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 ارتباطات تعريف علم السياسة واتجاهاته

العامة اسة بالسي تعلقسس التي تم واأليرتبط تعريف علم السياسة بمجموعة من المفاهي

المواطن ن العالقية بي دباألساليب التي تحدكذلك و ،المؤسسات الحكوميةبتدبير ودولة لل

تكامل بين هذه المفاهيم وعلم السياسة  إيجادوصناعة القرار السياسي، كما أن  والسلطة

يتطلب مناقشة بعض اتجاهات توظيف مواضيع علم السياسة فيم يتعلق بكيفية ممارسة 

 لى صناعة القرار السياسياسي والوسائل المعتمدة للوصول إسيالسلطة داخل النظام ال

  وامتالك القوة من داخل النظام، وهذا ما سنحاول مناقشته في هذه الفقرات:

 : ارتباطات تعريف علم السياسة.لول الفقرة األ

كري جدل فلتوضيح العالقات المتداخلة في تعريف علم السياسية يجب االنطالق من 

علم ة علم السياس هيعتبر، فالتصور األول مختلفينتصورين يجمع  كان وال زالقديم 

خر يعتبره علم يساعد على ، وهناك اتجاه آسلطةالعلم  هيعتبر الثاني تصورالدولة و

 ، وهذا ما سنعمل على توضيحه في هذه الفقرة.صناعة القرار السياسي

  الدلولة. علم علم السياسة :ألوال

هذه و ،دولة من حيث نشأتها وتطورها وسلطاتها المختلفةدراسة البعلم السياسة  هتمي  

 أفالطلونكن فالسفة اليونا قدمحيث  ،اليونانية والقانون الروماني بالفلسفة تتأثرالدراسة 

لة وأهتم الرومان بالقانون )الدو )المدينة الفاضلة( خالقيأالدولة ككائن فلسفي  أرسطلوو

تنظيم ك المالئمة مع فترة الظهورفي  الدولةأسباب التركيز على ، وترجع ككائن قانوني(

ل الدولة كتنظيم شامولذا ف، اشكال التنظيمات االنسانية وأرقى في ذلك الوقت يحداث

 .1حتكار الدولة للسياسة داخليا وخارجياا و ما يعتبروهيضم جميع المواطنين، 

، فةهتمام المفكرين والفالسار ومحشكلت الدولة فعند اإلغريق  يعتبر هذا التصور قديما

اقلة العللدولة أن اإلنسانية الحقة و ن من خالل تبريرهميرو أرسطلوو  أفالطلونحيث أن 
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من  تبقى في مأمنلى عن الواقع المتفسخ والية تتعاتنجلي إال في دولة مثال تظهر و

 في إطار دولة ترمي أن تحقيق السعادة ال يكون إال كما، السيرورة العمياء للتاريخ

يرت أثبمقومات الدولة المثلى والمسيحي الفكر اإلسالمي و، وانشغل رلتحقيق الخي

في الفكر  الكنيسةالعالقات بين الدولة والخالفة وبالدولة الشرعية و إشكاالت مرتبطة

أصول الدولة و في بحث ال سفةاول معظم الفالحيث حالسياسي الحديث و المعاصر 

 . السيادة والعقد والشرعية ظهرت مفاهيموبالتالي  ،ركانهاأغايتها و

رى أن علم السياسة هو علم دولة يعكس هيمنة التيار القانوني في دراسة هذا التصور ي

أرقى شكل للتنظيم االجتماعي ويعتد هي عتبر الدولة الذي يوالظواهر السياسية 

هميتها لم تعد أالدولة رغم  هذا التوجه أن ، ويؤخذ عنبالتشريعات والقواعد القانونية

وما تنطوي  نظمة السياسية الديمقراطيةوخصوصا مع تطور اال تحتكر الحيز السياسي

الدولة هي الفاعل  لم تعد ، إذاالمواطنة أساسعلى واسعة  ةعليه من مشاركة سياسي

ت والفاعلون المؤسسالى الحد الذي تعددت فيه إ، فقد تعقد النظام السياسي لوحيدالسياسي ا

