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أا حزبيت أا ددييت ،يهذف مً خالل أوعطخه اأغماله إلى وعش زلافت البحث الػلمي احػزيز
مبادئها اكيمها بما ال ددىافى االثلافت إلاشالميت ألاؼيلت.
هما يصعى املشهز إلى حشجيؼ الذساشاث االبحور الػلميت اإدجاد أسضيت معترهت
للحواس اجبادل الخبراث األابحار الػلميت بين مخخلف املؤشصاث الخػليميت امشاهز
ألابحار بما دخذم جوطيذ الػالكاث املخيىت بين العػوب .
اجحليلا لهزٍ ألاَذاف دضؼ املشهز ول خبراجه اخبراث أغضاء لجىخه الػلميت جحذ
جؽشف الجامػاث االطلبت مً خالل وعش محاضشاتهم غلى ظيل َزٍ الصلصلت الػلميت،
همصاَمت مىه في إزشاء املىخباث بالذساشاث االبحور الػلميت.
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جوطئت
الهذٍ الشثيسخي لهزا اإلآياط َى بمذاد الؿالب بإسغيت مهشَيت ؤٗاديميت في مجا ٛنلم العياظت مً خيث
اإلااَيت و اإلاُهىم الهام ،و ٖزا مً خيث جدليل ؾبيهت َزٍ اإلاادة و جؿىسَا ال٘شوهىلىجي باظخهشاع ؤَم
اإلاذاسط و اإلاىغىناث ألاظاظيت في َزا الخٓل.
 ألاَذاف الػامت
جخمُطل اإلاادة الهلميت التي يشج٘ض نلحها اإلآياط خى ل ٛحهمئ مهشَت الؿالب بمادة الهلىم العياظيت مً
خيث اإلااَيت ،ال٘شوهىلىحيا ،اليشإة و الخؿىسل و اإلابادت ألاظاظيت التي ييبوي نلحها خحز َزا الهلم ،مو الترٖحز
نلى ججىيذ اؾالم الؿالب نلى الخالصم الخخمي اإلاىحىد بيىه و بحن الهلىم ألاألاشيل الاوعاهيت و مجها و اإلااديت  ،و نلى
اإلاىهجياث اإلاخمحزة و الخاضت اإلاعخخذمت في نلم العياظت.
 الىخائج املدصهذفت مً جذسيض امللياس  :و همحز َحها
أ  -هخائج مسجبطت بخجويذ الشؼيذ الىظشو
 نػذ مهلىماث الؿالب بال٘م الػشوسرل مً اإلاادة الىكشيت التي حعمذ له بالخٙىيً اإلاُشوع و اإلاىؿٓيفي مجا ٛالخخطظ (الهلىم العياظيت).
 جبعيـ اإلاهشَت و ؤلادسإ ،بمهجى جٓذيم الهلىم العياظيت للؿالب بطىسة ظلعت و معدعايت ،مًألاال ٛجدليل و جُ٘ي ٚالهىاضش اإلاٙىهت إلاجا ٛالذساظت بؿشيٓت حعمذ للؿالب بةنادة جشٖيبها راجيا.
ب -هخائج مشجبطت بخفػيل املهاساث الخحليليت

 جؿىيش مهاساث الؿالب في جدذيذ و اظخخذام الىخذاث الىكشيت و اإلااظعاجيت اإلاؿلىبت في دساظت الهلىمالعياظيت ،و بؾالنه نلى ؤَم ؤلاظخدذازاث الخاضلت في َزا اإلاجا.ٛ
 بزشاء الشضيذ اإلاهشفي الىزاثٓي للؿالب بخىححهه هدى الاؾالم نلى ؤَم ال٘خاباث اإلاخخططت في َزٍ اإلاادةفي بؾاس مٓاسبت هٓذيت مىغىنيت.
