
 عةـــــــــالمحاضرة الراب

 ةـــــطــــــلـــــالس

م يرجى الوقوف على أحد المفاهي الفهم ودراسة علم السياسية والمواضيع التي يتضمنه

علم السياسة، فالصراع السياسي بين مختلف الفاعلين وبين ل مجااألساسية التي تغني 

متالكها، وفي جدر بإالحاكمين والمحكومين يدور حول من سيصل الى السلطة ومن األ

هذا المطلب سنعمل على مناقشة السلطة من خالل مفهومها وعالقتها بعلم السياسة في 

 :تاالفقر ههذ

 الفقرة األولى: مفهوم السلطة.

دل ستعماال كما تإر على التسلط واإلكراه وهو المعنى األكثالسلطة في اللغة كلمة  دلت

رة السلطة هنا تعني اإلنارة والقدو، القنديل الزيت الذي يضاء به" أي السليط"على معنى 

يعني  «Autorité» ثنين األولإمعنيين  كأما في اللغة الفرنسية فهنا، على قهر الظالم

ك سلطة من نوع ما تؤدي بالذين تتوجه إليهم إلى اإلقرار بتفوق ليم هيمنة يمارسها من

يعني السلطة وهو الذي  (Pouvoir) أما المعنى الثاني، ويبرر دوره في القيادة أو التوجيه

 .1يعد مفهوما أساسيا في العلوم االجتماعية

جهات وال هي التأثير باستخدام القوة على مجموعة من األفرادل ويسال ظرن فيالسلطة  

مجموعة من القواعد القانونية،  بناءا علىإصدار القرارات النهائية في ل التحكم خال من

التأثير عليهم وفقا لتطبيقات وأحكام و توجيه سلوك مجموعة من األشخاص بهدف

ريف يمكن تع، وتشريعية تحصل عليها السلطة بناء على موقعها في قمة الهرم اإلداري

 اجتماعيممارسة بعض الوظائف لخدمة نظام  لىالقدرة عها بأنة طة بصورة عاملالس

 االلتزاماتى ضمان تنفيذ لفي تنظيم جماعي ع اجتماعيةأيضا قدرة وحدة  هيو، 2ما
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 ةعيامداف جهأ لىبر عتتع اهصفة الشرعية، لكن اكتسبتلتزامات قد ذه االهعندما تكون 

  3.قابالع التي توقع جهةالض النظر عن غب هامن يمتنع عن القيام بكل بحيث يعاقب 

من مجموعة  لىشخاص عأط لتسوهو د وم واحهضمن طابع أو مفوالسلطة تعرف 

 عجتمااإلماء لر من عكثيفها د عروق ،وماليا وعقلياا ديأقوياء جس فراد بحكم أنهماأل

د وهامة تخص كل فر ةرة حيويها ظاها باعتبارهتموا بهالذين إسيين والسيا والفالسفة

 .غير مقبوللد مجتمع من دون سلطة ن يوأقول في المجتمع، وال

ظاهرة نت وقاد كا ،ا المتعددةها بسبب صفاتهيصعب تعريف سياسية اجتماعيةواقعة  هيو 

 ينهتمام الفالسفة والمفكرحتى الوقت الحاضر موضع عناية واالسلطة منذ أقدم العصور 

 .4من قبل الجميع ليهيوجد تعريف متفق عال ومع ذلك ورجال السياسة 

و أ ،ديث عن السلطة هو بشكل ما حديث عن الدولة، وتطور هذا المفهوم تاريخياإن الح

ة بين السلط كيويمونتسفمنذ عصر األنوار ميز ، هتاستعملالتي  مرجعيةالحسب 

تنفيذ تعمل على  التي والسلطة التنفيذية ،تختص بسن القوانين والمراسيمالتي  التشريعية

