الديمقراطية النيابية.

يككػػؿ صػػاحب السػػيادة سػػمطاتو التنفيذيػػة لمحككمػػةم كتعيػػيف حككمػػة  .11
مػػػػف الشػػػػعب ال يعػػػػد عقػػػػدان بػػػػؿ قانكنػػػػانم كال يعػػػػد القػػػػائمكف بالسػػػػمطة 
التنفيذية أسيادان عمى الشعب بؿ مندكبيف عنو يعينيـ كيعزليـ كيفما 

فػػػي ىػػػذه النقطػػػة يختمػػػؼ "ركسػػػك" عػػػف "ىػػػكبز" فيمػػػا يػػػرل شػػػاء. ك ي
"ىػػػػكبز" أف القػػػػكة ىػػػػي الحػػػػؽم كلمػػػػا كانػػػػت القػػػػكة كميػػػػا متركػػػػزة فػػػػي 
شخص الممؾم كاف الممؾ مطمؽ اإلرادة ال يحد مف سمطانو شيءم 
كمعنى ذلؾ أف الحككمة عند "ىػكبز" يجػب أف تكػكف ممكيػة مطمقػة 

أف يتمتػػػع كميػػػـ  أمػػػا "ركسػػػك"م فيػػػرل أف النػػػاس إنمػػػا تعاقػػػدكا عمػػػى
بحقػػػػكؽ ككاجبػػػػات متسػػػػاكيةم فالحككمػػػػة إذان عنػػػػده ديمقراطيػػػػةم كأف 
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يكػػػكف ألفػػػراد الشػػػعب حػػػؽ إسػػػقاط الحككمػػػة إذا انحرفػػػت عػػػف جػػػادة 
 .161الصكابم ألنيـ مصدر القكة كميا

ال تػػدخؿ الحككمػػة طرفػػان فػػي العقػػد بػػأم حػػاؿ مػػف األحػػكاؿ أطػػراؼ  .12
يربط الفرد بو نفسو  ومفسالعقد االجتماعي عند "ركسك" ىك الفرد كن

ة ىػػػػذا التحػػػػالؼ االجتمػػػػاعي عػػػػف شػػػػرعيبمحػػػض إرادتػػػػوم ثػػػػـ تػػػػأتي 
 طريؽ المكافقة المطمقة لكؿ فرد عميو.

حيػػػػكاف سياسػػػػيم ثػػػػـ أعطػػػػى  اإلنسػػػػافأعػػػػاد "ركسػػػػك" التأكيػػػػد بػػػػأف  .13
المجتمع أساسان نظريان جديدان في فكرتػو عػف اإلرادة الحػرة كأعمػف أف 

الثػكرييف بعبػارات كػػاف تيػػام كزكد الحككمػة التنفيذيػة ليسػت إال خادم
 ليا تأثيرىا حكؿ العالـ.

 االنتقادات التي وجهت لنظرية العقد االجتماعي:
ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف االنتقػػادات التػػي كجيػػت إلػػى نظريػػة العقػػد االجتمػػاعي 

 :162مف قبؿ عدد مف الفالسفة كالفقياء مف أىميا
سػػندان فػػي الكاقػػع إف فكػػرة العقػػد االجتمػػاعي فكػػرة خياليػػة ال تجػػد ليػػا  .1

فالتػػاريخ ال يؤيػػدىام كلػػـ يسػػجؿ متػػى اجتمػػع النػػاس كتعاقػػدكا عمػػى 
إقامػػػة المجتمػػػع السياسػػػيم كأف فكػػػرة التعاقػػػد بعيػػػدة كػػػؿ البعػػػد عػػػف 

 خياؿ اإلنساف في العصكر األكلى.
ألنيا بنيػت عمػى أسػاس أف الفػرد كػاف  ؛النظرية خاطئة في أساسيا .2

رهم مع أف الحقيقػة  يػر يعيش قبؿ نشكء الجماعة في عزلة عف  ي
ذلػػؾم ألف اإلنسػػاف كػػائف اجتمػػاعي بطبعػػو كال يطيػػؽ حيػػاة العزلػػة. 

المنعزؿ عف سائر النػاسم  اإلنساففالعقؿ البشرم ال يصدؽ خرافة 
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ال يكتسب صػفتو اودميػة إال فػي مجتمػع فيػو خمػؽم كفيػو  فاإلنساف
كتب لو أف يعيش كىك في معيشتو مػع الجماعػة ال منػاص مػف أف 

بغريزتػػػو إلػػػى السػػػعي لممحافظػػػة عمػػػى كيانػػػو كتمبيػػػة حاجاتػػػو  ينػػػدفع
 .163المختمفة

إنيا نظرية ال تتكافؽ كالمنطؽ القانكني ك يػر متصػكرة الكقػكع لعػدـ  .3
كػػػػف إمكانيػػػػة الحصػػػػكؿ عمػػػػى رضػػػػا جميػػػػع األفػػػػرادم كىػػػػذا الرضػػػػا ر 

كال تصمح ىػذه النظريػة  .بحيث ال يتـ العقد بدكنوأساسي في العقد 
ع عميػوم فمكػي ألف العقػد ال ييمػـز إال مػف كق ػ ؛ةكفرضية لنشػكء الدكلػ

تنشػػػأ الدكلػػػةم بمكجػػػػب عقػػػد اجتمػػػػاعي يجػػػب أف يكػػػػكف ىػػػذا العقػػػػد 
مقبكالن مف جميػع الػذيف سيشػكمكف رعايػا الدكلػة. كالحقيقػة أف مسػألة 

 اإلجماع مسألة مستحيمة.
النظرية متناقضة فػي مضػمكنيام فيػي تقػرر أف الجماعػة السياسػية  .4

حيث تـ بكاسطة ىذا العقد نقؿ األفراد مػف حيػاة  نشأت نتيجة عقدم
أم أف العقػػػد ىػػػك الػػػذم أنشػػػأ  ؛الفطػػػرة إلػػػى حيػػػاة الجماعػػػة المنظمػػػة

بيػػػػد أف فكػػػػرة القػػػػكة اإللزاميػػػػة لمعقػػػػد ال تكجػػػػد إال بكجػػػػكد  مالجماعػػػػة
الجماعػػة كقيػػاـ سػػمطة تحمػػى بيػػا العقػػكد كتطبػػؽ الجػػزاءات الالزمػػة 

يكػػكف العقػػد الػػذم يحتػػاج لضػػماف احتراميػػا. فمػػيس مػػف المنطػػؽ أف 
 .164إلى حماية السمطةم ىك ذاتو الذم يقيـ السمطة

تأييد القكة الممزمة لمعقدم كارتباط األفراد ارتباطان أزليان بالدكلة يتنافى  .5
مع الحرية الطبيعية لإلنسػاف فكفقػان لنظريػة العقػد االجتمػاعيم خمػؽ 
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باإلنسػػاف ال اإلنسػػاف حػػران بالطبيعػػةم كمػػف ثػػـ تكػػكف الحريػػة لصػػيقة 
 يمكنو التنازؿ عنيا حتى لك أراد ذلؾ.

تبػرر السػمطاف المطمػؽ كعنػد آخػريف ال  ياأتباعالنظرية عند بعض  .6
 اإلرادةتمنػػػع مػػػف ذلػػػؾ صػػػراحةم كتقػػػيـ مػػػف سػػػمطاف الجماعػػػة كمػػػف 

العامػػػػةم عنػػػػد مجمكعػػػػة ثالثػػػػةم سػػػػمطانان رىيبػػػػانم ال يسػػػػتطيع األفػػػػراد 
 .كافةحقكقيـ مكاجيتوم كسبب ذلؾ تنازليـ عف 

 إف الحريات كالحقكؽ السياسيةم ال تصمح أف تككف محالن لمتعاقد. .7
مػػػػف الصػػػػعب تصػػػػكر عقػػػػد يمضػػػػيو األفػػػػراد عنػػػػد نشػػػػكء الجماعػػػػة  .8

إلػػى األبػػد مػػؤثران عمػػى اإلنسػػانية كافػػةم ممزمػػان إياىػػام البشػػرية كيظػػؿ 
 األجياؿ. تميما تعاقب

 مزايا نظرية العقد االجتماعي:
كؿ االنتقادات التي كجيت إلػى نظريػة العقػد االجتمػاعي  عمى الر ـ مف

يمكػف عمػى الفكػر السياسػي المعاصػر التػي  ان كاضػح ان إال أف ليذه النظريػة أثػر 
 :165عمى النحك التاليأىميا استعراض 

إف النظرية قامت عمى أسس فمسفية أكضػح مػف النظريػة التػي قامػت  .1
 منيا. عمى أساسيا نظرية القانكف الطبيعي كأكثر تحديدان 

عمى الػر ـ مػف القػكؿ بػأف نظريػة العقػد االجتمػاعي ىػي فكػرة خياليػة  .2
إال أف ىناؾ مف يذكر أمثمة كاقعية لمجتمعات قامت في القديـ عمػى 

الخالفػة  كعػد  أساس العقد االجتماعي كالذم قيؿ في الفقو اإلسالمي 
فػػركؽ كبيػػرة بػػيف نظريػػة العقػػػد  حيػػػثعقػػد حقيقػػيم كلكػػف فػػي الكاقػػع 

 ي كنظرية البيعة اإلسالمية.االجتماع
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يعػػػػػػػكد الفضػػػػػػػؿ لنظريػػػػػػػة العقػػػػػػػد االجتمػػػػػػػاعي فػػػػػػػي تػػػػػػػركيج المبػػػػػػػادئ  .3
الديمقراطيػػةم كتقريػػر حقػػكؽ األفػػراد األساسػػية كحريػػاتيـ العامػػة كالحػػد 
مػػػػف السػػػػمطاف المطمػػػػؽ لمممػػػػكؾم كمػػػػا يعػػػػكد الفضػػػػؿ إلييػػػػا فػػػػي نشػػػػأة 

إذ تعػػػػػد مػػػػػف مصػػػػػادره الفكريػػػػػة  (الميبراليػػػػػة)المػػػػػذىب الفػػػػػردم الحػػػػػر 
 ساسية.األ

لقػػػػد شػػػػػكمت آراء كأفكػػػػػار "ركسػػػػػك" التػػػػػي عرضػػػػػيا فػػػػػي كتابػػػػػو "العقػػػػػد  .4
االجتمػػػػاعي" المحػػػػرؾ األكؿ لمثػػػػكرة الفرنسػػػػية حيػػػػث أثػػػػرت برجاالتيػػػػا 

نجيػؿ إ"حتػى أنيػـ أطمقػكا عمػى كتػاب العقػد االجتمػاعيم تأثيران بميغػانم 
 كعمى "ركسك" فيمسكؼ الثكرة الفرنسية. "الثكرة

االجتمػػػاعي النػػػكاة األكلػػػى لمبػػػدأ سػػػيادة األمػػػةم شػػػكمت نظريػػػة العقػػػد  .5
كالحكاـ مجرد ككالء عنيا كفػؽ إرادتيػا كليػا حػؽ عػزليـ كاسػتبداليـم 
كىػػػي األفكػػػار التػػػي مثمػػػت بدايػػػة انتقػػػاؿ العػػػالـ مػػػف نظريػػػات الحكػػػـ 
اإلليي كاالستبداد المطمؽ إلى عصكر الديمقراطية التي تطػكرت إلػى 

.  شكميا الحديث اليـك
حقيقية التي انبعثػت مػف ىػذه النظريػة ىػي أنيػا كضػعتم إف القيمة ال .6

ألكؿ مػػرة فػػي تػػاريخ الفكػػر السياسػػيم األسػػاس الفمسػػفي لفكػػرة الرقابػػة 
الشعبية عمى السمطة كحدكدىا ترتيبان عمى مػا ينتجػو العقػد مػف آثػارم 

 كلضماف عدـ خركج السمطة عمى مقتضى ىذا العقد كشركطو.
السياسػػػي األكركبػػػيم فيػػػي التػػػي  لعبػػػت دكران كبيػػػران فػػػي تطػػػكير الفكػػػر .7

أرسػػػػػت نيائيػػػػػان فكػػػػػرة شػػػػػرعية السػػػػػمطةم كالسػػػػػيادة الكطنيػػػػػة كالسػػػػػيادة 
 الشعبية.

مػػػا زالػػػت نظريػػػة العقػػػد االجتمػػػاعي حتػػػى اليػػػـك تتمتػػػع ببريػػػؽ فكػػػرم  .8
إلييػا لتبريػر التغيػرات التػي  ؤكفجػيمكجاذبية لممفكريف كاالقتصادييفم 
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عمػػػى ىػػػذا البيػػػاف الػػػذم كمػػػف األمثمػػة  .يريػػدكف إحػػػداثيا فػػػي المجتمػػػع
بمػػػػكرت  نشػػػػره خبػػػػراء التخطػػػػيط فػػػػي مصػػػػر مفػػػػاده أف كزارة التخطػػػػيط

الجديػػدة فػػي شػػكؿ عقػػد اجتمػػاعي بػػيف الحككمػػة كالشػػعب المقترحػػات 
يتمثػػػػؿ فػػػػي أف تعيػػػػد الدكلػػػػة تكزيػػػػع مكاردىػػػػام لصػػػػالح الطبقػػػػات ذات 
الدخؿ المحدكدم كحرماف  ير المستحقيف مف سياسة الدعـ. كال شؾ 

اسػتخداـ جديػد لفكػرة العقػد االجتمػاعي كليػد القػرف  ىػكبيػاف أف ىػذا ال
 العشريفم فالفكرة بالفعؿ لـ يخبك بريقيا بعد.

 :أشكال الدول - السادس بحثال
تتخذ الدكلػة أشػكاالن متعػددة بعضػيا انقضػى كبعضػيا مػا زاؿ قائمػان حتػى 

سػكل اوفم فقد تكصؼ الدكلة بأنيا مكحدة عندما ال تكجد عمى إقميـ الدكلػة 
سػػمطة كاحػػدة: فيطمػػؽ عمييػػا تسػػمية الدكلػػة البسػػيطة أك المكحػػدةم كقػػد تتعػػدد 

 .166فييا السمطة فتسمى دكلة مركبة أك دكلة اتحادية
ف كػػػػػاف النػػػػػاظـ األساسػػػػػي فػػػػػي تصػػػػػنيؼ أشػػػػػكاؿ الػػػػػدكؿ ىػػػػػك الكضػػػػػع  كا 
الدستكرم كالدكلي ليذا التككيفم إال أف تطػكر العالقػات الدكليػة أبػرز أنظمػة 

يفيا فػػػي األشػػػكاؿ االتحاديػػػة التقميديػػػةم إال أنػػػو يصػػػعب دكليػػػة يصػػػعب تصػػػن
"أنظمػة دكليػة  ديػة فػي ذات الكقػتم كيمكػف عػد ىاتجريدىا عف الصػفة االتحا

اتحاديػػػػة ذات نسػػػػيج خػػػػاص" كمػػػػف أمثمتيػػػػا الككمنكلػػػػث البريطػػػػانيم كاتحػػػػاد 
كاالتحػادات العربيػة كاتحػاد الجميكريػة العربيػة المتحػدة  مالجميكريات العربية

م 1962الػػذم ضػػـ سػػكرية كمصػػر مػػف جيػػة كالػػيمفم كالػػذم بقػػي حتػػى عػػاـ 
ككػػذلؾ مشػػركع الكحػػدة الثالثيػػة بػػيف مصػػر كسػػكرية كالعػػراؽ الػػذم أعمػػف عػػاـ 

1963167. 
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 :(الموحدة)الدولة البسيطة أو  – المطمب األول
مكحػػػدة سياسػػػيان كلػػػك كانػػػت مقسػػػمة عنػػػدما تكػػػكف تكػػػكف الدكلػػػة بسػػػيطة 

إداريػػػانم فػػػاألجزاء اإلداريػػػة تكػػػكف عمػػػى قػػػدـ المسػػػاكاة فػػػي كضػػػعيا مػػػف حيػػػث 
 .168تمتعيا بالالمركزية كدرجة ارتباطيا بالحككمة المركزية

كؿ األفراد يخضعكف لسمطة تشػريعية كتنفيذيػة كقضػائية عمى ذلؾم  بناءن 
ف إإذ ر انتشاران في العالـ كاحدة في ظؿ دستكر كاحدم كيعد ىذا الشكؿ األكث

أ مػػب الػػدكؿ ىػػي دكؿ مكحػػدة مثػػؿ فرنسػػا كالصػػيفم ككػػؿ الػػدكؿ العربيػػةم مػػا 
عػػػدا اإلمػػػارات العربيػػػة المتحػػػدة. لكػػػف لػػػيس معنػػػى ذلػػػؾ أف الدكلػػػة البسػػػيطة  
تخمك مف كجكد تشريعات خاصة تطبؽ عمى بعض المناطؽ أك عمى بعػض 

 دكف  يرىا.مف األقاليـ 
ة السكرية مثالن بمنح المشركعات في المناطؽ النائية فعندما تقكـ الحككم

مزايػػا معينػػة كاإلعفػػاء مػػف بعػػض أنػػكاع الضػػرائب أك  يػػر ذلػػؾ مػػف المزايػػام 
تشػػجيعان لالسػػتثمار فػػي ىػػذه المنػػاطؽم أك تمػػنح العػػامميف فػػي منػػاطؽ معينػػة 
عػالكة أك حػػكافز خاصػػة "كػػالمعميف الػػذيف يعممػكف أبنػػاء الباديػػة فػػي المػػدارس 

% مػػف الراتػػب كحػػكافز ليػػـ لقػػاء 40ة حيػػث تمػػنحيـ الدكلػػة السػػكرية المتنقمػػ
فػػوف ىػػذا ال يغيػػر مػػف طبيعػػة الدكلػػة السػػكرية  متعمػػيميـ ألبنػػاء ىػػذه المنطقػػة"

المػػػػػكاطنيف  جميػػػػعكنمػػػػكذج لمدكلػػػػة البسػػػػػيطة أك الدكلػػػػة المكحػػػػدة. كخضػػػػػكع 
كاألقػػػاليـ لحككمػػػة كتشػػػريعات كاحػػػدة ال يتنػػػاقض مػػػع إمكانيػػػة مػػػنح نػػػكع مػػػف 

دكف أف مػف لػبعض المنػاطؽ أك األقػاليـم  (اإلدارم كالسياسػي)الحكـ الػذاتي 
يػؤدم ذلػؾ إلػى اسػتقالليا التػاـ عػف السػمطة المركزيػة يكىػك مػا يسػمى بنظػػاـ 

مرتبطػػة بأسػػباب  البػػان مػػا اإلقميميػػة السياسػػية كىػػي سػػيةم أك الالمركزيػػة السيا
تكػػكف تاريخيػػة كاجتماعيػػة كيمكنيػػا أف تػػؤدم إلػػى الفيدراليػػة مػػف خػػالؿ دفػػع 
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 –السػػكاف المحميػػيف إلػػى االنفصػػاؿ عػػف الدكلػػةا كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي إيطاليػػا 
قمػػيـ كردسػػتاف. كتتمتػػع الدكلػػة البسػػيطة بحريػػة االختيػػار بػػيف  إقمػػيـ صػػقميةم كا 

 .169مركزية اإلداريةك الالنظاـ المركزية اإلدارية أ تطبيؽ
 المركزية اإلدارية:  -أواًل 

تسػػػكد المركزيػػػة عنػػػدما تتركػػػز اإلدارة العامػػػة بيػػػد السػػػمطة المركزيػػػة فػػػي 
العاصمة حيث تمارسػيا بنفسػيا أك بكاسػطة مػكظفيف تػابعيف ليػا كيخضػعكف 

إذ تػػػدار عمميػػػة الحكػػػـ بشػػػكؿ مركػػػزم حيػػػث ال يسػػػمح لمتقسػػػيمات  إلشػػػرافيا.
اإلدارية أف تمػارس أم صػالحيات تنفيذيػة إال بػأكامر مػف السػمطة المركزيػةم 

)العاصػػػػػمة(م كترسػػػػػؿ إلػػػػػى بػػػػػاقي  فاألنظمػػػػػة كالقػػػػػكانيف تصػػػػػدر مػػػػػف المركػػػػػز
المحافظات بغرض التنفيذ بكاسطة المكظفيف في جميع أنحاء الدكلةم كبػذلؾ 

 .170سمطة كفؽ ىذا النظاـ ذات سمة ىرمية بحتةتككف ال
 مركزية اإلدارية: الال –ثانيًا 

كىي ترؾ جزء مف الكظيفة اإلدارية بيػد ىيئػات إداريػة إقميميػة أك مرفقيػة 
متمتعة ببعض االستقاللية اإلدارية كالماليػة عػف السػمطة المركزيػةم كمعتػرؼ 

لمحميػػػػػة كاإلدارات ليػػػػػا بالشخصػػػػػية القانكنيػػػػػة المسػػػػػتقمة )مثػػػػػؿ المجمكعػػػػػات ا
كالمؤسسػػػػات العامػػػػة( لتباشػػػػرىا تحػػػػت الكصػػػػاية اإلداريػػػػة لمسػػػػمطة المركزيػػػػة 

 كاليدؼ مف ذلؾ ىك إشراؾ السكاف في إدارة شؤكنيـ المحمية.
 نظام الحكم الذاتي: –ثالثًا 

يتمتع ىذا النكع مػف أنظمػة الحكػـ بالمركنػة كبامتالكػو صػالحيات أكسػع 
مركػػزمم إذ يػػتـ تطبيػػؽ القػػكانيف فػػي  اـ الػػالمػػف النظػػاـ المركػػزم ككػػذلؾ النظػػ

منطقة جغرافية دكف الرجكع إلى السمطة المركزية. يشػترط فػي منطقػة الحكػـ 
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الػػػػذاتي أف تكػػػػكف متميػػػػزةم كػػػػأف يكػػػػكف سػػػػكانيا مػػػػف أصػػػػؿ أك لغػػػػة أك ديػػػػف 
م أك أيػػة رابطػػة مػػف طػػابع آخػػر. كعػػادة مػػا تتكػػكف السػػمطة فػػي إلػػخكاحػػد... 

تيف تنفيذيػػػة كأخػػػرل تشػػػريعيةم كتمتمػػػؾ كػػػؿ منطقػػػة الحكػػػـ الػػػذاتي مػػػف سػػػمط
الصػػػػالحيات عمػػػػى مسػػػػتكل المنطقػػػػة باسػػػػتثناء السياسػػػػة الخارجيػػػػة كالػػػػدفاع 

مسػػألة النقػػد. كلعػػؿ المثػػاؿ الكاضػػح عمػػى ذلػػؾ ىػػك  عمػػى األخػػصكاالقتصػػاد 
إقمػػيـ "الباسػػؾ" فػػي اسػػبانيام ككػػذلؾ فشػػؿ مشػػاريع الحكػػـ الػػذاتي فػػي جنػػكب 

تقاللياا ككػػػػػذلؾ األمػػػػػر فػػػػػي كردسػػػػػتاف السػػػػكداف يقبػػػػػؿ أف تسػػػػػتطيع أخػػػػػذ اسػػػػػ
 .171العراؽ

 الدولة المركبة: -المطمب الثاني 
ألنيػا قػد تتعػدد فييػا الدسػاتير  ؛الدكلة المركبة ىي عكس الدكلة البسػيطة

كقػػػد تتعػػػدد الحككمػػػات كالتشػػػريعات كالقػػػكانيف كالمػػػكائح المطبقػػػة فػػػي أقاليميػػػا 
فمػػػف الممكػػػف أف تكػػػكف قػػػد تشػػػكمت باألصػػػؿ مػػػف أكثػػػر مػػػف دكلػػػة  المختمفػػػة.

تتصػػػؿ ببعضػػػيا بطريقػػػة تأخػػػذ معيػػػا فػػػي المجتمػػػع الػػػدكلي شػػػكؿ الشػػػخص 
الػػػدكلي الكاحػػػد كىػػػي تختمػػػؼ مػػػف حيػػػث األجػػػزاء التػػػي تتكػػػكف منيػػػا كالكضػػػع 

كعػػػػادة مػػػػا تكػػػػكف الدكلػػػػة المركبػػػػة نتػػػػاج حركػػػػة  .172الػػػػدكلي الػػػػذم تتميػػػػز بػػػػو
اليـ أك كحدات سياسػية كانػت فػي األصػؿ مسػتقمة تكحيدية تيدؼ إلى ربط أق

اسػػػتقاللية األقػػػاليـ  حسػػػب درجػػػةبأك منفصػػػمةم كتتعػػػدد أنػػػكاع الدكلػػػة المركبػػػة 
حسػػب طريقػػة تقسػػيـ السػػمطة كتكزيػػع الصػػالحيات بػػيف بالمككنػػة ليػػا ككػػذلؾ 

 مستكياتيا المختمفة. كفيما يمي بعض أنكاع كنماذج الدكؿ المركبة:
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 االتحادي:النموذج  -أواًل 
كيشػػػمؿ نػػػكعيف مػػػف أنػػػكاع االتحػػػاد بػػػيف الػػػدكؿ: ىمػػػا االتحػػػاد الشخصػػػي 

 كاالتحاد الفعمي.
 االتحاد الشخصي: .1

ىك اتحاد يضـ دكلتيف أك أكثر تحت سمطة رئيس كاحد مػع احتفػاظ كػؿ 
منيا بسيادتيا الداخمية كالخارجيةم فاالتحاد ال يظير إال في شػخص الػرئيس 

ألنػػو يػػزكؿ بػػزكاؿ سػػبب كجػػكدهم  ؛االتحػػاد فقػػطم ممػػا يجعمػػو أضػػعؼ أشػػكاؿ
 :173كيتميز االتحاد الشخصي بمجمكعة مف السمات أبرزىا اوتي

بؿ تحتفظ كؿ دكلػة  مال ينش  االتحاد الشخصي شخصان دكليان جديدان  .أ 
 بسيادتيا الداخمية كشخصيتيا الدكلية الخاصة بيا.

كمػا تحػتفظ ال يمـز في االتحاد تشابو نظـ الحكـ لمدكلة المككنة لػوم  .ب 
كؿ دكلة بنظاميا السياسي الخاص بيا كالذم ال يتػأثر بقيػاـ االتحػاد 

 الشخصي.
 تعد الحرب بيف دكؿ االتحاد الشخصي حربان دكلية. .ج 
 يعد رعايا كؿ دكلة أجانب بالنسبة لمدكلة األخرل. .د 
 يمكف لالتحاد الشخصي أف يتحكؿ إلى اتحاد حقيقي. .ق 

مػػف االتحػػادات الشخصػػية التػػي كمػػف األمثمػػة التاريخيػػة عمػػى ىػػذا النػػكع 
عمػػػى أثػػر تػػػكلي  م1714قامػػت بسػػبب الكراثػػػةم اتحػػاد انجمتػػػرا كىػػانكفر عػػاـ 

ممػػؾ ىػػػانكفر عػػػرش انجمتػػػرا بالكراثػػػة. لكػػػف ىػػػذا االتحػػػاد انتيػػػى فعميػػػان بمجػػػرد 
يحظػػر  المممكػػةعػرش انجمتػػرام ألف قػػانكف التػكارث فػػي  فيكتكريػػا ةتػكلي الممكػػ

الػة انعػداـ تكاجػد الػذككر فػي جميػع فػركع عمى النساء تكلي العرش إال فػي ح
األسػػرة المالكػػةم كىكػػذا عػػادت مممكػػة ىػػانكفر لتصػػبح دكلػػة بسػػيطة إلػػى أف 
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ضػػمتيا بركسػػيا إلييػػام قبػػؿ أف تصػػبح كاليػػة ألمانيػػة كذلػػؾ بعػػد قيػػاـ الكحػػدة 
م كمػػػف األمثمػػػة التاريخيػػػة لالتحػػػادات الشخصػػػية التػػػي 1871األلمانيػػػة عػػػاـ 

أثنػػػاء الحػػػرب فػػػي كألبانيػػػا الػػػذم قػػػاـ بػػػيف إيطاليػػػا  قامػػػت قسػػػرانم ذلػػػؾ االتحػػػاد
العالمية الثانية. فبعد الغزك اإليطػالي أللبانيػا كفػرار ممػؾ ألبانيػا منيػا أعمنػت 

ممؾ إيطاليا ممكان فػي الكقػت نفسػو  "يؿ الثالثئعمانك فيكتكر "إيطاليا تنصيب 
عمػػػى ألبانيػػػا عمػػػى أف تحػػػتفظ كػػػؿ مػػػف الػػػدكلتيف باسػػػتقالليما كقػػػد انيػػػار ىػػػذا 

 .174االتحاد فكر ىزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية
كىػذا الشػػكؿ مػف أشػػكاؿ االتحػػاد الشخصػي قػػد انتيػػى مػف النظػػاـ الػػدكلي 

يزاؿ ىذا االتحػاد قائمػان حتػى إذ ال بيف بعض بمداف الككمنكلث  إالالمعاصر 
. حيث  ف ممكة بريطانيا ال تزاؿ رئيسة كؿ مف كنػدا كنيكزلنػدا كاسػتراليا إاليـك

 تمتع ىذه الدكؿ باالستقالؿ التاـ عف بريطانيا.مف ر ـ عمى ال
 الحقيقي: –االتحاد الفعمي  .2

االتحاد الفعمي ىك اتحاد يضـ دكلتيف أك أكثر ينشأ بمكجب معاىدة تفقد 
بمكجبيػا الػدكؿ األعضػاء شخصػيتيا الدكليػةم ممػا ينػتج عنػو نشػكء شخصػػية 
دكليػػػػػة جديػػػػػدة لالتحػػػػػادم لكػػػػػف عمػػػػػى المسػػػػػتكل الػػػػػداخمي تحػػػػػتفظ كػػػػػؿ دكلػػػػػة 
باسػػػػػتقالليتيا كدسػػػػػتكرىا كقكانينيػػػػػا كنظاميػػػػػا اإلدارم. كيرجػػػػػع ذلػػػػػؾ إلػػػػػى أف 
االتحػػػاد الفعمػػػي ال يكتفػػػي بكحػػػدة شػػػخص رئػػػيس الدكلػػػة كمػػػا ىػػػك الحػػػاؿ فػػػي 

د الشخصػػي إنمػػا يقػػيـ عالقػػات قكيػػة جػػدان بػػيف الػػدكؿ األعضػػاءم عػػف االتحػػا
طريػػػػؽ شخصػػػػية االتحػػػػاد التػػػػي تعػػػػد الدكلػػػػة الكحيػػػػدة عمػػػػى الصػػػػعيد الػػػػدكلي 

 كيترتب عمى اندماج الدكؿ األعضاء في االتحاد اوتي:
 تكحيد السياسة الخارجية. .أ 
 تكحيد التمثيؿ الدبمكماسي. .ب 
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 اتفاقيات دكلية.التقيد بما يعقده األعضاء مف معاىدات ك  .ج 
الحػػػػػرب بػػػػػيف االتحػػػػػاد كدكلػػػػػة أجنبيػػػػػة يجػػػػػب أف تشػػػػػمؿ جميػػػػػع دكؿ  .د 

 االتحاد.
 أىمية ال دكلية. ان الحرب التي تنشب بيف الدكؿ األعضاء تعد حرب .ق 

فػي الفتػرة  كالنػركيجكمف األمثمة عمى االتحاد الفعمي االتحاد بيف السػكيد 
النمسػػػا كالمجػػػر مػػػا بػػػيف  م ككػػػذلؾ بػػػيف1905-1815عػػػامي بػػػيف  الممتػػػدة
 كال كجكد في الكقت الحالي ليذا النكع مف االتحادات. م1867-1918

 النموذج الكونفدرالي: -ثانيًا 
االتحاد الككنفدرالي ىك اتحاد يضـ دكلتيف أك أكثر ينشأ بمكجب معاىدة 
دكلية لتحقيؽ مصالح مشتركة ) البان ما تككف اقتصادية أك دفاعية( بكاسطة 

ؿ دكلػػػة بسػػػيادتيا الكاممػػػة كيتميػػػز كػػػأ ليػػػذا الغػػػرض. مػػػع احتفػػػاظ ىيئػػػة تنشػػػ
 :175االتحاد الككنفدرالي بالخصائص اوتية

 ينشأ االتحاد بمكجب معاىدة دكلية تبـر كفؽ قكاعد القانكف الدكلي. .1
يرتكػػػز االتحػػػاد الككنفػػػدرالي عمػػػى مبػػػدأ المسػػػاكاة المطمقػػػة بػػػيف الػػػدكؿ  .2

 سكانيا.األعضاء أيان كانت قكتيا كحجميا كعدد 
الييئػػػة التػػػي تػػػدير االتحػػػاد ذات صػػػفة دبمكماسػػػية بمعنػػػى أنيػػػا تمثػػػؿ  .3

الػػػػػػدكؿ المتحالفػػػػػػة كلػػػػػػيس الشػػػػػػعكب. كمػػػػػػا أف صػػػػػػالحياتيا محػػػػػػدكدة 
 كمرتبطة بتكفر قاعدة اإلجماع كال تمـز أية دكلة بتنفيذ قراراتيا.

احتفاظ الدكؿ المتحالفة بكامؿ استقالليا كسيادتيا مما يعطييػا الحػؽ  .4
اب مف االتحاد متى شاءت كلك لـ تػنص عميػو المعاىػدةم في االنسح

 كما أنيا تحتفظ بكامؿ مؤسساتيا كعالقاتيا الخارجية.
 يظؿ رعايا كؿ دكلة مف دكؿ االتحاد محتفظيف بجنسيتيـ الخاصة. .5
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 تحتفظ كؿ دكلة بنظاميا السياسي الداخمي كبرئيسيا الخاص. .6
ة أجنبيػة ال تعػد الػدكؿ فػي االتحػاد كدكلػ إحػدلالحرب التػي تقػع بػيف  .7

حربػػػان بػػػيف ىػػػذه الدكلػػػة كدكؿ االتحػػػاد جميعػػػان. كمػػػا أف الحػػػرب التػػػي 
تنشػػب بػػيف ىػػذه الػػدكؿ تعػػد حربػػان دكليػػة ال أىميػػة كمػػف األمثمػػة عمػػى 
االتحاد الككنفدرالي الناجح االتحاد السكيسرم الذم تحكؿ إلػى اتحػاد 
مركػػػػزم. كاالتحػػػػاد األمريكػػػػي الػػػػذم تحػػػػكؿ إلػػػػى دكلػػػػة فيدراليػػػػة ىػػػػي 
الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة. كفػػي المقابػػؿ يمكػػف ذكػػر بعػػض األمثمػػة 

 الفاشمة ليذا النكع مف االتحاد:
 .1963اليمف كالعراؽ عاـ ك المتحدة  االتحاد بيف الجميكرية العربية .أ 
 .1971اتحاد الجميكريات العربية بيف مصر كليبيا كسكرية عاـ  .ب 
 .1991كاألردف عاـ االتحاد العربي بيف مصر كالعراؽ كاليمف  .ج 

 النموذج الفيدرالي: -ثالثًا 
ىك مجمكعة مف الدكؿ تقرر فيما بينيا أف تتكحد في إطار سػمطة أعمػى 
تتفػػػػؽ عمػػػػى تشػػػػكيميا كتخضػػػػع ليػػػػا فػػػػي الكقػػػػت نفسػػػػو. كلكػػػػف دكف أف تفقػػػػد 
اسػػتقالليا الػػداخمي بمػػا يمكنيػػا مػػف ممارسػػة بعػػض االختصاصػػات الخاصػػة 

تفقػػػد شخصػػػيتيا الدكليػػػة  فػػػي اتحػػػاد فيػػػدراليبيػػػام أم أف الدكلػػػة التػػػي تػػػدخؿ 
لصػػالح شخصػػية دكليػػة جديػػدة كاحػػدة تتكػػكف منيػػا جميعػػان كتتحػػكؿ ىػػي إلػػى 
كاليػػات أك أقػػاليـ أك كيانػػات ذات مسػػميات مختمفػػة كلكػػف كػػأجزاء فػػي إطػػار 
كػػؿ كاحػػد ىػػك الدكلػػة الفيدراليػػة الجديػػدة. كيسػػتند االتحػػاد الفيػػدرالي إلػػى كثيقػػة 

 .عاىدة دكلية كما ىك الحاؿ بالنسبة لالتحادات األخرلدستكرية كليس إلى م
فاالتحػػػػاد الفيػػػػػدرالي يتكػػػػػكف مػػػػػف مجمكعػػػػة دكؿ تخضػػػػػع بمكجػػػػػب )الدسػػػػػتكر 
االتحادم( لحككمة عميا كاحدة تباشر في حدكد اختصاصاتيا سمطاتيا عمػى 
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إف الػػدكؿ األعضػػاء . 176حككمػػات الػػدكؿ األعضػػاء كعمػػى رعايػػا تمػػؾ الػػدكؿ
بعضيا البعض لقكاعد القانكف العاـ الػداخمي كلػيس تخضع في عالقاتيا مع 

. كما أنيا ال تممؾ الحؽ في االنفصاؿ كما ىك شأف الدكؿ األعضػاء الدكلي
فػػػي االتحػػػاد التعاىػػػدم. بػػػؿ إنيػػػا ال تػػػتمكف مػػػف انتيػػػاج سياسػػػة خاصػػػة فػػػي 
شػػػؤكنيا الخارجيػػػة. عمػػػى الػػػر ـ مػػػف كجػػػكد بعػػػض االسػػػتثناءات خاصػػػة فػػػي 

 .177الحالة األمريكية
 شأ االتحاد الفدرالي  البان كفؽ طريقتيف أساسيتيف ىما:كين

باندماج دكؿ مستقمة )يمكف أف يككف نتيجػة اتحػاد بػيف  الطريقة األولى:
مجمكعات ال تحمؿ طابع الدكلة كالمناطؽ كالجيات كاألقاليـ كما حػدث فػي 
كنػػدا كالينػػد كاسػػتراليا. كمػػا يمكػػف ليػػذا االتحػػاد أف يفػػرض بػػالقكة مػػف طػػرؼ 

مػػػػارات العربيػػػة المتحػػػدة عػػػػاـ قيػػػاـ إمػػػػارة أبػػػك ظبػػػي بتكحيػػػد اإلكدكلػػػة كبيػػػرة 
مػػػػػع بعضػػػػػيا لتشػػػػػكؿ االتحػػػػػاد كتسػػػػػمى ىػػػػػذه الطريقػػػػػة االتحػػػػػاد م 178(1971

بالتجمعم كىي الطريقة السائدة في نشػأة االتحػاد المركػزم. كقػد قامػت الدكلػة 
 إفريقيػػػاكألمانيػػا كجنػػكب  األمريكيػػة االتحاديػػة فػػي سكيسػػرا كالكاليػػات المتحػػػدة

 بيذه الطريقة.
طريقػػة نتيجػػة تفكػػؾ ينشػػأ االتحػػاد الفيػػدرالي كفػػؽ ىػػذه ال الطريقللة الثانيللة:

دكلػػة مكحػػدة إلػػى عػػدة دكيػػالت صػػغيرة ال تر ػػب فػػي االنفصػػاؿ كاالسػػتقالؿ 
الكمي عف بعضيا البعض كيطمػؽ عميػو االتحػاد بالتفكػؾ كبيػذه الطريقػة نشػأ 

 االتحاد المركزم في ركسيا كالبرازيؿ كاألرجنتيف كالمكسيؾ.
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 :وظائف الدول - السابع بحثال
لقد كانت الدكلة دائمان محكران أساسيان لمتحميؿ السياسيم بؿ يراىػا الػبعض 
أنيػػا جػػكىر دراسػػة عمػػـ السياسػػةم لػػذلؾ فػػوف أيػػة دراسػػة حػػكؿ الدكلػػة البػػد أف 

الدكلػة ىػدفان فػػي ذاتيػام بػػؿ ىػي كسػػيمة  ألنػػو ال يمكػف عػػد   ؛تعػرض لكظائفيػات
جمػػع بشػػػرم كىػػػدؼ الدكلػػة بكصػػػفيا ت ؛لتحقيػػؽ ىػػػدؼ يسػػعى إليػػػو أعضػػاؤىا

لػػيس أكثػػر أىميػػة أك تقػػدمان بسػػبب ككنػػو عامػػانم بػػؿ إنػػو القيمػػة التػػي تضػػفي 
عمػػى نشػػاطيا بمقارنتيػػا بػػأم تجمػػع آخػػرم كالنقابػػات أك األحػػزابم لػػذلؾ فػػوف 
أم تجمػػع بمػػا فػػي ذلػػؾ الدكلػػة يجػػب تقييمػػو عمػػى أسػػاس أىدافػػو بكصػػفو أداة 

جيػا تسػعى لتحقيػؽ لتحقيقيا. فالدكلػة عمػى امتػداد تاريخيػا كفػي مختمػؼ نماذ
كظػائؼ معينػػةم كىػػذه الكظػػائؼ بغػػض النظػػر عػػف مضػػامينيا تحػػددىا عقائػػد 

مػػف دكلػػة كاختالفيػػا يػػديكلكجيات سياسػػيةم لػػذلؾ نجػػد تبػػايف ىػػذه الكظػػائؼ أك 
 :يػػديكلكجيات بحيػػث يمكػػف القػػكؿألإلػػى دكلػػة أخػػرل تبعػػان الخػػتالؼ العقائػػد كا

كحركتيػػػا سػػػكاء فػػػي كأبعادىػػػا نػػػو ثمػػػة عقائػػػد تحػػػدد مضػػػمكف ىػػػذه الكظػػػائؼ إ
الخػػػػارجم فالدكلػػػػة أصػػػػبحت أداة الجماعػػػػة ككسػػػػيمتيا فػػػػي تحقيػػػػؽ  ـالػػػػداخؿ أ