 جدشيْ ٚذساث الؿالب َيما يخظ ؤلاْبا ٛنلى الاحتهاد في مىاْشت ْػايا العاخت العياظيت الذوليت ،ؤلاْليميت و اإلادليت ،الظيما و ؤن َزا اإلاجا ٛيهشٍ حًحراث ظشيهت و مخالخٓت.
ج -هخائج مشجبطت بؽلل املهاساث املخخؽؽت
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 جذسيب الؿالب نلى الخهاؾي مو ْػايا العياظيت ظىاء ؤٗاهذ في بؾاس نالْاث الخٙامل و الاهذماج ؤوٗاهذ نالْاث ضشام و جػاد ،بخىححهه وحهت نلميت خىٛل ٖيُيت خطش نىاضش الكاَشة ؤو اإلاىغىم خحز
الذساظت مما يهيىه نلى اظدششاٍ مأ ٛالىخاثج اإلاخىْهت مً اإلاخابهت.
 شخز ْذساث الؿالب نلى بىاء شخطيت نلميت معخٓلت مشج٘ضا نلى الخُ٘حر الهلمي العليم و اإلامىهج فيالاحتهاد و الخخطظ في ؾشح جدليالث ماظعت و مخيىت في ْػايا العياظت.
 جوؼيف مضمون املادة
بالىكش بلى اإلاذة اإلاخططت للمٓياط و اإلادذدة بعذاظيحن و ؾبٓا لهشع الخٙىيً ،اسجإيىا جػميىه اإلاداوسل
آلاجيت :
أ  -مضمون محاضشاث الصذاس ي ألاال :ماَيت غلم الصياشت
املحوس ألاال :إلاطاس املفاَيمي
 - 1مذلىالث لُل العياظت
 - 2حهشيِ نلم العياظت
 حهشيِ نلم العياظت في الُ٘ش الًشبي الخذيث حهشيِ نلم العياظت في الُ٘ش ؤلاظالمي و الهشبي -3ؤَميت نلم العياظت
-4حذليت الًُ و الهلم في نلم العياظت
املحوس الثاوي :الخطوس الخاسيخي لػلم الصياشت
 -1الخؿىسل مً خيث اإلاىغىناث
-2الخؿىسل مً خيث اإلاىاهج
املحوس الثالث :اظائف غلم الصياشت
المحوس الشابؼ:موضوغاث غلم الصياشت
 - 1الىكشيت العياظيت
 - 2اإلااظعاث العياظيت
 - 3الهالْاث الذوليت
 - 4ألاخضاب العياظيت ،حماناث الػًـ و الشؤر الهام
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املحوس الخامض  :أَم املىاهج املصخخذمت في البحث الصياس ي
 - 1اإلاىاهج الاظخيباؾيت اإلاثاليت
 - 2اإلاىاهج الاظخٓشاثيت الىاْهيت
املحوس الصادس:غالكت غلم الصياشت بأَم الػلوم ألاخشر
 - 1نالْت نلم العياظت بهلم الاْخطاد
 - 2نالْت نلم العياظت بهلم الاحخمام
 - 3نالْت نلم العياظت بهلم الٓاهىنل
 - 4نالْت نلم العياظت بهلم الجًشاَيا
ب -مضمون محاضشاث الصذاس ي الثاوي :أَم املفاَيم املشجبطت بػلم الصياشت

املحوس ألاال :الىظام الشياس ي
 -1حهشيِ الىكام العياسخي
 -2وقاثِ الىكام العياسخي
 -3مٙىهاث الىكام العياسخي
 -4ألاطاثظ الىكام العياسخي
 -5الخميحز بحن الىكام العياسخي و الذولت
املحوس الثاوي :الذال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
-1حهشيِ الذولت
-2نىاضش الذولت
املحوس الثالث :الصلط ـ ـ ــت
 - 1حهشيِ العلؿت
 - 2ؤهىام العلؿت
 - 3ألاطاثظ العلؿت