التركيز على الدولة يهمل الكثير من المؤسسات ، ونظمة الديمقراطيةوخصوصا في األ

ن ألى إتصف هذا التعريف بالنظر ، ويلسياسية الواقعة خارج نطاق الدولةوالعمليات ا

 .للظاهرة السياسية وال يدرك الطبيعة الحركية نشاط سكونيالسياسة 

 .علم السياسة علم السلطة :ثانيا 

التطور التنظيمي للمجتمعات البشرية  لىإ السلطةوعلم السياسة بين االرتباط يعود 

التي رأت بأن  ،في الدراسات السياسية ظهور المدرسة الحديثةوية وبزوغ الديمقراط

ينما أداخل المجتمع  ولكن عالقات القوةفقط  الدولةل يدرس موضوع علم السياسة ل

عالقة قوة بين  بأنها وتعرف السلطة ،التي توجد داخل مؤسسات الدولة فيهابما  وجدت

وك االمتناع عن القيام بسلأوه يام بطرفين بحيث يتمكن أحد الطرفين من دفع آخر للق

هذا د، ووالقدرات القيادية لألفرا همها القانون والدستورأوللقوة مصادر عدة  ،معين

لى اومن ثم  ،للدولةالقانوني  الى اإلطار رفالعالتعريف نقل الدراسات السياسية من 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



و في أي الدولة ينما وجدت سواء فأشكل عام مركزا على عالقات القوة المجتمع ب

  .سرو األأ و القبائلأ االحزاب السياسة

 صعوبة تحديد موضوع الدراسةوميته المفرطة ممن حيث ع وقد أخذ على هذا التعريف

سات المؤسوالدولة واالحزاب السياسية  إطارفي  توجد الالتي تلك حتى عالقات القوة و

يضا في الكثير من المؤسسات والمنظمات والجماعات ذات الطابع أتوجد إنما و ،فقط

لو أسة عالقات القلوة يدرس علم السيا هليصير السؤال: ، ومن هنا التجاري والثقافي

ن مور أعقيد األ؟ ويزيد من تسر لوغير ذلكينما لوجدت حت  في الشركات لواألأالسلطة 

 ،تعقدا في بنيتها وفي عالقات القوة داخلها من بعض الدول أكثربعض الشركات قد تكون 

همية من عالقات القوة داخل أ أكثرسر قد تكون كما أن عالقات القوة داخل بعض األ

 .زابحبعض األ

 :ن علم السياسة يدرسإف اإلطارلوفي هذا 

النقالب، ا ،، االنتخابةوراثسواء عن طريق ال الكيفية التي يصل بها الناس الى السلطة

توطيد ة كيفيداخل المجتمع و سياسيعمل الالالطريقة التي يمارس بها الناس ، والثورةو أ

 .العالقات العامة

جال ركيفية التي يحتفظ بها ساليب والممارسات التي تعلم الاآل كما يمكن أن يدرس

واالستمرارية في الحكم، وفي كيفية إستمالة المعارضة وامتصاص  بالسلطةالسياسة 

 قوتها وترويضها واحتوائها.

للضغط على  المتاحة للمعارضةالمشروعة وغير المشروعة االساليب  وقد يدرس كذلك

 ومن يكون في الزعامة. السلطة

البنية االجتماعية والسياسية وكل المؤسسات الفاعلة  ويدرس ةقد يهتم علم السياس وأخيرا

 في التنظيم الهيكلي للدولة.