عقيػػػػدتيا أك أيػػػػديكلكجيتيا السياسػػػػية كأف ذلػػػػؾ يحتػػػػؿ أسػػػػاس شػػػػرعية الدكلػػػػة 
 .179كمبرر كجكدىا

عمػػػػى النحػػػػك  كتتجسػػػػد كظػػػػائؼ الدكلػػػػة األساسػػػػية التػػػػي تػػػػرتبط بسػػػػيادتيا
 :التالي
 .األمف الداخمي(ك ع الخارجي األمنية )الدفا الكظيفة .1
بػػػػػراـ المعاىػػػػػدات كالمصػػػػػادقة عمييػػػػػا ك الكظيفػػػػػة الدكليػػػػػة )التفػػػػػاكض  .2 ا 

 تحديد العالقة بيف القانكف الداخمي كالقانكف الدكلي(.ك 
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الكظيفػػػة العدليػػػة )الحكػػػـ فػػػي المنازعػػػات بػػػيف األفػػػراد أنفسػػػيـ كبيػػػنيـ  .3
 .كبيف مؤسسات الدكلة(

كالمػػػاؿ العػػػػاـ )صػػػؾ النقػػػػكد ككضػػػع السياسػػػػة  النقػػػػدالكظيفػػػة الماليػػػة  .4
 .النقدية(

 مكمػػف حيػػث األصػػؿ ىنػػاؾ تصػػكراف رئيسػػاف كمتنافسػػاف لمدكلػػة الحديثػػة
ف اختمطػػػػا أك تػػػػداخال بنسػػػػب كدرجػػػػات متفاكتػػػػة عمػػػػى مسػػػػتكل النظريػػػػة أك  كا 
الممارسػػػةم إال أف الدكلػػػة الديمقراطيػػػة ذات النزعػػػة الميبراليػػػة قػػػد رجحػػػت كفػػػة 

خػػر. كفػػي المقابػػؿ فػػوف الدكلػػة الديكتاتكريػػة ذات النزعػػة أحػػدىما عمػػى كفػػة او
  .الشمكلية قد انجذبت أكثر إلى التصكر الثاني كأصبحت لصيقة بو

يبينػػاف ماىيػػػة الدكلػػة فػػػي كػػال النظػػػاميف  ىػػذيف التصػػػكريفكلعػػؿ عػػػرض 
م كيبػػرزاف األسػػس التػػي ينطبػػؽ كػػؿ نظػػاـ منيمػػا فػػي 180الميبرالػػي كاالشػػتراكي

 كىذاف التصكراف ىما:تحديد كظائؼ الدكلةم 
حسب التصكر األكؿ: ىي رابطة مدنية أك اتحاد مػدني قػائـ بالدكلة  -

المتسػػػاكم كالقػػػادر  وتكاسػػػتقالليعمػػػى التأكيػػػد عمػػػى قيمػػػة الفػػػرد الحػػػر 
عمػػػى تسػػػػيير ذاتػػػػوم كتحديػػػػد أىدافػػػػو كأكلكياتػػػػو كمثمػػػػو العميػػػػام كعمػػػػى 
الممارسػػة الفاعمػػة فػػي الممارسػػة األخالقيػػة. كبمكجػػب ىػػذا التصػػكر 
تػػؤدم الدكلػػة كظيفتيػػا منطمقػػة مػػف كػػكف قكانينيػػا مسػػتقمةم كمحايػػدة 
د تجػػاه األىػػداؼ التػػي يسػػعى األفػػراد لتحقيقيػػا أك المثػػؿ العميػػا كالعقائػػ

كاألخػػالؽ الخاصػػة التػػي يمتزمػػكف بيػػا. كالحككمػػة بحسػػب ىػػذا الفيػػـ 
تؤدم كظائفيا القاضي كالمحكـ النزيػوم كىػي الكسػيط كالمػنظـ  يػر 

 .181أيضان  المنحاز كىي حارس الميؿ الساىر
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ىػػي جمعيػػة أك اتحػػاد اشػػتراكي قػػائـ حسػػب التصػػكر الثػػاني: بالدكلػػة  -
عامػة )أك مشػتركة( ككظػائؼ جكىرية  بدأب مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ

أخالقيػػػػة أك  ـاجتماعيػػػػة أ –سػػػػكاء كانػػػػت ىػػػػذه األىػػػػداؼ اقتصػػػػادية 
دينيػػة. كلعػػؿ ىػػذا التصػػكر لمدكلػػة يحتضػػف مفيػػـك الدكلػػة الغائيػػة أك 
نظاـ الحكـ الغائي. كالحاكـ ىنا ىػك الكصػي الػذم يػدعي أنػو يممػؾ 

الحؽ في قيادة  االمعرفة الخاصة كالفضيمة األخالقية المتيف تعطياني
 .182مسيرة المجتمع في الطريؽ "القكيـ" لتحقيؽ األىداؼ السامية

 :(الفردي)وظيفة الدولة في النظام الميبرالي  -المطمب األول 
إف األفكار التي تقكـ عمييا األنظمة الميبرالية ىػي الفػرد ككنػو أسػبؽ مػف 

عمػى المجتمعػات تقػديس ىػػذا الفػرد فيػك  ايػة كجكدىػا كىنػػا  .كجػكد المجتمػع
 عمييا أف تعمؿ عمى تحقيؽ أ راضو كتأميف حقكقو. يجب

فػػوف الممكيػػة  ماليػػذك  .فػػالفرد كفقػػان ليػػذا المػػذىب ىػػك الغايػػة كىػػك الكسػػيمة
كطبقػان ليػذا فػوف الدكلػة ال تمػارس إال تمػؾ  مضركرية لمفػرد (الخاصة)الفردية 

الكظػػائؼ التػػي تسػػمح ليػػا بالحفػػاظ عمػػى كيانيػػا كبقائيػػا. كمكاجيػػة العػػدكاف 
فػػوف كظائفيػػا  كعميػػو مي كالحفػػاظ عمػػى األمػػف كالنظػػاـ داخػػؿ إقميميػػاالخػػارج

تنحصػػر فػػي مجػػاالت الػػدفاع كاألمػػف كالقضػػاء. كيعػػد تجػػاكز ىػػذه المجػػاالت 
ف المصػمحة العامػة إ :كمنو يمكف القكؿ ؛يـكحريات ىك مساس بحقكؽ األفراد

 عند ىذا المذىب تستند إلى فكرة الحقكؽ الفردية.
العالميػػة األكلػػى كحػػدكث األزمػػة الماليػػة العالميػػة  يػػر أف نشػػكب الحػػرب 

جعمػػت الدكلػػة تجػػد نفسػػيا مضػػطرة لمتػػدخؿ مػػف أجػػؿ حػػؿ مشػػاكميا كمكاجيػػة 
 األزمات. تخمت عف مفيـك الدكلة الحارسة. كتبنت مفيـك الدكلة المتدخمة.
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 وظائف الدولة في النظام االشتراكي: -المطمب الثاني 
إف كظائؼ الدكلة في النظاـ االشتراكي مختمفة عنيا في النظاـ الميبرالي 

تجػػارة( ك صػػناعة ك فػػي المجتمػػع )زراعػػة  اإلنتػػاجفالدكلػػة تممػػؾ جميػػع كسػػائؿ 
كما تتدخؿ في الشؤكف االجتماعية مف تعميـ كصحةم كمف أجػؿ تػأميف ىػذه 

زديػػػاد جػػػب تقكيػػػة كتػػػدعيـ الجيػػػاز التنفيػػػذم بايالكظػػػائؼ الضػػػخمة كالعديػػػدة 
 الن كفعػػػا ان يجابيػػػإاختصاصػػػاتو كسػػػمطاتو كمػػػا أف دكر الدكلػػػة يجػػػب أف يكػػػكف 

 كذلؾ عمى النحك اوتي:
تعمػػػؿ الدكلػػػة مػػػف أجػػػؿ إرسػػػاء المصػػػمحة  فلللي المجلللال السياسلللي: .1

 العامة كتقديميا عمى المصمحة الخاصة كتطبيؽ ذلؾ فعميان.
إلغػػاء الفػػػكارؽ الطبقيػػة فػػػي ظػػؿ مجتمػػػع  فللي المجلللال االجتملللاعي: .2

 كده المساكاة العامة.تس
القضػػاء عمػػى الرأسػػمالية كتحكيػػؿ أ مػػب  فللي المجللال االقتصللادي: .3

عمػػػػى األقػػػػؿ إلػػػػى ممكيػػػػة عامػػػػة. كقػػػػد كجيػػػػت إلػػػػى  اإلنتػػػػاجكسػػػػائؿ 
 المذىب االشتراكي العديد مف االنتقادات مف أىميا:

 ألخيػو اإلنسػافغالؿ إذا كاف مف أبرز سمبيات المذىب الفػردم اسػت .أ 
اإلنساف فوف المذىب االشتراكي الذم يقضي عمى استغالؿ الطبقػة 

إال أنػػػػػو يػػػػػؤدم إلػػػػػى إحػػػػػالؿ الطبقػػػػػة  مجكازيػػػػػة لمطبقػػػػػة العاممػػػػػةكر الب
الحاكمػػة التػػي تتػػكلى إدارة كسػػائؿ اإلنتػػاج فػػي المجتمػػع االشػػتراكي 

فونيػػا الطبقيػػة لػػف تػػزكؿ فػػي  كعمػػى ذلػػؾ مرجكازيػػةك محػػؿ الطبقػػة الب
 كي.المجتمع االشترا

عي أصػػػػػحاب المػػػػػذىب االشػػػػػتراكي أف الحقػػػػػكؽ كالحريػػػػػات فػػػػػي يػػػػػد   .ب 
بينمػػػػا فػػػػي المػػػػذىب االشػػػػتراكي  مالمػػػػذىب الفػػػػردم خياليػػػػة كشػػػػكمية
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حقيقيػػػةم  يػػػر أف الحقػػػكؽ كالحريػػػات سػػػتتأثر إلػػػى حػػػد كبيػػػر نتيجػػػة 
 تدخؿ الدكلة في مجاالت النشاط الفردم التساع كظائفيا.

لمفطػػرة اإلنسػػانية. ألف  منػػاؼو لممكيػػة فػػي المػػذىب االشػػتراكي إلغػػاء ا .ج 
 الحكافز كالمبادرات الفردية تدفع اإلنساف لمزيد مف الرقي كالكماؿ.

إف االنحرافػػات عديػػدة فػػي ظػػؿ المػػذىب االشػػتراكي كىػػذا مػػا أقرتػػو  .د 
المجتمػػع االشػػتراكي ممػػا يؤكػػد  إفػػالسالحيػػاة العمميػػة اليكميػػة عبػػر 

إلػػػػػى جانػػػػػب ضػػػػػعؼ الرؤيػػػػػة كسػػػػػيطرة كيػػػػػدعـ االنتقػػػػػادات السػػػػػابقة 
البيركقراطيػػػة كقتػػػؿ ركح المبػػػادرة كخنػػػؽ الحريػػػات الفرديػػػةم كانعػػػداـ 

نشػػاءالػػرؤل الشػػاممة كتنػػامي المحسػػكبية كالفسػػاد  طبقػػات طفيميػػة  كا 
 ليا إلى مراكز صنع القرار.ك ككص

 وظائف الدولة في النظام االجتماعي: -المطمب الثالث 
دخمػػة فػػي مختمػػؼ المجػػاالت بطريقػػة أصػػبحت الدكلػػة فػػي ىػػذا النظػػاـ مت

األمػػػر الػػػذم  ممباشػػػرة أك  يػػػر مباشػػػرة الرتبػػػاط مختمػػػؼ النشػػػاطات ببعضػػػيا
يسػػتمـز تػػدخؿ الدكلػػة لتنظػػيـ ىػػذه النشػػاطات بطػػرؽ مختمفػػة. فضػػالن عػػف أف 

لػػػـ تعػػػد ك . 183مكاطنييػػػا مايػػػةىػػػذه النشػػػاطات تيػػػـ األفػػػراد كالدكلػػػة مكمفػػػة بح
بؿ أصبح كؿ ما يتصػؿ  مكالدفاع كالقضاءعمى األمف كظيفة الدكلة تقتصر 

بػػالفرد ييػػـ الدكلػػة فغػػدت الدكلػػة تيػػتـ بػػالتعميـ كتنظمػػو كتشػػرؼ عميػػو كتيػػتـ 
بالنشاطات االقتصادية كتمارسيا كتشجع الفف كتحمي الطبيعة كما إلى ذلػؾ 
مف أكجو الحيػاة التػي تقتضػي تػدخميا بيػدؼ التنميػة كتػكفير كػؿ مػا يحتاجػو 

يػػػػو اإلنتػػػػاج االقتصػػػػادم كالثقػػػػافي كتنظػػػػيـ تكزيعػػػػو بمػػػػا الفػػػػرد كالجماعػػػػة بتكج
يضمف استدراؾ التخمػؼ الػذم عرفتػو بسػبب قمػة مكاردىػا المختمفػة أك بسػبب 
سػػػػكء اسػػػػتعماليا. كمػػػػا ييػػػػدؼ تػػػػدخؿ الدكلػػػػة إلػػػػى إشػػػػباع الحاجػػػػات العامػػػػة 
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كالمتزايػػػػػػدة كالمتشػػػػػػابكة كتييئػػػػػػة المنػػػػػػاخ االقتصػػػػػػادم كاالجتمػػػػػػاعي المالئػػػػػػـ 
لمحقػػكؽ كالحريػػات "الػػدفاع عػػف الفػػرد كعػػف الجماعػػة ضػػد لمممارسػػة الفعميػػة 

 .184البطالة كالفقر"
 وظائف الدولة الحديثة: -المطمب الرابع 

إف كظػػائؼ الدكلػػػة الحديثػػػة تختمػػػؼ عػػف كظػػػائؼ الدكلػػػة التقميديػػػة يمكػػػف 
 :185إيجازىا باوتي

 تنظيـ الحياة العامة لمكاطنييا عف طريؽ سف القكانيف كالدساتير. .1
الدكلة عمى القياـ بدكرىا في تنفيذ القرارات كالتأكد مف قدرة مؤسسات  .2

 طاعة المحككميف ليا.
كالدكلػػػػة فػػػػي ىػػػػذا  منطػػػػاؽ عمػػػػؿ مؤسسػػػػات الدكلػػػػة ىػػػػك العمػػػػؿ العػػػػاـ .3

 تختمؼ عف المشركعات الخاصة التي تعمؿ في مجاؿ محدد.
أم تحقيػػػػؽ المصػػػػمحة العامػػػػة  مالعمػػػػؿ عمػػػػى تحقيػػػػؽ الصػػػػالح العػػػػاـ. .4

 جماعة معينة أك حزب معيف. لمشعب كليس مصمحة فئة أك
اسػػػػػتقالؿ القضػػػػػاء عػػػػػف السياسػػػػػة ككجػػػػػكد مراجعػػػػػة قانكنيػػػػػة أك ىيئػػػػػة  .5

 كظيفتيا الحكـ عمى مدل دستكرية القكانيف. مقضائية
عدـ تدخؿ قػكات الجػيش أك الشػرطة أك األجيػزة األمنيػة كالمخابراتيػة  .6

 في الشؤكف السياسية.
نظػاـ ضػريبي متطػكر  بكاسطةكجكد بيركقراطية منظمة ىرمية تمكؿ  .7

 مع قدرة الدكلة عمى جمع الضرائب.
تمتع الدكلة باعتراؼ دكؿ أخرل لتكتسب بذلؾ مجمكعة مػف الحقػكؽ  .8

 كاالمتيازات عمى القانكف الدكلي كفي إطار المنظمات الدكلية.
                                                           

 .151مرجع سابق، ص  مبادئ علم السٌاسة،جاسم زكرٌا.  124

،ة"دخل العلوم السٌاسٌ"معبد الفتاح ماضً.  125
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الرابعالفصل   
 الُنظم السياسية

 
 مقدمة:

 سياسيم لألنظمة السياسية في العالـم فمكؿ دكلة نظاـ عدة يكجد أشكاؿ
م كىػػػذا يعػػػكد فػػػي الكاقػػػع لمبػػػدأ الفصػػػؿ بػػػيف يرتكػػػز عمييػػػا كلكػػػؿ نظػػػاـ أسػػػس

السمطاتم كبشكؿ خاص بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية. فمػف المعػركؼ 
أف النظاـ السياسي ىك الطريقة التي يتـ بيا تكزيع السمطات كتحديد العالقة 

 (مالتي تتمثؿ في البرلماف تختص بتطبيؽ القػكانيف)بيف السمطتيف التشريعية 
كتمثػػػؿ كػػػؿ مػػػف رئػػػيس الجميكريػػػة )لتػػػي تخػػػتص بتطبيػػػؽ القػػػكانيف التنفيذيػػػة ا
. استنادان إلى ىذا يصنؼ عمماء السياسة النظـ السياسية المعمكؿ (كالحككمة

 بيا إلى ثالثة نظـ كفؽ اوتي:
إذا تػػػـ الفصػػؿ المػػػرف الػػػذم يقػػػـك عمػػػى يعػػد شػػػكؿ النظػػػاـ برلمانيػػػانم  أواًل:

بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية كما في التكازف كالتعاكف كالرقابة المتبادلة 
 بريطانيا.
إذا تـ الفصؿ الجامد الذم يقـك عمى الفصؿ شػبو الكامػؿ بػيف أما  ثانيًا:

السػػػػػمطات فػػػػػوف شػػػػػكؿ النظػػػػػاـ يكػػػػػكف رئاسػػػػػيانم كمػػػػػا فػػػػػي الكاليػػػػػات المتحػػػػػدة 
 األمريكية.
األخػػػذ بػػػبعض أسػػػس النظػػػاـ  التػػػي تعتمػػػد ىنػػػاؾ بعػػػض األنظمػػػة ثالثلللًا:

 نظامػان مختمفػانم النظػاـ النػاتجظػاـ الرئاسػيم يكػكف البرلماني كبعض أسس الن
يراف كسكرية.   يطمؽ عميو تسمية النظاـ المختمط. كما ىك الحاؿ في فرنسا كا 
كيػػػػرل البػػػػاحثكف السياسػػػػيكف أف لكػػػػؿ نظػػػػاـ مػػػػف ىػػػػذه األنظمػػػػة سػػػػمبيات 

ف نجاح أم نظاـ أك فشمو يجابيات. كا  يخضػع لعناصػر عػدةم منيػا طبيعػة  كا 
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الشػػػػػعبم كأسػػػػػمكب االنتخابػػػػػات التشػػػػػريعية كالرئاسػػػػػيةم كالخريطػػػػػة السياسػػػػػية 
كاالجتماعيػػة كاألمنيػػة كاالقتصػػػادية التػػي تكاجييػػا الدكلػػػة ك يرىػػا. لػػيس مػػػف 

دكف سػػػكاهم كلكػػػف مػػػف مػػػف الضػػػركرم أف أحػػػد ىػػػذه األنظمػػػة ىػػػك األفضػػػؿ 
 الضركرم تحديد أييما األنسب لكؿ دكلة.

 :النظام البرلماني - األول بحثال
ىػك ذلػؾ النظػػاـ الػذم يقػػكـ عمػى التػػكازف كالتعػاكف كالرقابػػة المتبادلػة بػػيف 
نمػا  السمطات أم الفصؿ بيف السمطات. ال يتسـ النظاـ البرلمػاني بػالجمكد كا 
ىػػك فصػػؿ مػػرف أساسػػو التعػػاكف مػػف أجػػؿ الكصػػكؿ إلػػى التػػكازف الضػػركرم 

 :186ف يمكف تحقيقو بكسائؿ متعددة أىميالسير ىذا النظاـم كىذا التكاز 
الػػكزير فػػي النظػػاـ البرلمػػاني يسػتطيع  :إمكانيللة الجمللع بللين سللمطتين .1

االحتفػاظ بمقعػده فػي البرلمػاف كأف يجمػػع مػف ثػـ بػيف الصػفتيف كبػػيف 
السػػػمطتيفم فيػػػك عضػػػك فػػػي السػػػمطة التشػػػريعية بحكػػػـ عضػػػكيتو فػػػي 

تقمػػده البرلمػػافم كىػػك عضػػك بػػذات الكقػػت فػػي السػػمطة التنفيذيػػة بحكػػـ 
 كزارم في الحككمة. منصب

 :ثير عملى السلمطة األخلرىضلغط والتلأن كل سمطة تمملك وسليمة لمإ .2
فالسػػمطة التشػػػريعية تسػػػتطيع مسػػػاءلة السػػمطة التنفيذيػػػة عػػػف أعماليػػػا 
كيمكػػػػف أف تػػػػذىب فػػػػي ذلػػػػؾ إلػػػػى حػػػػد معاقبتيػػػػا بسػػػػحب الثقػػػػة منيػػػػا 

السػمطة التنفيذيػة تممػؾ بػدكرىا حػؽ حػؿ البرلمػاف ك كبالتالي إسػقاطيا. 
قبػػػؿ اسػػػتيفاء مدتػػػو الدسػػػتكرية كالػػػدعكة إلػػػى انتخابػػػات جديػػػدة يطمػػػؽ 

 عمييا اسـ االنتخابات المبكرة. 
لنظػػػػاـ الحكػػػػـ  الكاضػػػػح النمػػػػكذجكيعػػػػد النظػػػػاـ السياسػػػػي البريطػػػػاني ىػػػػك 

البرلماني كما أنػو مكجػكد فػي عػدد مػف الػدكؿ المتقدمػة صػناعيان مثػؿ اليابػاف 
                                                           

 .947ص (، 9331)عمان: دار الثقافة، النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري، د الكرٌم علوان. عب126
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يطاليػػا أك الػػدكؿ الناميػػة مثػػؿ ا لينػػد. كيتسػػـ النظػػاـ البرلمػػاني عمكمػػان ككنػػدا كا 
 :187أىميا عدة خصائص

أم الفصؿ بيف منصبي رئيس الدكلة كرئيس  ؛ثنائية السمطة التنفيذية .أ 
فالسػػػمطة التنفيذيػػػة يتكالىػػػا فػػػي الػػػنظـ البرلمانيػػػة كػػػؿ مػػػف  مالحككمػػػة

رئيس الدكلة )كالذم قد يككف ممكان إذا كاف النظاـ كراثيان أك رئيسان إذا 
كىك  ير مسؤكؿ عف التصرفات الخاصة م 188ـ جميكريان(كاف النظا

لشػػؤكف الحكػػـ. أمػػا رئػػيس الحككمػػة فيػػك المسػػؤكؿ كأعضػػاء حككمتػػو 
عػػػف أعمػػػاليـ أمػػػاـ البرلمػػػافم كال يمكػػػف الجمػػػع بػػػيف منصػػػبي رئػػػيس 
الدكلػػػػة كرئػػػػيس الحككمػػػػة فػػػػي شػػػػخص كاحػػػػد. كيتػػػػكلى زعػػػػيـ الحػػػػزب 

أ مبيػػة األصػػكات فػػي الحاصػػؿ عمػػى أ مبيػػة المقاعػػد فػػي البرلمػػاف أك 
االنتخابػػات منصػػب رئػػيس الحككمػػة كىػػك الػػذم يقػػـك بػػدكره باختيػػار 
الكزراء الذيف يشارككنو فػي االضػطالع بأعبػاء السػمطة التنفيذيػة مػف 

 حزبو.
الفصػػؿ المػػرف بػػيف السػػمطات العامػػة فػػي الدكلػػة مػػع كجػػكد قػػدر مػػف  .ب 

 التعاكف كالرقابة المتبادلة بينيما.
فػػي الحككمػػة كلػػيس رئاسػػة الدكلػػةم فالحككمػػة تركيػػز السػػمطة الفعميػػة  .ج 

برئاسػػة رئػػيس الحككمػػة ىػػك الػػذم يتػػكلى بالفعػػؿ إدارة شػػؤكف الدكلػػةم 
أمػا رئػػيس الدكلػػة فعػادة مػػا تكػػكف سػمطاتو شػػرفية كمحػػدكدةم كتقتصػػر 
عمػػػى األمػػػكر ذات الطػػػابع الرمػػػػزم أك االحتفػػػالي أك التمثيمػػػيم مثػػػػؿ 

ف الذيف يمثمػكف الدكلػة فػي إصدار مراسيـ تعييف الممثميف الدبمكماسيي
م فالممػػػؾ فػػػي إلػػػخ... بػػػكؿ اعتمػػػاد ممثمػػػي الػػػدكؿ األجنبيػػػةالخػػػارجم كق

                                                           
 .997(، ص 1127)الكوٌت: شركة الربٌعان للنشر،  أصول النظم السٌاسٌة المقارنة.كمال المنوفً. 127
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يممؾ كال  ألنوبريطانيا عمى سبيؿ المثاؿ ىك نمكذج النظاـ البرلماني 
 يحكـ.

 :إيجابيات النظام البرلماني -أواًل 
أف رئػيس  عمػى الػر ـ مػف المساواة بلين رئليس الحكوملة واللوزراء: .1

الحككمة ىك الذم يختار الكزراء إال أنو فػي الكاقػع متسػاكم مػع كػؿ 
كزيػػر. فميػػذا نجػػد أف رئػػيس الحككمػػة فػػي بعػػض الػػدكؿ يطمػػؽ عميػػو 
اسػػػـ الػػػكزير األكؿ. بمعنػػػى أف رئػػػيس الحككمػػػة ىػػػك مجػػػرد النػػػاطؽ 

 الرسمي كال يمكنو إمالء كفرض سياستو عمى الكزراء. 
الحككمػػة كالػػكزراء يمارسػػكف مبػػدأ  إف رئػػيس المسللؤولية الجماعيللة: .2

مشػػركع يػػتـ اقتراحػػو مػػف رئػػيس  أمالمسػػؤكلية الجماعيػػةم بمعنػػى أف 
الحككمة البد أف يكافؽ عميو مجمس الكزراء أكالن قبؿ أف يتـ اعتماده 
كعندما يتـ االتفاؽ عميو ال يحؽ ألم كزير االعتراض عميػوم كعمػى 

لتو مف الحككمة إذا كؿ كزير يختمؼ مع ىذا المشركع أف يقدـ استقا
 أراد أف يعارضو عمنان.

إف رئػػػيس الحككمػػػة كالػػػكزراء  مسلللؤولية الحكوملللة أملللام البرلملللان: .3
مسػػػؤكليف أمػػػاـ البرلمػػػاف كيكػػػكف لمبرلمػػػاف كقػػػت مخصػػػص أسػػػبكعيان 

 لمناقشة رئيس الحككمة أك أم كزير آخر كتكجيو األسئمة لو.
يقػـك بكظيفػة رئاسػة الدكلػة  الممك أو الرئيس فلي النظلام البرلملاني: .4

فقػػػػطم بمعنػػػػى أنػػػػو يممػػػػؾ كال يحكػػػػـ كمػػػػا ىػػػػك الحػػػػاؿ فػػػػي بريطانيػػػػا 
سبانيام كعميو فالرئيس أك الممؾ يجب أف يككف محايدان.   كا 

يسػػػتطيع البرلمػػػاف عػػػزؿ رئػػػيس الحككمػػػة عػػػف طريػػػؽ  حجلللب الثقلللة: .5
حجب الثقة عنو كتشػكيؿ حككمػة جديػدةم كفػي بعػض الػدكؿ يشػترط 
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الثقة أف يككف البرلماف قد اختار البديؿ عنوم كما  قبؿ القياـ بحجب
 .189ىك الحاؿ في ألمانيا

إف المحكمػة العميػػا فػػي ىػػذا  البرلمللان هللو أعمللى سللمطة فللي الدولللة: .6
بمعنػػػػى أنػػػػو ال  مالنظػػػػاـ ىػػػػي المجنػػػػة القضػػػػائية فػػػػي مجمػػػػس الشػػػػيكخ

نما مرجعية تمثيمية. كبمعنى آخػر  مرجعية قضائية في ىذا النظاـ كا 
ىػػػػػذا النظػػػػػاـ ىػػػػػك أعمػػػػػى سػػػػػمطة فػػػػػي الدكلػػػػػة كالنظػػػػػاـ  البرلمػػػػػاف فػػػػػي

أكثػػر اسػػتجابة كمركنػػة فػػي اتخػػاذ القػػرارات مػػف  عػػٌده البرلمػػاني يمكػػف
 النظاـ الرئاسي. 

النظػػاـ البرلمػػاني يشػػجع عمػػى كجػػكد حػػكار  تللوفر الحللوار والنقللاش: .7
كنقػػػاش جػػػاد بػػػيف كػػػؿ القػػػكل السياسػػػية حػػػكؿ القضػػػايا الرئيسػػػة التػػػي 

 .190تكاجو البالد
 سمبيات النظام البرلماني:  - ثانياً 

ليػػذا النظػػاـ إال أنػػو يعتريػػو أيضػػان يجابيػػات إكجػػكد عػػدة مػػف ر ـ عمػػى الػػ
 أىميا: عدة سمبيات
مػػف أبػػرز سػػمبيات ىػػذا النظػػاـ لعم واالسللتبداد بهللا: السللمطة اسللتغالل .1

ىك  ياب الفصؿ بػيف السػمطات الػثالث. كالػذم يػؤدم إلػى اسػتغالؿ 
خػػاص فػػي الػػدكؿ الناميػػة كالتػػي تفتقػػر السػػمطة كاالسػػتبداد بيػػا بشػػكؿ 

 لمؤسسات معاصرة كقكية.
فػي ىػذا النظػاـ الشػعب  ختار من قبل الشلعب:السمطة التنفيذية ال تُ  .2

ال يختػػار رئػػيس الدكلػػة كال رئػػيس الحككمػػة كىنػػا يصػػبح مػػف الصػػعب 
 جدان عمى الشعب محاسبة ىؤالء إال مف خالؿ ممثميو.

                                                           
 .374(، ص 1،9334)عمان: دار الثقافة للنشر، ط. السٌاسٌة والقانون الدستوري،الوسٌط فً النظم نعمان الخطٌب. 121

 .326المرجع السابق، ص 113



 
 

211 
 

في ىذا النظاـ يستطيع رئيس الحككمة  عدم ثبات موعد االنتخابات: .3
البقاء في منصبو طالما يممؾ ثقة األ مبية في البرلماف. فعمػى سػبيؿ 

لبرلمانيػة ينص القانكف البريطػاني عمػى أف تعقػد االنتخابػات ا مالمثاؿ
سػػػنكاتم كىػػػذا يعنػػػي أف مػػػف حػػػؽ رئػػػيس الحككمػػػة أف خػػػالؿ خمػػػس 

عنػدما خػاص  يدعك إلى انتخابػات جديػدة متػى ر ػب فػي ذلػؾ بشػكؿ
م كبالفعػػػؿ قامػػػت رئيسػػػة الحككمػػػة يشػػػعر بػػػأف الشػػػعب يؤيػػػد سياسػػػاتو

باسػػػتغالؿ ىػػػذا التفسػػػير  م1983عػػػاـ  "مار ريػػػت تاتشػػػر"البريطانيػػػة 
األرجنتػيف فيمػا عػرؼ بحػرب:  بريطانيا عمػى ما انتصرتدلمقانكف عن

"الفككالند" ككانت نتيجة تمؾ االنتخابات أف زادت نسبة مقاعد حزب 
 .191%61% إلى 53في البرلماف مف المحافظيف 

يتجمػى ذلػؾ  رجحان كفة السمطة التشريعية عمى السمطة التنفيذيلة: .4
مف خالؿ مسػؤكلية الحككمػة أمػاـ البرلمػاف مسػؤكلية جماعيػة كفرديػة 
عمػػػػى السػػػػكاء. كالمقصػػػػكد بالمسػػػػؤكلية الجماعيػػػػة أف جميػػػػع الػػػػكزراء 

ت أعضػػاء الحككمػػة مسػػؤكليف مسػػؤكلية تضػػامنية عػػف مجمػػؿ سياسػػا
فشػؿ أك تقصػير أم كزيػر  إفالحككمة كعمييـ أف يدافعكا عنيا معػان. 

يعػػد فشػػالن أك تقصػػيران لمحككمػػة كميػػا. أمػػا المسػػؤكلية الفرديػػة فمعناىػػا 
أف الػػكزير ىػػك المسػػؤكؿ عػػف كزارتػػو أك القطػػاع الػػذم يشػػرؼ عميػػو. 
كمػػف ثػػـ فعميػػو أف يشػػرح كيكضػػح سياسػػات كزارتػػو كيػػدافع عنيػػا أمػػاـ 

أم أنػػو يعػػد مسػػؤكالن بصػػفتو الفرديػػة عػػف كزارتػػو إلػػى جانػػب  ؛البرلمػػاف
مسػػؤكليتو التضػػامنية أك الجماعيػػة مػػع الػػكزراء اوخػػريف. كمػػا يجػػب 

المعمكمػات التػي يطمبيػا البرلمػاف حػكؿ  جميػععمى الحككمة أف تقػدـ 
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أنػػػػػػػو يمكػػػػػػػف لمبرلمػػػػػػػاف سػػػػػػػحب الثقػػػػػػػة مػػػػػػػف  الإضػػػػػػػافة إ مأم قضػػػػػػػية
 .192الحككمة

لدرجػػة أنػػػو يصػػػبح  :شلللريعية والتنفيذيلللةتللداخل بلللين السلللمطتين التال .5
فرئيس الحككمة أعضاء الحككمػة ينتمػكف إلػى  مالفصؿ بينيما صعبان 

الحػػػػزب أك مجمكعػػػػة األحػػػػزاب التػػػػي تشػػػػكؿ األ مبيػػػػة فػػػػي البرلمػػػػافم 
يمكػػػػػف أف نسػػػػػتنتج نظريػػػػػان عمػػػػػى األقػػػػػؿ أف المعارضػػػػػة فػػػػػي النظػػػػػاـ 
البرلمػاني ىػي دائمػػان أقميػة. كىػذا قػػد يضػعؼ كثيػران مػػف الػدكر الرقػػابي 

ىػذا األمػر كضػكحان لمبرلماف عمى سمكؾ كتصرفات الحككمةم كيػزداد 
عنػػػػدما يػػػػتمكف حػػػػزب كاحػػػػد مػػػػف الحصػػػػكؿ عمػػػػى أ مبيػػػػة كبيػػػػرة فػػػػي 
البرلماف. ففي ىذه الحالة يسيؿ عمى الحككمة تمرير كؿ ما تراه مف 
قػػػرار كػػػؿ مػػػا تمارسػػػو مػػػف سياسػػػات داخػػػؿ البرلمػػػاف كمػػػا  تشػػػريعات كا 
تصػػػػبح احتمػػػػاالت إسػػػػقاط الحككمػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ سػػػػحب الثقػػػػة منيػػػػا 

 كنة.محدكدة كربما  ير مم
 النظام الرئاسي: –الثاني  بحثال

 منسػػبيان أك "شػػبو الجامػػد" السػػمطات الجامػػدبفصػػؿ  يتسػػـ النظػػاـ الرئاسػػي
كالرقابة المتبادلة كالمتكازنة بينيمام يعد النظاـ السياسي في الكاليات المتحدة 
األمريكيػػة ىػػػك النمػػػكذج التقميػػػدم لػػػنظـ الحكػػـ الرئاسػػػية كيتسػػػـ ىػػػذا النمػػػكذج 

 بعدد مف السمات يمكف إجماؿ أىميا عمى النحك اوتي:
ة يعد النظاـ الرئاسػي مثػاالن ألنظمػ وحدة السمطة التنفيذية وقوتها: .1

الحكػػػـ التػػػي تقػػػػـك عمػػػى تقكيػػػة السػػػػمطة التنفيذيػػػة ليمنحيػػػا إمكانيػػػػة 
تػػأطير المػػكاطنيف بشػػكؿ يسػػمح بالمحافظػػة عمػػى الكحػػدة الكطنيػػػةم 
كما يعمؿ لمحد مف سمطة الرئيس في الكقػت ذاتػوم حتػى ال يتحػكؿ 
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إلػػى نظػػاـ ديكتػػاتكرم. كيتميػػز النظػػاـ الرئاسػػيم مػػف حيػػث األصػػؿ 
قػو فػي الكاليػات المتحػدة األمريكيػةم في شكمو األصػمي كمػا تػـ تطبي

حيػػػث . 193بالفصػػؿ الكامػػؿ بػػيف السػػمطات مػػػع قيػػاـ التػػكازف بينيمػػا
يجمع الرئيس في النظاـ الرئاسػي السػمطة التنفيذيػة كميػا بيػدهم فيػك 
رئيس لمدكلة كرئيس لمحككمة في ذات الكقتم كىذا مػا يطمػؽ عميػو 

كيبػػة السػػمطة كىكػػذا تخمػػك تر . 194بكحػػدة أك فرديػػة السػػمطة التنفيذيػػة
التنفيذيػػػة فػػػي النظػػػاـ الرئاسػػػي مػػػف منصػػػب رئػػػيس الػػػكزراء كتتمتػػػع 
بكضع أقكل كأكثر استقاللية مف كضع السمطة التنفيذية في النظاـ 
البرلمانيم ففي النظاـ األمريكي تتركز السمطة التنفيذية في الرئيس 
المنتخبم الذم يجمع بيف رئاسة الدكلة كرئاسة الحككمة معانم فيػك 

لكف أمامػػػو ك م يعػػػيف معاكنيػػػو كيعػػػزليـم كىػػػؤالء المعػػػاكنكف مسػػػؤ الػػػذ
كحده كليس أمػاـ الكػكنغرس. ال يكجػد فػي النظػاـ األمريكػي مجمػس 

كالمكجكد في النظاـ البرلماني أك ىيئة تنفيذية كزراء بالمعنى الفني 
ليا إرادة جماعيةم إذ يستمد الجياز التنفيذم إرادتو مػف إرادة رئػيس 

يعد الكزراء مجرد مسػاعديف لمػرئيس كليسػكا شػركاء لػو الدكلة فمذلؾ 
نمػا ىػك قػائـ عمػى تنفيػذ  بالسمطةم فالكزير ال يرسػـ سياسػة كزارتػو كا 
سياسة رئيس الدكلةم كليذا يطمؽ عمى الكزير في الكاليػات المتحػدة 
األمريكيػػػػة "السػػػػكرتير" إشػػػػارة إلػػػػى أنػػػػو لػػػػيس سػػػػكل منفػػػػذ لتعميمػػػػات 

 كسياسات رئيس الدكلة.
يقػػـك النظػػاـ  التللوازن والرقابللة المتبادلللة بللين السللمطات:الفصللل و  .2

الرئاسػي عمػػى مبػدأ الفصػػؿ الكاضػح كالصػػريح بػيف السػػمطاتم لكنػػو 
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يحػػػرص فػػػي الكقػػػت ذاتػػػو عمػػػى إحاطػػػة كػػػؿ سػػػمطة مػػػف السػػػمطات 
بسػػػػػياج مػػػػػف الضػػػػػمانات حتػػػػػى ال تطغػػػػػى إحػػػػػداىما عمػػػػػى األخػػػػػرل 
بطريقػػػػػة مخمػػػػػةم كلكػػػػػي تػػػػػتمكف كػػػػػؿ سػػػػػمطة مػػػػػف مباشػػػػػرة مياميػػػػػا 

سػتقالليةم مػػع خضػكعيا فػػي الكقػػت ذاتػو لنػػكع مػػا مػف الرقابػػة مػػف با
جانػػػػػػب السػػػػػػمطات األخػػػػػػرلم منعػػػػػػػان لمتجػػػػػػاكز أك إسػػػػػػاءة اسػػػػػػػتخداـ 
الصػالحيات المخكلػػة ليػػا. كقػد كضػػع الدسػػتكر األمريكػي عػػددان مػػف 

كالقضائية مع التنفيذية الضمانات لمفصؿ بيف السمطات التشريعية ك 
التنفيذية ىي مف اختصػاص الػرئيس كفالة التكازف بينيمام فالسمطة 

كحػػػػدهم أمػػػػػا السػػػػمطة التشػػػػػريعية فيػػػػػي مػػػػف اختصػػػػػاص الكػػػػػكنغرس 
بمجمسػػػػيو الشػػػػيكخ كالنػػػػكاب. كتممػػػػؾ كػػػػؿ مػػػػف السػػػػمطتيف ضػػػػمانات 
باالسػػػػػتقالؿ فػػػػػي مكاجيػػػػػة األخػػػػػرلم فػػػػػالرئيس ال يممػػػػػؾ حػػػػػؽ حػػػػػؿ 
الككنغرس أك تأجيؿ اجتماعاتو أك تكجيو أعمالو. كفػي الكقػت ذاتػو 

ؿ الػػرئيس أك تنحيتػػو أك سػػحب الثقػػة منػػو إال فػػي ال يممػػؾ حػػؽ عػػز 
كال ييسأؿ أمامػو  م195حاالت خاصة تتعمؽ بوخاللو بكاجبات كظيفتو

ال ىك كال معاكنيو. كمف مظاىر ىذا االسػتقالؿ أيضػان عػدـ سياسيان 
 يجػػػكاز الجمػػػع بػػػػيف المنصػػػب التنفيػػػذم كعضػػػػكية أم مػػػف مجمسػػػػ

 التشريع. 
طتيف التشريعية كالتنفيذيػة ال يعنػي استقالؿ السمكمف الجدير بالذكرم أف 

منػػػاطؽ اختصػػػاص مشػػػتركة  إف ىنػػػاؾانفصػػػاؿ كػػػؿ منيمػػػا عػػػف اوخػػػرم إذ 
 بػػاالعتراضدكر فػػي العمميػػة التشػػريعية يتمثػػؿ فػػي حقػػو  لػػو ئيسبينيمػػا. فػػالر 

أيػاـم كفػي ىػذه الحالػة نجػد  عشػرةعمى القكانيف التي يقرىػا الكػكنغرس خػالؿ 
أف لمكػػكنغرس دكران فػػي مباشػػرة بعػػض اختصاصػػات السػػمطة التنفيذيػػة يتمثػػؿ 
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في اشتراط مكافقة مجمس الشيكخ عمى األسماء التي يقترحيا الرئيس لمتعييف 
فػػػي مناصػػػب المعػػػاكنيف كالسػػػفراء ككبػػػار مػػػكظفي الدكلػػػة بصػػػفة عامػػػة. كمػػػا 

لتنفيذية بعض الصالحيات التي تعػد يمكف أف تمارس السمطة التشريعية أك ا
حػػؽ تعيػػيف القضػػاة  مػػرئيسمففػػي األصػػؿ مػػف اختصػػاص السػػمطة القضػػائيةم 

ممككنغرس حؽ تشكيؿ لجاف تحقيؽ في مكضػكعات أك ففي مستكيات معينة 
 قضايا معينة. 