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محاضشاث الصذاس ي ألاال :ماَيت غلم الصياشت
املحوس ألاال :إلاطاس املفاَيمي
حهذ العياظت خاحت ؤظاظيت مً مخؿلباث الخياة البششيت ،و مشد رل ٚباألظاط بلى الًشيضة الاحخمانيت التي
يخمحز بها الاوعانَ ،الخياة الجمانيت حعخمش بالخىكيم و العياظت بانخباسَا ؤداة جىكيميت بامخياص ،مً زمت
ظىداوٛل في َزٍ الجضثيت جدليل و اظخهشاع ؤَم اإلاُاَيم التي نشَها َزا اإلاطؿلح
-1مذلوالث لفظ الصياشت
اإلاالخل ؤهىا بطذد البدث نً حهشيِ نباسة مشٖبت مً مطؿلخحن َما:
 غلم  :نلى وحه الومىم اإلآطىد بالهلم مجمىنت مً اإلاهاسٍ التي جدبو مىهجا مهيىا للىضىٛل إلدسإ خٓيٓت ماو الىضىٛل بلى هديجت مهيىت وؤوسدث له حهاسيِ مجها:
 "الهلم َى مجمىنت متراٖمت مً اإلاهشَت التي جم بشَىت صختها مىغىنيا ..و التي جخهلٔ باإلوعان ،ؤوالؿبيهت،ؤو اإلاجخمو"
 الهلم َى ألاَٙاس اإلاخخاليت و اإلاترابؿت و ٖزل ٚالىظاثل التي نً ؾشيٓها يخم الخطى ل ٛنلى َزٍ ألاَٙاسيشترؽ ؤلاؾاس الهلمي مايلي :اظخخذام مىهجا نلميا -مىغىم مدذد -ؤن يٙىنل اإلاىغىم للخجشيب.
 شياشت( :بىليدي )ٚمشخٓت مً الٙلماث اليىهاهيت« :بىليغ ,بىليخايا ,بىليديٙا ,وبىليذي٘يت »:ًا
ؤيػا ججمو العٙان الزيً يالُى لن اإلاذيىت.
 بىليغ) :(polisالبلذة ,اإلاذيىت ,اإلآاؾهت ,ؤو :ل بىليخايا ( :)politeiaالذولت ,الذظخىسل ,الىكام العياسخي ,الجمهىسيت  ,اإلاىاؾىيت (بمهجى خٓىّل اإلاىاؾىحن). بىليديٙا ) :(politikaحمو بىليديٙىط :ألامىسل العياظيت ,ألامىس اإلاذهيتٗ ,ل ما يخهلٔ بالذولت  ,وبالذظخىسل,وبالىكام العياسخي ,وبالعيادة.
 بىليدي٘يت ( : )politikeالهلم العياسخي.ؤما نً ؤضل الٙلمت في اللًت الهشبيت َهي مشخٓت مً الُهل ظاط ،بمهجى ْاد َيٓا ٛظاط الشحئ ؤر ْادٍ و
ْام به ،و مً اإلاالخل ان َزا اإلاهجى يخػمً بيداءا بالشنايت و ؤلاضالح و الٓيادة ،و لم يشد مطؿلح العياظت
بشٙل ضشيذ في الىطىص الٓشآهيت بل جػمىذ مهاوي للمطؿلح مثل:
 -1ناجي عدد النور،مدخل إلى عمم السياسة،دار العموم لمنشر و التوزيع،الجزائر،2007،ص13
 -2هبًَ ػرة،يجبدئ ػهى انطٍبضخ ،ػهى انًىلغ االنكزروًَ www.politic.introduction.com

 -3نقالً عن حسن صعب ،عمم السياسة  ،دار العمم لمماليين،بيروت ط ،1979,6ص 4
جخلي إداسة املشهز مصؤاليتها غً أو اهتهان لحلوق امللىيت الفىشيت  -حميؼ الحلوق محفوظت ملشهز حيل البحث الػلمي © 2015
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 اإلال" ٚو آجيىا آ ٛببشاَيم ال٘خاب و الخ٘مت و آجيىاَم ملٙا نكيما" و "ْا ٛلهم هبحهم بن هللا بهث ل٘مؾالىث ملٙا" .