  السياسي. القرار ةعانعلم لصالسياسة  ثالثا: علم

تعتبر عملية صنع القرار السياسي محل اهتمام علمي في الدراسات السياسية بمجاالتها 

 على القرارات الداخلية في الدولة،ة عد عملية قاصرتولم  ،المختلفة وفروعها المتباينة
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سة ترتبط هذه المدرلمستوى الدولي، وعلى امتد إلى القرارات التي تتخذها الدولة تبل 

 للممارسة"  لملوندأ جابرييل"تعريف  التي ترتكز علىارتباطا عضويا بالمدرسة الحديثة 

 ، وتقوم هذه المدرسة على مجموعة من الخطوات:عملية صنع القرار السياسية على أنها

 .خطوات صنع القرار -9

  .المعنية المؤسسات-2

  .دور القادة وخلفياتهم وتفضيالتهم -2

  .وع القرارات المتخذةن -5

في فهم طبيعـة الـنظم  ة صنع القرار السياسي، تعد مدخال مهماكما أن دراسة عملي

تحليل ف ،السياسية في جميع دول العالم بصفة عامة، ودول العالم الثالث بصفة خاصة

عمليـة صنع القرار تكشف عن مدى ديموقراطية األنظمة الحاكمة في العالم الثالث، 

ـور هذه األنظمة، والتوجهات األساسية للنخبة الحاكمة، ومن هم األشـخاص ودرجة تط

المسـيطرون علـى العملية السياسية؟ وكيف يديرون الدولة من خالل القرارات السياسية 

 .المختلفة ولصالح مـن؟ وأساليب هؤالء في صنع واتخاذ القرارات؟

هامة  إلى نتيجة السياسي لمتتبعة لعملية صنع القرارا الدراساتبعض وقد خلصت  

اتسعت دائرة المشاركين في صنع القرار السياسي من حيث عدد  تتركز في أنه كلما

 عن تكشفال وإؤسسات الدستورية الفعلية، ، ومن حيث أدوار الموالجماعات األفراد

النجاح  تتطـور حقيقـي فـي أداء النظـام السياسي نحو الديموقراطية وبالتالي فإن احتماال

 . 2ةحتماالت الفشل فـي إصدار القرارات السياسياتصبح أكبر من 

ان ك ابـة مخرجـات النظام السياسي أيا"بمث، هي ديفيد إيستلونفالقرارات كما يعرفها 

ه كانت هذ سـلواء ،لوالتي يتم من خاللها التلوزيع السلطلوي للقيم في المجتمع ،شكله

لواعي ااالختيـار عملية صنع القرار بأنها عمليـة م تعريف توي  "القيم داخلية ألو خارجية
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ديدة ال يخلوا أي منها من عنصر الشك، ومن ثم فإن أساس عملية بين بدائل متاحة وع

 .صنع القرار هي الخيار بين البدائل المتاحة

 السياسة.علم : اتجاهات تعريف الفقرة الثانية

 السياسة هي فن الحكم. :لوالأ

ط سقرا)الماء من أمثداليونانيين القكتابات  يتطلب العودة الىفالسياسة عندما نتحدث عن 

ي هو الذي يعرف هذا سايهي فن الحكم والسسة ايالس نأ قراطس يث يرى( حنطلوأفاللو

ياسي منهم السف ،في كسبهم منه ساوت النافيت فنهي  قراطس سة عندايالتالي فالسبون فال

ن السياسة هي أ ،نطلوالفأينما يرى ، بهديجيال ن ومنهم من فهذا ال دالذي يجيالبارع 

 االتجاههذا أن  يالحظ، نفوالسياسي هو الذي يعرف هذا ال ،رضاهمبراد ففن حكم األ

حيث ، الرضا الشعبيبالسياسية  األدبياتفي  ممباشر على ما يعرف اليو لشكبيركز  

 القوة وال قرضاء المحكومين وليس عن طرين بالحكم يكون أعلى  االتجاههذا د أك

ياتها كوا في حروشا أثنيايمقراطية دفي كنف ن كروفالم هؤالءعاش د في ذلك فق رغرو

 .وأسهموا في تطويرها العامة

 صراع عل  الحكم.فن ال: السياسة  ثانيا 

فراد والجماعات من ين األبهي صراع مستمر  ياسةالس نأ االتجاههذا  بصحاأيرى  

التالي بطة ولهي مجال الس ياسةالس نإ جنثالورهانز ملوال ق دفق ،الوصول الى السلطة لأج