 إيجابيات النظام الرئاسي: -أواًل 
تعطيػػو بعػػض يتسػػـ النظػػاـ الرئاسػػي بجممػػة مػػف المزايػػا اإليجابيػػة كالتػػي 

 األفضمية عمى  يره مف األنظمة كمف ىذه اإليجابيات:
رئػػػيس الجميكريػػػة ىػػػك رئػػػيس لمدكلػػػة كلمحككمػػػة بػػػذات الكقػػػت كيػػػتـ  .1

انتخابػػو مػػف قبػػؿ الشػػعب مباشػػرةم كبالتػػالي ال تكجػػد عالقػػة مباشػػرة 
)رسػػػمية( بينػػػو كبػػػيف البرلمػػػاف كىػػػذا يجعمػػػو ال يعتمػػػد عمػػػى إرضػػػاء 

  البرلماف في اتخاذ قراراتو.
 إف النظاـ الرئاسي أكثر األنظمة استقراران لعدة أسباب أىميا: .2
 مكعد االنتخابات ثابت كيحدده القانكف. .أ 
 يتـ انتخاب رئيس الجميكرية كأعضاء البرلماف لفترة زمنية ثابتة. .ب 
بعػػػض المناصػػػب فػػػي فتػػػرة محػػػددة لمبقػػػاء فػػػي  عػػػادة يحػػػدد القػػػانكف .ج 

األمريكػػػػي عػػػػاـ تػػػػـ تعػػػػديؿ الدسػػػػتكر  ؛فعمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ ؛الدكلػػػػة
ػػػػرؼ بالتعػػػػديؿ الثػػػػاني كالعشػػػػريف لمدسػػػػتكر 1951 كتػػػػـ  م196فيمػػػػا عي

 4تحديػػد فتػػرة الرئاسػػة إلػػى فتػػرتيف )كػػؿ فتػػرة  التعػػديؿ بمكجػػب ذلػػؾ
 سنكات فقط(.

                                                           
 .919(، ص 9331)بٌروت: منشورات الحلبً الحقوقٌة،  الُنظم السٌاسٌة،حسٌن عثمان. 116
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ال رئيس لمحككمة فػي ىػذا النظػاـ )أك األمنػاء كمػا يطمػؽ عميػو فػي  .3
كال يجػػػػػػػكز الجمػػػػػػػع بػػػػػػػيف عضػػػػػػػكية البرلمػػػػػػػاف  مالنظػػػػػػػاـ األمريكػػػػػػػي(

كالمنصػػػب الػػػكزارم أك أم منصػػػب كظيفػػػي آخػػػر فػػػي الحككمػػػة أك 
 خارجيا.

الػثالث  تحقيؽ التكازف كالمراقبة بيف السمطات ييمك ف ىذا النظاـ مف .4
 بسيكلة.

 سمبيات النظام الرئاسي: -ثانيًا 
 يتسـ ىذا النظاـ بجممة مف السمبيات عمى النحك التالي:

يقػػكد إلػػى تصػػادـ السػػمطة التنفيذيػػة مػػع السػػمطة التشػػريعية بشػػكؿ قػػد  .1
ا السياسػػػػػيةم ففػػػػػي الكاليػػػػػات المتحػػػػػدة مػػػػػخػػػػػاص إذا تعارضػػػػػت برامجي

 م1995األمريكية عمى سبيؿ المثاؿم حدث مثؿ ىػذا التعػارض عػاـ 
كىػك مػػف  "مبػؿ كمينتػكف"الػرئيس األمريكػي سياسػات عنػدما تعارضػت 

جميػػكرييف الػػذيف سػػيطركا عمػػػى مػػع سياسػػػات ال مالحػػزب الػػديمقراطي
ككانػػت نتيجػػة ىػػذا التعػػارض تعطيػػؿ العمػػؿ م 1994الكػػكنغرس عػػاـ 

 .197الدكلة مئات المميارات تفي المؤسسات الفدرالية لعدة أياـ ككمف
نتيجػػػػة لكجػػػػكد مبػػػػدأ الفصػػػػؿ بػػػػيف السػػػػمطات فونػػػػو فػػػػي حػػػػاؿ حػػػػدكث  .2

تعػػػػارض بػػػػيف السػػػػمطتيف التشػػػػريعية كالتنفيذيػػػػة يكػػػػكف مػػػػف الصػػػػعب 
كذلػػػػؾ بسػػػػبب  يػػػػاب اوليػػػػات إلػػػػى حػػػػؿ )أك حػػػػؿ كسػػػػط( الكصػػػػكؿ 

الدستكرية التي يمكػف العػكدة إلييػا )مػا عػدا االنتخابػات التػي يحػددىا 
القػػػانكف( لحػػػؿ ىػػػذا اإلشػػػكاؿ كال يمكػػػف العػػػكدة إلػػػى الشػػػعب إال فػػػي 

 االنتخابات القادمة.
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كنتيجػػة لكجػػكد مبػػدأ الفصػػؿ بػػيف السػػمطات فونػػو مػػف الصػػعب أيضػػان  .3
إلػػػى أم طػػػرؼ كيصػػػبح مػػػف السػػػيؿ التيػػػرب مػػػف تحميػػػؿ المسػػػؤكلية 

تحمػػؿ ىػػذه المسػػؤكلية كتصػػبح السياسػػة السػػائدة ىػػي )سياسػػة االتيػػاـ 
 كالمكـ( لبعضيـ البعض.

 النظام المختمط: -الثالث  بحثال
ىك النظاـ الذم يجمع بيف بعض خصائص كؿ مف النظاميف البرلمػاني 

فالسػػمطة التنفيذيػػة فيػػو ثنائيػػة  ؛النظػػاميف كػػال نظػػاـ خمػػيط مػػف مفيككالرئاسػػي
يتكالىػػا كػػػؿ مػػػف رئػػيس الدكلػػػة كرئػػػيس الحككمػػة كىػػػذا يعػػػد مػػف أىػػػـ مظػػػاىر 
النظػاـ البرلمػػانيم إال أنػػو يختمػؼ عػػف النظػػاـ البرلمػاني فػػي أف رئػػيس الدكلػػة 

كية يتـ اختياره مف الشعب عف طريؽ االقتراع العاـ. كيممؾ صالحيات سمط
كىػػػػذه السػػػػمطات ليسػػػػت فقػػػػط فػػػػي مكاجيػػػػة  كاسػػػػعة بعكػػػػس النظػػػػاـ البرلمػػػػافم

البرلمافم كلكف أيضػان بالمقارنػة بالسػمطات الممنكحػة لػرئيس الحككمػة فػرئيس 
باعتبػػاره رئيسػػان منتخبػػان انتخابػػان مباشػػران بػػاالقتراع  مالدكلػػة فػػي النظػػاـ المخػػتمط

يممػػػؾ سػػػمطة تعيػػػيف رئػػػيس الحككمػػػة كأعضػػػائيا ككػػػذلؾ سػػػمطة حػػػؿ  مالعػػػاـ
 البرلماف. 

الحككمػة فيػك كحػده كلػيس رئػيس الدكلػة الػذم يمكػف أف ييسػأؿ  أما رئيس
كيحاسب بسحب الثقػة منػو أمػاـ البرلمػاف كيعػد النظػاـ الفرنسػي ىػك النمػكذج 
التقميػػدم لػػنظـ الحكػػـ المختمطػػة. ففػػي النظػػاـ الفرنسػػي يعػػد رئػػيس الجميكريػػة 
مفتػػػاح النظػػػػاـ السياسػػػي كيعػػػػد فػػػػي مكقػػػؼ أقػػػػكل سػػػػكاء فػػػي مكاجيػػػػة رئػػػػيس 

أك أعضػػػػائيام ألنػػػػو يممػػػػؾ سػػػػمطات فعميػػػػة كاختصاصػػػػات كاسػػػػعة الحككمػػػػة 
كمياديف تعكد لتقديره الشخصيم كأيضان في مكاجية البرلماف الذم يممؾ حمو 
نمػا  كال ييسأؿ أماموم لكنو ال ينفرد كحده في الكقت ذاتو بالسػمطة التنفيذيػةم كا 

حتػاج يتقاسميا معو رئيس الحككمة كأعضائيا كىػـ مسػؤكليف أمػاـ البرلمػاف ي
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يالن األمر إلى تنسيؽ بيف مناخي السمطة التنفيذية كقد يصبح ىذا التنسيؽ س
عنػػدما ينتمػػي كػػؿ مػػف رئػػيس الدكلػػة المنتخػػب  ككاردان أك ال يثيػػر أم مشػػاكؿ

كرئػػيس الػػكزراء إلػػى نفػػػس األ مبيػػة البرلمانيػػة. لكنػػػو يمكػػف أف يثيػػر مشػػػاكؿ 
مكاعيػدىا عػف مكاعيػد  حقيقية إذا جاءت االنتخابات التشريعية كالتػي تختمػؼ

االنتخابات الرئاسية بأ مبية برلمانية معارضة لرئيس الدكلة. كما حصؿ فػي 
عندما أفرزت االنتخابات أ مبية يمينيػة فػي الكقػت الػذم  م1986فرنسا عاـ 

زعيـ الحزب االشتراكي ىك الػذم يتػكلى منصػب رئاسػة  "فرانسكا ميتراف"كاف 
الجميكريػػػةم ثػػػـ تكػػػرر ىػػػذا الكضػػػع مػػػرة أخػػػرلم كلكػػػف بطريقػػػة معككسػػػة فػػػي 

جػػػػاؾ "التسػػػػعينيات حػػػػيف أفػػػػرزت االنتخابػػػػات أ مبيػػػػة اشػػػػتراكية أثنػػػػاء تػػػػكلي 
 غكليم منصب رئاسة الجميكرية.زعيـ الحزب الدي "شيراؾ

متػػع بمسػػاندة األ مبيػػة البرلمانيػػة ف الػػرئيس كممػػا كػػاف يت: إكيمكػػف القػػكؿ
ذا كػاف ال  أكبراكتسب قكة  تتجػاكز حتػى قػكة الػرئيس فػي النظػاـ الرئاسػيم كا 

 يتمتع باأل مبية البرلمانية فوف دكره شبييان بدكر الرئيس في النظاـ البرلماني.
 خصائص النظاـ المختمط بأمريف أساسييف ىما: تحديدكيمكف 

 ان يعػػد مبػػدأ ثنائيػػة السػػمطة التنفيذيػػة مسػػتمد ثنائيللة السللمطة التنفيذيللة: .1
مػػػػػف النظػػػػػاـ البرلمػػػػػاني فػػػػػولى جانػػػػػب رئػػػػػيس الدكلػػػػػة حككمػػػػػة تتمتػػػػػع 
بصػػالحيات دسػػتكرية تمكنيػػا مػػف رسػػـ السياسػػة العامػػة تسػػيير شػػؤكف 
الدكلػةم كتعػد الحككمػة مسػؤكلة أمػػاـ البرلمػاف. بيػد أف انتخػاب رئػػيس 

سػػمطات كاسػعة تسػػمح  الدكلػة مػػف قبػؿ الشػػعب بػاالقتراع العػػاـ يمنحػو
لػػػػػو بػػػػػالظيكر بمظيػػػػػر الميػػػػػيمف أك المتفػػػػػكؽ فػػػػػي السػػػػػمطة التنفيذيػػػػػة 

 كيتجمى ىذا التفكؽ في األمكر اوتية:
 
 



 
 

219 
 

 ترأس مجمس الكزراء. يحؽ لمرئيس .أ 
سمطة تعييف رئيس الحككمػة كتعيػيف الػكزراء بنػاءن عمػى يممؾ الرئيس  .ب 

 اقتراح رئيس الحككمة.
 سمطة تعييف كبار المكظفيف. يممؾ الرئيس .ج 
 يتمتع بسمطات تنظيمية كاسعة. .د 
 يتمتع بسمطات كاسعة في الظركؼ االستثنائية. .ق 
 يمكف المجكء إلى الشعب الستفتائو حكؿ قضية معينة. .ك 
كعمى الػر ـ  مإضافة إلى أف بعض الدساتير تمنحو سمطات تشريعية .ز 

 مػػػف الصػػػالحيات التػػػي يتمتػػػع بيػػػا رئػػػيس الدكلػػػة فيػػػك  يػػػر مسػػػؤكؿ
سياسيان إال أماـ الييئػة الناخبػةم فػي حػيف يمػارس البرلمػاف المسػؤكلية 
السياسػػية عمػػى الحككمػػةم كلػػذلؾ فػػوف الػػرئيس يمػػارس صػػالحياتو مػػف 
خالؿ اشتراؾ الحككمة فػي التكقيػع عمػى معظػـ قراراتػو مػف خػالؿ مػا 

 ييعرؼ دستكريان باسـ "التكقيع اإلضافي".
تتجمػػػى  يعية والتنفيذيلللة:التعلللاون والتلللوازن بلللين السلللمطتين التشلللر  .2

مظػػػػاىر التعػػػػاكف فػػػػي عػػػػدة أمػػػػكر فالحككمػػػػة تممػػػػؾ سػػػػمطة المبػػػػادرة 
التشريعيةم كيمكنيا طمب تفػكيض تشػريعي مػف البرلمػاف لمتشػريع فػي 
بعض القضايا خالؿ فتػرات زمنيػة محػددةم كتمتمػؾ سػمطات تنظيميػة 

 كاسعة.
سمطة البرلماف في ممارسػة  فيأما مظاىر التكازف فتتجمى بشكؿ خاص 

 فػػيتعػػد المسػػؤكلة سياسػػيان أمامػػوم كالػػذم يمكنػػو  ألنيػػاالرقابػػة عمػػى الحككمػػة 
الدرجػػة النيائيػػة مػػف تقنيػػات الرقابػػة إمكانيػػة سػػحب الثقػػة مػػف أحػػد الػػكزراء أك 
مف الحككمةم في المقابؿ تمتمؾ الحككمػة كبكاسػطة رئػيس الدكلػة سػمطة حػؿ 

 مبكرة. البرلماف كالدعكة النتخابات 
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 إيجابيات النظام المختمط: -أواًل 
 :عمى الشكؿ التالي يجابيات النظاـ المختمطإأىـ يمكف أف نجمؿ 

قػػػرارات ليػػػا فاعميػػػة القػػػكانيف بشػػػرط مكافقػػػة إصػػػدار يحػػػؽ لمحككمػػػة  .1
 رئيس الجميكرية.

لمحككمة الحؽ في اقتراح القضػايا التػي يجػب مناقشػتيا فػي مجمػس  .2
كيمكف أف تشترط عمى مجمػس الشػعب الكيفيػة التػي يجػب  مالشعب

أف يتـ بيا مناقشة ىذه القضايا كأف تشترط أف يػتـ مناقشػتيا بػدكف 
 إضافة أك أف يتـ التصكيت عمييا بنعـ أك ال. أك تعديؿ

ىػػػػذا النظػػػػاـ يعطػػػػي لػػػػرئيس الدكلػػػػة حػػػػؽ حػػػػؿ البرلمػػػػاف كالمطالبػػػػة  .3
بانتخابػػػات جديػػػدة لممجمػػػس بشػػػرط أال يسػػػيء اسػػػتخداـ ىػػػذا الحػػػؽ 

يجػػػب عمػػػى الػػػرئيس عػػػدـ المطالبػػػة بانتخابػػػات جديػػػدة أنػػػو بمعنػػػى 
 لممجمس أكثر مف مرة كاحدة في كؿ سنة.

يمكف لمجمعية الكطنية فصؿ رئيس الحككمة أك أم كزير آخر عف  .4
 يؽ سحب الثقة منيـ.طر 

 يحؽ لرئيس الدكلة فرض قانكف الطكارئ. .5
كنتػػائج  ميمػػةيحػػؽ لػػرئيس الدكلػػة اسػػتفتاء الشػػعب فػػي قضػػايا يراىػػا  .6

 ىذا االستفتاء ليا قكة القانكف في الدكلة.
المرجعية الدستكرية فػي ىػذا النظػاـ فػي يػد مجمػس دسػتكرم ككيفيػة  .7

مػػػى سػػػبيؿ اختيػػػار ىػػػذا المجمػػػس يختمػػػؼ مػػػف دكلػػػة إلػػػى أخػػػرل. فع
مػف نػكعيف مػف النػكاب:  المثاؿ يتككف المجمس الدستكرم في فرنسا

النػػكع األكؿ: يػػتـ اختيػػارىـ أعضػػاء مػػؤقتيف لمػػدة تسػػع سػػنكات كىػػـ 
تسػع أعضػػاء يختػػار ثػػالث مػػنيـ رئػػيس الجميكريػػة كثػػالث يختػػارىـ 
رئػػيس مجمػػػس الشػػيكخ كيختػػػار رئػػيس مجمػػػس النػػكاب ثػػػالث. النػػػكع 
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الرؤسػػػػػاء السػػػػػابقكف  الحيػػػػػاة كىػػػػػـ: الثػػػػػاني: أعضػػػػػاء دائمػػػػػيف مػػػػػدل
 .لمجميكرية الفرنسية

مػػػػا فػػػػي إيػػػػراف يػػػػتـ اختيػػػػار أعضػػػػاء المجمػػػػس الدسػػػػتكرم عػػػػف طريػػػػؽ أ 
 االنتخابات العامة مف مجمكعة مف الفقياء كالخبراء الدستكرييف.

 سمبيات النظام المختمط: -ثانيًا 
الدكؿ  جميعفي بعض الدكؿ كليس في يمكف أف تظير بعض السمبيات 

 :كأبرزىاالتي تأخذ بالنظاـ المختمط 
تعػػارض مصػػالح رئػػيس الدكلػػة مػػع مصػػالح رئػػيس الحككمػػةم كىػػذه  .1

. 198المشكمة عرفت في السياسة الفرنسية بمشػكمة التعػايش المػزدكج
كىػي التػػي تحػدث عنػػدما يػتـ اختيػػار رئػيس الدكلػػة مػف اتجػػاه فكػػرم 
مناقض لالتجػاه الفكػرم الػذم يمثمػو رئػيس الحككمػة كمػا حػدث مػع 

"االشػػتراكي" عنػػدما فرضػػت عميػػو  "فرانسػػكا ميتػػراف"الػػرئيس الفرنسػػي 
اليميني الرأسمالي ليككف  "جاؾ شيراؾ"الجمعية العمكمية أف تختار 

كىنػػػػا يتكجػػػػب عمػػػػى رئػػػػيس الدكلػػػػة  م1986رئيسػػػػان لمحككمػػػػة عػػػػاـ 
كرئيس الحككمة أف يتعاكنا كأف يتحػدا لكػي تػنجح الحككمػة كتحقػؽ 

 أىدافيا.
إسػػاءة اسػػػتخداـ قػػانكف الطػػػكارئ مػػف قبػػػؿ رئػػيس الدكلػػػة فػػي بعػػػض  .2

م نظػػران لمصػػالحيات الكاسػػعة التػػي يمكػػف أف يمتمكيػػا رئػػيس األحيػػاف
لنػػكع مػػف األنظمػػة الدكلػػةم كالتػػي يتػػاح لػػو اسػػتخداميا فػػي ظػػؿ ىػػذا ا

 السياسية.
عمػى آخػر مػف سياسػي  أفضػمية مطمقػة لنظػاـال يكجد  إنو كيمكف القكؿ:

يجابيػػػات كالػػػذم يجػػػب  بػػػيف كػػػؿ األنظمػػػة السياسػػػيةم فمكػػػؿ نظػػػاـ سػػػمبيات كا 
                                                           

 .191مرجع سابق، ص  أصول النظم السٌاسٌة المقارنة،كمال المنوفً. 112
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لكػػػؿ دكلػػػة كشػػػعب كػػػال بحسػػػب البحػػػث عنػػػو ىػػػك: النظػػػاـ السياسػػػي األنسػػػب 
يعػػد النظػػاـ السياسػػي فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ  مظركفيػػا كالتحػػديات التػػي تكاجييػػا

المخػػػتمط ىػػػك النظػػػاـ األنسػػػب لمجميكريػػػة العربيػػػة السػػػكرية فػػػي ظػػػؿ األزمػػػة 
االستقرار كاألمف كالسالـ كالحريػة العصيبة التي تمر بيام فيذا النظاـ يحقؽ 

 كالعدؿ كذلؾ لألسباب اوتية:
أزمػة ثقافػة سياسػية ال يمكػف الػتخمص منيػا فػي ظػؿ ننا نعيش اليكـ إ .1

 التعاكف كالتكازف الحقيقي بيف السمطات.إال بتجسيد 
كىػػذا مػػا أظيرتػػو  لػػرئيس الجميكريػػةالشػػعب  الكبيػػرة التػػي يكلييػػا ثقػػةال .2

بشػكؿ كاضػح االنتخابػػات الرئاسػية األخيػرةم كمػػا تالىػا مػف تصػػرفات 
سياسػػػية عػػػززت ىػػػذه الثقػػػة لػػػدل الشػػػعبم فمػػػف الصػػػعب إعطػػػاء أم 

لػػػػػػرئيس حػػػػػػاكـ عربػػػػػػي ىػػػػػػذه األيػػػػػػاـ مػػػػػػا أعطػػػػػػى الدسػػػػػػتكر السػػػػػػكرم 
كيتكقع منو أف يحترمو كما احترمو السيد الرئيس. كعميػو  مالجميكرية

نػػو ال بػػديؿ مػػف تبنػػي النظػػاـ المخػػتمط إذا أردنػػا بنػػاء دكلػػة متطػػكرة فو
 كعصرية.
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 التفاعالت السياسية والمجتمع السياسي المنظمالفصل الخامس: 
 

 227 السموك السياسي لألفراددوافع األول:  بحثال
 234 الثاني: جماعات المصالح أو الضغط بحثال

 235 المطمب األكؿ: أشكاؿ جماعات المصالح.
 238 المطمب الثاني: كظائؼ جماعات المصالح.
 240 المطمب الثالث: أساليب جماعات المصالح.

 243 الثالث: األحزاب السياسية بحثال
 244 المطمب األكؿ: نشأة األحزاب السياسية.

 246 تعريؼ الحزب السياسي كشركط قيامو. المطمب الثاني:
 251 المطمب الثالث: كظائؼ الحزب السياسي.
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 الخامس الفصل
 التفاعالت السياسية والمجتمع السياسي المنظم

 
 تقديم:

في المجتمعات السياسية المنظمة تقـك فػي جكىرىػا عمػى فكػرة إف الحياة 
التفاعؿ بيف البشر كمف خالؿ ىذا التفاعؿ عمى تنشئة المؤسسة كالتنظيمات 
التػػػي تعمػػػؿ عمػػػى تػػػكفير احتياجاتيػػػا الماديػػػة كالركحيػػػة. كألف البشػػػر يتفقػػػكف 

ت بأمكر كيختمفكف بأمكر أخرل فونيـ ينزعكف دائمان إلى تكػكيف آراء كجماعػا
تعنى بيمكميـ كتدافع عف مصالحيـ المشتركة كتمعب دكران ميمان في حياتيـ 
السياسية. كترجع أىمية ىػذا الػدكر إلػى حقيقػة أف ىػذه الجماعػات ىػي حمقػة 

الدكلػة كالمجتمػع كبػيف الحكػاـ كالمحكػكميف. فيػي تعػد مػف  بػيفكصؿ رئيسة 
ؼ الدكلػػة ناحيػػة أداة لصػػيا ة كبمػػكرة مطالػػب أعضػػاء ىػػذه الجماعػػات كتعريػػ

بيام كما ىي أداة مف ناحية أخرل لنقؿ كشرح كتحميؿ كتفسير سياسة الدكلة 
 تجاه القضايا التي تيـ أعضائيا كتؤثر عمى مصالحيـ.

فالعالقة بػيف النظػاـ السياسػي كالمجتمػع الػذم يعػيش فيػو عالقػة تفاعميػة 
سػػكاء  متسػػير دائمػػان فػػي اتجػػاىيف. كتعػػد درجػػة المشػػاركة فػػي الحيػػاة السياسػػية

األحػػزاب السياسػػيةم ىػػي ك مسػػتكل الجماعػػات المنظمػػة  أـعمػػى مسػػتكل الفػػرد 
العنصر الحاكـ في عممية التفاعؿ السياسي بيف النظاـ كمجتمعػو السياسػيم 
كتمػػػػارس ىػػػػذه المشػػػػاركة أسػػػػاليب ككسػػػػائؿ عػػػػدةم مثػػػػؿ الترشػػػػيح لممناصػػػػب 

قيػػػػػاـ السياسػػػػػية أك المشػػػػػاركة فػػػػػي االنتخابػػػػػات أك التعبيػػػػػر عػػػػػف الػػػػػرأم أك ال
 .إلخبمظاىر التعبير عف التأييد كالكالء أك السخط كاالحتجاج... 

كمػػف الجػػدير بالػػذكر أنػػوم حتػػى بدايػػة الربػػع األخيػػر مػػف القػػرف الماضػػيم 
كانت دراسة النظـ السياسػية تسػتند إلػى مفػاىيـ كمنػاىج تقميديػة عديػدة مثػؿ: 
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كاالتصػػػػاؿ النخبػػػػةم كالجماعػػػػةم كالطبقػػػػةم كالشػػػػرعية السياسػػػػيةم كالكاريزمػػػػام 
 كأالسياسػػػيم كصػػػنع القػػػرارم كاأليديكلكجيػػػةم فضػػػالن عػػػف التحميػػػؿ المؤسسػػػي 

م إلػػخالعسػػكرية...  –مػػدخؿ العالقػػات المدنيػػة كػػذلؾ المػػدخؿ االقتصػػادمم ك 
كلكف منػذ ذلػؾ الكقػت بػدأت تظيػر بػدايات التجاىػات أخػرل فػي دراسػة ىػذه 

ـ كاألطػػر حػػكؿ عػػدد مػػف المفػػاىيالػػنظـم كقػػد تمحػػكرت أىػػـ ىػػذه االتجاىػػات 
النظرية الرئيسػة كالتعدديػة السياسػية كالتحػكؿ الػديمقراطيم كالمجتمػع المػدني 
كعالقتػػػػػػو بالدكلػػػػػػةم كاالقتصػػػػػػاد السياسػػػػػػي الجديػػػػػػدم كالعالقػػػػػػة بػػػػػػيف اإلسػػػػػػالـ 

 كالسياسةم كالسياسات العامةم كالنظاـ الدكلي كالتحكالت العالمية. 
كقػد جػاء التطػػكر فػي دراسػة الػػنظـ السياسػية بشػكؿ عػػاـم كالػنظـ العربيػػة 
بشكؿ خاصم عمى خمفية التطكرات كالتحكالت الميمػة التػي جػرت فػي الربػع 

باإلضػػافة لمتطػػكر الميػػـ لمبنيػػة المعرفيػػة لحػػؽ األخيػػر مػػف القػػرف الماضػػيم 
مػا مكػف النظـ السياسية المقارنة عمى صعيد المفػاىيـ كالمنػاىج كالنظريػات م

العربيػػػة منيػػا مػػف االسػػتفادة مػػف أىػػػـ  السػػيماالبػػاحثيف فػػي الػػنظـ السياسػػية ك 
 . 199اإلسيامات في ىذا الحقؿ كتكظيفيا في فيـ النظـ السياسية كتحميميا

كسيتـ االستناد في دراستنا لمنظـ السياسية في ىذا الفصؿ عمى المداخؿ 
لحاضػػػػنة لمتفػػػػاعالت المجتمػػػػع السياسػػػػي أك بيئػػػػة النظػػػػاـ االتقميديػػػػة لدراسػػػػة 

 السياسية بعناصرىا كمستكياتيا المختمفة كذلؾ عمى النحك اوتي:
دكافع السػمكؾ دكر الفرد في الحياة السياسيةم بحث  تناكؿ األكؿ: بحثال

السياسػػػػي لػػػػدل األفػػػػراد ككيػػػػؼ يتشػػػػكؿ الػػػػرأم العػػػػاـ باعتبػػػػاره محصػػػػمة وراء 
 األفراد كمكاقفيـ السياسية.

                                                           
 وللمزٌد من التفاصٌل حول االتجاهات المعاصرة لدراسة النظم السٌاسٌة والسٌما النظم السٌاسٌة العربٌة منها، انظر بكٌفٌة عامة:  111

Edwards; Jawad, (Ed.): Wairda, (Ed.), New Directions in Comparative Politics; Guazzone; (Ed.), The 

Middle East in Global Change: The Politics and Economics of Interdependence Versus, 

Fragmentation, (London: Plagrave Macmillan U.K., 1997).  
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عمػى دكر الجماعػات السياسػية المنظمػة كبالػذات التركيػز  بحث الثاني:ال
جماعػػات المصػػالح بأشػػكاليا المختمفػػةم كعمػػى تعريفيػػا كتكصػػيفيا ككظائفيػػا 
كأسػػاليب عمميػػا ككيػػؼ تػػؤثر ىػػذه الجماعػػات عمػػى كػػؿ مػػدخالت كمخرجػػات 

 النظاـ السياسي.
عػرض فيػػو تعريػؼ جماعػات الضػغط كالفػرؽ بينيمػػا ي الثالػث: بحػثأمػا ال

 كبيف المكبي.
قش فيػػػو دكر األحػػػزاب السياسػػػية مػػػف سػػػينافالرابع: بحػػػثال حػػػيف أف مػػػىع

 .خالؿ تعريفيا ككظائفيا كدكرىا في الحياة السياسية
المعارضػػة تعريفيػػا ككصػػفيا القػػانكني  فػػيالخػػامس:  بحػػثالبحػػث يبينمػػا 
 ككظيفتيا.

 دوافع السموك السياسي لدى األفراد: -األول  بحثال
السياسي بأنو "ىك الػذم يقػكـ عمػى أسػاس يستكف" السمكؾ إيعرؼ "ديفيد 

استخداـ السمطة المشركعةم كيتصؿ بتنظيـ الحيػاة فػي المجتمػع الكمػي". أمػا 
عػػف ميػػداف السػػمكؾ السياسػػي فيػػك الصػػراع كالمسػػاكمات كالنفػػكذ كالتحالفػػات 
ككضػػػػع االسػػػػتراتيجيات كاالتفاقػػػػات التػػػػي تػػػػدكر كميػػػػا حػػػػكؿ محػػػػكر السػػػػمطة 

 ـالييمنػػة عمييػػام أ ـبالكصػػكؿ إلػػى السػػمطةم أالسياسػػيةم سػػكاء تعمػػؽ األمػػر 
ف إلمتػػػأثير عمػػػى قراراتيػػػام أك التشػػػارؾ فػػػي اقتسػػػاميا مػػػع اوخػػػريفم بمعنػػػى 

 .200السمطة ىي محكر السمكؾ السياسي
ليس مف الضػركرم أف يكػكف الفػرد منظمػان سياسػيان أك كاعيػان كبذلؾ فونوم 

ممان بكؿ قضايا بمػده كالعػالـ كػي يصػبح فػي مقػدكره أف يديكلكجيان أك مي كأفكريان 
الحيػػػاة السياسػػػية يػػػؤثر دائمػػػانم عمػػػى مسػػػار العمميػػػة السياسػػػية أك عمػػػى شػػػكؿ 

                                                           
. وللمزٌد من التفاصٌل حول مفهوم السلوك السٌاسً وأنواعه والعوامل 121مرجع سابق،ص  مبادئ علم السٌاسة،سمٌر عبد هللا حسن. 933

 .114-121، انظر: المرجع نفسه، ص المؤثرة فٌه
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بشػػكؿ عػػاـ بصػػرؼ النظػػر عمػػا إذا كػػاف ىػػذا السػػمكؾ سػػمبيان أك إيجابيػػانم لكػػف 
النتػػػائج المترتبػػػة عمػػػى السػػػمكؾ السياسػػػي لممػػػكاطنيف ىػػػي التػػػي تختمػػػؼ فقػػػد 

سمكؾ فػي اتجػاه رئػيس كاحػدم كقػد يتفػرع إلػى مسػالؾ كاتجاىػات يصب ىذا ال
 كثيرة كمتباينة المسارات. 

كطػػرؽ مختمفػػةم كفػػي الكاقػػع تتػػاح أمػػاـ المػػكاطنيف فػػرص لمتػػأثير بأشػػكاؿ 
باالمتنػػػاع عػػػػف ىػػػػذه  ـعمػػػى العمميػػػػة السياسػػػية سػػػػكاء بالمشػػػاركة اإليجابيػػػػة أ

دالء بصػػػكتو فػػػي المشػػػاركةم كاتخػػػاذ مكقػػػؼ سػػػمبيم فقػػػد يػػػذىب المػػػكاطف لػػػإل
االنتخابات أك لتسجيؿ رأيو في االستفتاء كقد يمتنع عف ذلؾ كقد ينخرط في 
حزب سياسي أك نقابة أك جمعية أك رابطة لمدفاع عف مصػالح أك قػيـ ماديػة 

كقػػد ال يفعػػؿ ذلػػؾ. كقػػد يعبػػر المػػكاطف عمػػا يػػؤمف بػػو أك  مأك معنكيػػة معينػػة
كمية بالكتابة في الصحؼ أك عف مكقفو المؤيد أك المعارض لمسياسات الحك

الظيػػكر فػػي كسػػائؿ اإلعػػػالـ المسػػمكعة كالمرئيػػةم أك بالتظػػاىر كاإلضػػػراب. 
فالمشػػػػاركة اإليجابيػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ المػػػػكاطنيف  .كقػػػػد يمػػػػكذ بالصػػػػمت أك اليػػػػرب

باختيار ممثمييـم يساعد عمى فػرز نخبػة سياسػية تعبػر عػف مصػالح الشػعب 
 كعمػػى المجػػاالت كافػػةفػػي  كتسػػيـ مػػف ثػػـ فػػي إدارة شػػؤكنو باسػػموكتتحػػدث 
 . كافة المستكيات

امتناع المكاطنيف عف ممارسة حقيـ االنتخابي قػد كفي الكقت ذاتوم فوف 
يككف رسالة مقصكدة تحمػؿ معنػى االحتجػاج عمػى سياسػة مػا أك تعبيػران عػف 
عػػػػػدـ االقتنػػػػػاع بجػػػػػدكل الػػػػػذىاب إلػػػػػى صػػػػػناديؽ االنتخػػػػػاب ككسػػػػػيمة لتغييػػػػػر 

عػػػدـ اكتػػػراث بالقضػػػية التػػػي تػػػدكر حكليػػػا السياسػػػات القائمػػػة أك حتػػػى عػػػف 
ستفتى رأم الشعب بصددىا كيترتػب عمػى مكقػؼ األفػراد فػي االنتخابات أك يي 

 ـباالمتنػػػاع السػػػمبي أ ـسػػػكاء بالمشػػػاركة االيجابيػػػة أ - جميػػػع ىػػػذه األحػػػكاؿ
عمػػى المحمػػؿ  يجػػبنتػػائج سياسػػية معينػػة  - بوظيػػار عػػدـ المبػػاالة كاالكتػػراث
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كفػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف تػػؤدم تصػػرفات سياسػػية  بالحسػػبافالسياسػػي أخػػذىا 
فػػػراز تفػػاعالت قػػػد تفضػػػي إلػػػى  فرديػػة إلػػػى صػػػناعة أحػػداث سياسػػػية كبػػػرل كا 

تػػػائج سػػػمبية بالغػػػة الخطػػػكرة. فقيػػػاـ شػػػاب مػػػا بولقػػػاء خطبػػػة كسػػػط صػػػفكؼ ن
مجمكعة مف الطالب معبران عف احتجاجو عمى تصرؼ ما مف قبؿ الحككمة 

كبرل أك مقدمة لفكضى عارمة يترتب  قد يككف بداية إلشعاؿ حركة احتجاج
عمييػػػػػا نتػػػػػائج سياسػػػػػية كاجتماعيػػػػػة بعيػػػػػدة المػػػػػدل. فعمػػػػػى سػػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ إف 

كانػػت بدايػة لحركػػة  م1968األحػداث الطالبيػػة التػي انػػدلعت فػي فرنسػػا عػاـ 
طالبيػة كاسػعة النطػاؽ عمػى مسػػتكل العػالـ كمػو. كأدت إلػى تغييػرات سياسػػية 

نمػػا شػػممت أجػػزاء مختمفػػة  :فرنسػػا فقػػطكاجتماعيػػة كاسػػعة النطػػاؽ لػػيس فػػي  كا 
. كلـ تكف ىذه الحركػة منظمػة مػف قبػؿ حػزب سياسػي معػيف أيضان  مف العالـ

أك تيار سياسي معركؼ بؿ انطمقػت تمقائيػان مػف قبػؿ عناصػر طالبيػة نشػطة 
كساعدت عكامؿ مكضكعية في الكاقع الفرنسػي كالغربػي عمػى انتشػارىا عمػى 

 نطاؽ كاسع كبسرعة كبيرة. 
الصػػػػػيف أيضػػػػػان أدل تحػػػػػرؾ بعػػػػػض العناصػػػػػر الطالبيػػػػػة النشػػػػػطة كفػػػػػي 

كالمطالبػػة بالديمقراطيػػة فػػي بدايػػة التسػػعينياتم إلػػى انػػدالع حركػػة احتجاجيػػة 
كبػػرل كاسػػعة النطػػاؽ شػػكمت تيديػػدان لمنظػػاـ القػػائـ الػػذم اضػػطر إلػػى التػػدخؿ 
العنيػػػػػػؼ مسػػػػػػتخدمان الػػػػػػدبابات لقمعيػػػػػػا كىػػػػػػك مػػػػػػا عػػػػػػرؼ بأحػػػػػػداث الميػػػػػػداف 

كاف لو تػأثير سػمبي كبيػر عمػى صػكرة النظػاـ الصػيني فػي . مما 201السماكم
إلػػػػػى اإلطاحػػػػػة  ندكنيسػػػػػياأالخػػػػػارجم كحػػػػػديثان أدت المظػػػػػاىرات الطالبيػػػػػة فػػػػػي 

بالنظاـم بؿ كفتحت الطريؽ أماـ إدخاؿ تعديالت كاسعة عمى شػكؿ كطبيعػة 
 كجكىر النظاـ السياسي االندكنيسي برمتو.

                                                           
 .134-133(، ص 1171)بٌروت: دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر،  المفاهٌم الحدٌثة لألنظمة والحٌاة السٌاسٌة،فوزي أبو دٌاب. 931
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مػػف ناحيػػة أخػػرلم فػػوف االنخػػراط المباشػػر كالنشػػط كالمنػػتظـ لألفػػراد فػػي 
الحياة السياسيةم كبشكؿ خاص في الظركؼ العاديةم قد يككف عمالن مر كبان 
فيػػو كمثيػػران لالىتمػػاـ بحػػد ذاتػػوم بصػػرؼ النظػػر عػػف مػػدل تػػأثيره عمػػى عمميػػة 

حػػػات الػػػذات كتحقيػػػؽ الطمك  إلثبػػػاتصػػػنع القػػػرار السياسػػػي باعتبػػػاره كسػػػيمة 
االحتكاؾ المباشر بالشرائح االجتماعية  فيكصقؿ المكاىب كالممكاتم كذلؾ 

المختمفةم كالتي يتكجب عمػى كػؿ ممػارس لمعمػؿ العػاـ أك لمخدمػة العامػة أف 
 يتفاعؿ معيا.