 الخ٘م "بن هللا يإمشٖم ؤن جادوا ألاماهاث بلى ؤَلها و برا خ٘مخم بحن الىاط ؤن جد٘مىا بالهذ ٛبن هللاَأ َأ ُح ْك َأ ْك َأ َّي َأ ْك ُح َأن َأ َأ ْك َأ ْك َأ ُح َأ َّي ُح ْك ًا َأ
ما ِهلٓ ْكى ٍم لم
ً الل ِهله خ٘ ل
ً ِهم ل
ً ؤخع ل
وهما يهك٘م به بن هللا ٗان ظميها بطحرا" و"ؤَد٘ لم الج ِهاَ ِهلي ِهلت يبًى ل وم ل
َأ
ُحيى ِهْ ُحىى لن" .
ؤما في العىت َإخعً ألاخاديث حهبحرا نً مطـلح العياظت َى الخذيث اإلاخُٔ نليه و الزر ْاَ ٛيه –ضلى
هللا نليه و ظلمٗ":-اهذ بىى بظشاثيل حعىظهم ألاهبياءٗ ،لما ماث هبي ألالُه هبي ،وبهه ال هبي بهذر ،وظيٙىنل
ُح
ألالُاء َي٘ثرون ْالىاَ :ما جإمشها؟ ْاَ" :ٛىا ببيهت ألاو لَ ٛاألو ،ٛوؤنؿىَم خٓهم الزر حهل هللا لهمَ ،ةن هللا
ظاثلهم نما اظترناَم "
ؤما نً جؿىسل حهميم اظخخذام الهباسة وجإضيلها الاضؿالحي َٙان ٗاآلحي:
 اظخخذمخه ألاٗاديميت الُشوعيت ألاال ٛالٓشنل الخاظو نشش( )19بىُغ اإلاهجى الزر انخمذٍ الُ٘ش اليىهاوي ؤربمهجى اإلاذيىت و ٗل ما بخهلٔ بالخياة داألال الجماناث اإلاذهيت.
 ؤلاظهام الهشبي في حهشيِ ٗلمت العياظت لم يزَب في هُغ اججاٍ ؤلاظهام الًشبي خيث لم يعخخذم اإلاطؿلحبمُهىم اإلاذيىت و لم يهخمذ جشحمت اإلاطؿلح بىُغ اإلاهجى هكشا لالألاخالٍ اإلاشهىد في َزا اإلاىغىم مً الػشوسرل
ؤن وعخهشع ؤَم الجهىد التي بزلذ لخدذيذ اإلاهالم ألاٗاديميت لهلم اٛظياظت :
* اظخهملذ ٗلمت «ظياظيت» (بىليدي )ٚبالُشوعيت بمهىاَا الالجيجي ألاال ٛالٓشنل الخاظو نشش وفي مالُه
«حميو ألاشياء» يٓىٛل «بشوهيخى الجيجي» ( *)Brunetto latiniؤن «بىليدي ٚـ هي "خٙىمت اإلاذن ,التي هي ؤظمى نلم
وؤهبل الذواثش اإلاىحىدة نلى ألاسع ,وؤن العياظت «بوليدي » ٚحشمل نامت  ,حميو الُىى لن التي حشبو خاحاث
)
اإلاجخمو ؤلاوعاوي"
 1870بٓىله« :العياظت نلم خ٘م الذو ل.»ٛ
* معجم "بميل ليترٍ» العياظت نام
 1962بٓىله":العياظت ًَ خ٘م اإلاجخمهاث ؤلاوعاهيت"
* «معجم سوبحر» نام
 -1ضىرح انُطبء ،اٌَخ .54
-2ضىرح انجمرح ،اٌَخ .247
 -3ضىرح انُطبء اٌَخ .58
 -4ضىرح انًبئذح اٌَخ 50.