 تنفيذ القوانين هيداخليا وخارجا، وأداة الدولة في القوانين والسهر على سالمة الدولة 

 السهر على تطبيق علىالسلطة القضائية في حين تعمل ة والشرطة والجيش، راداإل

ين التي تقوم بين المواطنين وبينهم وب المنازعاتومعاقبة مخالفيه، والفصل في  القانون

ها ووضع تبا لطغيان سلطلفصل بين السلطات تجنلالدولة  يهعلوكل هذا تسهر الدولة، 

 .لمواطنينل والحريات االساسية  لحقوقاحماية حدود امام السلطة ل

من  ليست سجينة مجموعةحيث إعتبرها  يؤسس لمفهوم جديد للسلطة فوكو ميشالفذا لو

ثقة ليست القوة المنبو األجهزة والبنيات التي تمكن من إخضاع األفراد داخل دولة معينة،

هي القوة أو مجموعة القوى التي تفعل فعلها وإنما  القانون،من سيادة الدولة أو سلطة 

معقدة  « وضعية استراتيجية »الذي يطلق على  االسمفي المجال الذي تمارس فيه، إنها 

في مجتمع معين، تجعل مفعول السلطة وتأثيرها يمتد كعالقات قوة في كل الجسم 
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عن و ما مجتمعية السائدة في بنيوي يعبر عن العالقات الخفالتصور الالمجتمعي، وهذا 

 نهاعيمكن التعبير والتي  نظام دائري للسلطة، والتي يشكل النظام المؤسسي مظهرها

 .5من خالل اللغة والخطاب

مواطني إلخضاع  والحكامالمتاحة للقادة هي الوسيلة واألداة  السلطة أن يبرفماكس  وأما 

والقرارات االدارية واألوامر  عن طريق اللوائح مجموعة معينة من الناسالدولة أو 

 ،، والسلطة الشرعية هي تلك التي يرى الحاكم والمحكوم أنها مشروعة ومبررةالرئاسية

 من جانبين:السلطة  تناول يبرفماكس و

 .تخاذ القرارإمن حيث األول:  

 ماعاتوالج : هي السلطة التي تتميز بالمشاركة بين كافة األفرادالسلطة الديمقراطية 

 ، والتي تؤثر تأثيرا مباشرا على المجتمع. على مستوى الدولةاذ القرارات اتخفي 

جماعة  ، أوالقرار اتخاذها شخص واحد بفرد بنيالتي : هي السلطة السلطة الديكتاتورية

ت من أطراف أخرى قد تساهم في تغيير ، وترفض أي مشاورات وتدخالقليل العدد

 طبيعة القرار.

 ارات.القرحيث تطبيق  من الثاني:

ة لى الصفبناء ع ات: هي السلطة التي تمتلك الحق في وضع التشريعالسلطة التشريعية 

 لألحكام الدستورية داخل الدولة، أو جهة العمل.  القانونية التي تمتلكها، ووفقا

 ،: هي السلطة التي تحرص على تطبيق كافة النصوص القانونيةالسلطة القضائية

، وقيامه بواجباته، وفرض العقوبات على األفراد قهومتابعة حصول كل فرد على حقو

 الذين يتجاوزن القانون. 

 ل السلطتينمن قب خاذهاتإ : هي السلطة التي تنفذ كافة القرارات التي تمالسلطة التنفيذية

 .محددة فترة زمنية في التشريعية والقضائية

 قسم السلطة الى ثالثة أنواع: وماكس فيبر
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عتمد على شرعية القواعد الرسمية تي تالسلطة ال : وهيةنيالسلطة العقلية القانو

وعادة ما تكون شديدة التعقيد، كما تكون قوة السلطة  ،والقوانين المعمول بها في الدولة