ليذا كمو فقد أعطى البػاحثكف كالدارسػكف لمظػكاىر السياسػية أىميػة كبيػرة 
تػػـ عنػػد األفػػراد. كفػػي ىػػذا الصػػدد  لتحديػد دكافػػع السػػمكؾ كالمشػػاركة السياسػػية

اوراءم ك المعتقػػداتم ك النزعػػاتم ك بػػيف مفػػاىيـ مختمفػػة مثػػؿ: الميػػكؿم  التمييػػز
ككميػػػػا تشػػػػكؿ منفػػػػردة أك مجتمعػػػػةم دكافػػػػع لحفػػػػز سػػػػمكؾ  ؛القػػػػيـك المصػػػػالحم ك 

األفراد كحػثيـ عمػى اتخػاذ مكاقػؼ تجػاه القضػايا العامػةم كتػؤثر عمػى أسػمكب 
الحيػػاة السياسػػية لكنيػػا مفػػاىيـ  يػػر متماثمػػة  كطريقػػة كنكعيػػة مشػػاركتيـ فػػي

نما تختمؼ في مضمكنيا كفي معناىا كذلؾ عمى النحك اوتي:  كا 
ىي عبارة عف مشاعر كامنة أك دفينة قد ال يتـ  الميول أو النزعات: .1

أك يصػػعب التعبيػػر عنيػػا صػػراحة بطريقػػة مممكسػػة ككاضػػحةم كلكنيػػا 
قد تككف ىي الدافع الرئيس كراء سمكؾ الفرد كتصرفو بطريقة معينةم 
فعمػى سػبيؿ المثػاؿ قػد يقػرر شػخص مػا أف يصػكت لمرشػح معػػيف ال 

مصمحة أك فكرة أك تنظػيـ يعرفو تماـ المعرفة كال يرتبط بو في إطار 
مشػػػترؾ يجمعػػػو بػػػو بػػػأم شػػػكؿ مػػػف األشػػػكاؿ. كذلػػػؾ لمجػػػرد أف لديػػػو 
إحساسػػػػان داخميػػػػان بػػػػػأف ىػػػػذا المرشػػػػػح بالػػػػذات أفضػػػػؿ مػػػػػف  يػػػػره مػػػػػف 

جعمتػو يصػكت  المرشحيف. كربمػا لػك سػئؿ عػف تفسػير األسػباب التػي
ليػػػذا المرشػػػح قػػػد ال يسػػػتطيع أف يقػػػدـ إجابػػػة دقيقػػػة أك مقنعػػػة حتػػػى 
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سو. في ىذه الحالة نقكؿ أف ميكؿ الفرد ىي التي حسػمت بالنسبة لنف
مكقفو اإليجابي كيتحدد الميؿ أك النزكع عادة بتراكـ الخبرة كالتجارب 

 الذاتية السابقة.
ىي كجيات نظر حكؿ قضػايا بعينيػا تتػكفر عنيػا حػدكد دنيػا  اآلراء: .2

مف المعمكمات كالحقائؽ التي تسمح ألصحابيا باتخاذ مكقؼ كاضػح 
. كيتضػح مػف ىػذا التعريػؼ أف اوراء تختمػؼ عػف التكجيػاتم بشأنيا

فيػػػػذه األخيػػػػرة تعبػػػػر عػػػػف نزعػػػػة أك ميػػػػؿ التخػػػػاذ مكقػػػػؼ محػػػػدد مػػػػف 
مكضػػكع ال تتػػكفر عنػػو المعمكمػػات الكافيػػة التػػي تسػػمح بتكػػكيف رأم 
كاضػػػح حكلػػػو. كػػػذلؾ فػػػوف اوراء ىػػػي كجيػػػات نظػػػر يعمػػػـ أصػػػحابيا 

خطػػػأ. كعػػػادة مػػػا بشػػػكؿ مسػػػبؽ أنيػػػا تحتمػػػؿ الصػػػكاب كمػػػا تحتمػػػؿ ال
يحػػػػاكؿ كػػػػؿ فػػػػرد ميػػػػتـ أف يكػػػػكف لنفسػػػػو رأيػػػػان أك كجيػػػػة نظػػػػر حػػػػكؿ 
مختمػػؼ القضػػايا المطركحػػة التػػي تحظػػى باىتمػػاـ خػػاص مػػف جانبػػوم 
كذلؾ في حدكد المعمكمات المتاحة أماموم أك في حدكد ما تسمح بػو 

م كصػػاحب الػػػرأم يكتفػػػي 202قدرتػػو العقميػػػة كحالتػػو المزاجيػػػة كالنفسػػػية
يػػػو باعتبػػػاره كجيػػػة نظػػػر حػػػكؿ مكضػػػكع يحتمػػػؿ تعػػػدد رأ تقػػػديـعػػػادة ب

كجيػػات النظػػر بشػػأنوم كىػػك عمػػى اسػػتعداد لسػػماع كتقبػػؿ كتمحػػيص 
عمػػػى  يصػػػركجيػػػات النظػػػر األخػػػرل حػػػكؿ المكضػػػكع ذاتػػػو دكف أف 

 التمسؾ برأيو أك يحاكؿ فرضو عمى اوخريف.
تعبػػػر عػػػف اإليمػػػاف بصػػػحة أفكػػػار أك نظريػػػات معينػػػةم  المعتقلللدات: .3

عتقػػػدات إلػػػى األمػػػكر المتصػػػمة بالػػػديف كالغيبيػػػاتم ككانػػػت تنسػػػب الم
كلكنيػػػػػا أصػػػػػبحت تنسػػػػػب عمػػػػػى نحػػػػػك شػػػػػائع إلػػػػػى أفكػػػػػار أك رؤل أك 

                                                           
 .15صفاء قدور. "أثر وسائل اإلعالم فً تكوٌن الرأي العام"، مرجع سابق، ص 939
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فقػػػػد يػػػػرل  م203نظريػػػػات كضػػػػعية ال عالقػػػػة ليػػػػا بالػػػػديف أك الغيبيػػػػات
شخص ما أف االشتراكية عمى سبيؿ المثاؿ ىي طريؽ الخالص مف 
الظمـ االجتمػاعي كتصػؿ قناعتػو بصػحة مقػكالت النظريػة االشػتراكية 

البػػد مػػف اإلشػػارة إلػػى أف كىنػػام إلػػى حػػد اليقػػيف أك اإليمػػاف المطمػػؽ. 
االعتقػػاد بصػػحة رأم أك مكقػػؼ أك فكػػرة مػػا فػػي السياسػػة أك فػػي أم 

ر الحيػػػػاة العاديػػػػة ال يعنػػػػي بالضػػػػركرة أف ليػػػػذا أمػػػػر آخػػػػر مػػػػف أمػػػػك 
قطعػان. فقػد يعتقػد االعتقاد ما يبرره عمػى أرض الكاقػع أك أنػو صػحيح 

يعتقده الشخص األكؿ تمامػان كيػؤمف بػوم كػأف شخص آخر عكس ما 
يعتقػػػػػد أف الرأسػػػػػمالية ىػػػػػي طريػػػػػػؽ الخػػػػػالص لكػػػػػؿ فئػػػػػات كطبقػػػػػػات 

في كؿ المجاالت.  كأنيا األقدر عمى تحقيؽ الرخاء كالتقدـ مالمجتمع
كيختمؼ الرأم عف االعتقػاد فػي نػكاحي كثيػرةم فصػاحب الػرأم يػدرؾ 
مقػػدمان أف رأيػػو ينطػػكم عػػادة عمػػى بعػػد تقػػديرم كحكػػـ قيمػػي ال تسػػنده 
بالضػػػركرة كقػػػائع أك معمكمػػػات كاضػػػحة كمحػػػددة كدقيقػػػةم كمػػػا يػػػدرؾ 
أيضان أف ىذا الحكـ يحتمؿ الصكاب كما يحتمؿ الخطأ. أما صاحب 

يعتقده إيمانان مطابقان كينظر إلى د أك العقيدة فيؤمف بصحة ما عتقااال
مػف يخالفكنػػو فيمػا يػػؤمف بػو كيعتقػػده عمػى أنيػػـ مخطئػكف أك ضػػالكف 

 أك منحرفكفم عف جادة الصكاب كعف الطريؽ الصحيح.
منػػػػافع ماديػػػػة أك معنكيػػػػة يمكػػػػف أف تتعػػػػرض لمتيديػػػػد أك  المصللللالح: .4

الفػػرد ألكضػػاع قػػد تضػػطره لمحمايػػة أك لالسػػتحكاذ فػػي حالػػة مكاجيػػة 
إلى اتخاذم أك االمتناع عف اتخػاذ مكاقػؼ معينػةم كال شػؾ أف مكقػؼ 
الفػػرد كسػػمككو تجػػاه قضػػايا ال عالقػػة ليػػا بمصػػالحو أك ال تمػػس ىػػذه 
المصػػػػػالح مباشػػػػػرةم سػػػػػمبان أك إيجابػػػػػانم البػػػػػد كأف تختمػػػػػؼ حتمػػػػػان عػػػػػف 

                                                           
 .16صفاء قدور، المرجع السابق، ص 933



 
 

232 
 

المكاقػػػؼ التػػػي قػػػد يتخػػػذىا نفػػػس الفػػػرد تجػػػاه قضػػػايا تمػػػس مصػػػالحو 
 اشرة.مب

مبادئ أك مثؿ عميا تحظى بمكانة خاصة عند بعػض األفػراد.  القيم: .5
فالمسػػػاكاة كالعػػػدؿ كالحػػػؽ كالخيػػػر كالجمػػػاؿ كميػػػا تنطػػػكم عمػػػى معػػػافو 
نبيمػػة يشػػكؿ الػػدفاع عنيػػا حػػكافز رئيسػػة قػػد تسػػمك عنػػد بعػػض األفػػراد 
إلػى مرتبػة العقيػدة كيككنػكف عمػى اسػتعداد لمػذكد عنيػا كحمايتيػا بػػأم 

 .204تعارض ذلؾ مع مصالحيـ الذاتية ثمف حتى كلك
ف السػػػمكؾ السياسػػػي لألفػػػرادم أيػػػان كػػػاف شػػػكمو إ يمكػػػف القػػػكؿ:ممػػػا سػػػبؽ 

كمظيػػرهم يمكػػف أف يكػػكف ناجمػػان عػػف ميػػكؿ كاتجاىػػات أك معتقػػدات أك آراءم 
كمػػا يمكػػف أف يكػػكف مػػدفكعان بالر بػػة فػػي الػػدفاع عػػف المصػػالح أك عػػف قػػيـ 
خاصةم كتختمؼ ميكؿ كأفكار كمعتقػدات كقػيـ كآراء ككجيػات النظػر المػؤثرة 
فػػػػي مكقػػػػؼ األفػػػػرادم كبالتػػػػالي عمػػػػى سػػػػمككيـ السياسػػػػيم بػػػػاختالؼ أسػػػػاليب 
ة التنشػػػػػئة االجتماعيػػػػػة كالسياسػػػػػية كالثقافيػػػػػة كالدينيػػػػػةم كلػػػػػذلؾ تمعػػػػػب األسػػػػػر 

يختمؼ كزنو كثقمػو فػي تحديػد كالمدرسة كالجامعةم كالتنظيمات السياسية دكران 
السػػمكؾ السياسػػي لألفػػراد كمػػا تمعػػب العكامػػؿ االجتماعيػػة كالمينيػػةم كػػالمكقع 
الطبيعي كالكظيفيم ككػذلؾ العكامػؿ النفسػية كالمزاجيػةم دكران فػي تشػكيؿ آراء 

يؿ السػػمكؾ السياسػػي ككجيػػات نظػػر األفػػراد حػػكؿ مختمػػؼ القضػػايا فػػي تشػػك
لألفػػرادم كمػػف محصػػمة آراء األفػػراد كمػػكاقفيـ تجػػاه القضػػايا السياسػػية يتشػػكؿ 
الػػرأم العػػاـ الػػذم يحتػػؿ أىميػػة كبيػػرةم كيمعػػب دكران كبيػػران فػػي الحيػػاة السياسػػية 
المعاصػػرة كبشػػكؿ خػػاص فػػي صػػناعة القػػرار السياسػػيم فعمػػى الػػر ـ مػػف أف 

لدقيقػػػة لمقػػػرار إال أنػػػو يقػػػـك بكضػػػع الػػػرأم العػػػاـ ال يمكنػػػو كضػػػع التفاصػػػيؿ ا
اإلطار العاـ الذم يتحرؾ في داخمو صانعك القػرار السياسػي كىػذا لػيس أمػران 
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عاديانم ألف عممية صنع القرار السياسػي مػف أبػرز كأخطػر الميػاـ التػي يقػكـ 
بيػػا أم نظػػاـ سياسػػي ككنيػػا حصػػيمة انصػػيار كثيػػر مػػف تفػػاعالت مككنػػات 

نمػا النظاـ السياسي بأكممو. كال  يقتصر األمر عمى السػمطة التنفيذيػة فقػط. كا 
ضػػػركرم جػػػدان فسػػػح المجػػػاؿ لػػػدكر النقابػػػات كالمنظمػػػات كاألحػػػزاب كأطيػػػاؼ 

 المجتمع ككسائؿ اإلعالـ ككنيا قنكات معبرة عف الرأم العاـ.
 جماعات المصالح أو الضغط: -الثاني  بحثال

عبػػارة عػػف مجمكعػػة مػػف األفػػراد تسػػعى  بأنيػػا ؼ جماعػػات المصػػالحعػػر  تي 
لمتػػػأثير بكسػػػائميا الخاصػػػة عمػػػى عمميػػػة صػػػنع السياسػػػات العامػػػة لػػػدفعيا فػػػي 
االتجػػػاه الػػػػذم يحقػػػػؽ مصػػػػالح أعضػػػائيا الماديػػػػة أك المعنكيػػػػةم دكف السػػػػعي 

كمػػػػف ىػػػػذا التعريػػػػؼ يتضػػػػح أف  .لممشػػػػاركة فػػػػي الحكػػػػـ أك تحمػػػػؿ مسػػػػؤكليتو
مشػتركة"م كتػدافع عػف ىػذه  جماعات الضغط تتككف مف "مجمكعات مصالح

كىػي بػذلؾ تتركػب . 205الكسائؿ المتكفرة فػي نطػاؽ القػانكف" بجميعالمصالح 
 :ىذه الجماعاتثالثة عناصر يتكجب تكفرىا لقياـ مف 

 وجود جماعة تتألف من عدد من األشخاص: -العنصر األول 
كىػػذه الجماعػػة قػػد تكػػكف صػػغيرة أك كبيػػرة أم ال تكجػػد عالقػػة بػػيف حجػػـ 

كبػػػػػيف فاعميتيػػػػػا. فينػػػػػاؾ جماعػػػػػات صػػػػػغيرة لكنيػػػػػا شػػػػػديدة الفاعميػػػػػة  القاعػػػػػدة
كالعكػػس صػػحيح. كمػػع ذلػػؾ فالجماعػػات الكبيػػرة عػػادة يكػػكف ثقميػػا أكبػػر مػػف 

 الجماعات الصغيرة.
 وجود مصمحة مشتركة تتبناها الجماعة وتدافع عنها: -العنصر الثاني 

صػػمحة أك معنكيػةم كمػػا قػػد تكػكف ىػػذه الم ماديػػةقػد تكػػكف ىػذه المصػػمحة 
فئكية أم تقتصر عمػى أعضػاء الجماعػةم أك ذات طػابع عػاـ تخػص الػكطف 

 بأكممو.
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 الدفاع عن المصمحة: –العنصر الثالث 
كيػػتـ ىػػػذا التػػأثير فػػػي سياسػػػات الحككمػػةم كمكاقفيػػػا كلػػيس بالعمػػػؿ عمػػػى 
تػػػكلي السػػػمطة. كىػػػذا العنصػػػر ىػػػك أىػػػـ مػػػا يميػػػز جماعػػػات المصػػػالح عػػػف 

التػػػأثير عمػػػى السياسػػػات الرسػػػمية لمدكلػػػة   يرىػػا. حيػػػث أنيػػػا تكتفػػػي بمحاكلػػػة
بالعمػػؿ عمػػى إصػػدار أك الحيمكلػػة دكف إصػػدار قػػرار مػػا أك تعديمػػو أك تنفيػػذه 

كىناؾ مػف يضػيؼ إلػى ىػذه . 206بطريقة تتفؽ مع ر بة الجماعة كمصالحيا
العناصر الثالثة عنصران رابعػان كىػك أف يكػكف لمجماعػة تنظػيـ رسػمي ككضػع 

دكلػة.  يػر أف ىنػاؾ مػف يػرل أف العبػرة ليسػت قانكني معترؼ بو مػف قبػؿ ال
نمػػػػا بػػػػالكجكد الفعمػػػػي لمجماعػػػػة  بكجػػػػكد تنظػػػػيـ معمػػػػؽ كمعتػػػػرؼ بػػػػو رسػػػػميان كا 
كبسػػمككيا لمتػػأثير عمػػى سياسػػات الدكلػػة لتحقيػػؽ مصػػمحتيا فعصػػابات المافيػػا 
مثالن تصنؼ مف قبؿ بعض المحممػيف ضػمف جماعػات المصػالح عمػى الػر ـ 

 أك اعتراؼ قانكني خاص بيا.مف عدـ كجكد تنظيـ رسمي ليا 
 أشكال جماعات المصالح: –المطمب األول 

كىنػػاؾ معػػايير  بشػػكؿ كبيػػرمتتنػػكع جماعػػات المصػػالح كتختمػػؼ أشػػكاليا 
 لتصنيؼ ىذه الجماعات كمف أىميا ما يمي: تستخدـعدة 
يميػز العممػاء كفقػان ليػذا المعيػار بػيف  المعيار القانوني أو التنظيملي: .1

 ثالثة أنكاع مف جماعات المصالح ىي:
كىػػي تمػػؾ الجماعػػات التػػي ليػػا تنظػػيـ قػػانكني  الجماعللات المنظمللة: .أ 

معتػػػرؼ بػػػو مػػػف قبػػػؿ السػػػمطة كليػػػا مقػػػر كعضػػػكية كمصػػػادر تمكيػػػؿ 
 معركفة كىيكؿ إدارم مثؿ النقابات ك رؼ التجارة كالصناعة.

ىػػي الجماعػػات التػػي ليػػا تنظػػيـ رسػػمي  الجماعللات شللبه المنظمللة: .ب 
كقػػػػػػانكني كلكنيػػػػػػا ال تمتػػػػػػـز بيػػػػػػذا التنظػػػػػػيـ فػػػػػػي تحركاتيػػػػػػا المطمبيػػػػػػة 
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كاحتجاجاتيػػػا كاالتحػػػادات الطالبيػػػة التػػػػي تتجػػػاكز أطرىػػػا التنظيميػػػػة 
أثنػػػاء تحركاتيػػػا االجتماعيػػػة بػػػؿ إف بعضػػػيا قػػػد يخػػػالؼ فػػػي بعػػػض 

 األحياف تكجيات األطر التنظيمية التي ينتمي إلييا.
كىناؾ مف يطمػؽ عمييػا تسػمية الجماعػات  جماعات غير المنظمة:ال .ج 

 يػػر المشػػركعة كىػػي الجماعػػات التػػي قػػد تتحػػرؾ تمقائيػػان كعفكيػػان فػػي 
مناسبات معينة ثػـ تػنفض دكف أف يتػكفر ليػا إطػار تنظيمػي دائػـ أك 
الجماعػػات التػػي يتػػكفر ليػػا إطػػار تنظيمػػي دائػػـ كلكنػػو  يػػر مشػػركع 

ؿ بعػػض عصػػابات اإلجػػراـ كالمافيػػا كىػػي تمػػارس نشػػاطيا بالسػػر مثػػ
كالجماعات اإلرىابية أك الحركات العنصرية أك الطائفية المتطرفة... 

 .207إلخ
كفقػػان ليػػذا المعيػار يػػتـ تصػػنيؼ الجماعػػات  معيللار طبيعللة المصللمحة: .2

حسب نكعية المصالح التي تتبناىام فينػاؾ شػركط العمػؿ ألعضػائيا 
رتقػاء باألكضػاع إلػى االمثؿ نقابات العماؿم كالجماعات التي تسعى 
 المالية ألعضائيام كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ: 

تسعى إلػى تنظػيـ أصػكؿ مزاكلػة المينػة  جماعات المصالح المهنية: .أ 
كنقابػات األطبػاء كالميندسػػيف كالمحػاميف كالصػػحافييف ك يػرىـم كىػػي 
جماعػػػػػػات تتميػػػػػػز بالتجػػػػػػانس فػػػػػػي التخصػػػػػػص كالتقػػػػػػارب بالمسػػػػػػتكل 

 الكظيفي كالثقافي.
ىػي الجماعػػات التػي تتبنػػى مصػػالح  المصللالح السياسللية: جماعلات .ب 

سياسية محػددة مثػؿ المػكبي الصػييكني بالكاليػات المتحػدة األمريكيػةم 
 أك الجماعات الداعية إلى حظر السالح النككم كالتجارب النككية.

                                                           
 .195(، ص 9311)القاهرة: دار أبو المجد للطباعة والنشر، مبادئ العلوم السٌاسٌة، رجب عبد الحمٌد، 937
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تسػػعى لتحقيػػؽ أىػػداؼ  جماعللات المصللالح ذات الطبيعللة اإلنسللانية: .ج 
طفػاؿ كالمسػنيف كذكم االحتياجػات إنسانية نبيمة كجمعيات حمايػة األ

 م كجمعيات الرفؽ بالحيكاف.الخاصة ككؿ الفئات الضعيفة
يسػػػاعدنا ىػػػذا المعيػػػار عمػػػى التمييػػػز بػػػيف  معيلللار نطلللاق المصلللمحة: .3

أم تمػؾ التػي تتعمػؽ بالػدفاع عػف مصػالح جماعات المصػالح الفئكيػة 
فئػػػػة معينػػػػة كالنسػػػػاء أك األطفػػػػاؿ أك المسػػػػنيف كجماعػػػػات المصػػػػالح 

نيػػػػػة التػػػػػي تػػػػػدافع عػػػػػف مينػػػػػة معينػػػػػة مثػػػػػؿ الصػػػػػحافة أك الطػػػػػب المي
كجماعػػػػات المصػػػػالح العامػػػػة التػػػػي تػػػػدافع عػػػػف قضػػػػايا عامػػػػةم مثػػػػؿ 

تعمػػؽ األمػػر بقضػػايا  ءجمعيػػات حمايػػة البيئػػة أك حقػػكؽ اإلنسػػاف سػػكا
 محمية أك إقميمية أك عالمية.

ىػػك المعيػػار الػػذم يميػػز العممػػاء بػػيف جماعػػات  معيللار االسللتمرارية: .4
 الدائمة كجماعات المصالح المؤقتة عمى النحك اوتي:المصالح 

كيقصػد بيػا تمػؾ التػي تمػارس نشػاطان لػو  جماعات المصالح الدائمة: . أ
 طابع االستمرارية مثؿ النقابات كجمعيات حماية المستيمؾ.

يقصػد بيػا تمػؾ الجماعػات التػي تظيػر  جماعات المصالح المؤقتة: . ب
ؿ كأكضػػاع طارئػػة ثػػـ بمناسػػبة معينػػة أك إلنجػػاز ىػػدؼ فرضػػتو عكامػػ

 تختفي بمجرد انتياء األمر أك حؿ المشكمة المعينة.
 وظائف جماعات المصالح: –المطمب الثاني 

في الكقت الذم تسعى فيػو األحػزاب السياسػية إلػى امػتالؾ السػمطة تبقػى 
جماعػػات الضػػغط خػػارج السػػمطةم بحيػػث تنصػػب كظيفتيػػا األساسػػية بالتػػأثير 

كعمػى ىػػذا فػوف اسػتخداـ جماعػػات  .208السػمطةعمػى الرجػاؿ القابضػيف عمػػى 

                                                           
 مزٌد من التفاصٌل انظر بكٌفٌة عامة:لل 932

Gabriell Almond. Comprehensive Politics, Developmental Approach, (Toronto: Little, Brown, 1966). 
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البيػػا لمقػػائميف عمػػى السػػمطة الضػػغط ألداء كظائفيػػا يكػػكف بػػالتعبير عػػف مط
 :209عمى شرطيف أساسييف بناءن 

اسػػػتخداـ ضػػػغطم كىػػػك نػػػكع مػػػف القػػػكةم كيتعػػػيف أف يكػػػكف بعيػػػدان عػػػف  .1
 كاالضطراب.العنؼ كأف ال يصبح األمر بمثابة إشاعة الفكضى 

 عمى ثالثة عكامؿ أساسية كىي: عات الضغطأداء جما أف يشتمؿ .2
 .العمؿ بشكؿ جماعي .أ 
بحػػدكد تقػػؼ عنػػد مسػػتكل معػػيفم بحيػػث ال تتجػػاكز كسػػائؿ  المباشػػرة .ب 

 الضغط  ير العنيفة.
بحػدكد زمنيػة لفتػرة محػددة تبػدأ فييػا الجماعػة باحتجاجيػا كامتعاضػػيا  .ج 

مػػػف السػػػمكؾ المتبػػػع فػػػي رعايػػػة مصػػػالحيام كسػػػرعاف مػػػا تعػػػكد إلػػػى 
 حياتيا العادية انتظاران لالستجابة إلى مطالبيا. 

تقكـ جماعات المصالح حمقة كسيطة بيف المجتمع كالدكلة بعدة كظػائؼ 
 :210صيا عمى النحك اوتيميمة ألم نظاـ سياسي كيمكف تمخي

تقػػػػـك جماعػػػػة المصػػػػالح بتحديػػػػد  التعبيللللر عللللن مصللللالح األعضللللاء: .3
ضػػػكح كبمػػػػكرة احتياجػػػاتيـ كمطػػػالبيـ كتقػػػػديميا بك مصػػػالح األعضػػػاء 

لمجيػػػػات المعنيػػػػة كىػػػػي بػػػػذلؾ تعبػػػػر عػػػػف آراء أعضػػػػائيا مػػػػف ناحيػػػػة 
كتساعد صانع القرار عمى معرفة مطالب الجماعة بشكؿ أكضح مف 

 ناحية أخرل.
تقػػػـك جماعػػػات المصػػػالح بيػػػذا  االتصلللال وضلللبط سلللموك األعضلللاء: .4

الػػػدكر تبنػػػي مطالػػػب األعضػػػاء كتقػػػديميا إلػػػى صػػػناع القػػػرار كبػػػذلؾ 
تجنبيـ االحتكاؾ مع أجيزة السمطةم كما تقـك بتسييؿ االتصػاؿ بػيف 

                                                           
 للمزٌد من التفاصٌل انظر بكٌفٌة عامة:931

Beyme, K. In der Demokratieinterssengruppen(Michigan: University of Michigan: 1969)  

 .945(، ص 9311)القاهرة: الدار المصرٌة،  علم االجتماع السٌاسً،شعبان الطاهر األسود. 913
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األعضػػاء كالحككمػػة نقػػؿ مطالػػب المػػكاطنيف إلػػى صػػناع القػػرار مػػف 
كاطنيف مػػف ناحيػػة أخػػرل. كفػػي ناحيػػة كمكقػػؼ صػػناع القػػرار إلػػى المػػ

كمتا الحالتيف تمعب جماعة المصالح دكران حيكيػان فػي تييئػة األكضػاع 
لفيـ أك تفاىـ أفضػؿ بػيف الشػركاء االجتمػاعييفم كمػف ثػـ فػي ضػبط 

 السمكؾ كمنع التطرؼ كتيدئة الخكاطر عمى الجانبيف.
تقػػػـك جماعػػػات المصػػػالح  التعبئلللة والتنشلللئة والمشلللاركة السياسلللية: .5

بكظيفة تربكية كتعميمية كذلؾ بغرس قيـ سياسية جديدة فػي المجتمػع 
كتكعية المكاطنيف بحقػكقيـ ككاجبػاتيـم فضػالن عػف تػدريب المػكاطنيف 
عمػػػػى العمػػػػؿ الجمػػػػاىيرم كالسياسػػػػي بمػػػػا يمكػػػػف مػػػػف ظيػػػػكر قيػػػػادات 
سياسػػػية فاعمػػػة فػػػي المجتمػػػع كبشػػػكؿ عػػػاـ تعػػػد جماعػػػات المصػػػالح 

متنشئة السياسية كالتثقيؼ السياسي ك رس القيـ الكطنية فػي مدارس ل
 المجتمع.

تعمؿ جماعات الضػغط عمػى تقػديـ خػدمات مباشػرة  تقديم الخدمات: .6
ألعضػػػائيام كػػػأف تسػػػاعدىـ فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى مسػػػاكف أك أراضػػػي 
لمبناء أك سيارات أك إقامة مشركعات لتطكير األحيػاء كالمنػاطؽ ممػا 

 .يسيـ في تنمية المجتمعات
 أساليب جماعات المصالح: –المطمب الثالث 

تسػػػػػتخدـ جماعػػػػػات المصػػػػػالح عػػػػػدة كسػػػػػائؿ مػػػػػف أجػػػػػؿ تحقيػػػػػؽ أىػػػػػدافيا 
مكانياتيػا كمصالحيا كتختمؼ ىذه الكسائؿ تبعػان لطبيعػة  الجماعػة كحجميػا كا 

عمػػػؿ فيػػو كىػػػي تسػػتخدـ فػػػي ذلػػؾ أسػػػاليب مشػػػركعة تكأىػػدافيا كالكاقػػػع الػػذم 
عداد الدراسات العممية حػكؿ المكضػكعات  :مثؿ الحكار كالنقاش كالتفاكض كا 

التػػي تتبناىػػا كتقػػديميا إلػػى صػػانع القػػرار كأسػػاليب  يػػر مشػػركعة كالرشػػاكل 
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الضػػػػكء عمػػػػى أىػػػػـ األسػػػػاليب التػػػػي كسػػػػكؼ يػػػػتـ تسػػػػميط كاسػػػػتخداـ العنػػػػؼ. 
 تستخدميا جماعات المصالح عمى النحك اوتي:

فقػػػد تمجػػػأ جماعػػػة المصػػػالح إلػػػى  االتصلللال بالمؤسسلللات السياسلللية: .أ 
االتصػػػاؿ بأعضػػػاء البرلمػػػاف لحػػػثيـ عمػػػى استصػػػدار قػػػرار أك قػػػانكف 

 إقناعيػامعيف يخدـ مصػمحتيا أك االتصػاؿ بالسػمطة التنفيذيػة بيػدؼ 
تضػػر بمصػػمحة الجماعػػة.  إجػػراءاتبانتيػػاج سياسػػة معينػػة أك إلغػػاء 

ؿ كفػػي بعػػض األحيػػاف تقػػـك السػػمطات السياسػػية مػػف جانبيػػا باالتصػػا
بيذه الجماعات بيدؼ استطالع رأييػا حػكؿ مشػركعات القػكانيف قبػؿ 

 .إصدارىا
حيػػث تقػػـك الجماعػػة خػػالؿ فتػػرة االنتخابػػات  المسللاندة االنتخابيللة: .ب 

بمسػػاندة األحػػػزاب كاألفػػػراد المؤيػػػديف لمطالبيػػػا كىػػػي تيػػػدؼ مػػػف كراء 
ذلػػػؾ إلػػػى كسػػػب رضػػػا ىػػػذه األحػػػزاب كالقيػػػادات كمػػػف ثػػػـ النفػػػاذ إلػػػى 
مكاقػػػػع صػػػػنع القػػػػرار كالتػػػػأثير عمػػػػى السياسػػػػات الحككميػػػػة بمػػػػا يخػػػػدـ 

 مصمحتيا.
لتقػػػػػرب مػػػػػف المسػػػػػؤكليف ا إلػػػػػىتمجػػػػػأ جماعػػػػػة المصػػػػػالح  االسلللللتمالة: .ج 

الحكػػػػكمييف بوقامػػػػة عالقػػػػات معيػػػػـ بيػػػػدؼ كسػػػػبيـ إلػػػػى صػػػػفيا كقػػػػد 
تسػػػػتخدـ فػػػػي ذلػػػػؾ كسػػػػائؿ مشػػػػركعة كأخػػػػرل  يػػػػر مشػػػػركعة كتقػػػػديـ 

 اليدايا كالرشاكل ك يرىا.
كىنا تقكـ الجماعة بمخاطبة الرأم العاـ بيػدؼ  مخاطبة الرأي العام: .د 

بسػبب زيػادة م ك كسب تعاطفيـ أك تجنب معارضتو لمطالػب الجماعػة
كالنػػاتج عػػف التطػػكرات اليائمػػة  أىميػػة الػػرأم العػػاـ فػػي العقػػكد األخيػػرة

جماعػػػة المصػػػالح تػػػكلي الػػػرأم  أصػػػبحتفػػػي تقنيػػػة االتصػػػاالت فقػػػد 
العػػاـ أىميػػة كبيػػرة كتعػػكؿ عميػػو فػػي معاركيػػا المحتممػػة مػػع السػػمطات 
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الحاكمة كمما تجدر اإلشارة إليو ىػك أف مخاطبػة الػرأم العػاـ تتكقػؼ 
فكؿ ما كانت القضػية ذات طػابع قػكمي  قدمةكعية القضايا المعمى ن

عاـ ككمما كانت تيـ قطاعان أكبر مػف المػكاطنيف كممػا تعػاطؼ معيػا 
الػػرأم العػػاـ. ككممػػا ضػػاقت الشػػػريحة صػػاحبة المكضػػكع كممػػا تعػػػذر 

 تحكيمو إلى قضية رأم عاـ.
عمػػى الػػر ـ مػػف أف جماعػػات المصػػالح تعػػكؿ  االحتجاجللات العنفيللة: .ق 

كثيػػػران عمػػػى الكسػػػائؿ السػػػممية فػػػي سػػػعييا لتحقيػػػؽ مصػػػالحيا إال أنيػػػا 
عػف العمػؿ أك  كاإلضػراب تمجأ في بعض األحياف إلى كسائؿ عنفيػة

تسيير المظاىرات إلى  ير ذلػؾ مػف الكسػائؿ العنفيػة ك يرىمػام بكػؿ 
لممػكارد  إىدارب أك ما تنطكم عميو ىذه الكسائؿ مف احتماالت تخري

صػػػػبح احتمػػػػاالت تيصػػػػبح أمػػػػران كاردانم كمػػػػا  بحيػػػػث كتبديػػػػد لمطاقػػػػات
استخداـ العنػؼ المضػاد مػف قبػؿ الحككمػة أك السػمطات المعنيػة أمػران 
كاردان أيضػػانم ممػػا يفػػتح البػػاب أمػػاـ احتمػػاالت دخػػكؿ المجتمػػع بأسػػره 

 في دكامة مف عدـ االستقرار االجتماعي كالسياسي.
آليػػػات النظػػػاـ  إحػػػدلإف جماعػػػات المصػػػالح تعػػػد  :ف القػػػكؿكأخيػػػران يمكػػػ

كلقيػػاس  مالسياسػػي الضػػركرية جػػدان لمػػد الجسػػكر بػػيف الحػػاكميف كالمحكػػكميف
كما أف  .كاالنتظاـ في أداء مؤسسات الدكلة كالمجتمع ككؿ مدرجة االستقرار

المنػػػاخ السػػػائد فػػػي المجتمػػػع يػػػؤثر تػػػأثيران كبيػػػران عمػػػى الػػػكزف كالتػػػأثير النسػػػبي 
لجماعػػات المصػػالح المختمفػػة فػػي عمميػػات صػػنع القػػرارم فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ 
تشػػػيد فتػػػرات التحػػػكؿ التػػػي تمػػػر بيػػػا المجتمعػػػات عمميػػػات فػػػرز تػػػؤدم إلػػػى 

ففػػػػػي صػػػػػعكد نفػػػػػكذ جماعػػػػػات كتػػػػػدىكر نفػػػػػكذ أخػػػػػرل. كعمػػػػػى سػػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ 
المجتمعػػػػات التػػػػي تمػػػػر بمرحمػػػػة انتقػػػػاؿ مػػػػف النظػػػػاـ االشػػػػتراكي إلػػػػى النظػػػػاـ 
الرأسػػػػػػمالي كمػػػػػػا يصػػػػػػاحبيا مػػػػػػف عمميػػػػػػات بيػػػػػػع كاسػػػػػػعة النطػػػػػػاؽ لمشػػػػػػركات 
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فييػا كالمؤسسات العامة التابعة لمدكلػة كتحكيميػا إلػى شػركات خاصػة تصػبح 
قدرة منظمات رجػاؿ األعمػاؿ عمػى النفػاذ إلػى قمػب مراكػز صػنع القػرار عمػى 
كؿ المستكيات كبيرة جدان. كفي أحياف كثيرة يصبح رجاؿ األعماؿ الكبار ىـ 
صػػناع القػػرار الحقيقيػػيف أكم عمػػى األقػػؿ الشػػركاء شػػبو الرسػػمييف فػػي عمميػػة 
صػػػنع القػػػرارم كعنػػػدما تكػػػكف فتػػػرات التحػػػكؿ ىػػػذه مصػػػحكبة بضػػػعؼ سػػػمطة 
الدكلػػػػة كتراخػػػػي قبضػػػػتيا تنشػػػػط جماعػػػػات المصػػػػالح  يػػػػر الرسػػػػمية ك يػػػػر 

يةم مثؿ عصابات المافيا كالجريمة المنظمةم كتجد مناخان مكاتيان لمعمػؿ الشرع
كاالنتشػػار كتػػدعيـ قػػدرتيا عمػػى التػػأثير كالنفػػكذ. كمػػف الجػػدير بالػػذكر أنػػو ال 
يكجػػػد فػػػرؽ بػػػيف جماعػػػات المصػػػالح كجماعػػػات الضػػػغط. إنمػػػا جػػػرت العػػػادة 

بينمػا  عمى إطالؽ تسمية جماعات المصالح فػي الكاليػات المتحػدة األمريكيػة
فػػي بريطانيػػا تسػػميتيـ بجماعػػات الضػػغطم فالتسػػمية تطمػػؽ عمػػى قػػكل كاحػػدة 

 مف حيث المبدأ.
 األحزاب السياسية: –الثالث  بحثال

 تقديم:
ارتبطت نشأة األحػزاب السياسػية عضػكيان بالمسػألة الديمقراطيػة كتطػكرت 

كمػف ىػذا المنطمػؽ فمػف  .مع تطكر نضاؿ الشعكب ضد االستبداد كالطغيػاف
الطبيعي أف يككف لكؿ مجتمػع تجربتػو الحزبيػة الخاصػة التػي قػد تتشػابو فػي 
بعػػػػػض جكانبيػػػػػا أك تختمػػػػػؼ فػػػػػي بعضػػػػػيا اوخػػػػػر مػػػػػع تجػػػػػارب  يرىػػػػػا مػػػػػف 
المجتمعػػػػات كمػػػػع ذلػػػػؾ فونػػػػو يمكػػػػف القػػػػكؿ أف لمػػػػدكؿ الغربيػػػػة ذات التقاليػػػػد 

ان عػػػػف التجربػػػػة الديمقراطيػػػػة العريقػػػػة تجربػػػػة حزبيػػػػة تختمػػػػؼ اختالفػػػػان كاضػػػػح
جػػاء اخػػتالؼ النظريػػات التػػي تفسػػر . كمػػف ىنػػام الحزبيػػة فػػي الػػدكؿ الناميػػة

نشأة األحزاب في الدكؿ الغربية عف النظريات التي تفسر نشأة األحػزاب فػي 
الدكؿ النامية. ففي الدكؿ الغربية تعتبر النظريات المؤسسة أك البرلمانية ىي 
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الدكؿم بينما تعد نظريات المكقػؼ  األقدر عمى تفسير نشأة األحزاب في ىذه
التاريخي كأزمات التنمية ىي األقدر عمى تفسير نشأة األحزاب السياسية فػي 

 الدكؿ النامية.
فػػػػي الػػػػنيظـ  فػػػػوف األحػػػػزاب السياسػػػػية تمعػػػػب دكران ميمػػػػان كبشػػػػكؿ أساسػػػػي 

السياسية باختالؼ أنكاعيا نظران لما تتمتع بػو األحػزاب مػف قػدرة عمػى تنظػيـ 
كتجميػػػػػػػد الجمػػػػػػػاىيرم كتػػػػػػػزداد أىميػػػػػػػة الػػػػػػػدكر الػػػػػػػذم تمعبػػػػػػػو األحػػػػػػػزاب فػػػػػػػي 
الديمقراطيات نظران لككنيا أداة بسيطة بيف الجماىير كالسمطة كما يمثمو ذلػؾ 

ة مػػػف حيػػػث اختيػػػار مػػػف عقبػػػة أمػػػاـ تػػػأثير الجمػػػاىير المباشػػػر عمػػػى السػػػمط
 .211أعضائيا كالرقابة عمى أعماليـ

 نشأة األحزاب السياسية: –المطمب األول 
 في الدول الغربية: –أواًل 

"األحػػزاب" قػػد اسػػتعمؿ فػػي المغػػات عمػػى الػػر ـ مػػف أف تعبيػػر "الحػػزب" ك
"العصب" قد ظيرت فػي الحيػاة ذ العصكر القديمةم كأف "الزمر" كالمختمفة من
بالمجتمعػػػػػات المختمفػػػػة إال أف مفيػػػػػكـ "الحػػػػزب السياسػػػػػي" مفيػػػػػـك السياسػػػػية 

حديث نسبيان ألنو لػـ يأخػذ بػالتبمكر إال فػي القػرف التاسػع عشػر نتيجػة ظيػكر 
 . 212الحياة البرلمانية كترسيخيا في الدكؿ األكركبية

نتيجػػػػة  باعتبارىػػػػاكلػػػػذلؾ بػػػػدا أف األحػػػػزاب السياسػػػػية فػػػػي الػػػػدكؿ الغربيػػػػة 
طبيعيػػػة لتطػػػكر الحيػػػاة الديمقراطيػػػة كالتػػػي أصػػػبحت السػػػمطة التشػػػريعية بمػػػا 
تتطمبػو مػػف انتخابػات حػػرة نزييػة تتنػػافس فييػا مختمػػؼ التيػارات ىػػي عصػػبيا 

األحػػػػػػزاب السياسػػػػػػية  كحتػػػػػػى عنػػػػػػدما بػػػػػػدأت تظيػػػػػػر م213كمحركيػػػػػػا الػػػػػػرئيس

                                                           
 للمزٌد من التفاصٌل انظر:911

Allardt, E: Cleavages, Ideologies and Party Systems, (Helsinki: Westermark, 1964).  