-8يوسف القرضاوي ،مفهوم كممة السياسة لغةو اصطالحا عمى الموقعwww.qaradawi.net/newlibary2/294-
201...../4013
-6يدهخ الفكر انطٍبضً،عهىانضٍاصةويمدياتهانٍىنانٍة،خهف خراد ،انؼذد .31،2008
* ثروٍَُى الرًٍُ( )194-1220يفكر ضٍبضً ػبظ فً انمروٌ انىضطى.
َ -7بخً ػجذ انُىر َ،فص انًرخغ انطبثك،ؼ11
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* حهشيِ مىسيغ ديُشحيه* )":)M. Duvergerنلم العلؿت اإلاىكمت في الجماناث الاوعاهيت ٗاَت"
* حهشيِ دوسحي بيٙلض)":(Dorty beklsالعياظت جيشإ نىذما يدعاء ٛالباخثى لن نً ألاظغ التي يد٘م بمىحبها ؤو
خ٘م بها في العابٔ ......و برا ما ٗان باألمٙان بيجاد ؤو اٖدشاٍ ؤظغ نامت للخ٘م يمً٘ جؿبيٓها نلى ٗل
اإلاجخمهاث"
*حهشيِ ؤبى الخعً اإلاىسدر....":العياظت َذَها جذبحر شاون الشنيت,وجذبحر شاون اإلال ٚبهذٍ الطالح و هي
حشخمل ؤسبهت نىاضش :
ؤوال نماسة البلذان. زاهيا خشاظت الشنيت زالثا جذبحر الجىذسابها جذبحر ألامىا"ٛ* حهشيِ ؤخمذ بً ؤبي الشبيو ":ؤظاط الىكام العياسخي َى اإلال ٚو الهذ"..... ٛ
* حهشيِ نطام ظليمان":هي وشاؽ بششرل يهذٍ بلى جدٓئ الىُو اإلاشترٕ ألنػاء وخذة ظياظيت مدذدة"
يديلىا جدليل الخهاسيِ اإلازٗىسة ؤنالٍ و التي خاولىا اخترام الخىاص لن في بيشادَا خعب ؾبيهت ٗل َ٘ش (يشبي
و بظالمي) ،بلى ؤن مهكمها يشترٕ في نىاضش نذة مو بهؼ الاألاخالَاث التي جُشصَا ؾبيهت ٗل َ٘ش،خيث سٖضث
حهاسيِ اإلاذاسط الًشبيت نلى ؤن العياظت جخمدىسل ؤظاظا خىٛل معإلت الخ٘م و العلؿت في بشاسة بلى الذولت و
ماظعاتها و اإلآطىد بزل ٚالبدث في ؤهىام الخٙىماث و ٖيُيت نملها داألال الجماناث البششيت ضًحرة ٗاهذ ؤم
ٖبحرة َ،زا نلى الشيم مً الُاسّل الضمجي الشاظو بحن بهخاج الخهشيُحنَ،دعب َزيً اإلاعجمحن تهخم العياظت
بدىكيم الخياة داألال الذوٛل بذساظت اإلاىكماث التي جكهش داألال الخجمهاث البششيت بمخخلِ ؤشٙالها و ؤحجامها
اهؿالْا مً دساظت العلؿت بمُهىمها الٓاثم نلى َ٘شة الػًـ و ؤلاٖشاٍ الظيما ألاال ٛالخٓبت التي ناضشَا "
ليترٍ" ؤر ألاال ٛالٓشنل الخاظو نشش.