 ياسةالس أن ميكافيلليينما يرى ، ب3القوةتحقيق  لمن أجمال الكيعطي ياسي السل عمالف

ي ف لهي معركة مستمرة تتمثو ،ليهابين من في السلطة ومن يطمح إ معركة الإما هي 

 راعصال تعنيياسة السن أ االشتراكيينغلب أوكذلك يرى ، القوةمن يمتلك ى راع علصال
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مرتبط ال ط االجتماعيالنشا" أنهاعلى  ترلوتسكي عرفهايبين الطبقات داخل المجتمع، و

راع صهي  جلورج كاللولوسد عنالسياسة و ،لطة"الس نيل لمن أج فاحالكب قعلى نحو وثي

ة ، كما يهدف من وراء السياسوليةدوالقتصادية حول السلطة االالمتنافسة ين الطبقات ب

 نإومع ذلك ف،  4عنهاع فدلوا وصيانتهاالطبقية صالح الم قلة لتحقيدوسلطة الدام استخ

راع صالبيمانهم إغم ر ،5نرلودلوبيي رفلو رت ألوين لوبلورمثال أمن  االشتراكيينعض ب

  صادية.االقتير بادعلى الت نراع السياسي ويعولوصفكرة ال ننهم يرفضوإف ،الطبقي

 .لسياسة هي النفلوذ السلطلويا :ثالثا

ن وعلى الرغم م ،وذفسط النب لهي السعي للسلطة من أج ةاسيالس نفإ وفق هذا االتجاه

 ،وذفسط النبف من دفا حول الهالختاهناك  إال أن ،(وذفالن )بسط فداق حول هذا الهالتفا

خرون أيرى  ،ذاتية تحقيق مصالحالهدف من وراء السياسة هو  ن أفبينما يرى البعض 

 توهي توجها ،صالح العامال قف هو السعي لتلبية احتياجات المجتمع وتحقيداله نأ

ن أبعض لامبدئيا يعتقد حيث  ،هدافى الكثير من التحايل في توضيح األملتوية تقوم عل

ن النشاط ماما عالبحث عن الحقيقة حول كيفية ممارسة البشر للسلطة قد يكون منفصال ت

ولكن عمليا تمثل األفكار السياسية بعض  ،لى ممارسة هذه السلطةإالفعلي في السعي 

ما ، هو إن محاوالت تجاهل ذلكأاإلنسان السياسي، وال شك في أهم األسلحة في ترسانة 

يديولوجية سياسية مثيرة للجدل على إت متكررة متعمدة لتقديم و محاوالأنه أمر ساذج أ

ى نيل لن ممارسة السياسية يؤدي حتما إعتبر أيوهو ما فيها،  ال جدالنها حقيقة سياسية أ

 السلطة ومن تم امتالك نفوذها.

 ياسة هي فن الخداع. : السابعار

ن فهي "  ياسةالس نأانطالقا من عنوان هذه الفقرة فإن مجموعة من التعاريف توصف 

، "اع لوالمسالومةدالمكر لوالخ"هي  ياسةالس نأو "اعهمدخ قحكم البشر عن طري
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ياسي مخادعا، كلما كان الس نكا كلما، واعدالمكر والخ دهو الذي يجي الناجح والسياسي

 .6طوللى االحتفاظ بالسلطة لمدة أقادر عناجحا و

حيث  ،تقوم على إظهار نصف الحقيقة العالقة بين الحكام والمحكومين في الدولة أنكما  

مؤدية إلى اتخاذ قرارات من أجل المجتمعات والمجموعات ال جراااتاإلطرق وأن ال

  ."تبقى غامضة البشرية

حكومة القة بها كعلم دراسة الدولة وما له عالبأنه السياسة  علموعموما يعرف 

خذ على هذا التعريف عدم ، وأوالمؤسسات الرسمية المتفرعة عنها أو المتصلة بها

 .ضيق وفى حدود الدولة إطار فيحيث حصر علم السياسة  هشموليت

 .السياسة علم لومضامين مرادفات: الفقرة الثالثة 

مة لدولة والحكودراسات علمية ل إلى السياسة علم مجال تقسيم يمكنفي هذه الفقرة    

  ودراسة تطور الدولة والقوة في العالقات داخل الدولة:

 لوالحكلومة. للدلولة العلمية ألوال: الدارسة 

لد ال هارلو مقولته من ينطلق السياسة علم لمجال الجيد التعبير أنتنطلق الدراسة من  

 أيضا نكالشهيرة حول السياسة "فالسياسة هي ليس كل ما يتعلق بحكومة الدولة ول سلويل

وبنظامها  الدولة بحكومة كما أنها ال تتعلق فقط ،7مؤسسة'' كل خلف والتأثيرات بالقوة

مثل الكنائس والجمعيات والشركات، ولكن  محددة وقوانين بقواعد والتي تنظم االجتماعي

 لموفي هذا االتجاه ذهب العا المجتمعات، داخل البشرية بالتفاعالت أكثر تهتم  أصبحت

يم تنظ يعمل علىكيف ما كانت طبيعته سياسي ال نظامال أنالى  رت داهلرلوب الهندي

التي  ةالبشري اتالجماع كلولذا فلسلطة، وا الحكمداخل الدولة بما فيها  البشرية العالقة

 بالسياسات اشرمب ثر بشكلتأسياسية، وهي غالبا ما ت تكون ألنتطلع تسير في هذا النظام ت

 الحكومية.
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ن أتقوم على  Lord Acton, Godnow مثل  القدامى المنظرين راءآوبالعودة إلى    

 يرون وغيرهما Deutschولكن   الدولة، دارسة على فقط يقتصر أن علم السياسة يجب

 ,Gutle,ذهب ي بينما ،وهي المعنية بالدراسة جوهر في الدولةالهي  الحكومة أن

Gulchrist  Laski علم فإن ولذا لحكومةا عن الدولة فصل يمكن ال  أنه ،خرونوآ 

 الدولة علم أنها على السياسية العلوم على أطلق  ولذلك كليهما، يشمل أن يجب السياسة

الدولة منذ العصور  بها مرت التي المختلفة المراحل دارسة يتطلب ذاهو والحكومة،

 الدينية بالدولة ومرورا المدينة ودولة القبيلة دولة من بدءا القديمة والمعاصرة

 في تبرز الحديثة، التي الوطنية أو القومية بالدولة وانتهاء واإلقطاعية براطوريةواإلم

 وارتباطا مع ذلك تؤسس 8،لويستفاليابالتحديد بعد معاهدة  عشر السابع القرن في أوروبا

 الهامة التفرعات حدأ نأ عتبارا على السياسي النظام مع وثيقة لعالقة السياسية العلوم

 نظموال الحكومات وأشكال الحكم طريقة دراسة تضمنتالتي عرفية الم الحقولمن  حدوأ

 وغير الديمقراطية بين ما الحكومات وتقسيمات الدستورية، وغير الدستورية

 بادلالمت واألثر والثقافي، واالقتصادي االجتماعي مع السياسي وتداخل الديمقراطية،

 .  عصري دستوري وقانون سياسي نظام صياغة على التداخل هذا لمثل

  الدلولة. تطلور ثانيا: دارسة

 المنظمات ومستقبل وحاضر ماضي دراسة هو  السياسة علم إن  R.G. Gettle حسب

 تفاؤلية، بغةص يضفي السياسة لعمل التاريخي البعد هذا و السياسية، والنظريات السياسة

 على يساعد أن يمكن والنظريات السياسية المؤسسات وحاضر ماضي دارسة إن إذ

  بعض يف يعني إنما والوظيفي التاريخي تطورها سياق في الدولة وضعالدولة، ف طويرت

 هذا  يأخذ حيث المجتمع خاصة داخل سلميا الصراعات  تسوية  وتجلياته مظاهره

 األدوات نوم ،اواقتصادي اطبقيوقد يكون كذلك ، ا، سياسيا، إداريااجتماعي اطابع الصراع