 .176(، ص 1121)دمشق: مطابع جامعة دمشق،  أنظمة الحكم المعاصر،محمد عرب صاصٌال. 919

 .367مرجع سابق، ص  مبادئ علم السٌاسة،حسن نافعة.  913
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ي الجماىيريػػػة ذات التكجػػػو الثػػػكرم كالمطالبػػػة بتغييػػػر شػػػامؿ لمنظػػػاـ السياسػػػ
كاالجتمػػاعيم كػػاف المكقػػؼ مػػف البرلمػػافم كمػػف المشػػاركة أك عػػدـ المشػػاركة 

حػػزاب كأحػػد معػػايير تصػػنيفيام فيػػوم ىػػك أحػػد معػػايير الفػػرز الرئيسػػة بػػيف األ
كليذه األسباب كميا تمتعت النظريػة المؤسسػية أك البرلمانيػة بمصػداقية قكيػة 

 ة.في تفسير نشأة األحزاب السياسية في الديمقراطيات الغربي
 في الدول النامية: –ثانيًا 

مرت الدكؿ الناميػة بظػركؼ مختمفػة تمامػان عػف الظػركؼ التػي مػرت بيػا 
الػدكؿ الغربيػػة مػػف حيػػث تطػػكر التجربػة الديمقراطيػػة بيػػا فقػػد خضػػعت معظػػـ 
دكؿ العالـ النامي لمرحمة طكيمة مف االستعمار المباشر في نفس الفترة التي 

مراحػػػؿ  كانػػػت فييػػػا عمميػػػة الديمقراطيػػػة النيابيػػػة فػػػي الػػػدكؿ الغربيػػػة فػػػي أكج
ازدىارىا كتطكرىام كعمى الر ـ مف أف العديد مف الدكؿ النامية نقمت الكثيػر 
مػػػػػف فنػػػػػكف كأسػػػػػاليب الحكػػػػػـ الغربػػػػػي إال أنػػػػػو مػػػػػف الصػػػػػعب عمػػػػػى تجربتيػػػػػا 
الديمقراطيػػة الكليػػدة أف تضػػرب بجػػذكرىا عميقػػان فػػي تربتيػػا كأف تتطػػكر تطػػكران 

كلػػك كانػت ىنػػاؾ أجنبػػي مباشػر يحكػـ الػػبالد حتػى طبيعيػان فػي ظػػؿ اسػتعمار 
حككمات كطنية أك مؤسسات نيابية محميةم ففي حاالت كثيرة ارتبطػت نشػأة 
األحػػزاب السياسػػية بحركػػات التحػػرر فػػي الػػدكؿ الناميػػةم حيػػث تحكلػػت تمػػػؾ 
الحركات التي قادت عممية التحرر الكطني إلى أحزاب سياسية سكاء قبؿ أك 

تجربػػػة الديمقراطيػػػة بعػػػد الحصػػػكؿ عمػػػى االسػػػتقالؿم كلػػػذلؾ ارتبطػػػت كالدة ال
كتطكرىػػام بمػػا فػػي ذلػػؾ نشػػأة األحػػزابم بسمسػػمة مػػف األزمػػات كاكبػػت عمميػػة 
التحرر الكطني في مرحمة ما قبؿ االستقالؿ ثـ عممية التنمية فػي مرحمػة مػا 

 بعد االستقالؿم كيمكف إجماؿ ىذه األزمات في اوتي:
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األزمػػػات الناجمػػػة عػػػف التشػػػكيؾ فػػػي جػػػدارة  ىػػػي أزملللات الشلللرعية: .1
سمطة القائمة عمى تسيير شؤكف الدكلػة إمػا بسػبب خضػكعيا إلرادة ال

 أجنبية أك بسبب ا تصاب السمطة بكسائؿ كطرؽ  ير قانكنية.
كىػػي األزمػػات الناجمػػة عػػف تعػػرض كحػػدة  أزمللات التكامللل القللومي: .2

التػػراب الػػكطني لمتفتيػػت بسػػبب ر بػػة بعػػض الجماعػػات التػػي تنتمػػي 
 إلػىمختمفة عػف انتمػاء األ مبيػة إلى أصكؿ عرقية أك دينية أك قبمية 

 االنفصاؿ كاالستقالؿ.
كىػػػي األزمػػػات الناجمػػػة إمػػػا عػػػف عجػػػز السػػػمطة  أزملللات المشلللاركة: .3

القائمػػة عػػف تػػكفير قنػػكات المشػػاركة السياسػػية لجماعػػات يتزايػػد ثقميػػا 
حسػػاس  ككزنيػػا فػػي المجتمػػع أك عجزىػػا عػػف تحقيػػؽ تنميػػة متكافئػػة كا 

لسػػػػمطة عػػػػف تػػػػكفير ىػػػػذيف جماعػػػػات بالحرمػػػػاف النسػػػػبيم أك عجػػػػز ا
 أم المشاركة السياسية كالتنمية المتكافئة. مالمطمبيف معان 

ف األحػػزاب السياسػػيةم كعمػػى الػػر ـ مػػف خمػػك إ :كممػػا تقػػدـ يمكػػف القػػكؿ
بعػػض الػػدكؿ مػػف األحػػزاب السياسػػيةم إال أف عػػدد ىػػذه الػػدكؿ قػػد ال يتجػػاكز 

األحػزاب السياسػية أصابع اليد الكاحدة في كؿ أنحاء العالـ. كال يػرتبط كجػكد 
بنظاـ سياسي أك اجتماعي أك اقتصادم أك أيديكلكجي معيف. إذ بػات كجػكد 

ال  نػػػى عنػػػو لمحيػػػاة السياسػػػية داخػػػؿ  ان األحػػػزاب السياسػػػية فػػػي حػػػد ذاتػػػو أمػػػر 
المجتمعات المعاصرة. كتتكقؼ فعاليػة ىػذه األحػزاب عمػى خصػائص النظػاـ 

عمػػػؿ فيػػػو إضػػػافة إلػػػى السياسػػػي كاالجتمػػػاعي كاالقتصػػػادم كالثقػػػافي الػػػذم ت
تعريػػؼ  المطمػػب التػػاليخصائصػيا كسػػماتيا كتنظيمػػات. كسػػكؼ نتنػاكؿ فػػي 

األحػػػػزاب السياسػػػػية كشػػػػركط قياميػػػػا كالكظػػػػائؼ التػػػػي تقػػػػـك بيػػػػا فػػػػي النظػػػػاـ 
 السياسي كاالجتماعي الذم تكجد فيو.
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 تعريف الحزب السياسي وشروط قيامه:   – الثانيالمطمب 
يختمػؼ تعريػؼ الحػزب السياسػي بػاختالؼ البػاحثيف إلػى درجػة قػد يكػػكف 
لكػػػػؿ باحػػػػث تعريفػػػػو الخػػػػاصم كال نعتقػػػػد أف ىنػػػػاؾ داعو لسػػػػرد أكجػػػػو الشػػػػبو 
كاالخػػتالؼ بينيػػا كلكننػػا نػػرل أنػػو مػػف الضػػركرم عػػرض تعريػػؼ يكفػػؽ بػػيف 

تكفرىا لقيػاـ حػزب سياسػيم كالتعريػؼ  يجبمختمؼ العناصر كالشركط التي 
 .لمكاقعية أقرباه م نر اوتي
تيعػػػرىؼ األحػػػزاب السياسػػػية فػػػي المجتمػػػع ببرامجيػػػا أك نكعيػػػة المنتسػػػبيف ك 

إلييا أكثر مما تيعرىؼ بتنظيميا. كالحزب بصػكرة رئيسػة ىػك مجمكعػة أك فئػة 
ذات طابع خاص تيعرؼ بالمجتمع السياسي كػ "نخبة" ال بسػبب عقيػدتيام أك 

ة تعمػػؿ ماكينػػأنيػػا تمثػػؿ طبقػػة اجتماعيػػةم بػػؿ بفضػػؿ تنظيميػػا. كألنيػػا تشػػكؿ 
 مف أجؿ استالـ السمطة. 

كبشػػكؿ عػػاـ فقػػد تعػػددت التعػػاريؼ التػػي تناكلػػت الحػػزب السياسػػي بتعػػدد 
العناصػػر التػػي يركػػز عمييػػا البػػاحثكف األسػػاس الػػذم يميػػز الحػػزب عػػف  يػػره 
مف التنظيمات ذات الطابع السياسي. البعض يعطي األىمية األكلػى لمكحػدة 

لكاحػد كمػف ىػؤالء "بنجػاميف ككنسػتاف" الفكرية التي تجمػع بػيف أفػراد الحػزب ا
. 214حيث عػرؼ الحػزب بأنػو تجمػع رجػاؿ يبشػركف بالمػذىب السياسػي نفسػو

فػػػي حػػػيف يرتكػػػز آخػػػركف فػػػي تعػػػريفيـ لمحػػػزب عمػػػى "التػػػأثير" الػػػذم يتطمػػػع 
ىػػػانز كمسػػػف" أعضػػاء الحػػػزب لممارسػػػتو فػػػي الحيػػػاة السياسػػيةم كمػػػف ىػػػؤالء "

أشخاصػػػان ليػػػـ نفػػػس الػػػرأم : "تككينػػػات تجمػػػع الػػػذم يعػػػرؼ الحػػػزب عمػػػى أنػػػو
 .215تضمف ليـ التأثير الحقيقي عمى إدارة شؤكف العامة"

                                                           
 .176مرجع سابق، ص أنظمة الحكم المعاصر، محمد عرب صاصٌال. 914

ترجمة: علً مقلد، وشفٌق حداد وعبد الحسن سعد، )بٌروت: األهلٌة للنشر  القانون الدستوري والمؤسسات السٌاسٌة،أندرٌه هورٌو. 915
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حيف يركز آخركف عمى العنصػر األساسػي الػذم تيػتـ بػو األحػزاب  عمى
المعاصػػرة كىػػك عنصػػر الكصػػكؿ إلػػى السػػمطة كمػػف ىػػؤالء "فرانسػػكا  كجيػػؿ" 
ة الذم يعػرؼ الحػزب بأنػو "تجمػع مػنظـ ييػدؼ لممشػاركة فػي الحيػاة السياسػي

بقصد االستيالء عمى السمطةم كتغميب أفكار كمصالح أعضػائو فييػا". كمػف 
جيػػػػػة أخػػػػػرل يػػػػػرل تيػػػػػار آخػػػػػر أف األىميػػػػػة األكلػػػػػى ىػػػػػي لعنصػػػػػر االلتػػػػػزاـ 
كاالنضػباطم كمػػف ىػػؤالء "مػػكريس دكفرجيػػو" الػذم يعػػرؼ الحػػزب بأنػػو "تجمػػع 

 .216مكاطنيف متحديف حكؿ نفس النظاـ كاالنضباط"
إعطػػػػاء عنصػػػػرم الكحػػػػدة الفكريػػػػة كالرؤيػػػػة ككػػػػذلؾ يػػػػذىب آخػػػػركف إلػػػػى 

المشػػتركة إلدارة الدكلػػة كالمجتمػػع مرتكػػزم أم حػػزب سياسػػيم كليػػذا يعرفػػكف 
مجمكعة منظمة مف األفراد المتقاربيف فكريانم كلدييـ رؤية ": الحزب عمى أنو

 .217كبرنامج إلدارة شؤكف الدكلة كالمجتمع"
ياسي كالعمؿ مف أجؿ أف التنظيـ كالبرنامج الس ه التعاريؼيتضح مف ىذ

الكصكؿ إلى السمطة ىي أىـ العناصر كالشركط التي يجب أف تتكفر لنشكء 
 .  الحزب

يمكػػػػف اقتػػػػراح التعريػػػػؼ الكصػػػػفي التػػػػالي لمحػػػػزب  مكبنػػػػاء عمػػػػى مػػػػا تقػػػػدـ
ىػػك تنظػػيـ يجمػػع عػػددان مػػف األفػػراد الػػذيف يؤمنػػكف بفكػػرة أك معتقػػد  :السياسػػي

سياسػػػػي يشػػػػكؿ رؤيػػػػة مشػػػػتركة كينبثػػػػؽ عػػػػنيـ مقػػػػدرة كافيػػػػة مػػػػف االنضػػػػباط 
كااللتزاـم كيعممكف جاىديف لتحقيؽ ىدفيـ في الكصكؿ إلى السمطة مف أجؿ 

 تطبيؽ رؤيتيـ السياسية مف خالؿ إدارة الدكلة كالمجتمع. 
ف لنشػػػكء األحػػػزاب السياسػػػية جممػػػة مػػػف العناصػػػر كمػػػف جيػػػة أخػػػرلم فػػػو

 كالشركط البد مف تكافرىام نجمميا عمى النحك التالي:

                                                           
 .177-176مرجع سابق، ص  أنظمة الحكم المعاصر،محمد عرب صاصٌال. 916

 .367مرجع سابق، ص مبادئ علم السٌاسة، حسن نافعة.  917
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مػف حيػث األصػؿ يتعػيف عمػى األحػزاب السياسػية  اإلطار التنظيمي: .1
ىػػػذا التماسػػػؾ كالتنظػػػيـ ال  مػػػف دكفأف تكػػػكف "أجيػػػزة متماسػػػكة"م إذ 

 العمػػؿ مػػف تسػػتطيع االسػػتمرار كال الػػدخكؿ فػػي الجسػػـ االنتخػػابي كال
مػف المفتػرض أف يكػكف لكػؿ حػزب أجؿ تحقيػؽ برامجيػا السياسػية؛ ف

دارم يحػػػدد المسػػػتكيات القياديػػػة  سياسػػػي إطػػػار أك ىيكػػػؿ تنظيمػػػي كا 
لمحزب كفركعو كلجانو المختمفة كشبكة لالتصػاالت بػيف المسػتكيات 
العميػػػا كالمسػػػتكيات الػػػدنيا كأف يكػػػكف لمحػػػزب مقػػػر كسػػػجالت كلػػػكائح 

م لكػػف لػػيس معنػػى إلػػخلنشػػاط كالنػػكاحي الماليػػة... تػػنظـ العضػػكية كا
ذلؾ أف يشترط لقياـ الحزب أف يتصؼ ىذا التنظيـ بالقكة كاالنتشار 

فػي كػؿ مكػاف كمكاتػب تغطػي العاصػمة كأف يككف لو كجػكد كاضػح 
فينػػاؾ أحػػزاب محميػػة يتركػػز كجكدىػػا كافػػةم كاألقػػاليـ كالمػػدف الكبػػرل 

أف ينػػػػتقص ذلػػػػؾ مػػػػف  كنشػػػػاطيا فػػػػي أقػػػػاليـ أك منػػػػاطؽ معينػػػػة دكف
صػفتيا الحزبيػػة. كال يشػترط كػػذلؾ أف يتصػػؼ ىػذا التنظػػيـ بالفاعميػػة 
كالقػػػدرة عمػػػى التعبئػػػة كالحشػػػد. فضػػػعؼ البنيػػػة التنظيميػػػة لمحػػػزب أك 

تنػػتقص ال شػػبكة اتصػػاالتو أك قدرتػػو عمػػى تحقيػػؽ طمكحاتػػو كأىدافػػو
ف كانػػت تػػؤثر بالسػػمب فػػي قدرتػػو عمػػى تحقيػػؽ  مػف صػػفتو كحػػزبم كا 

 .أىدافوطمكحاتو ك 
لكػػػؿ حػػػزب برنػػػامج سياسػػػي يحػػػدد فيػػػو أفكػػػاره  البرنلللامج السياسلللي: .2

عمى الساحتيف المحمية كالدكلية  قدمةكأىدافو كمكاقفو مف القضايا الم
كأسمكبو في معالجة أك في التعامؿ مع ىػذه القضػايا. كيعػد البرنػامج 
السياسػػػػي لمحػػػػزب أداتػػػػو الرئيسػػػػة فػػػػي إقنػػػػاع المػػػػكاطنيف بػػػػأف خطػػػػو 
السياسػػػػي مختمػػػػؼ عػػػػف خػػػػط األحػػػػزاب األخػػػػرلم كأف برنامجػػػػو ىػػػػك 
األقػػدر عمػػى النيػػكض بػػالكطف كحػػؿ مشػػكالتو كألف اسػػتمالة أ مبيػػة 
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قناعيـالمكاطنيف  بصحة كأىمية برنامجو يعد اليػدؼ الػرئيس ألم  كا 
حػػػػزب سياسػػػػي فمػػػػف الطبيعػػػػي أف يحتػػػػؿ البرنػػػػامج السياسػػػػي مكقعػػػػان 

 مركزيان ضمف العناصر كالشركط األساسية الالزمة لقيامو.
ال يسػػػػتطيع أم حػػػػزب أف يضػػػػع  هللللدف الوصللللول إلللللى السللللمطة: .3

ا كػػػاف فػػػي كضػػػع برنامجػػػو السياسػػػي مكضػػػع التطبيػػػؽ الفعمػػػي إال إذ
يسػػػمح لػػػو بممارسػػػة السػػػمطة كلػػػذلؾ فػػػوف الكصػػػكؿ إلػػػى السػػػمطة يعػػػد 
بالنسػػبة ألم حػػزب سياسػػي ىػػدفان ككسػػيمة فػػي ذات الكقػػت. أمػػا مػػف 

تيدؼ الكصػػػكؿ إلػػػى السػػػمطة ال حيػػػث اليػػػدؼ فػػػوف أم تنظػػػيـ ال يسػػػ
بان كىذا العنصر الرئيس يميز الحزب السياسي عف  يػره مػف يعد حز 

ة األخػػػرل كعمػػػى رأسػػػيا جماعػػػات المصػػػالح. التنظيمػػػات االجتماعيػػػ
فجماعػػػات المصػػػالح قػػػد يكػػػكف ليػػػا تنظيميػػػا الرسػػػمي المحكػػػـم كقػػػد 
يككف ليػا برنامجيػا الخػاص الػذم يتناسػب مػع األىػداؼ التػي قامػت 

نمػػػػا التػػػػأثير عمػػػػى  ؛مػػػػف أجميػػػػا لكػػػػف لػػػػيس الكصػػػػكؿ إلػػػػى السػػػػمطة كا 
زب يدؼ الكصكؿ إلى السػمطة بشػكؿ خػاص ينفػرد بػو الحػفقراراتيا. 

السياسي. كلذلؾ ال يعػد أم تنظػيـ حزبػان إال إذا كػاف مسػتقالن كجػاىزان 
لخكض المعارؾ االنتخابية السياسية بكؿ أشػكاليا كعمػى المسػتكيات 

أف إكشػػارؾ فػػي حمالتيػػا كتقػػدـ بمرشػػحيف فييػػا. أمػػا مػػف حيػػث كافػػة 
أف ال يقصػػػػػد الكصػػػػكؿ إلػػػػى السػػػػػمطة كسػػػػيمةم فػػػػألف الحػػػػػزب يجػػػػب 

نما  لتطبيؽ تصكر فكرم أك برنػامج معػيف. فػالحزب السمطة لذاتيا كا 
يقصد السمطة لذاتيا ال يستطيع أف يحظى  عمى أنونفسو  قدـالذم ي

بثقػػة النػػاخبيف كمػػف البػػدىي أنػػو كممػػا كػػاف الحػػزب كبيػػران كقكيػػانم كػػاف 
طمكحػو نحػػك االنفػػراد بالسػػمطة كاقعيػػان كمبػػررانم أمػػا األحػػزاب الصػػغيرة 

ف أف يصػػػػػؿ إلػػػػػى حػػػػػد االنفػػػػػراد أك اليامشػػػػػية فػػػػػوف طمكحيػػػػػا ال يمكػػػػػ



 
 

249 
 

ىػػػػك المشػػػػاركة فػػػػي  إليػػػػوبالسػػػػمطةم كأقصػػػػى مػػػػا تسػػػػتطيع أف تطمػػػػح 
السػػػػمطة حككمػػػػة ائػػػػتالؼ أك مجػػػػرد التػػػػأثير فػػػػي السػػػػمطة مػػػػف مكقػػػػع 

 المعارضة.
 وظائف الحزب السياسي: – الثالثالمطمب 
فػػوف اليػػدؼ الػػرئيس ألم حػػزب سياسػػي ىػػك الكصػػكؿ إلػػى  مػػر معنػػاكمػػا 

السمطةم كعندما يتحقؽ لو ىذا اليدؼ تصػبح كظيفتػو الرئيسػة ىػي اإلمسػاؾ 
دارة شؤكف البالد. كعندما يككف الحزب في صفكؼ المعارضػة  بدفة الحكـ كا 
يصػػبح كػػؿ نشػػاط منصػػبان عمػػى االسػػتعداد لكسػػب جكلػػة االنتخابػػات القادمػػة 

م كال تختمؼ ىذه الكظػائؼ مػف حيػث الشػكؿ عمػى األقػؿ كتكلي شؤكف الحكـ
إنمػا يكمػف االخػتالؼ مف مجتمػع إلػى آخػر أك مػف نظػاـ سياسػي إلػى آخػرم 

في كظيفػة األحػزاب السياسػية فػي الجػكىر بػاختالؼ طبيعػة األحػزاب كالػنظـ 
السياسية ذاتيا. فيناؾ فرؽ كبير بيف األحزاب المكجكدة في الػنظـ السياسػية 

جكد عدة أحزاب سياسػية فييػا كتمػؾ القائمػة فػي الػنظـ السياسػية التي تقبؿ بك 
 .218التي ال يكجد فييا إال حزب كاحد يسيطر عمى الحياة السياسية

كتقػػػػـك بكظػػػػائؼ تتعمػػػػؽ أدكاران عامػػػػة ف األحػػػػزاب تمعػػػػب إ :كيمكػػػف القػػػػكؿ
بصػػػنع السياسػػػة كبالمشػػػاركة السياسػػػية كبالتنسػػػيؽ بػػػيف المصػػػالحم كبالتنشػػػئة 

عػػػداد القػػػادة ةالسياسػػػي كىػػػي كظػػػائؼ يختمػػػؼ حجميػػػا كتأثيرىػػػا مػػػف نظػػػاـ  ؛كا 
 سياسي إلى آخر. 

 صنع السياسة: .1
صػػػػنع السياسػػػػة العامػػػػة عمػػػػى  تعػػػػد األحػػػػزاب السياسػػػػية أحػػػػد أىػػػػـ أدكات

عنػػػدما تكػػػكف فػػػي كضػػػع يسػػػمح ليػػػا  السػػػيماالصػػػعيديف الػػػداخمي كالخػػػارجي ك 
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الحقيقي في مجػاؿ صػنع بممارسة السمطة منفردان كلكف دكر األحزاب ككزنيا 
 السياسة يختمؼ مف نظاـ سياسي إلى آخر عمى الشكؿ اوتي:

يمعػػب الحػػزب الحػػاكـ دكران بػػال  األىميػػة فػػي  :االشللتراكيةفللي الللدول  .أ 
كىػػػػك دكر يفػػػػكؽ دكر أم مؤسسػػػػة سياسػػػػية  ممجػػػػاؿ صػػػػنع السياسػػػػة

أخػػػػرل حيػػػػث يعػػػػد الحػػػػزب المركػػػػز الػػػػرئيس لصػػػػنع القػػػػرار السياسػػػػي 
أدكار المؤسسػػػػػة التشػػػػػريعية كالتنفيذيػػػػػة كالتػػػػػي جػػػػػكاره  إلػػػػػىكتتضػػػػػاءؿ 

 يسيطر عمييا الحزب كيراقب أدائيا عف كثب.
ب الكاحد أك تتعػدد التي يسكد فييا الحز  ـتمؾ أسكاء  الدول النامية: .ب 

يكػػػػكف الحػػػػزب الحػػػػاكـ مجػػػػرد  طػػػػاء أك كاجيػػػػة  فييػػػػا األحػػػػزاب فونػػػػو
ي سياسػػية لػػزعيـ أك لػػرئيس دكلػػةم كيصػػبح الحػػزب ىػػك أداة الػػزعيـ فػػ

التعبئػػة السياسػػية كفػػي حشػػد التأييػػد لػػوم لكنػػو ال يمعػػب إال دكران ثانكيػػان 
في عممية صنع القرار مقارنة بالدكر الذم يمعبو الزعيـ رئػيس الدكلػة 
كمػػع ذلػػؾ فػػوف ىػػذا الػػدكر يظػػؿ عمػػى ضػػآلتو أكثػػر تػػأثيران فػػي صػػنع 

يػة القرارات السياسية الحقيقية بالمقارنة بالمؤسسة التشريعية أك التنفيذ
 .219األخرل

إف األحػػزاب ىػي التػػي  فلي الللدول ذات الللنظم التعدديلة الديمقراطيللة: .ج 
تصػػػػكغ السياسػػػػات كالبػػػػرامج العامػػػػة التػػػػي تخػػػػكض بيػػػػا االنتخابػػػػاتم 
كعندما يصؿ الحزب إلى السمطة تمتـز الحككمة التي يشكميا الحػزب 
بالخطكط العامة كالعريضػة لبرنػامج الحػزب كسياسػاتو. لكػف مشػاركة 

 فيلقرارات السياسية أثناء تكلي السمطة تتـ االحزب في عممية صنع 
المكاقػػػع التػػػي يشػػػغميا قػػػادة الحػػػزب فػػػي المؤسسػػػات الدسػػػتكرية كفػػػي 

تشػػارؾ أحػػزاب  مالمؤسسػػتيف التنفيذيػػة كالتشػػريعية. عمػػى صػػعيد آخػػر
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 فػيالمعارضة بطريقة  يػر مباشػرة فػي عمميػة صػنع السياسػةم سػكاء 
صاحبة برامج سياسػية  ـاالنتقادات التي تكجييا لسياسات الحككمة أ

 أساسان لصنع السياسة في مرحمة الحقة.ؿ شك  بديمة يمكف أف تي 
 . المشاركة الشعبية: 2

 متشػجيع األفػراد عمػى المشػاركة فػي العمػؿ العػاـ إلىيؤدم قياـ األحزاب 
كاالىتماـ بالقضايا كاألمكر المتعمقة بشؤكف حياتيـ اليكمية كبمستقبميـ. فػوذا 

قبػػاؿ األفػػراد عمػػى ع ضػػكية كػػاف مجػػرد إنشػػاء الحػػزب يػػؤدم إلػػى االىتمػػاـ كا 
الحػػزب فػػوف ذلػػؾ يعػػد فػػي حػػد ذاتػػو نكعػػان مػػف المشػػاركة كدلػػيالن عمػػى كجػػكد 
االستعداد لمعمؿ العاـ. لكف االلتحاؽ بعضػكية الحػزب عػادة مػا يكػكف مجػرد 
بدايػػػة تفػػػتح آفاقػػػان رحبػػػة ككاسػػػعة أمػػػاـ صػػػكر متعػػػددة مػػػف صػػػكر المشػػػاركة 

لمناقشة  السياسية كاالشتراؾ في الندكات كالمؤتمرات التي يخصصيا الحزب
القضايا السياسية كالتي تزيد مف كعي المكاطنيف بيذه القضايام أك االشػتراؾ 
فػػػي الحمػػػالت االنتخابيػػػة كالداعيػػػة لبرنػػػامج الحػػػزب كأفكػػػاره كسياسػػػاتو كحػػػث 
المكاطنيف عمى التصكيت لصالح مرشحيو. كىذه الصكر المتعددة مف صكر 

يمعػػػػب دكران أكثػػػػر المشػػػػاركة السياسػػػػية تخمػػػػؽ الحػػػػافز لػػػػدل المػػػػكاطفم لكػػػػي 
إيجابيػػػة لصػػػيا ة كبمػػػكرة حمػػػكؿ لممشػػػاكؿ المختمفػػػة التػػػي يكاجييػػػا المجتمػػػع 

 كمقاكمة صكر السمبية كاالنحراؼ.
األمر الذم يسيـ في تنمية االتجاىات كالبرامج االجتماعية كاالقتصادية 
الالزمة لمتقدـ الكطنيم بقيادة الجماىير لتنفيذىام باإلضػافة إلػى إقامػة حػكار 

 .220لمجماىير باالختيار بيف البرامج كاالتجاىات المختمفة يسمح
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 تنظيم الرأي العام:. 3
إف انبثػػػاؽ الحكػػػاـ مػػػف المحكػػػكميفم بكاسػػػطة االقتػػػراع العػػػاـ كاالعتػػػراؼ 
بالحريات السياسيةم جعال لمرأم العاـ أىمية كبرل في تحديد أىداؼ الحكػـم 

تمعػػػػػػب دكران أساسػػػػػػيان فػػػػػػي تكػػػػػػكيف الػػػػػػرأم العػػػػػػاـ. التػػػػػػي كاألحػػػػػزاب السياسػػػػػػية 
عةم مف المتعذرم لػك تركػت لكحػدىام آراء كاتجاىات سياسية متنك  ممكاطنيفمف

شػتت اوراء تأف تتكحد في تيارات رئيسػةم ينحصػر فييػا الصػراع السياسػي كت
يػػػؤدم إلػػػى الفكضػػػى التػػػي ال تتفػػػؽ مػػػع الديمقراطيػػػة. كىنػػػا ممػػػا كاالتجاىػػػات 

ياسػية لتنظػيـ عمميػة الصػراع السياسػيم عبػر تنظػيـ الػػرأم تػأتي األحػزاب الس
العػػاـ فػػي تيػػارات رئيسػػة. فػػالحزب ىػػك الػػذم يحػػدد القضػػايا العامػػةم كيشػػحذ 

م كيبدد االلتباس بيف التيارات المتنازعةم كسبيؿ عمييا التحاكر بيف المختمفيف
كػػػػؿ حػػػػزب فػػػػي نشػػػػاطو أف يضػػػػع برنامجػػػػوم كيصػػػػطفي مرشػػػػحيوم كيكضػػػػح 

احتمػػػاالت االختيػػػار السياسػػػيم فيربػػػي الجميػػػكر كيبصػػػره  لمجميػػػكر مختمػػػؼ
بالسياسةم كىػك يحػاكؿ أف يظفػر بتأييػدهم كيحػرره مػف جمػكدهم كيحػرؾ الػرأم 

دكف األحػػزابم تكػػكف ىنػػاؾ اتجاىػػات مبيمػػة مػػف ف .221العػػاـ تحريكػػان كاسػػعان 
 رائزيػةم متعػددة تتعمػؽ بػالمزاج كبالتربيػةم كبالعػاداتم كبالكضػع االجتمػاعي 
حتػػػػػى النظريػػػػػة الماركسػػػػػية ذاتيػػػػػام تػػػػػرل فػػػػػي الػػػػػرأم العػػػػػاـ انعكاسػػػػػان لمطبقػػػػػة 

نػػو لػػيس ىنػػاؾ مػػف طبقػػة بػػدكف كجػػداف طبقػػيم كلكػػف ال إاالجتماعيػػةم كتػػرل 
 شاط حزب يبعثو كينميو.طبقي بدكف نيكجد كجداف 

كمف جية أخػرل أصػبحت الحيػاة العصػريةم بتعقيػداتيا كتشػعباتيا تجعػؿ 
المػػػػكاطنيف  يػػػػر قػػػػادريف بصػػػػفة فرديػػػػة عمػػػػى التػػػػأثير فػػػػي مجريػػػػات الحيػػػػاة 
السياسػية. كليػذا كػاف البػػد مػف تنظػيميـ كفػؽ أسػػس مختمفػةم فػي التنظيمػػات 
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كحمايػػػة مصػػػالحيـ السياسػػػية التػػػي سػػػميت بػػػاألحزابم كذلػػػؾ بيػػػدؼ تمثػػػيميـ 
 .222كالدفاع عف كجيات نظرىـ في القضايا الحياتية المختمفة

إف األحػػزاب تحػػدد اوراء الفرديػػةم كتغنييػػا كتنمييػػام كىػػي أيضػػان تقكييػػام 
فقبػػؿ كجػػكد األحػػزاب تكػػكف اوراء  يػػر كاثقػػة مػػف نفسػػيام كلكنيػػا عنػػدما تػػرل 

مػػػةم فونيػػػا بنػػػاة مػػػف منظنفسػػػيا يتقاسػػػميا اوخػػػركفم كذات طػػػابع رسػػػميم مت
فمػػف تسػػتقر أكثػػر.  وراء األحػػزاب األمػػر الػػذم يجػػعتكتسػػب سػػمطانان كيقينػػانم 

 أحزاب يظؿ الرأم العاـ متقمبان متبدالنم كمتغيران. دكف
 دور األحزاب في التثقيف السياسي والتنشئة: .4

تقػػـك األحػػزاب السياسػػية بػػدكر ميػػـ بغػػرس مبػػادئ كقػػيـ كمعػػايير سياسػػية 
ة فػػػػكنقميػػػػا إلػػػػى الشػػػػعب كذلػػػػؾ إمػػػا مػػػػف خػػػػالؿ المحافظػػػػة عمػػػػى الثقا ممعينػػػة

السياسية السائدة كدعميا كتثبيتيا أك مف خالؿ تغيير منظكمة القيـ المككنػة 
لمثقافػػػػة السػػػػائدة كخمػػػػؽ ثقافػػػػة سياسػػػػية جديػػػػدة تحػػػػؿ محميػػػػام كتعػػػػد األحػػػػزاب 

حػالؿ الراديكالية أك الثكرية التي تطمح إلى تغيير الثقافة السياسػية السػائ دة كا 
ثقافػػة جديػػدة محميػػام كبالتػػالي فػػوف انتشػػارىا كتصػػاعد نفكذىػػا كتأثيرىػػا عمػػى 
الشػػػػعب يمكػػػػف أف يكػػػػكف مؤشػػػػران عمػػػػى تراجػػػػع منظكمػػػػة القػػػػيـ السػػػػائدة كفػػػػي 
المجتمعػػات التػػي تعػػاني مػػف عػػدـ التجػػانس العرقػػي أك المغػػكم أك الػػديني أك 

فرعيػػة المرتبطػػة ات الالطػػائفي تمعػػب األحػػزاب دكران كبيػػران إمػػا فػػي دعػػـ الثقافػػ
. أك فػػي دعػػـ ثقافػػة الكحػػدة الكطنيػػة كالقكميػػةم كفػػي إلػػخ... بػػالعرؽ أك بالمغػػة

ىذا السػياؽ قػد يكػكف تعػدد األحػزاب أحػد العكامػؿ األساسػية التػي تسػاعد إمػا 
مػا  في زيادة حدة االنقسامات الطائفية كالعرقية. كما حدث في لبنػاف مػثالنم كا 

ترات كالمسػػاعدة عمػػى بمػػكرة مفػػاىيـ تسػػاعد فػػي التخفيػػؼ مػػف حػػدة ىػػذه التػػك 
عمى تحقيؽ المزيد مف االندماج كاالنصيار القكمي كما يحػدث فػي الكاليػات 
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االضطرابات العنصرية مف حيف  تصاعدفعمى الر ـ مف  مالمتحدة األمريكية
مػػف إلػػى آخػػر إال أف رسػػكخ قكاعػػد المعبػػة الديمقراطيػػة يسػػاعد عمػػى الحيمكلػػة 

طرابات كالعمؿ عمى احتكائيػا بسػرعة فالحزبػاف الكبيػراف دكف تفاقـ ىذه االض
فػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة )الحػػػزب الجميػػػكرم كالحػػػزب الػػػديمقراطي( 

فكػػػػرة "الحمػػػػـ  ماخػػػػتالؼ األسػػػػاليب كالكسػػػػائؿمػػػػف ر ـ عمػػػػى الػػػػيغػػػػذياف معػػػػانم 
األمريكػػي كاألمػػة األمريكيػػة" التػػي تطػػرح كنمػػكذج فريػػد لمتعػػايش القػػائـ عمػػى 

قبػػكؿ اوخػػرم كبيػػذه الطريقػػة يمعػػب الحزبػػاف الكبيػػراف دكران ميمػػان فػػي التنػػكع ك 
تمكػػػػػيف النظػػػػػاـ السياسػػػػػي األمريكػػػػػي مػػػػػف أداء دكره كبكتقػػػػػة صػػػػػير بكفػػػػػاءة 

 .223كفعالية
 دور األحزاب في إعداد القادة الجدد: .5

تعػػػػد تربيػػػػة المػػػػكاطنيف السياسػػػػية كمسػػػػاعدتيـ فػػػػي تكػػػػكيف كبمػػػػكرة آرائيػػػػـ 
تمكيػنيـ مػف التػأثير عمػى الشػؤكف العامػة مػف أكلكيػات السياسية عالكة عمػى 

مػػػػػف المػػػػػكاطنيف  كػػػػػكادر كظػػػػػائؼ األحػػػػػزاب السياسػػػػػيةم إلػػػػػى جانػػػػػب تكػػػػػكيف
األحزاب فػػػػم 224المتػػػػدربيف عمػػػػى قيػػػػادة العمػػػػؿ الػػػػكطني فػػػػي شػػػػتى المجػػػػاالت

السياسػػػػية أداة ميمػػػػة إلعػػػػداد القيػػػػادات السياسػػػػيةم فيػػػػي التػػػػي تقػػػػكـ بعمميػػػػة 
ى تػتمكف مػف جػذب العناصػر التػي تػرل فييػا القػدرة التجنيد السياسي أكالن حتػ

في العمؿ العاـ كضميا إلػى صػفكفيا. ثػـ تقػـك بعػد  كاإلسياـعمى المشاركة 
ذلؾ بتدريب كصػقؿ ىػذه الكفػاءات مػف خػالؿ المعػارؾ السياسػية كاالنتخابيػة 

تتيح ألبرزىا أف تشارؾ في الحزب بمسػتكياتو التنظيميػة  كماالتي تخكضيام 
فػػي قيػػادة الدكلػػة حتػػى يػػتمكف الحػػزب مػػف الكصػػكؿ إلػػى السػػمطة  ثػػـ المختمفػػة

فغيػاب األحػػزاب السياسػية يسػػاعد عمػػى اسػتمرار النخػػب التقميديػة فػػي الحكػػـم 
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بحيث تتـ عممية التناكب في السمطة فيمػا بينيػا كىػذا يعنػي اسػتمرار الجمػكد 
كعدـ التجدد السياسي في مؤسسات الدكلةم عمى الر ـ مف تبدؿ األشػخاص 

 .225سدة الحكـ في
عػػػػػػداد القػػػػػػادة بػػػػػػاختالؼ الػػػػػػنظـ  كتختمػػػػػػؼ أسػػػػػػاليب التجنيػػػػػػد السياسػػػػػػي كا 

الحػػػزب الكاحػػػدم يختمػػػؼ دكر نظػػػاـ السياسػػػية. ففػػػي الػػػنظـ التػػػي يسػػػكد فييػػػا 
الحػػزب بالػػدكر الػػذم يمعبػػو جيػػاز الدكلػػة كالبيركقراطيػػة الحككميػػة فػػي عمميػػة 

 اختيار كتدريب كتصعيد القيادات.
بنظػاـ التعدديػة الحزبيػةم فػوف دكر األحػزاب ىػك  أما في الدكؿ التي تأخػذ

عػػػداد الكػػػكادر  األسػػػاس فػػػي عمميػػػة التجنيػػػد السياسػػػي كفػػػي صػػػقؿ كتػػػدريب كا 
السياسػػية لمقيػػادة كمػػع ذلػػؾ فقػػد تكجػػد حػػاالت اسػػتثنائية كخاصػػة تمعػػب فييػػا 
المؤسسػػة العسػػكرية دكران بػػارزان فػػي عمميػػة التجنيػػد السياسػػي عمػػى الػػر ـ مػػف 

تقرار قكاعػػػد المعبػػػة الديمقراطيػػػة مػػػف حيػػػث الشػػػكؿ عمػػػى تعػػػدد األحػػػزاب كاسػػػ
ىػػػذا ىػػػك الكضػػػع السػػػائد فػػػي الكيػػػاف الصػػػييكني  فعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ األقػػػؿ.