سيم جٓاسب اإلاذاسط الًشبيت بشإن ؤظاظياث العياظت َةنها جخخلِ في الخالي:
 -1حطٍ ؾؼت َفص انرخغ انطبثك،ؼ.41
-2هاني عرب ،نفس المرجع السابق
َ -3بخً ػجذ انُىر ٌ،فص انًرخغ انطبثك 12،
 -4نفس المرجع السابق ،ص.13،

*مريس دوفرجي ( )1917فقيه سياسي فرنسي أهتم بالقانون الدستوري مع الميل لدراسة التنظيمات السياسية كاألحزاب.
 -5ػٍ ػؿبو ضهًٍبٌ،يدخمإنىعهىانضٍاصة ،دار انُضبل نهطجبػخ نهُػر و انزىزٌغ،ثٍرود،ط ،2،1989ؼ .21
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"ليترٍ" يهخبر العياظت نلم ييشًل بالبدث في معاثل الخ٘م و ٖيُيت بداسة اإلااظعاث الخاٖمت بمىاهج نلميتو مىغىناث مدذدة.
معجم "سوبحر" يهخبر مػمى لن العياظت يخمدى لس خى لٗ ٛىنها ًَ ؤٖثر مىه نلم ،وَزا مهىاٍ ؤن العياظت ؤنهاجخؿلب مهاساث و مهاسٍ مهىيت جشجبـ اسجباؾا وزيٓا بٓذسة اإلاماسظت نلى ؤسع الىاْو .
حهشيِ "مىسيغ دوَشحيه"( ) ) M. Duvergerيشٖض نلى معإلت العلؿت التي ؤن دساظتها لً جخم نليؤٖمل وحه برلم جخم في بؾاس ماظعت اإلااظعاث و هي الذولت .
باليعبت للُ٘ش الهشبي و بظهاماجه في بحالء الًمىع نً مهجى العياظتَ ،ىجذَا ؤشمل و ؤوظو بر امخذث بلى
نىاضش ؤيُلتها ؤو نلى ألاْل لم حشش لحها ضشاخت حهشيُاث ؤلاظهام الًشبي و هزٖش مجها:
 بغُاء الؿابو ؤلارحابي نلى العياظت بخطييُها غمً ألانما ٛالتي تهذٍ بلى الطالح الهام و ألاذمتالشنيت.
 بنىاء العياظت بهذة مىاغيو ٗالهمشان،مطادس الخمىيل و ألامً.....ؤلخ. و ْذ حهشع داسسخي العياظت مً اإلاُ٘ش يً الهشب بلى ألاطاثظ الىكام العياسخي و ٖشظىا الهذٛوٖشظىا مبذؤ اإلالٙية ميالحن بزل ٚبلى الخ٘م اإلالٙي العاثذ في َزٍ الُترة.
 -2حػشيف غلم الصياشت
بن الخذيث نً حهشيِ نلم العياظت يٓىدها مىهجيا بلى ضهش ٗل ما ْيل ظابٓا نً الهلم و نً العياظت في
هُغ البىجٓت و َى ألامش الزر جػمىخه الخهاسيِ ؤلاحشاثيت و التي ظيعخهشع ؤَمها نلى الىدى الخالي:
 حػشيف غلم الصياشت في الفىش الغشبيحهشيِ َاسولذ الظىيل*(":)Harold Laswellدساظت الىُىر و ؤصخاب الىُىر ،ؤو دساظت العلؿت التي جدذد مًيدطل نلى مارا(مً الٓيم اإلاخخلُت) و متى و ٖيِ" .
حهشيِ داَيذ بيعخىنل *)":)David Estonالذساظت الهلميت لكاَشة العلؿت و ٗل ما يخهلٔ بها" . حهشيِ ؤلاوعيٙلىبيذيا ال٘بحرة":نلم خ٘م الذوٛل ؤو دساظت اإلابادت التي جٓىم نلحها الخٙىماث و التي جىحه َزٍالخٙىماث في نالْاتها باإلاىاؾىحن و بالذوٛل ألاألاشيل"
-Harold D.lasswell. The Future of political Science. The american political science association
series . New york. Atherton press. 1963.p.10.