 ةواألنظم القوانين العامرة، المجتمعية والصراعات اعاتالنز لحل الدولة طورتها التي
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لية االنتخابات الدورية آ أن اعتبار على الديمقراطية والممارسة  االنتخابات واللجوء إلى

ناجحة لتفريغ االحتقان الشعبي وبث روح المنافسة اإليجابية بين التشكيالت المجتمعية 

 عالم والرأي العام.مصالح واإلغط والالمختلفة ومنها األحزاب وجماعات الض

 .داخل الدلولة العالقات في ثالثا: القلوة

 أنه هوو بسيط لسبب السياسة علم في المواضيع أهم أحد هي السياسية القوة قضايا إن  

ذو  ارغةف تفاعالت إلى تقلصيوس ،بدونه تكون السياسة مفرغة المضمون وبدون معنى

 مالمفهو حيث من القوة أن إلى اإلشارة من بد الوهنا  ،دوارعديمة الجدوى واأل تركيبات

 والدولية.خارجية وال المحلية السياقات بين تتوزع

من والقضاء الشرطة واألال يمكن ألحد االستغناء عن أجهزة  عل  المستلوى الداخلي:

جراء العديد من اإلصالحات إال بالقوة نه ال يمكن إومراقبة الوحدات اإلدارية، كما أ

ل بها طوعا، وك البعض قبولمع المصالح الشخصية للبعض وعدم  هابسبب تناقض

 .9مواطن يواجه في حياته اليومية قواعد وقوانين يجب التقيد بها واال تعرض للعقوبات

: يتمثل في أن تأمين الدفاع عن الدولة ال يكون أساسا إال المستلوى الخارجي عل 

ية التي يفرضها الدفاع عن األرض باالعتماد على القوة المسلحة وكل الوسائل الماد

والشعب، ولهذا ال يمكن لبلد أن يبني سياسته على الرفض المطلق وغير المشروط للعمل 

 العسكري، وبالتالي فكل بلد يجهز ما يستطيع من قواة عسكرية للدفاع عن سيادته.

 ى: ترتكز أساسا على موازين القوى أكثر ما ترتكز علعل  مستلوى العالقات الدلولية

واحترام السيادة، فعدم المساواة بين دول األعضاء في المجتمع الدولي  المساواة والعدالة

يظهر بشكل كبير في مجلس األمن حيث الدول القوية التي لها عضوية دائمة تفرض 

 تبعاداسسياستها بما يتماشى ومصالحها الدولية، وحتى القانون الدولي غير قادر على 

حكامه تهدف إلى تثبيت اتفاقاته حول االستعمال الشرعي ديد من أى القوة فالعاللجوء إل

 للقوة.
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ولذلك فكل ضعف للقوة يعني تراجع للسلطة ويفتح الباب واسعا أمام التجاوزات 

والصراعات العنيفة التي تؤدي إلى الفوضى فتقضي على وحدة المجتمع الذي سيتراجع 

حيث سيكون ال محالة  لوماس هلوبستمن حالة المدنية إلى حالة الطبيعية وفق تصور 

من حرب أهلية ستعيد تشكل القوى من جديد وإحياء قوى قديمة قد تكون ممثلة في فرد 

 .10أو هيئة صغيرة تنفرد بفرض األمن عن طريق القوة

عطيه ي بشريا سعيلهذا فوجود القوة في العالقات المختلفة سواء داخليا او خارجيا هو و

 مع ناسبيت بما رض الواقعأ على بالتالي تسمح له بممارستها، ووالنفوذ والسلطة القوة

 .  الدولة والحكومةمصالح 
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