حيػػػث تمعػػػب المؤسسػػػة العسػػػكرية الػػػدكر األكثػػػر بػػػركزان فػػػي إعػػػداد  مالغاصػػػب
 .226القيادات السياسية

 دور األحزاب في إبراز المعارضة: .6
لقد ربطت العديد مف الدراسات بيف مسألة كجكد األحزاب السياسية كبيف 
دكرىػػػػا الفاعػػػػؿ فػػػػي عمميػػػػة التػػػػداكؿ السػػػػممي لمسػػػػمطةم كالسػػػػيما مػػػػف خػػػػالؿ 
االنتخابات. كذلؾ مع دكرىا في إنعاش مؤسسات المجتمع المدني ممثمة في 

لمػؤثر مؤسسات عديدة كالنقابات المينيػةم كالعماليػةم باإلضػافة لػذلؾ الػدكر ا
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كالفاعؿ الذم تقكـ بو األحزاب في عممية التفاعؿ السياسيم كالسيما عمميتي 
 .227التشريع كالرقابة

يعد كجكد األحزاب السياسية ضركريان لتأكيد المعارضػة إمكانيػة التغييػر ك 
السممي لمحكاـ. فمكال األحزاب السياسػية ألصػبحت المعارضػة مجػرد رد فعػؿ 

المعارضػػة تمنػػع اسػػتبداؿ الحككمػػة كتعمػػؿ  فػػردمم فكجػػكد األحػػزاب السياسػػية
عمػػى المسػػاىمة مػػف أجػػؿ كشػػؼ أخطائيػػام سػػكاء مػػف جانػػب أعضػػاء الحػػزب 
لمحكاـم أك مػف جانػب أحػزاب المعارضػة فػي حالػة تعػدد األحػزاب السياسػية؛ 

دكف مػػػػػػف "فكجػػػػػػكد حػػػػػػزب سياسػػػػػػي معػػػػػػارض لمحككمػػػػػػة ىػػػػػػك مػػػػػػانع يحػػػػػػكؿ 
 .228استبداليا"
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 الفصل السادس
 المعارضة السياسية )أهدافها وحدود عممها(

 
 :وتعريفهامفهوم المعارضة  -األول  بحثال

تػػػػرتبط نشػػػػأة المعارضػػػػة فػػػػي المعنػػػػى العػػػػاـ لمكممػػػػة بنشػػػػأة السػػػػمطة فػػػػي 
اإلنسػػانيةم منػػذ أف انقسػػـ النػػاس إلػػى حكػػاـ كمحكػػكميفم إال أف المجتمعػػات 

المعارضػة السياسػية بمعناىػػا الحػديث تػػرتبط عمػى نحػك محػػدد بتطػكر النظػػاـ 
الػػػذم تحكلػػػت فيػػػو الكتػػػؿ كاألجنحػػػة  مالحزبػػػي التنافسػػػي الميبرالػػػي )البرلمػػػاني(

ؿ كلقػد تشػكؿ ىػذا النظػاـ مػف ناحيػة تاريخيػة صػرفة أك  .التمثيمية إلى أحػزاب
حسػب  :جكازيػةكر أم فػي المجتمعػات الب ؛ما تشكؿ في المجتمعات األكركبية

ممجتمػػػػػػػػع المػػػػػػػػدني بكصػػػػػػػػفو المجتمػػػػػػػػع فيػػػػػػػػـ الفمسػػػػػػػػفة السياسػػػػػػػػية الحديثػػػػػػػػة ل
 .229جكازمالبكر 

كيختمؼ مفيكـ المعارضة باختالؼ الزماف كالمكافم ألنيا ترتبط ارتباطان 
 .األنظمػػة الديمقراطيػػةكثيقػػان بكجػػكد السػػمطة فضػػالن عػػف الحريػػات العامػػة فػػي 

كعمػػى الػػر ـ مػػف اقتػػراف ظيػػكر المعارضػػة كقػػكة سياسػػية فاعمػػة فػػي المجتمػػع 
 م1826المباشػػػرة فػػػي أكركبػػػا منػػػذ عػػػاـ السياسػػػي بظيػػػكر الديمقراطيػػػة  يػػػر 

بشػػػػكؿ خػػػػاص فػػػػي بريطانيػػػػام إال أف مفيػػػػـك المعارضػػػػة يعػػػػد مػػػػف المفػػػػاىيـ 
فيػػػػـك المعارضػػػػة الحديثػػػػة فػػػػي عمػػػػـ السياسػػػػةم فحتػػػػى فتػػػػرة قريبػػػػة لػػػػـ يكػػػػف م

مكضكعان لمتعريؼ بالعناصر كالفئات التي تختمؼ مع السمطة الحاكمػةم كمػا 
لـ تكف أيضان المعارضة متناكلة في البحث الدقيؽ كالتحميؿ الشػامؿ مػف قبػؿ 
العممػػػاء كالمفكػػػريف السياسػػػييف. أمػػػا اليػػػـك فػػػيالحظ أف المفكػػػريف السياسػػػييف 

 .بالتحميػػػؿ الػػػدقيؽ كالشػػػامؿياسػػػية المعارضػػػة كأثرىػػػا فػػػي الحيػػػاة السيتنػػػاكلكف 
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بشػػػكؿ عػػػاـ كالػػػكطف كبشػػػكؿ خػػػاص بعػػػد الفكضػػػى العارمػػػة التػػػي تعػػػـ العػػػالـ 
العربػػػػي بشػػػػكؿ خػػػػاصم بسػػػػبب سياسػػػػات بعػػػػض الػػػػدكؿ المتكحشػػػػة اليادفػػػػة 
لمتػػػدخؿ فػػػي الشػػػؤكف الداخميػػػة لػػػدكؿ أخػػػرلم بغيػػػة تػػػدميرىا كالسػػػيطرة عمييػػػام 

اإلرىابيػػة التػػي تسػػتخدميا  كذلػػؾ الخمػػط المتعمػػد بػػيف المعارضػػة كالتنظيمػػات
 كسالح لتحقيؽ أىدافيا.

المعارضػػػػة قضػػػػية فطريػػػػة ال يمكػػػػف االسػػػػتغناء عنيػػػػام كلػػػػذلؾ يمكػػػػف إف 
داخػػػػػؿ كػػػػػؿ جماعػػػػػة بشػػػػػرية )العائمػػػػػةم  م بشػػػػػكؿ عػػػػػاـملممعارضػػػػػة أف تنشػػػػػأ

أم  :أمػػا مػػا ييػػـ ىنػػا ىػػك المعارضػػة السياسػػية .(إلػػخالتجمعػػات المينيػػة... ك 
أف مفيػػػػـك  مالتػػػػي تقػػػػـك فػػػػي إطػػػػار النظػػػػاـ السياسػػػػي. كمػػػػف الجػػػػدير بالػػػػذكر

المعارضػػة السياسػػية يختمػػؼ مػػف نظػػاـ سياسػػي وخػػرم كيتػػأثر ذلػػؾ بطبيعػػة 
نظاـ الحكـم كدرجة التطكر الدسػتكرم كالسياسػي فػي الدكلػةم كمػدل اسػتقرار 

انيف مبادئ حقكؽ اإلنساف كترسخيا فػي القػكانيف السػارية كبشػكؿ خػاص القػك 
 .230المنظمة لمحياة السياسيةم كقانكف االنتخابات كقانكف األحزاب ك يرىا

كسػػب ثقػػة المػػكاطنيف البػػد ليػػا مػػف المعارضػػة السياسػػية لكػػي تسػػتطيع ك 
تحديد أىدافيا بدقة ككضكحم كأف تعمؿ كفؽ ضكابط كحػدكد تػؤطر أنشػطتيا 

 عمميا.الكسائؿ السممية في  تباعاك كفعالياتيام كخدمة المصمحة العامةم 
 مػػػف أجػػػؿ معرفػػػة المقصػػػكد بمفيػػػـك المعارضػػػة بشػػػكؿ دقيػػػؽ البػػػد مػػػفك 

 عرض معناىا في المغة كاالصطالح. الكقكؼ عمى
 التعريف المغوي لممعارضة:  –أواًل 

بمعنػػػى  ؛مشػػػتؽ مػػػف األصػػػؿ المغػػػكم لمفعػػػؿ عػػػارض "معارضػػػة"إف لفػػػظ 
كالػػذم يعػػارض شػػيئان آخػػر يخالفػػو كيقػػاؿ تعػػارض  معػػارض الشػػيء أم قابمػػو

الرجالف كيعني عارض أحدىما اوخرم كيقػاؿ أيضػان اعترضػو أم منعػو مػف 
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متابعة عممو كتعارض الخبراف إذا اقتفى أحدىما خػالؼ اوخػر. فالمعارضػة 
 .231تعني مقابمة الشيء بالشيء كالخبر بالخبر

 : التعريف االصطالحي لممعارضة –ثانيًا 
 ممعنيػػػاف أف لممعارضػػػة فقيػػػاء القػػػانكف الدسػػػتكرم كالػػػنظـ السياسػػػية يػػػرل

أحػػػػػدىما عضػػػػػكم شػػػػػكمي كاوخػػػػػر مػػػػػادم مكضػػػػػكعي كلممعارضػػػػػة بمعنيييػػػػػا 
العضكم كالمادم أىمية كبيرة في الكقػت الحاضػر فتعػدد اوراء كاألفكػار فػي 
أم مجتمع يعد ضمف خصائص المجتمػع نفسػو )فػاالختالؼ فطػرة فطػر ا 

ممػػػػا يقتضػػػػي االعتػػػػراؼ بكجػػػػكد القػػػػكل التػػػػي تمثػػػػؿ تمػػػػؾ  م232عمييػػػػا البشػػػػر(
و كفػػي ذات الكقػػت فونػػ .تعبيػػر عػػف آرائيػػا كالػػدفاع عػػف مصػػالحياالالتعدديػػة ك 

أم مجتمع البد مف سمطة تػنظـ النشػاطات كالممارسػات مػف قبػؿ األفػراد  في
كالمؤسسػػػات المككنػػػة لمدكلػػػةم كتػػػكجييـ نحػػػك تحقيػػػؽ مصػػػالح كأىػػػداؼ ذلػػػؾ 
المجتمعم لذلؾ فوف التكسع في أعباء كمياـ السمطة في الدكلة يقتضي زيادة 
 صػػػالحيات الحككمػػػة كتزايػػػد تػػػدخميا فػػػي الحيػػػاة العامػػػةم ممػػػا يقتضػػػي زيػػػادة
أىميػػػة المعارضػػػة مػػػف أجػػػؿ الحػػػد مػػػف ىيمنػػػة السػػػمطة عمػػػى الحيػػػاة العامػػػة 

كىػػذا  مكفػػرض القيػػكد عمػػى الحقػػكؽ كالحريػػات كبشػػكؿ خػػاص السياسػػية منيػػا
يي التعبير عف الحؽ فػي تكجيػو تعريؼ المعارضة: ف الكقكؼ عمى يستدعي

النقػػػد كالمناقشػػػة كالتقػػػكيـ لسػػػمكؾ السػػػمطة السياسػػػيةم كذلػػػؾ اسػػػتنادان إلػػػى حػػػؽ 
حقػػػػػان مشػػػػػركعانم كال يحػػػػػدث التػػػػػكازف السياسػػػػػي  عػػػػػٌدهاالخػػػػػتالؼ فػػػػػي الػػػػػرأم 

دكنػػوم فػػالرأم ال تتضػػح قيمتػػو كأىميتػػو كصػػكابو مػػف عدمػػو مػػف كاالجتمػػاعي 

                                                           
 .412(،  ص 1116  35ر،ط.)طهران: دار السالم للنش منجد اللغة،ٌوسف معلوف. 931

(، ص 9339)بٌروت: مركز دراسات الوحدة العربٌة،  مجلة المستقبل العربً،علً خلٌفة الكواري. "المسألة الدٌمقراطٌة فً الوطن العربً"، 939
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أشػكاؿ  افػةإال بكجكد الرأم اوخر الذم يعارضو أك يعدلو كذلؾ بعيػدان عػف ك
 .233العنؼ كالتآمر كالخيانة كالعصياف كالخركج عف الشرعية

 حدود عمل المعارضة: – الثاني بحثال
المعارضػػػة ىػػػي تعبيػػػر عػػػف آراء كمصػػػالح فئػػػات اجتماعيػػػة ليػػػا أىػػػداؼ 
كمشاريع كخطػط تختمػؼ عػف أىػداؼ كخطػط السػمطة السياسػية القائمػة كىػي 
قد ال تمتمؾ األدكات كاوليػات ذاتيػا التػي تمتمكيػا السػمطة فػي تنفيػذ خططيػا 

كسػػػػػائميا الخاصػػػػػة فػػػػػي الكقػػػػػكؼ بمكاجيػػػػػة السػػػػػمطة  ممعارضػػػػػةمفكبرامجيػػػػػام 
كلكػػف تمػػؾ الكسػػائؿ البػػد أف تكػػكف إلػػى تحقيػػؽ أىػػدافيام الحاكمػػة كالكصػػكؿ 

بمكجب رؤل كحدكد حتػى يمكػف تمييزىػا عػف الحػاالت التػي يػتـ المجػكء فييػا 
الػذم بػيف أيػدينا يتعمػؽ أف مكضػكع البحػث  ماإلى األساليب  ير الشرعية كب

الدستكريةم فيجب أف يكػكف منيجيػا فػي المكاجيػة أك الحػكار مػع  بالمعارضة
ألف المعارضػػػة السياسػػػية مػػػف  مالسػػػبؿ السػػػممية يقػػػـك عمػػػى السػػػمطة الحاكمػػػة

 :اوتيفونيا تقـك بعدة إجراءات عمى النحك أجؿ تحقيؽ أىدافيا 
 يجب أف تعمؿ عمى كضع حد ألخطاء السمطة كمحاكلة تصحيحيا. . 1
 .ى السمطة كتغيير نظاـ الحكـ. السعي لمكصكؿ إل2
عمييا ىنا أف تسمؾ طرؽ سػممية  يجبالسعي لممشاركة في الحكـ. ك . 3

ىادئػػػػة يقرىػػػػا الدسػػػػتكر أك القػػػػكانيف المكممػػػػة لػػػػو عنػػػػد تنظػػػػيـ الحيػػػػاة 
 كمف ىذه القكانيف عمى سبيؿ المثاؿ: السياسية في الدكلة

 القكانيف المنظمة لعمؿ كحرية تشكيؿ األحزاب السياسية. .أ 
 ظيـ كتأسيس الجمعيات كالمنظمات  ير الحككمية.تن .ب 
 تنظيـ النقابات كاالتحادات المينية ك يرىا. .ج 

                                                           
)اإلسكندرٌة:  ا، واقعها،المعارضة فً الفكر السٌاسً اإلسالمً والوضعً، مفهومها، أهمٌتهعبد الحكٌم عبد الجلٌل، ومحمد قاٌد المقٌشً، 933
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م كالػػػػذم تحقػػػػؽ مػػػػف خاللػػػػو تكضػػػػيح حػػػػدكد عمػػػػؿ المعارضػػػة كلكػػػي يػػػػتـ
البد مف ذكر األطر  برامجيا كمشاريعيا السياسية كاالجتماعية كاالقتصاديةم

 اوتية:
 سممية سبل المعارضة: .1

إف المعارضػػػة السياسػػػية مػػػف خػػػالؿ نشػػػاطيا تعمػػػؿ عمػػػى تفيػػػـ مشػػػاكؿ 
الحمػػكؿ المناسػػبة ليػػام كالنضػػاؿ لحشػػد الجمػػاىير  إليجػػادالمػػكاطنيف كالبحػػث 

حػػكؿ خططيػػا كبرامجيػػا كالسػػعي لمحمػػكؿ محػػؿ الحككمػػة القائمػػةم كالبػػد مػػف 
نشر الكعي السياسػي كالدسػتكرمم بشػكؿ خػاص بالنسػبة لمحريػات السياسػيةم 

 .مشاركة في الحياة السياسية الذم تؤكده اوف أ مب دكؿ العالـكحؽ ال
فالعالقة بيف السمطة كالمعارضة يجب أف تقـك عمػى مبػدأ الحفػاظ عمػى  

السػػمـ كعمػػى تطبيػػؽ الدسػػتكر كاحتػػراـ مبػػادئ حقػػكؽ اإلنسػػافم فمػػيس لمسػػمطة 
 كبالمقابػػػػؿ عمػػػػى قػػػػكل المعارضػػػػة.234أف تقػػػػـك بقمػػػػع معارضػػػػييا كمالحقػػػػتيـ

األسػػػػاليب السػػػػممية كالدسػػػػتكرية لمكصػػػػكؿ إلػػػػى سػػػػدة الحكػػػػـم  اتبػػػػاع يػػػػاكىيئات
كاالمتثاؿ لإلرادة المعمنة لأل مبية الحاكمة إذا كانػت قػد كصػمت إلػى السػمطة 
عػػف طريػػؽ إجػػراء االنتخابػػات كحػػازت عمػػى األ مبيػػة النيابيػػة فػػي البرلمػػافم 
 فالمعارضػة السياسػػية فػػي ظػػؿ أنظمػة الحكػػـ الديمقراطيػػة محككمػػة بالخضػػكع
لمبػػػدأ التعػػػايش فػػػي ظػػػؿ النظػػػاـ الدسػػػتكرم القػػػائـ كبعيػػػدان عػػػف اسػػػتخداـ القػػػكة 

نػػػو مػػػف الممكػػػف أف يخمػػػؽ ىػػػذا التعػػػايش األجػػػكاء السياسػػػية إكالعنػػػؼم حيػػػث 
كالنفسػػػية المناسػػػبة التفػػػاؽ كجيػػػات النظػػػر بػػػيف المعارضػػػة كالسػػػمطة تحقيقػػػان 

أك  لممصػػمحة العامػػة كيظيػػر ىػػذا فػػي فتػػرات تعػػرض الػػدكؿ ألزمػػات سياسػػية
 التيديد بغزك خارجي.
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كالبد مف التنكيو أيضان إلى أف استخداـ العنؼ السياسي يقكد إلى انتشار 
ظػػاىرة اإلرىػػاب بمسػػػمياتيا العديػػدةم كاإلرىػػاب الػػػدكليم كاإلرىػػاب الخػػػارجي 

فيػػػك يسػػػتيدؼ كالجريمػػػة المنظمػػػةم  مكاإلرىػػػاب السياسػػػي كالفكػػػرم مكالػػػداخمي
الػدكليم لػذلؾ فيػي  ينجـ عنو تيديد لمنظاـكالذم المصالح الحيكية لمشعكب 

تتخذ أكثر األساليب كحشية دمكية كتجنح إلى المغاالة في سفؾ دـ اإلنساف 
دكف تمييػػػػز بػػػػيف المػػػػكاطنيف المػػػػدنييف المسػػػػالميف ك يػػػػرىـم كخمػػػػؽ جػػػػك مػػػػف 

 .235الرعب كالفزع بيف أبناء الشعكب كقيره اإلرادة اإلنسانية
 تحقيق المصمحة العامة: -2

الجانػػػػػب الميػػػػػـ كالػػػػػذم يػػػػػؤطر جميػػػػػع فعاليػػػػػات كأىػػػػػداؼ المعارضػػػػػة إف 
السياسػية ىػك تحقيػؽ الصػالح العػاـ لمدكلػػة كلشػعبيا مػف كجيػة نظرىػام حيػػث 
يجػػػػػب عمييػػػػػا أف تسػػػػػتيدؼ فػػػػػي كػػػػػؿ فعالياتيػػػػػا كنشػػػػػاطاتيا كآرائيػػػػػا تحقيػػػػػؽ 
المصمحة العامةم كالتي تككف السبب في حصكليا عمى تأييػد عمػـك الشػعب 

يعيام أك عمػػى األقػػؿ فئػػات كشػػرائح منػػوم كمػػف ثػػـ حصػػكليا لبرامجيػػا كمشػػار 
عمػػػى الشػػػرعية الالزمػػػة التػػػي تمكنيػػػا مػػػف تحقيػػػؽ أىػػػدافيام كلربمػػػا اإلطاحػػػة 

 بالسمطة القائمة كالحمكؿ محميا.
م لمدكلػػةكالبػػد مػػف اإلشػػارة إلػػى أف المصػػمحة العامػػة ىػػي المصػػمحة العميػػا 

ميمػا كانػت نسػبة ىػذه كال يقصد بيا تحقيؽ مصمحة طبقة أك شػريحة معينػة 
الطبقػػة أك الشػػػريحة مػػف عمػػػـك المجتمػػع كألف تحقيػػػؽ مصػػالح ىػػػذه الفئػػػة أك 

 الطبقة ال يعد تحقيقان لممصمحة العامة.
عندما تتعرض الدكؿ ألزمات سػكاء كانػت  : إنوكمما تقدـ نستطيع القكؿ

اقتصادية أك طبيعية كتعرضيا لككارث مثؿ الزالزؿ كالفيضانات أك تعرضػيا 
فالمصمحة العامة تعد بمثابة اختبار لكال الطرفيف  مف الخارجي ك يرىاالمعدك 
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ىػػي اليػػدؼ األساسػػػي المعارضػػة كالسػػمطة. فعنػػدما تكػػكف المصػػػمحة العامػػة 
فيذا سيقكد حتمان إلى قياـ حكار بينيمػا كيػؤدم ىػذا إلػى إنشػاء لكال الطرفيف 

إلػػى إنشػػاء  رفػػة عمميػػات مػػف أجػػؿ إدارة األزمػػة. كقػػد يػػؤدم أسػػمكب الحػػكار 
حككمػػة كحػػدة كطنيػػة مػػع القػػكل كاألحػػزاب المعارضػػة كذلػػؾ مػػف أجػػؿ تجنػػب 
 ؛الدكلػػة أخطػػار التفكػػؾ كالتمػػزؽ كالحفػػاظ عمػػى المصػػمحة العميػػا لمبمػػد المعنػػي

أم أف المصػػػػػمحة العامػػػػػة يجػػػػػب أف تكػػػػػكف القاسػػػػػـ المشػػػػػترؾ بػػػػػيف السػػػػػمطة 
كؿ إلػى جب أف تسيـ بتقريب أسمكب العمؿ بيف الطػرفيف لمكصػيكالمعارضة 

  ايات كأىداؼ مشتركة.
 . مراعاة الموضوعية والعممية:3

اليػػدؼ النيػػائي لممعارضػػة السياسػػية ىػػك الكصػػكؿ إلػػى السػػمطة مػػف  إف
عمييا أف تعمف عف نفسيا كأفكارىػا  أجؿ تنفيذ خططيا كبرامجيام لذلؾ يجب

بشػػػػكؿ دائػػػػـ كتقػػػػدـ نفسػػػػيا عمػػػػى أنيػػػػا صػػػػاحبة مشػػػػركع سياسػػػػي كاقتصػػػػادم 
ؿم كمختمػػػػػؼ عػػػػػف المشػػػػػركع السياسػػػػػي لمقػػػػػكل كالييئػػػػػات كاجتمػػػػػاعي متكامػػػػػ

المشاركة في السمطة الحاكمة فالمعارضة عندما تقـك بدكرىا في تكجيو النقد 
لفعاليػػػػات السػػػػمطة الحاكمػػػػة كعبػػػػر الكسػػػػائؿ المعركفػػػػة البػػػػد أف تكػػػػكف ىػػػػذه 
االنتقادات كاوراء مدركسة بعنايػة كأف تكػكف خططيػا كبرامجيػا قػد تػـ بحثيػا 

كفايػػة مػػف أجػػؿ أف تتصػػؼ بالمكضػػكعية كالعمميػػة كأف تبتعػػد عػػف بمػػا فيػػو ال
الخيػػػاؿ كالمبالغػػػةم كأال تػػػدعك إلػػػى مشػػػاريع  يػػػر قابمػػػة لمتطبيػػػؽ العممػػػي كأف 

 .236تستند إلى أسس مكضكعية كتعبر عف حاجة حقيقية كفعمية
 :دور المعارضة ووظائفها – الثالث بحثال

تقػػػػـك المعارضػػػػة بكظػػػػائؼ ميمػػػػة ال  نػػػػى عنيػػػػا ألم مجتمػػػػع سياسػػػػي 
حريات كرادع لمتسمط كلكف الفالمعارضة ىي القكل التي تقكـ بكظيفة حارس 
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تػػػػرؾ ليػػػػا العنػػػػاف فػػػػي نشػػػػر الفكضػػػػى بشػػػػكؿ ىػػػػادئ كمػػػػنظـ مػػػػف دكف أف يي 
كاالضطراب فضالن عف ذلؾ يجػب عمػى المعارضػة أف تكجػد باسػتمرار حتػى 

ف لـ يكف ىدفيا السمطة كذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمػى التػكازف  الكصكؿ إلى كا 
الػػػػػداخمي لممجتمػػػػػع السياسػػػػػي كالحيمكلػػػػػة دكف تحػػػػػكؿ السػػػػػمطة عػػػػػف المبػػػػػادئ 

 الديمقراطية كمف أىـ ىذه الكظائؼ اوتي:
 تدارك أخطاء الحكومة والبحث عن أفضل الحمول:   .1

ياسػية المسػتمرة ألداء الحككمػة كأجيزتيػام فالمعارضػة الس بالمراقبػةكذلؾ 
المنظمػػة كالمتزنػػة كالجػػادة لػػدل متابعتيػػا لقػػرارات كنشػػاطات الحككمػػة القائمػػة 
ال تسعى مف أجؿ االعتراض عمى قرارات كنشاطات الحككمػة لمجػرد تشػكيو 
براز العيكب كالنكاقص فقطم بؿ يجب أف يككف ىدفيا النيائي ىػك  سمعتيا كا 

ف أم نقػػد يكجػػو خدمػػة المجتمػػع بأكممػػو كتحقيػػؽ المصػػمحة العامػػةم لػػذلؾ فػػو
ألداء الحككمة أك لقانكف أك قرار صادر عنيا البد أف يقترف بػاقتراح الحمػكؿ 
كالبػػدائؿ التػػي تػػرل المعارضػػة أنيػػا مناسػػبة لمعالجػػة األخطػػاء كتفيػػد الصػػالح 

قابمػػة لمتطبيػؽ كأف تضػػع يجػػب أف تكػكف الحمػكؿ  ذاتػو فػي الكقػػتك  .237العػاـ
كاجيتيػػػػػػا لػػػػػػذات المشػػػػػػاكؿ المعارضػػػػػػة أماميػػػػػػا احتمػػػػػػاؿ تسػػػػػػمميا السػػػػػػمطة كم

تقػػػكـ بػػػو السػػػمطة الحاكمػػػة. كعنػػػدما تقػػػـك السػػػمطة  الػػػذم ركالصػػػعكبات كالػػػدك 
الحاكمػػػة بالبحػػػث عػػػف إيجػػػاد حػػػؿ لمشػػػكمة أك أزمػػػة قائمػػػة قػػػد تكػػػكف أماميػػػا 

ىنػػا ك حمػػكؿ عديػػدة تحػػاكؿ أف تختػػار األصػػمح مػػف بينيػػا مػػف كجيػػة نظرىػػام 
تػػػراه مناسػػػبان مػػػع كشػػػؼ يجػػػب عمػػػى المعارضػػػة الجػػػادة أف تقػػػدـ الحػػػؿ الػػػذم 

جميػػػػع الجكانػػػػب اإليجابيػػػػة كالسػػػػمبية ليػػػػذا الحػػػػؿ عبػػػػر ممارسػػػػة النقػػػػد البنػػػػاء 
 كيحدث ذلؾ مف خالؿ المجاف المشتركة أك عبر كسائؿ اإلعالـ المختمفة.
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 مقاومة النزعات الديكتاتورية: .2
إف مػػف صػػحيح عمػػؿ المعارضػػة السياسػػية منػػع انحػػراؼ الحكػػاـ كمػػيميـ 
إلػػى االسػػتبداد كالنػػزكع إلػػى السػػيطرة كاحتكػػار إدارة أجيػػزة الدكلػػة كذلػػؾ عبػػر 
اسػػػػتخداـ المعارضػػػػة لجميػػػػع األسػػػػاليب كالكسػػػػائؿ المتاحػػػػة أماميػػػػام كػػػػأجيزة 
اإلعػػػػػالـ المختمفػػػػػة كحػػػػػؽ التصػػػػػكيت كتػػػػػأثير جماعػػػػػات المصػػػػػالح ك يرىػػػػػا. 

ركؼ أف السػػػمطة كثيػػػران مػػػا تميػػػؿ إلػػػى التسػػػمط كالتعسػػػؼ فػػػي اسػػػتعماؿ فػػػالمع
الصالحيات الدسػتكرية كالقانكنيػة الممنكحػة ليػا إذا لػـ يتػكفر مػا يردعيػا عػف 

 ؛238تصؿ إلى مصادرة الحقكؽ كالحريات العامػةال ذلؾ كعدـ التمادم حتى 
 فكجػكد معارضػة منظمػػة كفعالػة يعػػد ضػمانة ميمػة لحمايػػة حقػكؽ المػػكاطنيف

كمػػػف جيػػػة أخػػػرل تكػػػكف ضػػػركرية لككنيػػػا قػػػكة كعامػػػؿ  ممػػػف جيػػػةكحريػػػاتيـ 
مػػكاء الحكػػـ كعػػدـ تييئػػة الظػػركؼ  تػػكازف ضػػركرم فػػي المجتمػػع لمحػػد مػػف 

م كتكػكف ةتكصػيان تقكـ بصناعة االستقرار فػي المجتمػعك لقياـ الدكتاتكرياتم 
 .239عبئان عمى السمطة دعامة لمدكلة ال

 المشاركة في الحكم: .3
تعػػد المشػػاركة فػػي الحكػػـ حػػؽ مشػػركع لممعارضػػة السياسػػية التػػي تعمػػؿ 
بالعالنية لمكصكؿ إلى السمطة عبر االنتخابات العامة كبورادة الشػعبم كىػي 
كسػػػػيمة لممشػػػػاركة السياسػػػػية كصػػػػماـ أمػػػػاف مػػػػف أجػػػػؿ اسػػػػتيعاب االتجاىػػػػات 

دكف أف تنحػػرؼ عػػف الضػػكابط الدسػػتكرية مػػف كالػػرؤل السياسػػية المعارضػػةم 
نكنية كقد تؤدم إلى عكاقب  يػر مضػمكنةم فكػؿ دكلػة تمػر بظػركؼ قػد كالقا

تتعرض ألزمات كمشاكؿ سياسية كاقتصادية كاجتماعية تفػرض عمييػا إيجػاد 
تمػػؾ األزمػػاتم كىػػذه الظػػركؼ قػػد تعرضػػيا لكػػكارث لبعػػض الخطػػط كالحمػػكؿ 

                                                           
 .11(، ص 9331)بٌروت: مركز دراسات الوحدة العربٌة،  المعارضة والسلطة فً الوطن العربً،عبد اإلله بلقزٌز. 932
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نسػػػػانيةطبيعيػػػػة  . لػػػػذلؾ فالمعارضػػػػة السياسػػػػية فػػػػي ىػػػػذه الظػػػػركؼ تطالػػػػب كا 
السػمطة ذاتيػا إلشػراؾ المعارضػة فػي الحكػـ بالمشاركة في الحكـم كقػد تتجػو 

 إيجػػػادكالمسػػػاىمة فػػػي كمشػػػاكمو لكػػػي تتحمػػػؿ مسػػػؤكلياتيا تجػػػاه أزمػػػات البمػػػد 
 الحمكؿ الالزمة ليا.

قػد تكػكف كدرجات متفاكتػةم ف االن كالمشاركة السياسية لممعارضة تتخذ أشك
عبػػػػر المشػػػػاركة فػػػػي المناقشػػػػات كجمسػػػػات الحػػػػكار التػػػػي تػػػػتـ بيػػػػدؼ كضػػػػع 

صػػػػدارىاالقػػػػكانيف  و السػػػػمطة لتحقيػػػػؽ تسػػػػكية سػػػػممية يػػػػم أك عػػػػف طريػػػػؽ تكجكا 
كمصالحة أك عبر عقد اتفاؽ سياسي بػيف المعارضػة كبػيف السػمطة الحاكمػة 

كمػة أف السػمطة الحا مكمػف الجػدير بالػذكر .حكؿ كيفية تقاسـ السمطة بينيمػا
ال تمجأ إلى ىذا األسمكب إال بعد أف تككف المعارضػة قػد كصػمت إلػى درجػة 
مػػف التنظػػيـ كالقػػكة كالجديػػة كالمسػػاندة الشػػعبية التػػي تجعػػؿ مػػف الصػػعب جػػدان 

ف تجربة جنػكب  .عمى السمطة القائمة االستمرار في الحكـ بمفردىا  إفريقيػاكا 
األسػػػمكب  إلػػػىف االنتقػػػاؿ إفػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ خيػػػر مثػػػاؿ عمػػػى ذلػػػؾم حيػػػث 

الػػػػديمقراطي تػػػػـ نتيجػػػػة عقػػػػد مفاكضػػػػات كمػػػػف ثػػػػـ عقػػػػد اتفػػػػاؽ بػػػػيف السػػػػمطة 
كالتػػػي كانػػػت تمػػػارس سياسػػػة التمييػػػز  "فريػػػدريؾ دك كميػػػرؾ"الحاكمػػػة برئاسػػػة 

)المػػػؤتمر الػػػكطني األفريقػػػي( بزعامػػػة  العنصػػػرم ضػػػد المػػػكاطنيف السػػػكدم ك
 .240"نيمسكف مانديال"األسبؽ الرئيس

 التداول السممي لمسمطة: .4
لقػػد تطػػػكرت أسػػاليب السػػػيطرة عمػػى الحكػػػـ فػػي العصػػػر الحػػديث بتطػػػكر 
الفكػػر البشػػرمم كنضػػاؿ اإلنسػػاف المسػػتمر مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ العدالػػة كالحريػػة 
كالمسػػاكاة كتحقيػػؽ حكػػـ الشػػعب لنفسػػوم فظيػػرت االنتخابػػات ككسػػيمة لتػػكلي 
الشػػػعب حػػػؽ اختيػػػار الحكػػػاـ بأنفسػػػيـم كىػػػي مػػػف أىػػػـ الكسػػػائؿ الديمقراطيػػػة 
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إلييػػػػا عمميػػػػات االسػػػػتفتاء كنػػػػكع مػػػػف أنػػػػكاع حػػػػؽ  يضػػػػاؼمكػػػػف أف كالتػػػػي ي
 التصكيت.

إف اعتمػػػػػاد السػػػػػبؿ الديمقراطيػػػػػة فػػػػػي تػػػػػداكؿ السػػػػػمطة كتػػػػػكفير الحريػػػػػات 
لممكاطنيف تشكؿ ضمانة لمتػداكؿ السػممي لمسػمطةم حيػث يكػكف لمشػعب عبػر 
صػناديؽ االقتػػراع الػػرأم النيػػائي فػػي تحديػد الجيػػة التػػي تػػؤكؿ إلييػػا السػػمطة. 

فالمعارضػػة السياسػػية يكػػكف فػػي مقدمػػة أىػػدافيا الكصػػكؿ إلػػى السػػمطة  ليػػذا
فيي ال تكتفي بتكجيو االنتقادات لمحككمةم بؿ تعدد كتصػكغ ىػذه االنتقػادات 
ضمف خطة متكاممة كاضحة في برنامجيا السياسيم مف أجؿ الكصػكؿ إلػى 

قنػػاع المػكاطنيف بسياسػػتيا كبرامجيػػام لمسياسػػة  كأف تكػكف بػػديالن  ىػذا اليػػدؼ كا 
المتبعة مف قبؿ السمطة الحاكمةم كلكي تحكز برامجيا عمى ثقة الشعب البد 
أف تككف قابمة لمتحقيؽ كتتصؼ بالكاقعية كالطمكح نحك تحقيؽ التغيير الذم 
ير ب فيو المكاطنكف كلكػف مػف الضػركرم عػدـ المغػاالة فػي إظيػار الخطػط 

فسياسػة الحككمػة القائمػة  مكاألىداؼ المثالية ك ير الكاقعية في حاؿ تطبيقيا
كىنػا يسػتطيع أف ينتخػب حككمػة أخػرل بديمػة  قد ال تعبػر عػف إرادة الشػعبم

صػػاحب السػػيادة كعمػػى أساسػػيا تػػتـ ممارسػػة السػػمطةم  كصػػفويمنحيػػا ثقتػػوم ب
دكف تممػػؾ الشػػعب لحريػػة االختيػػار بػػيف األحػػزاب مػػف كىػػذه السػػمطة ال تقػػـك 

 سمطة.كاالتجاىات المتنافسة بيدؼ الكصكؿ إلى ال
 :القانوني لممعارضةاإلطار  –الرابع  بحثال

 الوضع القانوني لممعارضة: –المطمب األول 
إف قبػػػػػػكؿ االخػػػػػػتالؼ كاالعتػػػػػػراؼ بػػػػػػو يػػػػػػؤدم إلػػػػػػى التعدديػػػػػػة فػػػػػػي اوراء 

تػػػػكفرت ليػػػػا كالتكجيػػػػات كيسػػػػمح بػػػػوفراز معارضػػػػة بنػػػػاءة كقكيػػػػة كسػػػػميمة إذا 
القانكنيػػة التػػي تحػػدد نطػػاؽ الحػدكد ب الظػركؼ المناسػػبة كفػػي مقػػدمتيا االلتػػزاـ

 عمؿ المعارضة.
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فالمشػػػػاركة فػػػػي الحيػػػػاة السياسػػػػية تعطػػػػي لممػػػػكاطف حػػػػؽ المسػػػػاىمة فػػػػي 
السياسة العامة بنفسوم كيشػمؿ االشػتراؾ فػي االنتخابػات كعمميػات االسػتفتاء 
كالترشػػػح لعضػػػكية الييئػػػات كالمجػػػالس المنتخبػػػة كالحػػػؽ فػػػي تقمػػػد الكظػػػائؼ 

 العامة.
مف اإلعالف العالمي لحقػكؽ اإلنسػاف عمػى حػؽ ( 21كقد نصت المادة )

( مػػػف العيػػػد 25كمػػػا نصػػػت عمييػػػا المػػػادة ) مالمشػػػاركة فػػػي الحيػػػاة السياسػػػية
تعتػرؼ أ مػب دسػاتير  كػذلؾ. 1966الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسػية عػاـ 

الػػػدكؿ بحػػػؽ األفػػػراد بالمشػػػاركة فػػػي إدارة حكػػػـ بمػػػدانيـم كالمػػػادة الثالثػػػة مػػػف 
عمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ ال  مذلؾ دسػػػػاتير الػػػػدكؿ العربيػػػػةالدسػػػػتكر الفرنسػػػػي ككػػػػ

 ( مف دستكر الجميكرية العربية السكرية.34المادة )ك  مالحصر
ذا كانت المكاثيؽ الدكلية كدساتير الدكؿ قد نصت عمى حػؽ المشػاركة  كا 
فػػػي الحيػػػاة السياسػػػية فػػػوف الظػػػػركؼ السياسػػػية كاالقتصػػػادية كأنظمػػػة الحكػػػػـ 

كالحريػػات السياسػػيةم ىػػي التػػي تحػػدد طبيعػػة المشػػاركة كقػػكانيف االنتخابػػاتم 
في الحياة السياسية كالمقصػكد ىنػا ىػك مشػاركة األحػزاب كالتيػارات السياسػية 

 المعارضة في الحكـ.
ية فػػػػػػي ظػػػػػػؿ األنظمػػػػػػة كلمعرفػػػػػػة الكضػػػػػػع القػػػػػػانكني لممعارضػػػػػػة السياسػػػػػػ

كمنظكمات تشكؿ بمجمكعيا الكاقع عدة  مسائؿجب البحث في الديمقراطية ي
المالئـم التي تمكف المعارضػة السياسػية كالسػمطة أيضػان السياسي كالدستكرم 

مػػػف العمػػػؿ كفػػػؽ سػػػياؽ يػػػكفر الحريػػػة الالزمػػػة لممعارضػػػة لممارسػػػة أنشػػػطتيا 
كالحكـ فػي النيايػة عمػى ذلػؾ سػيككف لمشػعب عبػر التصػكيت ألحػد الطػرفيف 

 إما الحككمة أك المعارضة.
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 :ما يميكالمنظكمات  المسائؿأىـ ىذه كمف 
المنظكمػة االجتماعيػة كالفكريػة لكػؿ مجتمػػع عمػى حػدةم كالتػي تكػػكف  .1

كراء ظيػػكر مبػػادئ كآراء تتجسػػد فػػي آليػػات العمػػؿ السياسػػيم كتبػػدك 
كاضػػػحة فػػػػي مبػػػادئ كرؤل تتضػػػػمنيا كثيقػػػة الدسػػػػتكر. كفػػػي بعػػػػض 

االجتماعيػػة المجتمعػػات قػػد يبػػدك ىػػذا كاضػػحان فػػي بعػػض التنظيمػػات 
التػػػي تتشػػػكؿ خػػػارج اإلطػػػار المؤسسػػػاتي لمدكلػػػة أك سػػػابقة عمييػػػا أك 
تظيػػػػػػػػر بمكازاتيػػػػػػػػا كيتأػػػػػػػػػثر ذلػػػػػػػػؾ بمسػػػػػػػػتكل التطػػػػػػػػكر االجتمػػػػػػػػاعي 
كاالقتصػػادم لمدكلػػة كالبنػػى السياسػػية كالحقكقيػػة فييػػام كمػػدل تأثرىػػا 

 .241بالديف أك سيطرة القبيمة كالعشيرة عمييا
ألىػػـ ضػػمانات  ي تشػػكؿ كعػػاءن نيػػة ىػػي الدسػػتكرم كالتػػالمنظكمػػة الثا .2

الحيػػػاة الحػػػرة كالكريمػػػة لإلنسػػػافم كتػػػنظـ مؤسسػػػات الدكلػػػة كالعالقػػػة 
بينيػػػػا حيػػػػث أف كثيقػػػػة الدسػػػػتكر تحتػػػػكم عمػػػػى جممػػػػة مػػػػف الحقػػػػكؽ 
المتاحة لمشخص الطبيعػيم ككػذلؾ لمشػخص المعنػكمم كالتػي تشػكؿ 
مػػع بعػػض القػػكانيف التػػي تؤسػػس كتػػنظـ لمحيػػاة السياسػػية فػػي الػػبالد 

التػػػػػي تسػػػػػتطيع مػػػػػف خالليػػػػػا المعارضػػػػػة السياسػػػػػية مزاكلػػػػػة األطػػػػػر 
أنشطتيام كقانكف األحزاب السياسية كالقكانيف المنظمة لحرية كسائؿ 
اإلعػػػػالـم كقػػػػكانيف الجمعيػػػػات كالمنظمػػػػات  يػػػػر الحككميػػػػة كقػػػػانكف 
االنتخابػػػات كالقػػػكانيف التػػػي تػػػنظـ حػػػؽ التجمػػػع كالتظػػػاىرم كقػػػكانيف 

بعػػػػػػض الضػػػػػػمانات التػػػػػػي العمػػػػػػؿ كحػػػػػػؽ اإلضػػػػػػراب ك يرىا.كىنػػػػػػاؾ 
تتضػػػمنيا حمايػػػة الحقػػػكؽ كالحريػػػات مػػػف خػػػالؿ تكجػػػو المشػػػرع إلػػػى 
حمايتيػػػػػا عػػػػػف طريػػػػػؽ القػػػػػكانيف األخػػػػػرل كالقػػػػػانكف المػػػػػدني كقػػػػػانكف 