لسلطة اتعتمد المجتمعات الحديثة على ، وعليها في الدستورا العقلية القانونية منصوص

أفضل مثال على ذلك النوع من السلطة،  ولون الحكوميون همؤالقانونية العقلية، والمس

 .وهو سائد في جميع أرجاء العالم

 االجتماعيةت والتقاليد الراسخة والهياكل وهي مستمدة من العادا: التقليديةالسلطة 

جيل آلخر، فإن هذا يطلق عليه السلطة التقليدية، المتبعة في المجتمع والمتداولة من 

سر العريقة في وراثة هو الحال لبعض األكما  ،للحكم الملوك توريثالحق في منها و

 .ان )الهند(تفي راجس الحاكمة ميوار ةوأسر ،في إنجلترا تيودورأسرة الحكم، مثال 

 ريزميةالكا، فالسلطة فيها ا هامارتلعب شخصية الفرد أو القائد دوالكاريزمية: السلطة 

" أو عندما يدعي القائد أنه يستمد سلطته من الفردية للقائد هي المستمدة من "الموهبة

انين أو حقوق إلهية أو طبيعية أو "إلهام" يفوق صالحية السلطة "قوة عليا" مثال: قو

ن التباع يستعدمن يالتابعهذه القوة هي التي تجعل من التقليدية والسلطة العقلية القانونية و

 .6النهايةهذه السلطة العليا حتى 

تعد السلطة غير مشروعة في حال استخدامها لإلجبار واإلكراه والعنف أثناء تعاملها و

مع األفراد اآلخرين، وخصوصا في حاالت الحروب والتي تسيطر فيها السلطة العسكرية 

 ، فتخضع كافة األفرادفراد والجماعاتبالقوة ودون رضا األ على المجتمع الذي تحتله

ألن أساس السلطة  ،لقانون الدولي العاملخالف يعتبر موالمؤسسات لسلطتها، وهذا ما 

دستور الدولة، أو القانون المتبع في مكان وجودها، لذلك  هو وجود شرعية لها بناء على

ة المجاالت كافه في من واجب السلطة أن تحترم الحقوق اإلنسانية لألفراد، وتضمن تطبيق

 .7تصادية، واالجتماعية بأسلوب صحيحاالق
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 .السلطةب السياسة عالقة علم الفقرة الثانية:

الدراسة الخاصة بالدولة  يعتبرة علم السياسأن  Roger Saltauروجر سولتو يرى 

بينها  أنشلعالقات التي تالتنظيم  هدافها ومؤسساتها التي تسمح بتحقيق وجودها الفعليأو

ى نظر الين يجب أمن هنا و ،الناس عامةتداولها االفكار التي يومختلف  فرادوبين األ

 نأي أ االخر،ي بجميع عناصرها وليس الى عنصر معين دون في شموليتها أالدولة 

 ،عتمادا متبادال في احداث تلك النتائج الجديدةإستجابة يعتمدان في وجودهما، التأثير واإل

ال تلك العالقات بين الفرد وبين الجماعات لغرض إن تلك الجهود ما هي أويمكن القول 

نيل  نسان يطمح فيإن كل أو لغرض التأثير في توزيع السلطة، وأالمشاركة بالسلطة، 

 هنفسو يريد احتكارها لأ والمثالية،االنانية  هما كوسيلة لتحقيق اغراضإلطة، و كسب السأ