حيػػث أف المشػػرع البػػد أف يحػػدد اليػػدؼ األكلػػي بالحمايػػة  العقكبػػات.
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عاؿ أك تقرير العقكبة مف خالؿ ىذه القكانيف سكاء لتحريـ بعض األف
أك إحالؿ بعض األفعاؿ كحمايتيام كتقريػر عقكبػات عمػى ام لمقترفيي

البد أف يكازف بيف القيـ الدسػتكرية  ىنا المشرعفمف يحاكؿ تجاكزىا. 
التػػي تعػػد المصػػمحة العامػػة لممجتمػػع كبػػيف القػػيـ الدسػػتكرية لمحقػػكؽ 

 .242كالحرياتم بحيث يضمف عدـ التفريط بأم منيما
الحكـ نفس كاوليات الدسػتكرية المنظكمة الثالثة تتعمؽ بطبيعة نظاـ  .3

كالقانكنيػػػة الخاصػػػة بعمػػػؿ مؤسسػػػات الدكلػػػة. حيػػػث أف ىػػػذه اوليػػػات 
تختمؼ مف نظاـ وخر كما تختمؼ مػف حيػث التطبيػؽ لنظػاـ الحكػـ 
الكاحد بيف دكلة كأخرل كترتبط بيذه الفئة بعض القكانيف التي ترتبط 

ر يػػػنص مباشػػػرة بنظػػػاـ الحكػػػـ كقػػػانكف االنتخػػػابم أك أم قػػػانكف آخػػػ
مػػػػػػثالن عمػػػػػػى شػػػػػػػركط المرشػػػػػػح لمكظػػػػػػائؼ العميػػػػػػػام كمكاعيػػػػػػد إجػػػػػػػراء 
االنتخابات كالنظاـ االنتخابي المتبع كعممية تكزيع المقاعد البرلمانية 

نتخابػػػاتم كقػػػانكف األحػػػزاب ك يرىػػػا. إف عمػػػى القػػػكائـ الفػػػائزة فػػػي اال
ضماف حقكؽ كحريات األفراد أصبحت اوف كظيفة دسػتكرية ميمػةم 

لدساتير تتضمف أبكابان كفصكالن فػي متكنيػا لتكضػيح حيث أف أ مب ا
أف تقر أيضان مبدأ سيادة القػانكفم كالػذم  يمكف أىـ تمؾ الحقكؽ كما

يعنػػي التػػزاـ جميػػع أعضػػاء المجتمػػع أفػػراد كىيئػػات كسػػمطات الدكلػػة 
بػػاحتراـ القػػانكف كعػػدـ تجػػاكز أحكامػػو كأسػػاس لمشػػركعية أعماليػػام 

ئ الدسػتكر مػف الناحيػة الشػكمية كيككف ذلؾ االلتزاـ بنصػكص كمبػاد
كاإلجػػػراءات الكاجػػػب اتخاذىػػػا لػػػدل إصػػػدار القػػػكانيفم كتعنػػػي أيضػػػان 
االلتػػػزاـ بمضػػػمكنيا كالتػػػي تػػػأتي فػػػي مقػػػدمتيا كفالػػػة القػػػانكف لحقػػػكؽ 
كحريػػػػات األفػػػػرادم ألنػػػػو بخػػػػالؼ ذلػػػػؾ سػػػػيككف قانكنػػػػان  يػػػػر عػػػػادؿم 
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م 243األمفكيصبح النظاـ القانكف في الدكلة ال يحقؽ ليا االستقرار ك 
حيػػػث أف سػػػمطات الحكػػػـ ستصػػػبح مطمقػػػةم كلػػػف تكجػػػد فػػػي القػػػكانيف 
النافػػػذة أيػػػة قيػػػكد عمػػػى ىػػػذه السػػػمطات. إف مبػػػدأ سػػػيادة القػػػانكف فػػػي 
الكاقع أصبح بمثابة صماـ األمػاف كضػمانة حقيقيػة لحقػكؽ كحريػات 
ف ضػػػماف ىػػػذه الحقػػػكؽ تييػػػ  األرضػػػية المناسػػػبة لمنشػػػاط  األفػػػرادم كا 

يئػػات كتجعميػػا ضػػمف إطػػار القػػانكف كحمايتػػوم المعػػارض لألفػػراد كالي
كبػػذلؾ ال يكػػكف فسػػح المجػػاؿ بصػػكرة كاسػػعة أك ضػػيقة أمػػاـ أنشػػطة 
المعارضػػػػػة السياسػػػػػية بأحزابيػػػػػا كقنكاتيػػػػػا المختمفػػػػػة منحػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ 
السػػمطة الحاكمػػةم بػػؿ تكػػكف ضػػمف اإلطػػار القػػانكني لمدكلػػة كتشػػكؿ 

تػػة كالمقػػررة أىػػـ قيػػد عمػػى تعسػػؼ الحككمػػة السػػتعماؿ سػػمطاتيا المثب
فػػػي الدسػػػتكرم كالتػػػي قيمتيػػػا الدسػػػتكرية ىػػػي بمسػػػتكل مػػػكازو لحقػػػكؽ 
األفػػػراد كليسػػػت بمسػػػتكل أعمػػػى كمػػػا تحػػػاكؿ الحككمػػػات الديكتاتكريػػػة 

 إيياـ شعكبيا بذلؾ.
كليذا البػد مػف إيجػاد تػكازف بػيف المصػمحة العامػة التػي يحمييػا القػانكفم 

نكنيػػػػةم بحيػػػػث ال يػػػػؤدم كبػػػػيف الحقػػػػكؽ كالحريػػػػات التػػػػي تشػػػػمميا الحيػػػػاة القا
ممارسة ىذه الحقكؽ إلى التضػحية بغيرىػا مػف الحقػكؽ كالحريػات فػي الكقػت 
ذاتػػػػو ال تخػػػػؿ بػػػػالتكازف مػػػػع مقتضػػػػيات المصػػػػمحة العامػػػػة كالقػػػػيـ الدسػػػػتكرية 

 .244األخرل التي تشمميا الحماية
كلمقضػػػاء الدسػػػتكرم دكران ميمػػػػان فػػػي تحديػػػػد القػػػيـ التػػػػي تشػػػمميا الحمايػػػػة 

ؾ فػػي تحديػػد الحقػػكؽ كالحريػػاتم كتحديػػد أطػػر إقامػػة التػػكازف الدسػػتكرية ككػػذل
المطمػػػػكب فيمػػػػا بينيػػػػا مػػػػع مقتضػػػػيات المصػػػػمحة العامػػػػةم حيػػػػث أف الحقػػػػكؽ 
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كالحريات التي يكفميا الدستكر كيتطمػب مػف القضػاء الدسػتكرم حمايتيػام ليػا 
أثػر كبيػػر فػي اسػػتقرار الحيػاة السياسػػية كتحقيػؽ الديمقراطيػػة كترشػيد ممارسػػة 

السياسػػػػيةم فكمػػػػا ذكرنػػػػا سػػػػابقان أف حقكقػػػػان كحريػػػػة تشػػػػكيؿ األحػػػػزاب  السػػػػمطة
السياسػية كحريػة التجمػعم كالمسػاكاة أمػاـ القػانكفم كحريػة التعبيػرم تعػد مانعػان 

كتسػػيير كاسػػتمرارية السػػمطة المطمقػػة لمحككمػػةم لػػذلؾ فػػوف كحػػاجزان أمػػاـ قيػػاـ 
قامػة تػكازف بػيف  قياـ القضاء الدستكرم بالدفاع عف تمؾ الحقػكؽ كالحريػات كا 

األسػػباب كالظػػركؼ المالئمػػة  يػػ ييممارسػػتيا كمقتضػػيات المصػػمحة العامػػة 
لدعـ كتنشيط الممارسة السياسية الحرةم كالتي تمكف المعارضة السياسية مف 

اـ بػػدكرىا المعتػػاد. كتشػػكؿ ضػػمانة دسػػتكرية كقانكنيػػة لممعارضػػة فػػي أيػػة القيػػ
 دكلة.

فالمعارضة ليا ضمانة دسػتكرية ككاقعيػة ميمػة كذلػؾ مػف خػالؿ الحقػكؽ 
كالصػػػػػالحيات التػػػػػي منحػػػػػت لمسػػػػػمطة التشػػػػػريعيةم كالتػػػػػي يفتػػػػػرض أف تكػػػػػكف 

 ما يمي: المعارضة ممثمة فييا بقكة كأىميا
السػؤاؿ إلػى أحػد الػكزراء أك رئػيس الػكزراء كذلػؾ بتكجيػو حق السؤال: . 1

كالػػػذم تسػػػتطيع المعارضػػػة مػػػف خاللػػػو إلقػػػاء الضػػػكء أك جػػػذب انتبػػػاه 
ف ىػػذا الحػػؽ  الحككمػػة إلػػى قػػانكف أك سياسػػة مػػا أك قػػرار تعارضػػوم كا 
ف كػػػػاف محصػػػػكران بالعضػػػػك المقػػػػدـ لطمػػػػب تكجيػػػػو السػػػػؤاؿم إال أنػػػػو  كا 

و تكجيػػػػو يمكػػػف أف يكػػػػكف كسػػػيمة ضػػػػغط تسػػػػتطيع المعارضػػػة بمكجبػػػػ
الحككمػػة بصػػكرة  يػػر مباشػػرة لتغييػػر سياسػػتيا فػػي القضػػية مكضػػكع 

 السؤاؿ.
كذلؾ مف خػالؿ تكجيػو األسػئمة كمناقشػة الػكزير أك حق االستجواب:  .2

ينطػػكم  إجػػراءرئػػيس الػػكزراء مػػف قبػػؿ جميػػع أعضػػاء البرلمػػاف كىػػك 
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كربمػػػػا حتػػػػى االتيػػػػاـ  .245عمػػػػى اتيػػػػاـ الػػػػكزير كالحككمػػػػة بالتقصػػػػير
بوصػدار قػػرار أك القيػػاـ بتصػػرؼ يتصػػؼ بعػػدـ الدسػػتكرية. ليػػذا فيػػك 

 سالح فعاؿ بيد المعارضة في مكاجية الحككمة.
يمتمػػػػػػؾ البرلمػػػػػػاف مػػػػػػف خػػػػػػالؿ عمػػػػػػؿ المجػػػػػػاف البرلمانيػػػػػػة  التحقيللللللق: .3

صػػػالحيات كاسػػػعة فػػػي التحقيػػػؽ كالتقصػػػي كاالسػػػتدعاءم كقػػػد تمتمػػػؾ 
فػػػػي نيايػػػػة تحقيقيػػػػا بتقػػػػديـ  كتقػػػػكـم 246صػػػػالحيات قاضػػػػي التحقيػػػػؽ

تقريػػر إلػػى البرلمػػاف عػػف النتػػػائج التػػي تكصػػمت إلييػػا فينػػا تسػػػتطيع 
المعارضػػػػة أف تمعػػػػب دكرىػػػػا بطمػػػػب اسػػػػتجكاب الػػػػكزير حػػػػكؿ نتػػػػائج 

 التحقيؽ.
يكػػكف ىػػذا السػػالح الػػذم يمكػػف أف تمجػػأ  سللحب الثقللة مللن البرلمللان: .4

المعارضة إلى استعمالو ذك تأثير كبير إذا كانت الحككمػة ائتالفيػةم 
ألنػػو يكػػكف عندئػػذ سػػحب الثقػػة مػػف البرلمػػاف أكثػػر سػػيكلة حيػػث أف 
المحافظػػة عمػػى كجػػكد أ مبيػػة برلمانيػػة بجانػػب الحككمػػة يكػػكف أمػػران 

 صعبان في مثؿ ىذه الحككمات.
 حقوق المعارضة وواجباتها في الُنظم الديمقراطية: - الثانيالمطمب 

 :حقوق المعارضة –أواًل 
تحظى المعارضة في النظـ السياسية الديمقراطية بمجمكعػة مػف الحقػكؽ 

 م كيمكف تمخيصيا باختصار عمى النحك التالي:التي كفمتيا الدساتير
الحؽ في الحصكؿ عمى مكانة محترمة في النظاـ السياسيم تعتػرؼ  .أ 

 السمطة الحاكمة.بيا 
 الحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة بعمؿ الحككمة. .ب 

                                                           
 .133(، ص 9336)دمشق: دار الفكر، الدولة والحكومة،  –النظم السٌاسٌة داود الباز. 945

لة،لٌمحمد كامل 946
 

.197مرجع سابق، ص النظم السٌاسٌة،
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 الحؽ في أف يككف ليا ممثميف في ىيئات الدكلة. .ج 
 :واجبات المعارضة -ثانيًا 

 مإلعطاء المعارضة حقكؽ يتكجب عمييا االلتزاـ بمجمكعة مف الكاجبات
 :كالتي يمكف إيجازىا كما يمي

المعارضة معترؼ بيا قانكنيان كليا ضػمانات بما أف  :احتراـ القكانيف .1
قانكنيػػة يتكجػػب عمييػػا احتػػراـ القػػكانيف كاألنظمػػة التػػي أنشػػأتيا. كػػي 

 تتسػػػػػػػتطيع ىػػػػػػػذه القػػػػػػػكانيف حمايػػػػػػػة المعارضػػػػػػػة فػػػػػػػي حػػػػػػػاؿ تعرضػػػػػػػ
 لمضايقات مف الحككمة.

كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تػػػكفير  :المسػػػاىمة فػػػي تكسػػػيع دائػػػرة النقػػػاش العػػػاـ .2
المعمكمػػػات العامػػػة ككجيػػػات النظػػػر المتناقضػػػةم حيػػػث تصػػػبح كػػػؿ 
المسػػػائؿ كالمكاضػػػيع المتعمقػػػة بالحككمػػػة كالمػػػكاطنيف مكضػػػكع نقػػػاش 
عمػػػى نطػػػاؽ كاسػػػع كبالتػػػالي تصػػػبح الحككمػػػة مضػػػطرة لمتريػػػث عنػػػد 

أم قػػػػػرار يمكػػػػػف أف يمقػػػػػى الػػػػػرفض كاالسػػػػػتيجاف مػػػػػف قبػػػػػؿ  إصػػػػػدار
ال فونيا س دكف أف تدرم ليؤالء المكاطنيف بالمجكء تسمح المكاطنيف كا 
 .إنصافيـلممعارضة مف أجؿ 

 مراقبة عمؿ الحككمة كانتقادىا بشكؿ مكضكعي. .3
كشؼ قضايا الفساد كالخمؿ في عمؿ السمطة ككضع مقترحات بديمة  .4

 لمسمطة الحاكمة.
 :المعارضة وخصائصهاأسس  - لثالمطمب الثا

كالخصػػػػػائص اوتيػػػػػة لممعارضػػػػػة ممػػػػا تقػػػػػدـ نسػػػػػتطيع أف نحػػػػػدد األسػػػػس 
 الحقيقية كىي:
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 اإلقامة الدائمة داخل الدولة:  .1
ككقػػػار الدكلػػػة كمؤسسػػػاتيا.  حفػػػاظ عمػػػى ىيبػػػةالكيكػػػكف ىػػػدفيا األساسػػػي 

 :كذلؾ عمى الشكؿ التالي
مراقبػػة عمػػؿ السػػمطة الحاكمػػة عػػف كثػػب ككشػػؼ األخطػػاء كالثغػػرات  . أ

 كالتجاكزات.
ممجػػأ لممػػكاطنيف عنػػد إحساسػػيـ بػػالغبفم  حتػػى يتسػػنى ليػػا أف تكػػكف . ب

الػػذيف يقػػدمكف ليػػا المعمكمػػات كىػػي بػػدكرىا تتأكػػد منيػػا كتبحػػث عػػف 
ىػػذا يػػؤدم إلػػى كسػػب  ماألدلػػة إلشػػيارىا فػػي كجػػو السػػمطة. كبالتػػالي

ثقػػة المػػكاطنيف كقػػد يصػػكتكف لصػػالحيا فػػي االنتخابػػات فتتحػػكؿ إلػػى 
 سمطة كالسمطة إلى معارضة.

نمػا ىػي مجمكعػة أما المعارضة مف خارج  الدكلة فيي ليست معارضة كا 
مػػف العمػػالء يتحػػدثكف باسػػـ الشػػعب كلكػػف فػػي الكاقػػع يقكمػػكف بتنفيػػذ أجنػػدة 
خارجية تعػدىا ليػـ الدكلػة التػي يقيمػكف فييػا ك البػان مػا يكػكف ىػدفيا اسػتبداؿ 
سػقاط  السمطة ألنيا تقؼ حجػر عثػرة فػي كجػو مخططػاتيـ كنشػر الفكضػى كا 

 الدكلة.
 وعية والمشروع البديل:الرؤية الموض .2

يتكجب عمػى المعارضػة أف تعػي حقيقػة الكاقػع بشػكؿ عممػي كمكضػكعي 
كبالتالي تقػكـ بوعػداد مشػركع بػديؿ لمشػركع السػمطة بحيػث يغطػي مشػركعيا 

العناصػػر التػػي يحتاجيػػا النػػاس فػػي حيػػاتيـ بعيػػدان عػػف القيػػر كاإلكػػراه  جميػػع
 كالتيديد.

 تحقيق المصمحة العامة: .3
األسػس كالمبػادئ القانكنيػة المنصػكص عمييػا فػي  اتبػاعكذلؾ مف خػالؿ 

القكانيف كالدساتير بحيث ال يككف ىدفيا األساس تغيير السمطة القائمة بقدر 
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مػػػا تسػػػعى إلػػػػى تعػػػديؿ كتطػػػػكير كتحسػػػيف أدائيػػػا مػػػػف خػػػالؿ مػػػػا تبديػػػو مػػػػف 
 مالحظات كانتقادات عمى عمؿ السمطة الحاكمة.

 باستثناء السالح: الوسائل كافةاستخدام  .4
السالح كيػدمر مؤسسػات الدكلػة كيفجػر نفسػو ىنػا كىنػاؾ ألف مف يحمؿ 

كضػػػى لػػػيس فكيقتػػػؿ األبريػػػاء دكف ذنػػػب كيزعػػػزع األمػػػف كاالسػػػتقرار كينشػػػر ال
نمػػػا ىػػػك بكػػػؿ المقػػػاييس إرىػػػابي كقاتػػػؿ ألنػػػو ميمػػػا بمغػػػت درجػػػة  ممعارضػػػان كا 

طنيف األبريػػاء أك خالفػػو مػػع السػػمطة ال يعطيػػو الحػػؽ أف يمحػػؽ األذل بػػالمكا
المساس بممتمكاتيـ العامة كالخاصة أك فرض القيكد عمييـ أك إرىػابيـ كبػث 

 الرعب كالفكضى كحرمانيـ مف األمف كاالستقرار في حياتيـ.
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 الفصل السابع
 المصطمحات السياسية

 
  :حقوق اإلنسان
مػػا  التػػي تصػػؼ نمكذجػػان  االجتماعيػة المعػػايير أك األخالقيػػة ىػي المبػػادئ

 مأساسػػية ال يجػػكز المػػس بيػػا حقػػكؽ بأنػػو عمكمػػان  ييفيػػـ لمسػػمكؾ البشػػرم الػػذم
"؛ مالزمػة لػو بغػض النظػر إنسػانان  "مستحقة كأصيمة لكؿ شخص لمجرد ككنو

أك مكاف كجكده أك لغتو أك ديانتو أك أصػمو العرقػي أك أم كضػع  عف ىكيتو
كالدكليػػة.  المحميػػةكحقػػكؽ قانكنيػػة فػػي إطػػار القػػكانيف  كتيكفػػؿ حمايتيػػاآخػػر. 
م كال البشػػرتنطبػػؽ فػػي كػػؿ مكػػاف كفػػي كػػؿ كقػػت كمتسػػاكية لكػػؿ  كميػػة كىػػي

تضػػػػػمف  يجػػػػػكز كال ينبغػػػػػي أف تينتػػػػػزع إال نتيجػػػػػة إلجػػػػػراءات قانكنيػػػػػة كاجبػػػػػة
لظػػركؼ محػػددة. كىػػي تقػػر لجميػػع أفػػراد األسػػرة البشػػرية قيمػػة  ككفقػػان  الحقػػكؽ

ككرامػػػػػػة أصػػػػػػيمة فػػػػػػييـ. كبػػػػػػوقرار ىػػػػػػذه الحريػػػػػػات فػػػػػػوف المػػػػػػرء يسػػػػػػتطيع أف 
كاألمػػػػػافم كيصػػػػبح قػػػػػادران عمػػػػػى اتخػػػػاذ القػػػػػرارات التػػػػػي تػػػػػنظـ  بػػػػػاألمف يتمتػػػػع
كأىميا: حرية الرأمم كاختيػار الديانػة كثيرةم  ىذام كتعد حقكؽ اإلنسافحياتو.

اختيػػػػار نػػػػكع الحيػػػػاة الكريمػػػػة التػػػػي يريػػػػدم ك أك المػػػػذىبم كالعمػػػػؿ السياسػػػػيم 
 كاختيار ما يسعده بشكؿ ال يضر  يره.

 الديمقراطية:
كمعنػػػاه الشػػػعبم  "ديمػػػكس" :مصػػػطمح يكنػػػاني مؤلػػػؼ مػػػف لفظػػػيف األكؿ

فمعنػػى المصػػطمح إذان سػػيادة الشػػعب أك  .سػػيادةالكمعنػػاه  "كراتػػكس" الثػػاني:ك 
اجتمػػػاعي تكػػػكف فيػػػو السػػػيادة  -حكػػػـ الشػػػعب. كالديمقراطيػػػة نظػػػاـ سياسػػػي 

لجميع المكاطنيف كيكفر ليـ المشاركة الحرة في صنع التشريعات التػي تػنظـ 
حيػػاة العامػػةم كالديمقراطيػػة كنظػػاـ سياسػػي تقػػكـ عمػػى حكػػـ الشػػعب لنفسػػو ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86
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حيػػػث شػػػارؾ النػػػاس مباشػػػرة فػػػي صػػػنع القػػػرار  مالقديمػػػة أثينػػػا)مثػػػؿ  مباشػػػرة
المشػػاركة فػػػي  أحيانػػان كحتػػػى  ـكحضػػكر جمسػػات مناقشػػة القػػػكانيف كقػػكؿ رأييػػ

الديمقراطيػػػة كىػػي ) أك بكاسػػطة ممثمػػيف منتخبػػػيف بحريػػة كاممػػةم (؛التصػػكيت
 مػب دكؿ العػالـم حيػث يػتـ انتخػاب ممثػؿ لكػؿ مجمكعػة مػف أمثػؿ  (النيابية

. كأمػػا أف باسػػمياالشػػعب يمثميػػا فػػي مجمػػس مشػػترؾم مثػػؿ البرلمػػافم كيحكػػـ 
أسػػمكب حيػػاة يقػػـك عمػػى المسػػاكاة كحريػػة  فيػػيتكػػكف الديمقراطيػػة اجتماعيػػة 

قػػكؽ تػنظـ اإلنتػػاج كتصػػكف حفيػػي الػرأم كالتفكيػػرم كأمػػا أف تكػكف اقتصػػادية 
إف تشػػػػػعب مقكمػػػػػات المعنػػػػػى العػػػػػاـ . العمػػػػػاؿم كتحقػػػػػؽ العدالػػػػػة االجتماعيػػػػػة

ز أنكاعيػػػػا كتعػػػػدد لمديمقراطيػػػػة كتعػػػػدد النظريػػػػات بشػػػػأنيام عػػػػالكة عمػػػػى تمي ػػػػ
أنظمتيام كاالختالؼ حكؿ  اياتيام كمحاكلة تطبيقيا في مجتمعات ذات قيـ 

يمقراطػػي كتككينػػات اجتماعيػػة كتاريخيػػة مختمفػػةم يجعػػؿ مسػػألة تحديػػد نمػػط د
 م إال أف لمنظػػاـ الػػديمقراطيصػػعبة مػػف الناحيػػة العمميػػةدقيػػؽ كثابػػت مسػػألة 

 أساسية كىي: ثالثة أركاف بشكؿ عاـ
 . الحرية.3. المساكاة. 2. حكـ الشعبم 1 

 : دكتاتوريةال
كىػػي كممػػة ذات أصػػؿ يكنػػاني رافقػػت المجتمعػػات البشػػرية منػػذ تأسيسػػيام 

أك مجمكعػػػة مػػػف الحكػػػـ السياسػػػي الػػػذم يتػػػكاله فػػػرد كاحػػػد  أشػػػكاؿ شػػػكؿ مػػػف
يػػػة أك دسػػػتكرية أك عرفيػػػة. قيػػػكد قانكن كيكػػػكف فييػػػا الحكػػػـ مػػػف دكف  ماألفػػػراد
الػدكتاتكريكف  فيػو يحصػؿ مف الدكتاتكرية نكع مػف الحكػـ االسػتبدادموكىكذا ف

ما تكػكف عنيفػة كيحتفظػكف  عمى السمطة عادة بكسائؿ  ير دستكريةم ك البان 
 .بيا بالقكة

  



 
 

281 
 

 ي:العقد االجتماع
العقػػػػد االجتمػػػػاعي عمػػػػى امتػػػػداد تػػػػاريخ أدبيػػػػات الفكػػػػر  يتػػػػردد مصػػػػطمح

ة مجػػاالت مختمفػػة منػػوم ابتػػداءن مػػف ظيػػكره فػػي داإلنسػػاني منػػذ القػػدـ كفػػي عػػ
ـٌ دراسػتو )القػرف الخػامس قبػؿ المػيالد( "أفالطكف"ك "سقراط"فمسفات  م كمػف ثػ
تكمػاس "بشكؿ "نظرية عممية" عمي يد بعض عمماء االجتماع أمثاؿ  كبمكرتو
جػػػاف جػػػاؾ "ك م(1704-1632) "جػػػكف لػػػكؾ"ك(م 1679-1588) "ىػػػكبز

 (م لتظيػػػر فيمػػػا بعػػػد ذلػػػؾ انعكاسػػػاتو بكصػػػفو رمػػػزان 1778-1712) "سػػػكرك 
 (.1789)ألحداث سياسية  ٌيرت مجرل التاريخ مثؿ الثكرة الفرنسػية  محركان 

كالعقػػػػد  كالسػػػػيما أف ظيػػػػكره فػػػػي العصػػػػر الحػػػػديث كػػػػاف مػػػػف فرنسػػػػا نفسػػػػيا.
تصػػػػؼ الحالػػػػة التػػػػي يكػػػػكف فييػػػػا  نظريػػػػة اجتماعيػػػػة االجتمػػػػاعي عبػػػػارة عػػػػف

 أشػػػكاؿشػػػكؿ مػػػف  أم أكحػػػاكـ  أكقيػػػادة  أكلبشػػػرية سػػػمطة عميػػػا لمجماعػػػات ا
اتفػػاؽ بػػيف مجمكعػػة مػػف النػػاس  كىك عبػػارة عػػفالسػػمطة. أكممارسػة السياسػػة 

يتنػػػػػازؿ فيػػػػػو ىػػػػػؤالء عػػػػػف حريػػػػػاتيـم عمػػػػى تشػػػػػكيؿ نظػػػػػاـ سياسػػػػػي يجمعيػػػػػـم 
الضػػرائب( فػػي مقابػػؿ الحصػػكؿ  دفػػع مثػػؿجممػػة مػػف المسػػؤكليات )كيتحممػػكف 

م صػػػػحيةالرعايػػػػة الكشػػػػبكة  ممػػػػفاأل)مثػػػػؿ  معػػػػان ـ عمػػػػى مزايػػػػا مػػػػف اجتمػػػػاعي
القائمػػة عمػػى التكافػػؽ  بأشػػكالياجميػػع الػػدكؿ ىػػذام كتعػػد (. إلػػخ... كالخػػدمات

 .شكاؿ العقكد االجتماعيةشكؿ مف أىي  اإلكراهكليس 
 :العدالة االجتماعية

ييػػػدؼ إلػػى إزالػػػة  ياجتمػػاع -العدالػػة االجتماعيػػة ىػػػي نظػػاـ اقتصػػػادم 
العدالػػػػة  الفػػػػكارؽ االقتصػػػػادية الكبيػػػػرة بػػػػيف طبقػػػػات المجتمػػػػع. تسػػػػمى أحيانػػػػان 

 م بػدالن مناحيو كافةفي  العدالة المدنيةم كتصؼ فكرة المجتمع الذم تسكد في
سػػػػط أبفػػػػي كالعدالػػػػة االجتماعيػػػػة فقػػػػط.  القػػػػانكف مػػػػف انحصػػػػارىا فػػػػي عدالػػػػة

تصػػػػػػػادم فػػػػػػػرص متسػػػػػػػاكية لمنجػػػػػػػاح كالتقػػػػػػػدـ االق إعطػػػػػػػاءنػػػػػػػي تعم اصػػػػػػػكرى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86


 
 

282 
 

حالػػة ال تكجػػد  فيػػي تعنػػيم أكسػػعفػػي صػػكرة ك . المػػكاطنيفكاالجتمػػاعي لكػػؿ 
جميع كالدخكؿ كالممتمكات كالحالة العامة بيف  األجكرفييا فكارؽ كاسعة بيف 

 .المكاطنيف في الدكلة الكاحدة
 :الميبرالية

م كىػػػي فمسػػػفة سياسػػػية "Liberty"ة الكممػػػة االنكميزيػػػة الحريػػػمشػػػتقة مػػػف  
أفكػػػار الحريػػػة كالمسػػػاكاةم كتشػػػدد الميبراليػػػة الكالسػػػيكية عمػػػى تأسسػػػت عمػػػى 

الحرية في حيف أف المبدأ الثػاني )المسػاكاة( يتجمػى بشػكؿ أكثػر كضػكحان فػي 
الميبرالية االجتماعية. كيتبنى الميبراليكف أفكاران تقكـ أساسان عمى مجمكعة مف 

المدنيػػػػةم الحريػػػػات: كحريػػػػة الصػػػػحافة كالتعبيػػػػرم كحريػػػػة األديػػػػافم كالحقػػػػكؽ 
لغػػػاء جميػػػع االمتيػػػازات الطبقيػػػةم كحريػػػة  كحريػػػة المجتمعػػػات الديمقراطيػػػةم كا 

 .إلخ .التجارةم كعدـ تدخؿ الدكلة في شؤكف االقتصاد..
 االشتراكية:
 اقتصػػػػػػػػػػادم يمتػػػػػػػػػػاز بالممكيػػػػػػػػػػة -اجتمػػػػػػػػػػاعي  -سياسػػػػػػػػػػينظػػػػػػػػػػاـ  ىػػػػػػػػػػي
 فػي ذات الكقػت كاإلدارة التعاكنيػة لالقتصػاد؛ كىػي لكسائؿ اإلنتػاج الجماعية

 ان الدكلػة فيػو دكر تمعػب الػذم  فمسفة سياسية تدافع عف ىذا النظاـ االقتصػادم
جػػزء كبيػػرة مػػف مػػكارد الػػكطفم فيػػو بتػػتحكـ  أكفػػي االقتصػػادم كتتممػػؾ  ان كبيػػر 

كعادة ما تتممؾ الدكلة شركات كثيرة ككبيرة كطنيةم كتحتكر الدكلػة قطاعػات 
التركيز عمى تكزيػع الثػركة بػيف الشػعب كتقمػيص  بحيث يتـاقتصادية معينةم 

كعػػػػادة مػػػػا تتميػػػػز بشػػػػبكات رعايػػػػة م بيػػػػنيـالفػػػػكارؽ فػػػػي الػػػػدخكؿ كالممتمكػػػػات 
 .صحية كاجتماعية كاسعة كعميقة كضرائب عالية

 :الشيوعية
أبرز معالميا في ك م "كارؿ ماركس"ك "نجمزإفردريؾ "كىي فمسفة كضعيا 

كسػػائؿ جميػػع يمتمػػؾ  مجػاؿ السياسػػة أنيػػا تعتمػػد عمػػى إقامػػة نظػػاـ ديكتػػاتكرم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
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كاألجػػكر عمػػى العمػػاؿ فيمػػا كيقػػـك بتقسػػيـ كتكزيػػع الميػػاـ دم فػػي الػػبال اإلنتػػاج
اقتصػػػػادم  -اجتمػػػػاعي  -نظػػػػاـ سياسػػػػي. كىػػػػي "يعػػػػرؼ بدكلػػػػة "البركليتاريػػػػا

ػ كتممػػؾ الشػػعب )فػػي صػػكرة الدكلػػة( لػػ أنكاعيػػاكافػػة بالطبقيػػة  بولغػػاءيقضػػي 
كمصػادر الطاقػة كالمصػانعم كتقػـك الدكلػة  األراضػي"م مثػؿ اإلنتػاج"عناصر 

ؿ لكػػػػؿ المنتجػػػػات كالخػػػػدماتم الكامػػػػ كاإلنتػػػػاجبػػػػالتخطيط االقتصػػػػادم التػػػػاـ 
كالخػػػدمات عمػػػى الشػػػعب حسػػػب االحتيػػػاج العػػػاـم كال يكجػػػد  اإلنتػػػاجكتكزيػػػع 

يعمػػؿ جميػػع النػػاس بحيػػث صػػكر الشػػيكعيةم  أنقػػىفػػي  إطالقػػان قطػػاع خػػاص 
كالمثػػاؿ األقػػرب الػػذم حػػاكؿ أف ينحػػك باتجػػاه الشػػيكعية ىػػك لصػػالح الدكلػػةم 

دخػػال أالشػػيكعية الحاليػػة )مثػػؿ فيتنػػاـ كالصػػيف(  كاألنظمػػةاالتحػػاد السػػكفيتي. 
نظػاـ يحػاكؿ الػدمج بػيف ل لمتأسػيسبعض مف عناصر الرأسمالية فػي الدكلػةم 

 .فكائد النظاـ الشيكعي كالرأسمالي
 :الماركسية
قامػت عمػػى أعمػاؿ "كػارؿ مػػاركس" الفمسػفات المرتبطػػة بالشػيكعية  إحػدل

لمبنػات األكلػى ليػذه النظريػة؛ كقد شاركو "فريدريؾ إنجمز" في كضػع ا الفكرية
مراحػؿم كػؿ مرحمػة كانػت سمسمة مػف الالتاريخ عبارة عف كىي تقكـ عمى أف 

 فػػرز إلػػىعمػػى صػػراع بػػيف طبقتػػيف مختمفتػػيفم كيػػؤدم ذلػػؾ الصػػراع تشػػتمؿ 
الصػػػػراعم كعػػػػادة مػػػػا تجمػػػػع بػػػػيف صػػػػفات  طبقػػػػة ثالثػػػػة كنتيجػػػػة مباشػػػػرة ليػػػػذا

كىػػػػك مػػػػا سػػػػمي بػػػػالمنطؽ الجػػػػدلي  .الطبقتػػػػيف المتصػػػػارعتيفم كىكػػػػذا دكاليػػػػؾ
سػػػػيككف بػػػػيف طبقػػػػة  األخيػػػػرالصػػػػراع  أفكتػػػػؤمف الماركسػػػػية )الػػػػديالكتيكي(. 

فػي التػاريخ  األخيػرالمجتمػع  إلػىالرأسمالية كالثكرية االشتراكيةم مما سيؤدم 
م كىػك مجتمػع عمػالي مكحػد بػدكف طبقػات كبػدكف كجػكد (المجتمع الشيكعي)

 .لمشاركة في خيرات المجتمع ككؿبا يسمح نظريان  أيضانم كبحيثدكلة 
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 :الرأسمالية
الرأسمالية نظاـ اقتصادم ذك فمسفة اجتماعية كسياسية تقكـ عمى أساس 
تنمية الممكية الفردية كالمحافظة عمييام في مفيـك الحرية. إف الفػرد فػي ظػؿ 
النظاـ الرأسمالي يتمتع بقدر كافر مف الحرية فػي اختيػار مػا يػراه مناسػبان مػف 

حػددىا مػف أجػؿ تػأميف االسػتثمارية كبالطريقػة التػي ي -األعماؿ االقتصػادية 
رضاء  م ليذا ارتبط النظػاـ الرأسػمالي بالحريػة محدكدة طمكحاتو الالر باتو كا 

بما أف الرأسمالية تعزز م ك االقتصادية أك ما يعرؼ بالنظاـ االقتصادم الحر
 االممكيػػة الفرديػػةم فونيػػا تقمػػص الممكيػػة العامػػةم كيكصػػؼ دكر الحككمػػة فييػػ

 .عمى أنو دكر رقابي فقط
 :وازيةبورجال

طمؽ في المدف الكبيرة في العصكر الكسطى تعبير فرنسي األصؿ كاف ي
عمى طبقة التجار كأصحاب األعمػاؿ الػذيف كػانكا يشػغمكف مركػزان كسػطان بػيف 
طبقػػػػة النػػػػبالء مػػػػف جيػػػػة كالعمػػػػاؿ مػػػػف جيػػػػة أخػػػػرلم كمػػػػع انييػػػػار المجتمػػػػع 

ياسػػػية اإلقطػػػاعي قامػػػت البكرجكازيػػػة باسػػػتالـ زمػػػاـ األمػػػكر االقتصػػػادية كالس
حتػػػػى أصػػػػبحت تممػػػػؾ الثػػػػركات  ؛كاسػػػػتفادت مػػػػف نشػػػػكء العصػػػػر الصػػػػناعي

الزراعيػػة كالصػػناعية كالعقاريػػةم ممػػا أدل إلػػى قيػػاـ الثػػكرات الشػػعبية ضػػػدىا 
السػػػػػػػػتالـ السػػػػػػػػمطة عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ مصػػػػػػػػادرة الثػػػػػػػػركة االقتصػػػػػػػػادية كالسػػػػػػػػمطة 

الرأسػمالية كالبكرجكازية عند االشتراكييف كالشػيكعييف تعنػي الطبقػة  السياسية.
  ج.المستغمة في الحككمات الديمقراطية الغربية التي تممؾ كسائؿ اإلنتا

 :رجعيةال
اجتمػػػاعي يػػػدؿ عمػػػى التيػػػارات المعارضػػػة لممفػػػاىيـ  - مصػػػطمح سياسػػػي

التقدميػػة الحديثػػة كذلػػؾ عػػف طريػػؽ التمسػػؾ بالتقاليػػد المكركثػػةم كيػػرتبط ىػػذا 
- طػػػػكرات االجتماعيػػػػةالمفيػػػػـك باالتجػػػػاه اليمينػػػػي المتعصػػػػب المعػػػػارض لمت
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السياسية كاالقتصادية إما مف مكاقع طبقية أك لتمسػؾ مكىػـك بالتقاليػدم كىػي 
حركة تسعى إلى التشبث بالماضي؛ ألنو يمثؿ مصالح قطاعات خاصة مف 

 الشعب عمى حساب الصالح العاـ.
 :"الدولة الديني ة"

خػػػالؿ فتػػػرة العصػػػكر األكركبيػػػةم  القػػػارة فػػػي -ة"يػػػ"الدكلػػػة الدين- ظيػػػرت
كاتسػمت بفقػداف المركنػة كالجمػكد التػاـ الرتباطيػا بمؤسسػة الكنيسػة الكسطى 

التػػػي اعتبػػػرت كحػػػدىا المصػػػدر لصػػػيا ة القكاعػػػد التػػػي تسػػػير عمييػػػا الدكلػػػةم 
صػػفة  -يكالمعاشػػ يالتػػي تتعمػػؽ بالشػػأف المػػدن-كأضػػفت عمػػى تمػػؾ القكاعػػد 

أك  يطػػػكر االجتمػػػػاعالقداسػػػةم كبػػػذلؾ لػػػػـ يعػػػد مػػػف الممكػػػػف أف تسػػػتجيب لمت
لمقتضيات التحكؿ كالتغيرم كحصرت تأسيس المبادئ كتفسيرىا بأيدم رجاؿ 

مييمنة عمى كثير مف ة إلى طبقة اجتماعي لكاالكنيسةم الذيف سرعاف ما تحك 
ظ ػػ ؼ الػػديف لخػػدمتيا كلتحقيػػؽ مصػػالحيام ممػػا المصػػالح االقتصػػادية التػػي كي

المنتجػػػة فػػػي المجتمعػػػات أدل إلػػػى انفصػػػاؿ طبقػػػة رجػػػاؿ الػػػديف عػػػف القػػػكل 
ككػػػػؿ الػػػػذيف تػػػػأثركا بقكاعػػػػد التفكيػػػػر  -ةم كبػػػػذلؾ أصػػػػبح األكركبػػػػييػػػػاألكركب

تحػػػت سػػػيطرة  -فػػػي عالمنػػػا المعاصػػػر يالمشػػػتركة التػػػي أسسػػػيا الفكػػػر الغربػػػ
الػػذاكرة التاريخيػػة قػػد ربطػػت بػػيف  فة"؛ أليػػرعػػب تػػاـ كممػػا ذيكػػرت "الدكلػػة الدين

ضػػفاء  جمػػكدالقسػػكة ك الذلػػؾ النػػكع مػػف الحكػػـ كبػػيف  كخمػػط لممقػػدس بغيػػرهم كا 
كعػػػدـ جػػػكاز التغييػػػر أك التطػػػكير ألم شػػػيء  ةصػػػفات القداسػػػة كالنصكصػػػي

 .الكنيسة لو عتشر 
 :الدولة المدنية

ليكػػكف بػػديالن عػػف "الدكلػػة طػػرح فػػي الػػدكؿ األكركبيػػة ىػػي النمػػكذج الػػذم 
أعمػػػى  فييػػػا لحريػػػةتصػػػبح ا بحيػػػثم ةالديني ػػػة" الكنسػػػي ة فػػػي خبػػػرتيـ الحضػػػاري

 . كيعػػػػدة قيمػػػػة أخػػػػرليػػػػتتقػػػػدـ عمػػػػى التكحيػػػػد كعمػػػػى العدالػػػػة كعمػػػػى أك القػػػػيـم 
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كاألسػػػػػاس  .ليػػػػػذه الحريػػػػػة الدسػػػػػتكر كالقػػػػػانكف كسػػػػػائر المؤسسػػػػػات ضػػػػػمانات
المنطػػػؽ الػػػذم  مػػػا" ىػػػك الفرديػػػةم أالمدنيػػػةالػػػذم تسػػػتند إليػػػو "الدكلػػػة  يالفمسػػػف

فػػي بنيػػة  تفتػػرض التعػػددكمػػا أك المصػػمحة الرشػػيدة.  ةيسػػكدىا فيػػك العقالنيػػ
عػػػػد يالتضػػػػارب بػػػػيف المصػػػػالح بالقػػػػانكفم الػػػػذم ية المجتمػػػػعم كتعػػػػالج إشػػػػكال

لقبػػػكؿ ذلػػػؾ التعػػػددم كلقبػػػكؿ التحديػػػدات  فػػػةالنػػػاس كا ليتػػػأقمـضػػػركرة الزمػػػة 
ىنػاؾ الػدكؿ  كفي مقابؿ الدكلػة الدينيػة  كالقيكد التي تكضع عمى مصالحيـ.