سياسة لمختصين في علم الويؤكد ا علية،وعاطفة الهبة التي تهيمن  هشباع رغباتإلغرض 

 هعتبارإلسياسة دراسة تنصب على االنسان بأن علم ا (،Carlin) كاتلنمريكي ومنهم األ

بحث االقتصادي الذي ي لإلنسانكما هو الحال بالنسبة  ،كائنا سياسيا يبحث عن السلطة

 .8ساس في كل سلطةن القوة هي العنصر األأن نجزم بأذن يمكن إ، عن الثروة

 القائمة العادلةغير  المنافسةن السلطة تمثل نوعا من أفيرى  (E.T.Hiller )هيلرما أ 

القوة فالقوة والسلطة،  يز بينيمالتحيانا، ولكن يجب أساس من العنف وربما الغش أعلى 

من  جزأن تكون أجميع االحوال ال يمكن  تبقى عنصرا من عناصر السلطة، ولكنها في

 هبشكل خاص عندما تواج هن التمييز بين السلطة والقوة يفرض نفسأحيث  ،السلطة

 ،تفقد رجاحتها في تفسير السلطة ، وبالتالي فالقوة9السلطة باعتبارها ظاهرة سيكولوجية

ديد ى سير االحداث وفي تحن السلطة هي الكفاءة في التأثير علأخرون بأن يرى في حيو

حوال التي يكون فيها الفرد على درجة من التأثير يتحقق في األ وهذاخرين، سلوك األ
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و جماعة أتغيير سلوك فرد  ةلوسهبرف نفسي مالئم، بحيث يستطيع الكفاءة وفي ظ

  فيه. بالشكل المرغوب

هدافها أى الدولة بمفهومها الذي يعبر عن ن نرأيمكن  السيادةوالسلطة ولذا فتوفر شرطي 

، فرادلعالقات التي تنشأ بينها وبين األمؤسساتها تسمح بتحقيق وجودها الفعلي، وانرى و

 ،على منهاألهيئة العليا التي ال توجد سلطة هي ا ن السلطة التي تتمتع بكامل السيادةأي أ

محكومين، ز بين الحاكمين والالتميييتمثل في سياسي متقن ن الدولة تتمتع بتنظيم أي أ

 وقوة ةنظمة عقاب منظمأظيما وذلك من خالل وجود قوانين وكثر تنأن الحاكمون أحيث 

  .10مادية تستعملها في تنفيذ قراراتها وتحت تصرفها دوما

 إنوالقرارات،  صدارإجتماعية تهتم بأمر إلو الجماعات اأن المحكومين أردو وبويؤكد 

 المؤسسات هي التي هذهن أ حيثبنشاط المؤسسات السياسية، كان هذا الموضوع متعلق 

ن أو ،جل اتخاذ القراراتأالذي هو جوهر الصراع من وجل السلطة أتهتم بالصراع من 

كام تعيين الح عراف وتطبيقات وتقاليد خاصة بطريقةأ به كل مجتمع سياسي توجد

ات، الحاج هذهدستور ثابت هو الذي يستجيب لمثل ن وضع أتخاذ القرارات، وإوطريقة 

توزيع عمليات اتخاذ القرارات السياسية، يتكون تعمل على  المؤسسات التي هذهوداخل 

 .11السياسيما يسمى بالنظام 

ام ن تتم اال بمعرفة النظأوالعالقة بينهما ال يمكن  هن معرفة عمليات اتخاذ القرارات هذإ 

القرارات ستبقى عملية ذاتية تتحكم بها االعتبارات  ن عملية اصدار، وأالسياسي

يكون قد قام بعملية تقييم واسعة لجميع  هقرار بإصدارفالشخص الذي يقوم  ،الخاصة

ية جماعية، لقض هسيشعر باالرتياح عندما يكرس نفس ه، فاإلنسانوضاع التي تحيط باأل

حققها ال يستطيع ان ي التي هففي النشاط المشترك يحقق االنسان طموحة ويحقق رغبات

 خارج الجماعة.
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 بأمر اتخاذ القرارات، لكن اتخاذ القرارات هو شك تهتم بال نسانيةالجماعات االولهذا ف

جل السلطة الذي هو في أالتي تهتم بالصراع من  موضوع نشاط المؤسسات السياسية

 عراففيه أن كل مجتمع سياسي توجد القرارات، وأجل اتخاذ أمن  الجوهر صراع

 قتربتإكلما وبالتالي تخاذ القرارات، إة وتقاليد خاصة بطريقة تعيين الحكام، وطريق

بالحاجة  وزاد الشعور ألعضائهامعها الحساسية  للوصول الى السلطة زادتالجماعة 

  .12موضوعيالقواعد الخاصة بالنشاط السياسي بشكل  هلتثبيت هذ

المؤسسات عمل يحدد  وات يجالحا هن وضع دستور ثابت هو الذي يستجيب لمثل هذإ

ما بينها يفالمؤسسات يتم توزيع عمليات اتخاذ القرارات السياسية  هوداخل هذ السياسية،

ن معرفة عمليات اتخاذ القرارات والعالقة بينهما ، وأيتكون ما يسمى بالنظام السياسيل

 مفكري عترف بعضمن هنا ي، والنظام السياسيكيفية اشتغال ن تتم اال بمعرفة أال يمكن 

، قبالمست لن يحل محل القانون الدستوري في دراسة النظام السياسيه نأعلم السياسة 

 تكوين الهيئاتوضح كيفية هو الذي ي ألنه، مجاالت اخرىبقى من اختصاص يسنما إ

ثير التي لها تأ في تحضير القراراتوالسياسية وطريقة عملها ومدى مساهمتها  اإلدارية

 .التي يصدها النظام ككل وظائفمؤسساتية والال بنياتفي ال

 ه، ولكنارات طبقا للنظم القانونيةمر اتخاذ القرأون الدستوري يبين لنا بمن يتعلق القانو 

لع بها علم يضطتي المهمة الوبالتالي ف القرارات، هال يبين لنا من يتخذ في الواقع مثل هذ

  .سلطةال اتخاذهاالتي ساعدت على السياسة تقتضي تحليل محتوى القرارات والعوامل 

ن المنطلق القانوني ال يكشف عن محتوى اتخاذ القرارات، انما يكشف أويرى اخرون 

عجز المنطلق القانوني الكشف عن المحتوى و القراراتاتخاذ  هعن الشكل الذي يتم في

ليل تحدخل في الأالذي  السوسيولوجيهو المنطلق  ،الذي دفع الى البحث عن منطلق بديل

طريق  عنه ليإي تحليل نشاط الجماعات المنظمة وما تصبو أ، نشاط الجماعاتلالسياسي 

وما يملكون من خاصية  ،و غير مباشرأضغطها على النظام الحكومي بشكل مباشر 
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، اعيةاالجتمعدة خصائص مشتركة، والتي لها تأثير فعال في سير الحياة  وأمشتركة 

 .لى تكوين الجماعات المنظمةإ وهي التي تشكل المحفز الذي يدفع

وى سير السلطة يعتمد على تقابل قن في أ لخصتتساسية أهذا المفهوم يعبر عن فكرة و

فرض مفاهيمها بكل الوسائل منه الغرض يكون جتماعية مختلفة، ودخولها في صراع إ

عات الجما هن القرارات هي ثمرة الضغط التي تمارسإف ، وبالتاليالتي يمكن تصورها

ثمرة عملية التقابل الذي يتم بين الجماعات ذات  باألحرىالواحدة على االخرى، او 

يجب التمييز بين  ه( ان Dahl داهلويرى السيد )  الحكومية،بما فيها الهيئات  المصلحة،

 13في اصدار قرار. والتأثيرسهام في قرار اإل

ن كان إتخاذ القرارات، وتمارس دورا كبيرا في عملية االسياسية الجماعات وتبعا لهذا ف 

لم يضع حدود أو سقف يضبط مستوى ن القانون أل، حدد على سبيل الدقةهذا الدور غير م

أن  ينبغيولهذا صدار القرارات، إالشخص الذي يملك حق التأثير بل حدد في النهاية 

 ،صدار القراراتإفي  التأثيرال يتعدى حدود البشرية دور الجماعات  نأيدرك الفرد 

المهمة، ولذا  هذهالقانون مثل  هوكل لأمناطا بالشخص الذي  األخيري يبقى في والذ

ادية قتصطرح الجوانب اإلي السياسيةبين المفهوم العام للسلطة والسلطة فالتمييز 

ل بالقضية التي تهيمن على ك علقرابط يت إيجادلى حين إجتماعية للسياسة جانبا واإل

 سياسية.الة طبيعوالتي ال تخرج عن ال القضايا،
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