 ةأقامتيػػػػا "الماركسػػػػي" كالػػػػدكؿ التػػػػي يػػػػةالعقائد "الػػػػدكؿ ػنفسػػػػيا بػػػػػ يالتػػػػي تسػػػػم
" في االتحاد السكفيتي ك يرهم فيذه الػدكؿ فػي الحقيقػة تمثػؿ االمتػداد ةالمينيني

 كيأخذ الحزب فييا مقاـ الكنيسة. "لمدكلة الدينية" العكسي
 :العممانية
نظاـ سياسي جاء عمػى خمفيػة تعػديات الكنػائس األكركبيػة كتسػمطيا ىي 

( كمحاكلػة كاجتماعيػان  كاقتصػاديان  عمى الشعكب فػي القػركف الماضػية )سياسػيان 
حػػػركبم الضػػػرائب كشػػػف الفػػػرض رؤيػػػة مكحػػػدة لمػػػديف عمػػػى شػػػعكبيا كجبايػػػة 

الدكلة بحيث ال تتحكـ  عفعمى فصؿ المؤسسات الدينية ىذا النظاـ كيعمؿ 
تػػػػرؾ السياسػػػػة كالحكػػػػـ بيػػػػد تػػػػؤثر بصػػػػكرة مباشػػػػرة عمػػػػى صػػػػنع القػػػػرارم كتي  أك

ـ )بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ الدينيػػػػة( قػػػػكانينيـ ليختػػػػاركا بنػػػػاء عمػػػػى قناعػػػػاتي المػػػػكاطنيف
في  كلكنيا ترفض األ مبية.العممانية المثمى تعترؼ بحقكؽ ك حياتيـ. كأسمكب

 األقميات.قكانيف تؤثر عمى حقكؽ  أم ذات الكقت
  :البيروقراطية

أم م  (Bureau)"بيرك"الفرنسية الكممة بيركقراطية مف  ةيأتي أصؿ كمم
التي كانت في القرف الثامف عشرم كالتي مكتبم كترمز لممكاتب الحككمية ال

اليكنانيػة المغػة كمػف  .مف القماش المخممي الداكف المػكف ةكانت تغطى بقطع
كقػد اسػتخدمت . )السمطةم كالسػيادة(ة أم القك  (Kratos)ة "كراتكس" مف كمم
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البيركقراطيػػػػػة لمداللػػػػػة عمػػػػػى الرجػػػػػاؿ الػػػػػذيف يجمسػػػػػكف خمػػػػػؼ المكاتػػػػػب  ةكممػػػػػ
السػػػيطرة كالنفػػػكذ الكاسػػػع كىػػػي تعنػػػي  ة.يـ بالسػػػمطالحككميػػة كيمسػػػككف بأيػػػدي

المذاف تتمتع ييما اإلدارات فالدكلةم حيث يتمسؾ مكظفك الحككمة بػالركتيفم 
 .الذم يتميز بالشكميات كالرسميات كالتفاصيؿ الجزئية المعقدة

  ة:التكنوقراطي
 الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػةمفػػػي  1932 ظيػػػر عػػػاـ سياسػػػي اصػػػطالح

الفنيػػػػػػيف كالمختصػػػػػػيف كالتقنيػػػػػػيف مػػػػػػف ميندسػػػػػػيف كمػػػػػػديريف  معنػػػػػػاه حككمػػػػػػةك 
كاقتصادييف كسكاىـم كقد حاكلت ىذه الحركة صيا ة مجمكعة مػف المبػادئ 
كاألسػػػس أسػػػيـ فػػػي كضػػػعيا عػػػدد مػػػف الميندسػػػيف كاالقتصػػػادييفم كطػػػالب 

أف  ة عمػػػى االعتبػػػاريف التػػػالييف أكالن:ىػػػذه الحركػػػ كتقػػػكـ .العمػػػـك االقتصػػػادية
إلػى ذلػؾ القيػػاس يمكػف اسػػتنباط  ان يػة يمكػػف قياسػيا كاسػػتناداالجتماع الظػكاىر

أف اقتصػػػاديات النظػػػاـ االجتمػػػاعي ىػػػي مػػػف التعقيػػػد كثانيػػػان:  ؛إدارة المجتمػػػع
بحيث ال يمكف أف يفيميا كيسػيطر عمييػا رجػاؿ السياسػة كيجػب أف تخضػع 

قتصػػػادية لمعممػػػاء كالميندسػػػيفم ككانػػػت ىػػػذه الػػػدعكة نتيجػػػة ؤكف االإدارة الشػػػ
 لتقدـ التكنكلكجيا. طبيعية

  :الموجستية
ىي جممة تمؾ المساعدات التي تقدميا دكلة ما لدكلة أخرل عند الدخكؿ 

كىي تشمؿ كػؿ أنػكاع الػدعـ العسػكرم كالصػيانة كتقػديـ السػالح  مفي الحرب
كالتمكيؿ كالمساعدات الطبيةم باستثناء القياـ بعمؿ عسػكرم مباشػر مػع تمػؾ 

 الدكلة.
 :جذريةال –راديكالية ال

كعػادة مػا يتػرجـ ىػذا  الفرنسػيةمب "راديكػاؿ"الراديكالية لغة نسبة إلى كممػة 
الحان طكاصػػػالمصػػػطمح إلػػػى العربيػػػة بػػػػ "الجػػػذرم" نسػػػبة إلػػػى جػػػذكر الشػػػيء. 
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تعنػػي نيػػج األحػػزاب كالحركػػات السياسػػية الػػذم يتكجػػو إلػػى إحػػداث إصػػالح 
ىػػػػـ الػػػػذيف كالجػػػػذريكف أك الراديكػػػػاليكف شػػػػامؿ كعميػػػػؽ فػػػػي بنيػػػػة المجتمػػػػعم 

مػػع تتعػػارض كالراديكاليػػة  ييػػدفكف إلػػى تغييػػر النظػػاـ االجتمػػاعي مػػف جػػذكره.
الميبراليػػػػػة اإلصػػػػػالحية التػػػػػي يكتفػػػػػي نيجيػػػػػا بالعمػػػػػؿ عمػػػػػى تحقيػػػػػؽ بعػػػػػض 

لراديكاليػة نزعػة تقدميػة تنظػر إلػى مشػاكؿ فااإلصالحات فػي كاقػع المجتمػعم 
ينػو السياسػية المجتمع كمعضالتو كمعكقاتو نظػرة شػاممة تتنػاكؿ مختمػؼ مياد

كالدسػػتكرية كاالقتصػػادية كالفكريػػة كاالجتماعيػػةم بقصػػد إحػػداث تغيػػر جػػذرم 
كيطمػؽ  ر.في بنيتوم لنقمو مف كاقػع التخمػؼ كالجمػكد إلػى كاقػع التقػدـ كالتطػك 

نحػػك اليسػػار  المتشػػدديف فػػي مبػػادئيـ تعبيػػر الراديكاليػػة اليػػـك عمػػى المتطػػرفيف
د أصػػبحت كممػػة )راديكػػالي( تعبػػر اوف قميمػػةم كقػػ م كنحػػك اليمػػيف أحيانػػان  البػػان 

 .عف أم إصالح أساسي مف األعماؽ كالجذكر
 :األوتوقراطية

مصطمح يطمؽ عمى الحككمة التي يرأسيا شخص كاحدم أك جماعػةم أك 
حػػػزبم ال يتقيػػػد بدسػػػتكر أك قػػػانكفم كيتمثػػػؿ ىػػػذا الحكػػػـ فػػػي االسػػػتبداد فػػػي 

كتكجػػد األكتكقراطيػػة فػػي األحػػزاب الفاشػػية  .إطػػالؽ سػػمطات الفػػرد أك الحػػزب
أم أف كصػػػكؿ  ".الحكػػػـ اإلليػػػي"أك الشػػػبيية بيػػػام كتعنػػػي الكممػػػة بالالتينيػػػة 

ػػان  :كتػػكقراطياألم ك "مكافقػػة إلييػػةػ "الشػػخص لمحكػػـ تػػـ بػػ  ىػػك الػػذم يحكػػـ حكمن
كتكقراطيػة األمطمقنا كيقرر السياسة دكف أية مساىمة مف الجماعػةم كتختمػؼ 

ة مف حيث أف السمطة في األكتكقراطية تخضع لكالء الرعيػةم عف الديكتاتكري
 .بينما في الدكتاتكرية فوف المحككميف يخضعكف لمسمطة بدافع الخكؼ كحده

 ":ذرائعية"ال -براغماتية ال
المػػذىب  كيسػػمى اسػـ مشػػتؽ مػػف المفػػظ اليكنػػاني "برا مػا" كمعنػػاه العمػػؿم

م كالتػي تقػكـ عمػى الػربط الذرائع فمسفةأك  البرا ماتية أك أك العىمىالًني ة العممي
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سياسػػي يعتبػػر نجػػاح العمػػؿ  –كىػػي مػػذىب فمسػػفي  .بػػيف التطبيػػؽ كالنظريػػة
المعيػػػار الكحيػػػد لمحقيقػػػة؛ فالسياسػػػي البرا مػػػاتي يػػػدٌعي دائمػػػان بأنػػػو يتصػػػرؼ 
كيعمػػؿ مػػػف خػػػالؿ النظػػػر إلػػػى النتػػػائج العمميػػة المثمػػػرة التػػػي قػػػد يػػػؤدم إلييػػػا 

ه بػػػػكحي مػػػػف فكػػػػرة مسػػػػبقة أك أيديكلكجيػػػػة سياسػػػػية قػػػػرارهم كىػػػػك ال يتخػػػػذ قػػػػرار 
نمػػا مػػف خػػالؿ النتيجػة المتكقعػػة ل عمػػؿ. كالبرا مػػاتيكف ال يعترفػػكف ممحػددةم كا 

بكجكد أنظمة ديمقراطية مثالية إال أنيـ في الكاقع ينػادكف بأيديكلكجيػة مثاليػة 
مسػػتترة قائمػػة عمػػى الحريػػة المطمقػػةم كمعػػاداة كػػؿ النظريػػات الشػػمكلية كأكليػػا 

 .لماركسيةا
 : بروسترايكاال

الرئيس األسبؽ  ىي عممية إعادة البناء في االتحاد السكفيتي التي تكالىا
عمػػى المسػػتكل م الدكلػػةفػػي عمميػػة التغييػػر كتشػػمؿ  "مكرباتشػػكؼ ميخائيػػؿ "

ر الحػػزب الشػػيكعي الحػػاكـ خ  كقػػد سيػػم إلػػخالسياسػػي كاالقتصػػادم كالثقػػافي... 
جديػدة لالتحػاد السػكفيتي كنظرتػو لمعػالـم كقػد لتحقيقيػام كىػي تفكيػر كسياسػة 

أدت تمػػػؾ السياسػػػػة إلػػػى اتخػػػػاذ مكاقػػػػؼ  يػػػر متشػػػػددة تجػػػاه بعػػػػض القضػػػػايا 
الدكليػػةم كمػػا أنيػػا اتسػػمت بالميكنػػة كالتخمػػي عػػف السياسػػات المتشػػددة لمحػػزب 

 الشيكعي السكفيتي.
 :تقدميينال

اه م فئػػة سياسػػية تعمػػؿ لتغييػػر كضػػع المجتمػػع كحالػػو كدفعػػو باتجػػىػػي أ
عمػى  التطكريػة السػريعةعمؽم كعادة ما تتقبؿ القفػزات أكسع ك أكثر ك أحريات 

 .حساب التطكر اليادئ البط 
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 : محافظينال
 أك العػكدةفئة سياسية تريد الحفاظ عمى شػكؿ المجتمػع كمػا ىػك  ىي أم
مػػػف الشػػػكؿ الحػػػاليم كتفضػػػؿ عػػػادة التطػػػكر اليػػػادئ كلػػػيس  أقػػػدـبػػػو لشػػػكؿ 

 .الثكرم
  ة:النازي

نفسػػػػيا فػػػػي عمػػػػى  األلمانيػػػػةالحركػػػػة الفاشػػػػية  أطمقتػػػػوكىػػػػك االسػػػػـ التػػػػي 
اشػػتعاؿ الحػػرب العالميػػة الثانيػػة. كالنازيػػة م كسػػببت ثالثينيػػات القػػرف الماضػػي

"الكطنيػػة االشػػتراكية" التػػي تمػػزج بػػيف االعتػػزاز الػػكطني  لػػػتعريػػؼ مختصػػر 
كالثػركات  المتطرؼم كالنيج االشتراكي المرف )الذم يسػمح بتكاجػد الرأسػمالية

 (.الفردية
 :فاشيةال

المغػػػة مػػػف مشػػػتؽ  (Fascim) اإلنجميزيػػػة بالمغػػػة الفاشػػػٌية اصػػػطالح
كانػت  الصػكلجانات حزمػة مػف م كىػي تعنػي (Fascio)اإليطالية مف الكممػة

ػػػؿ أمػػػاـ الحكػػػاـ فػػػي ركمػػػا القديمػػػة دلػػػيالن عمػػػى  يـ. كفػػػي نسػػػمطاقػػػكتيـ ك تيحمى
تسػتخدـ فػي  (Fascia) ا"فاشػي"القػرف التاسػع عشػر بػدأت كممػة تسػعينيات 
لتشػػػػػػػػػير إلػػػػػػػػػى جماعػػػػػػػػػة أك رابطػػػػػػػػػة سياسػػػػػػػػػية عػػػػػػػػػادة مػػػػػػػػػا تتكػػػػػػػػػكف  إيطاليػػػػػػػػػا

سياسػػي تكظيػػؼ  أكؿ كػػافف. أمػػا فػػي العصػػر الحػػديث ثػػكرييف اشػػتراكييف مػػف
لكصػػػؼ الجماعػػػة البرلمانيػػػة المسػػػمحة  "مكسػػػكليني لمفاشػػػية قػػػد نظمػػػو "بينيتػػػك

إلحػػدل كصػػؼ كػػذلؾ ىػػي ك  .يػػة األكلػػىالحػػرب العالم التػػي شػػٌكميا فػػي أثنػػاء
م تمثمػػػت تاريخيػػػان فػػػي تجػػػارب لحركػػػات سياسػػػية قكميػػػة أك ةراديكاليػػػأشػػػكاؿ ال
مػكاطني تمػؾ سعت الفاشية لتكحيد . كقد كنظـ أسستيا تمؾ الحركات كطنيةم

ينتمػػػكف ليػػػا عبػػػر دكلػػػة شػػػمكلية مركجػػػة  الػػػدكؿ باعتقػػػادىـ أنيػػػـ أمػػػة كاحػػػدة
كتميػػػزت بالحركػػػات اليادفػػػة إلػػػى إعػػػادة  لمتحػػػرؾ الجمػػػاعي لممجتمػػػع الػػػكطني

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
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قيػػػػػا. تنتػػػػػي تعال ةاأليديكلكجيػػػػػ تنظػػػػػيـ المجتمػػػػػع بحسػػػػػب مبػػػػػادئ متسػػػػػقة مػػػػػع
الحركػػات الفاشػػية بمالمػػح مشػػتركة تتضػػمف تبجيػػؿ كىيبػػة الدكلػػةم كاشػػتركت 

تشػػديد عمػػى التعصػػب الػػكطني كالعسػػكرة. تػػػرل الشػػديد لقائػػد قػػكمم ك الحػػب ال
طرقان لمكصػكؿ  أخرلمـ أكالحرب كالسطكة عمى  العنؼ السياسي الفاشية في

ليا الحؽ فػي  األقكلكيقر الفاشيكف برؤيتيـ أف األمـ  .لبعث كنيضة كطنية
 .مد نفكذىا بوزاحة األمـ األضعؼ

 : غسيل األموال
المعػػػركؼ أف تجػػػارة المخػػػدرات تجػػػارة مربحػػػةم كيعتبػػػر المػػػردكد المػػػادم 
الػػذم يعػػكد عمػػى المتػػاجريف فييػػا كبيػػران كضػػخمان لدرجػػة أنػػو يمكػػف مالحظتػػو 
عمػػى التػػاجر أك الميػػرب لػػذلؾ ظيػػر مصػػطمح جديػػد اسػػمو " سػػيؿ األمػػكاؿ" 

أف يقػػكـ تجػػار المخػػدرات بشػػراء عقػػارات أك سػػيارات أك أم سػػمع كىػػك يعنػػي 
تجاريػػة أخػػرل بػػاألمكاؿ التػػي يحصػػمكف عمييػػا مػػف تجػػارة المخػػدراتم كبيػػذه 

  الطريقة يتفادكف إيداعيا في البنكؾ أك خطكرة اإلبقاء عمييا لدييـ.
 : البنية التحتية

عمػػؿ مجمكعػػة مػػف العناصػػر الييكميػػة المترابطػػة التػػي تػػكفر إطػػار ىػػي 
عبػػػػػارة عػػػػػف اليياكػػػػػؿ المنظمػػػػػة الالزمػػػػػة  أك؛ يػػػػػدعـ الييكػػػػػؿ الكمػػػػػي لمتطػػػػػكير

كىػي تمثػؿ  .االقتصػاد لحركػةأك الخػدمات كالمرافػؽ الالزمػة  المجتمع لتشغيؿ
 المصػطمح يشػير فػي الغالػب إلػىكىػذا  لمحكـ عمى تنمية الدكلة. مان ىا معياران 

 كمػػػػػػػكارد كالجسػػػػػػػكر الطػػػػػػػرؽ مثػػػػػػػؿ المجتمػػػػػػػعم تػػػػػػػدعـ التػػػػػػػي الفنيػػػػػػػة اليياكػػػػػػػؿ
 .كاالتصاالت كما إلى ذلؾ بائيةالكير  كالشبكات الصحي كالصرؼ المياه

 :البروليتاريا
 .االسـ الماركسي كاالشتراكي الذم يطمؽ عمى الطبقة العاممة

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


 
 

292 
 

 :السمطة التشريعية
كتمريػػر قػػػكانيف تحكػػػـ المجتمػػػع  بيػػػا إعػػػدادكىػػي جيػػػات الدكلػػػة المنكطػػة 

عمػػػػػػى الدكلػػػػػػة كمكاطنييػػػػػػا  كاعتمادىػػػػػػا حتػػػػػػى تصػػػػػػير قػػػػػػكانيف سػػػػػػارية رسػػػػػػميان 
كىػػػػػي عػػػػػادة ذات تسػػػػػميات متنكعػػػػػة بحسػػػػػب نكعيػػػػػة األنظمػػػػػة  كمؤسسػػػػػاتيا

كمجمػػػس الشػػػعبم كمجمػػػس العمػػػكـم  مالسياسػػػية كالبرلمػػػافم كمجمػػػس النػػػكاب
 .إلخلشيكخ... كالككنغرسم كمجمس ا

 :السمطة القضائية
كىػػػي السػػػمطات المنػػػكط بيػػػا فػػػض المنازعػػػات فػػػي الدكلػػػة )عمػػػى مسػػػتكل 

الحككمػػػػات المحميػػػػة ك يرىػػػػا( عػػػػف طريػػػػؽ تفسػػػػير  أكالمؤسسػػػػات  أك األفػػػػراد
 .كـ(كتحكيـ القكانيف كالدساتير )مثؿ المحا

  األيديولوجية:
كالمجتمػع كالفػردم ىي ناتج عممية تككيف نسؽ فكرم عاـ يفسػر الطبيعػة 

كيحػػػػدد مكقػػػػؼ فكػػػػرم معػػػػيف يػػػػربط األفكػػػػار فػػػػي مختمػػػػؼ الميػػػػاديف الفكريػػػػة 
 .كالسياسية كاألخالقية كالفمسفية

 :االئتالف
مجمكعة مف عنصريف سياسييف أك أكثر )قد يككناف عمى سبيؿ المثاؿم 

 ملتنجػػز تقػػكـ؛سياسػػية أك مجمكعػػات مصػػالح أك حتػػى دكؿ( أك أحزابػػان  أفػػرادان 
يمكػػفم  كربمػػا ال .نحػػك متبػػادؿ مػػا عمػػىان  ىػػدؼ معػػف طريػػؽ العمػػؿ المشػػترؾ

كبشػػػػكؿ خػػػػاص فػػػػوف م تحقيقػػػػو بػػػػدكف تكػػػػكيف مثػػػػؿ ىػػػػذه المجمكعػػػػة. عمكمػػػػان 
مؤقػػػػػت بػػػػػيف عػػػػػدد  تحػػػػػالؼ مصػػػػػطمح سياسػػػػػي يطمػػػػػؽ عمػػػػػىاالئػػػػػتالؼ ىػػػػػك 

تحػػدث كبشػػكؿ عػػاـ لمكصػػكؿ إلػػى أىػػداؼ مشػػتركة.  سياسػػيةاألحػػزاب ال مػػف
بسػػبب تعػػدد األحػػزاب السياسػػية فييػػام  الػػنظـ البرلمانيػػة ذات الػػدكؿعػػادة فػػي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
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فيضػطر  البرلمػاف فػي بأ مبيػة المقاعػد الفكزيستطيع أحد األحزاب عندما ال 
 أخرل. أحزاب إلى تككيف ائتالؼ مع

 :االتفاق
أك  التزامػػػات حقكقيػػػةم أك سياسػػػيةم أك عسػػػكريةم ينشػػػ ىػػػك صػػػؾ دكلػػػي 

التػي  تكافؽ عمييا دكلتاف عقب المفاكضػاتم أك ثقافيةم أك ماليةم اقتصاديةم
 مف المعاىدة. قؿ شانان أكيكقع الطرفاف عمييا كيعد االتفاؽ  تجرم بينيمام

 االستبداد:
كىػػػك ىػػك نظػػاـ الحكػػـ المطمػػؽ كالكيفػػيم المبنػػي عمػػى الظمػػـ كالطغيػػافم 

دكف الخضػكع  السػمطة المطمقػة انفراد فػرد أك مجمكعػة مػف األفػراد بػالحكـ أك
 ملقػانكف أك قاعػدة. دكف النظػر إلػػى رأم المحكػكميف. كىػذه السػمطة المسػػتبدة

ىػي تمػؾ التػي تمػارس الحكػـ دكف أف  مرد أك بعػض األفػرادالتي يتأثر بيا الف
 تككف ىي ذاتيا خاضعة لمقانكف الذم يمارس سمطانو فقط عمى الشعب.

 ":االقتصاد المغمق" – االكتفاء الذاتي
أف يعتمػد بمػد مػا عمػى كىك إحدل السياسات االقتصادية التي يقصد بيػا 
السػػػػػػمع االسػػػػػػتيالكية إمكانياتػػػػػػو الخاصػػػػػػة لمحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػى احتياجاتػػػػػػو مػػػػػػف 

كاالستثماريةم بيدؼ التقميؿ مف مستكل التبعية السياسية كاالقتصػادية لمػدكؿ 
كبالتػػػالي تحقيػػػؽ درجػػػة أعمػػػى مػػػف االسػػػتقاللية فػػػي قراراتػػػو كمكاقفػػػو  ماألخػػػرل

يعنػي بػأم حػاؿ مػف األحػكاؿ كقػؼ أك  االكتفػاء الػذاتي الك الدكلية كالداخميػة. 
نما إعداد كتػأميف شػركط كظػركؼ قطع التبادؿ التجارم مع الدكؿ ا ألخرل كا 

داخميػػة كطنيػػة لتحقيػػؽ ربحيػػة أعمػػى لمتبػػادؿ االقتصػػادم عبػػر قنػػكات تقسػػيـ 
كمػف حيػث . كنكعيػان  العمؿ الدكلي كذلؾ ر بة في تنمية اإلنتاج المحمي كميان 

تحقيػػػؽ مسػػػتكل إشػػػباع نػػػكعي ككمػػػي أعمػػػى الحتياجػػػات المػػػكاطنيف النتيجػػػة 
 . االستيالكية كاالستثمارية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9
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 :االستقالل الذاتي
اسػػتعمؿ ىػػذا االصػػطالح فػػي بػػادئ األمػػر لإلشػػارة إلػػى حػػؽ الدكلػػة فػػي 
حكػػػـ نفسػػػيام كممارسػػػتيا الصػػػالحيات اإلداريػػػةم دكف تػػػدخؿ سػػػمطة أجنبيػػػة؛ 
كيطمػػػؽ اوف عمػػػى النظػػػاـ الػػػذم يتمتػػػع بمكجبػػػو إقمػػػيـ معػػػيف باسػػػتقالؿ ذاتػػػي 

إلػى  كدسػتكريان  سػيان كيمارس شؤكنو الداخميػةم كيخضػعم فػي الكقػت نفسػوم سيا
 .الخارجية كالدفاع كاالقتصاد اسةفي مجاالت السيسيادة دكلة أخرلم 

 : ضراباإل
لفتػرة  زمنيػة اإلضراب ىك التكقؼ عف العمؿ بصكرة مقصكدة كجماعيػة 

 . مف قبؿ العماؿ كىدفو الضغط عمى رب العمؿمعينةم 
 :"األغمبية"األكثرية، 

كف أكثػػر طمح لكصػػؼ ذلػؾ القسػػـ مػف مجمكعػػة تكػيمكػف اسػػتعماؿ المصػ
 "أ مبيػة"أك  "أكثرية نسػبية"لكصؼ  يستعمؿ المصطمح أيضان ك مف النصؼ. 
(Plurality)   كبػر عػدد مػف األصػكات أك النػاخبيف عنػدما يكػكف ىنػاؾ أأم

المرشحيف في االنتخابات  ير أف العدد يقؿ اختيار بيف بديميف أك أكثر مف 
كتتطمب بعض اإلجراءات )أ مبية مطمقة(  ت% مف مجمكع األصكا50عف 

% ممػػػػػف يحػػػػػؽ ليػػػػػـ التصػػػػػكيت بشػػػػػأف قضػػػػػية مػػػػػا فػػػػػي 50أم أكثػػػػػر مػػػػػف 
 .بأصكاتيـ أـ ال يفعمكف ذلؾ االنتخابات سكاء يدلكف جميعان 

 ت:حق التصوي
فػػػػػػي  ـاإلدالء بصػػػػػػكتيفػػػػػػي  أك المجمكعػػػػػػةالحػػػػػػؽ القػػػػػػانكني لمفػػػػػػرد ىػػػػػػك 

االنتخابات. كفي كثير مف الدكؿ يككف سف الثامنة عشرة ىك السف القػانكني 
 .لمحصكؿ عمى حؽ التصكيت

  

http://vb.elmstba.com/t44574.html
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  الفيتو":"، حق االعتراض
 "محػػؽ االعتػػراض"سػػتعمؿ بمعنػػى كيي  "المنػػع"مالفيتػػك تعبيػػر التينػػي معنػػاه 

تتمتع بو ىك حؽ ك  .عمى إصدار تشريع مقترح ةأم اعتراض شخص أك ىيئ
الػػػدكؿ الخمسػػػةم الدائمػػػة العضػػػكية فػػػي مجمػػػس األمػػػفم لمعارضػػػة أم قػػػرار 

ىي:الكاليػات  التػي تمتمػؾ ىػذا الحػؽ شى مع مصالحيا كالػدكؿايصدر ال يتم
 الصيف الشعبية. ك مكفرنسا مكبريطانياماالتحاديةكركسيا  مالمتحدة األمريكية

 ة:الحقوق المدني
كالتي يعد الحرمػاف  ؛يمتمكيا المكاطفتمؾ الحريات كاالمتيازات التي ىي 

. كقػػد يكػػكف ىػػذا الحرمػػاف بسػػبب العػػرؽ أك ةمػػف كضػػع المكاطنػػ منيػػا حرمانػػان 
 .جنس الشخص أك الطبقة أك الديف أك بسبب اجتماعي

 : حكم القانون
الحكػػـ عػػػف طريػػؽ اإلجػػراءات التشػػػريعية بالمقارنػػة مػػع إرادة الحكػػػاـ ىػػك 

تكجػػػد قيػػػكد دسػػػتكرية لتحديػػػد محتػػػكل نػػػو ال أاالعتباطيػػػة. كعمػػػى الػػػر ـ مػػػف 
القػػػػانكف فيجػػػػب أف يكػػػػكف الحكػػػػـ عػػػػف طريػػػػؽ القػػػػكانيف كالعقكبػػػػات المعركفػػػػة 

 .الممزمة لممكاطنيف العادييف كالمكظفيف الحككمييف عمى السكاء
 :التمثيل الدبموماسي

ميمتػو تمثيػػؿ الدكلػػة المكفػدةم لػػدل الدكلػػة المسػتقبمةم كحمايػػة مصػػالحيام 
جراء المفاكضات   إلػخ... كالثقافيػة القتصػاديةكا ت السياسػيةكتكثيػؽ العالقػاكا 

م كمراقبػػػة تطػػػكر األحػػػداث فػػي الدكلػػػة المسػػػتقبمةم كتقػػػديـ تقػػػارير بػػيف البمػػػديف
 .دكرية عنيا

 :لدبموماسيةا
ىػػػي مجمكعػػػة القكاعػػػد كاألعػػػراؼ كالمبػػػادئ الدكليػػػةم التػػػي تيػػػتـ بتنظػػػيـ 
العالقات القائمة بيف الدكؿ كالمنظمات الدكليةم كالتكفيؽ بػيف مصػالح الػدكؿ 

http://vb.elmstba.com/t44574.html
http://vb.elmstba.com/t44574.html
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فػػػػػف إجػػػػػراء المفاكضػػػػػات فػػػػػي االجتماعػػػػػاتم كعقػػػػػد  المتباينػػػػػةم كىػػػػػي أيضػػػػػان 
و االتفاقيػػات كالمعاىػػدات. كيطمػػؽ لفػػظ الدبمكماسػػية كػػذلؾ عمػػى مػػا يتصػػؼ بػػ

الدبمكماسي العريؽم مف لباقة كحسف تصرؼم كتيػذيب رفيػعم كحػذر كحيطػة 
 .حفيظتوإثارة كبراعة في تحقيؽ أىدافوم مف دكف إثارة نقمة أحدم أك 

 "الشرق األوسط":
الضػػبابيةم التػػي تتسػػـ  يعػػد مصػػطمح "الشػػرؽ األكسػػط" مػػف المصػػطمحات

األكسػػػط"م ىػػػي المنطقػػػة المسػػػماة "الشػػػرؽ م ك الفكػػػرم كالمعرفػػػي باالضػػػطراب
"م كالتػي لػـ يعػد يقمب "دار اإلسالـ" أك "العالـ العربد المنطقة التي كانت تيع
فيػذه المنطقػة استعمار أقطارىػا.  طمؽ عمييا منذ بداياتيشيء مف ذلؾ كمو 
م تيا عف عمديأيفقدت ىك م كالتي ة كاألقطار المحيطة بيايتشمؿ الجزيرة العرب

 الشرؽبػػػػ" تعػػػرؼحقيقػػػيم فصػػػارت ال مواسػػػميا حتػػػى نسػػػي النػػػاس أصػػػ كزيػػػؼ
األكسػػػػط"م أك جػػػػزء مػػػػف دكؿ البحػػػػر األبػػػػيض المتكسػػػػطم أك منطقػػػػة النظػػػػاـ 

فػػي سػػائر  -ة الثانيػػة يػػ. كصػػارت تسػػمى منػػذ الحػػرب العالميالعربػػ ياإلقميمػػ
"منطقػػػػة الشػػػػرؽ  -ة ككسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ كالعمػػػػكـ االجتماعيػػػػةيػػػػالدراسػػػػات الغرب

كفػػػي أدبيػػػات لقػػػب "الكبيػػػر"  "بيريػػػز "شػػػيمكف ضػػػيؼ عميػػػوكالػػػذم ياألكسػػػط"م 
يػػػدكر يطػػػرح التسػػػاؤؿ الػػػذم : "الشػػػرؽ األكسػػػط" فقػػػطم كلػػػـ دان ر مجػػػ أخػػػرل يػػػرد

كأيػػػف  !مكلمػػػاذا؟ لمػػػفكأكسػػػط بالنسػػػبة  ؟!مكلمػػػاذا لمػػػف: شػػػرؽ بالنسػػػبة حػػػكؿ
 طمؽ عمى ىذه المنطقة؟تأسماؤه األخرل التي كانت 

  ر:الدستو 
فيػػي ىػػك مجمكعػػة القػػكانيف كالمبػػادئ التػػي عمػػى أساسػػيا تيحكػػـ الدكلػػةم 

 .ككاجباتو تيحدد سمطات الحككمة ككاجباتيام كتتضمف حقكؽ الشعب التي
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 ت:مؤقالدستور ال
ىك الدستكر الذم تعمؿ في ظمو الدكلة لفتػرة محػددة عمػى سػبيؿ التجربػة 

األمػػػة عمػػػى أمػػػؿ إيجػػػاد كاالختبػػػارم أك المكضػػػكع لمرحمػػػة معينػػػة مػػػف تػػػاريخ 
 إثػػػػر قتػػػػة عمػػػػىؤ مػػػػا صػػػػدرت الدسػػػػاتير الم عمػػػػؿ بػػػػو. ك البػػػػان دسػػػػتكر دائػػػػـ يي 

كالتحػػكالت الخطيػػرة فػػي أنظمػػة الدكلػػة كذلػػؾ  االنقالبػػات السياسػػية كالعسػػكرية
حتػى يتسػػنى لمسػػمطة الحاكمػػة كضػػع دسػػتكر دائػػـ تقػػره المؤسسػػات المختصػػة 

 تيا.مع آماؿ األمة كطمكحا الصالحة كيككف متناسبان 
 :الديمغرافيا

دراسػػػػػة الجكانػػػػػب اإلحصػػػػػائية لمسػػػػػكاف كالسػػػػػيما تحميػػػػػؿ أعػػػػػداد السػػػػػكاف 
. كسماتيـ ليـالتككيف العمرم كالجنسي مف قبيؿ  كتكزيعيـ في منطقة معينة

العالقػػػػةم المتعمقػػػػة بػػػػالزكاج كالميػػػػف ك يرىػػػػا مػػػػف السػػػػمات االجتماعيػػػػة ذات 
كاليجػػرة كالتغيػػرات التػػي كمعػػدالت الػػكالدة كالكفيػػات كحجػػـ الكحػػدات العائميةم

كقػػد تتبػػع الػػديمغرافيكف مثػػؿ ىػػذه الدراسػػات .بمػػركر الػػزمف تطػػرأ عمييػػا جميعػػان 
كاألسباب االقتصػادية كاالجتماعيػة كالسياسػية كآثػار التغيػرات فػي خصػائص 

 .السكافم كطكركا مجمكعة مف األساليب الرياضية الخاصة لتحميؿ بياناتيـ
 :الرأي العام
التي يحمميا عدد كبير مف المػكاطنيف حػكؿ مكضػكع مجمكعة اوراء ىك 

لسياسػػة الحككمػػةم  أك داعػػـ يشػػغؿ االىتمػػاـ العػػاـم كقػػد يقػػكـ بػػدكر منػػاىض
 .الداخمية كالخارجية
 :السمطة التنفيذية

ىي ذلؾ الفرع مف الحككمة المسؤكؿ عف تنفيذ السياسػات كالقكاعػد التػي 
تضػػػـ فػػػي عضػػػكيتيا رئػػػيس فالسػػػمطة التنفيذيػػػة  ي.يضػػػعيا المجمػػػس التشػػػريع

الحككمػػػػػة )رئػػػػػيس الػػػػػكزراء أك المستشػػػػػار أك رئػػػػػيس الجميكريػػػػػة فػػػػػي الػػػػػنظـ 
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كبقيػة أعضػػاء الػكزارة كالقيػػادة السياسػية أك المعنيػػة ككػذلؾ مختمػػؼ الرئاسػية( 
 .الدكائر مثؿ الشرطة كالقكات المسمحة

 :العالم الثالث
لػػة ىػػك مصػػطمح سياسػػي كاقتصػػادم كاجتمػػاعي كثقػػافيم يقصػػد بػػو الدال

الػػػدكؿ الصػػػناعية )عمػػػى الػػػدكؿ التػػػي ال تنتمػػػي إلػػػى العػػػالميف األكؿ كالثػػػاني 
دكؿ ذات المسػػػػتكل المعيشػػػػي المػػػػنخفض الػػػػ. كالػػػػدكؿ الناميػػػػة ىػػػػي (المتقدمػػػػة

مقارنػػػة بالػػػدكؿ المتقدمػػػةم كال يسػػػتقيـ فييػػػا التػػػكازف بػػػيف سػػػرعة نمػػػك السػػػكاف 
قتصػػادمم إذ كدرجػػة التقػػدـ االقتصػػادمم كتعػػاني ىػػذه الػػدكؿ مػػف التخمػػؼ اال

يرل بعض الدارسيف أف دكؿ العالـ الثالث ىي التي لـ تستفد مف ثكرة القػرف 
 .متخمفة التاسع عشر الصناعيةم كعمى ىذا تعد دكال آخذة في النمك أك دكالن 

 األحكام العرفية:
لػػػكائح اسػػػتثنائية تمجػػػأ إلييػػػا السػػػمطة التنفيذيػػػة تحػػػت ظػػػركؼ حالػػػة ىػػػي 
م إذ تسػمح ليػا بتعطيػؿ بعػض أحكػاـ الدسػتكر حتػى تسػتطيع تالفػػي الطػكارئ

بعض األخطار التي تتعرض ليا البالدم كنشكب ثػكرة داخميػة أك كقػكع  ػزك 
 الطػكارئخارجيم كفي ىذه الحالة تطبػؽ السػمطة التنفيذيػة مػا يعػرؼ بقػانكف 

  ة.الذم يخكليا سمطات كاسعة كاستثنائي
 :السمطة القضائية

المسػػؤكؿ عػػف التفسػػير الرسػػمي لمقػػكانيف التػػي يسػػنيا  ىػػي فػػرع الحككمػػة
المجمس التشريعي كينفذىا الفرع التنفيذم أك يػتـ تبنيػو بمكجػب اتفاقيػة دكليػة 
كمػػػػا ىػػػػك الحػػػػاؿ فػػػػي الػػػػدكؿ األعضػػػػاء فػػػػي المجمكعػػػػة األكربيػػػػة. كالسػػػػمطة 

عف اتخاذ القرارات بنتػائج ىػذه النزاعػات مثػؿ فػرض  القضائية مسؤكلة أيضان 
تتكػػكف السػػمطة القضػػائية مػػف ان كفػػي معظػػـ الػػدكؿ المتقدمػػة سياسػػي ت.العقكبػػا

م كفػػي حػػاالت خاصػػة فػػي بعػػض الحػػاالت منتخبػػيفك م قضػػاة مػػدربيف مينيػػان 
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كجػكد أشػخاص عػادييف فػي ىيئػة المحكمػة يتكلػكف  بعض النظـ تؤمف أيضػان 
 .التقكيـ

 رستقراطية:أل ا
طبقػػػػػة مطة خػػػػػكاص النػػػػػاسم كسياسػػػػػيان تعنػػػػػي سػػػػػتعنػػػػػي بالمغػػػػػة اليكنانيػػػػػة 

اجتماعيػػة ذات منػػػزلة عميػػا تتميػػز بككنيػػا مكضػػع اعتبػػار المجتمػػعم كتتكػػكف 
مػػػف األعيػػػاف الػػػذيف كصػػػمكا إلػػػى مػػػراتبيـ كدكرىػػػـ فػػػي المجتمػػػع عػػػف طريػػػؽ 

كاسػػػتقرت ىػػػذه المراتػػػب عمػػػى أدكار الطبقػػػات االجتماعيػػػة األخػػػرلم  الكراثػػػةم
ممكيػة فػي ككانت طبقػة االرسػتقراطية تتمثػؿ فػي األشػراؼ الػذيف كػانكا ضػد ال

كعندما ثبتت سمطة الممػكؾ بوقامػة الدكلػة الحديثػة تقمصػت  القركف الكسطىم
 .صالحية ىذه الطبقة السياسية كاحتفظت باالمتيازات المنفعية
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