*هبرونذ الضىٌم(:)1978-1902يفكر ضٍبضً أيرٌكً اهزى ثبالرؿبل انطٍبضً
1

 -2ػٍ َبخً ػجذ انُىر َفص انًرخغ انطبثك ؼ 14

 -3ػٍ ػؿبو ضهًٍبٌ،يرخغ ضبثك،ؼ.8
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حػشيف غلم الصياشت في الفىش الػشبي إلاشالمي حػشيف هاجي غبذ الىوسٗ":ل ما يخهلٔ بخؿبئ الباخثحن و اإلاخخططحن إلاىاهج و ؤظاليب البدث العياسخي ؤزىاءدساظت الكىاَش و الهملياث العياظيت نلى معخىياث الخدليل اإلاخخلُت" .
 حػشيف املوشوغت الصياشيت":هي نلم الخٙىمت و ًَ نالْاث الخ٘م ،و جؿلٔ نلى مجمىنت الشاون الذ تهمالذولت ؤو الؿشيٓت التي يعل٘ها اٛخٙام"
 حػشيف اللاموس الفلصفي":جىكيم ؤمىسل الذولت و جذبحر شاونها،و ْذ جٙىنل ششنيت ؤو مذهيتَ.ةرا ٗاهذششنيت ٗاهذ ؤخٙامها معخمذة مً الذيً ،و برا ٗاهذ مذهيت ٗاهذ ْعما مً الخ٘مت الهمليت و هي الخ٘مت
العياظيت ؤو نلم العياظت"
ال جخخلِ َزٍ الخهاسيِ بشٙل حىَشر نً حهشيِ العياظت في خذ راتها َ،هي جخُٔ مً خيث ؤن مىغىم
العياظت َى دساظت العلؿت داألال الجمانت اإلاىكمت ،باإلغاَت بلى اهؿىاء مجمل الخهشيُاث نلى ألاَٙاس آلاجيت:
 ؤن العياظت هي نلم بسشاد الجمانت . ؤن نلم العياظت مىاغيهه العلؿت ،الخ٘م و الذولت. حهخذ العلؿت اإلاىغىم الشثيسخي لهلم العياظت و جخظ الخهشيُاث العل٘ؿت الششنيت مجها نلى وحه الخدذيذو التي اضؿلح نلى حعميتها بالعلؿت اإلاذهيت و اإلآطىد بها العلؿت الىغهيت.
بهذ َزا يم٘ىىا ؤن وهؿي لهلم العياظت حهشيُا مبعؿا مُادٍ ؤن نلم العياظت هي جل ٚاإلاجمىنت
اإلادعلعلت ؤَ نالْت مىغىنيت و التي حعخجيب لششوؽ اإلاهشَت الهلميت ،و التي حهجى بشٙل ؤظاسخي بذساظت
العلىٕ العياسخي الُشدر ؤو الجماعي في بؾاس مىكم يهخم بالخاٖم و اإلادٙىم نلى خذ ظىاء و رل ٚبًشع
بنؿاء هخاثج جُعحريت للعلىٕ الخاغش و مداولت الخىْو للمعخٓبل .
 -3أَميت دساشت علم الصياشت:
بن الخذيث نً ؤَميت نلم العياظت يٓىدها خخما لإلحابت نً الدعائٛل الخالي:إلاارا هذسط نلم العياظت ?
لجان ميىى – وَى مُ٘ش ظياسخي َشوسخي -مٓىلت شهحرة  :ؤن لم جً٘ العياظت ٗل شحئ َهي في ٗل شحئ،
يُيذها الىاْو و الىكشيت نلى خذ ظىاء في بزباث صخت َزٍ المازىسة العياظيت،خيث ؤن الخٓل الىكشرل يدُل
بالهذيذ مً ألادلت نلى غشوسة جىاحذ نلم العياظت في خياة الُشد ،وَى ألامش الزر ياٖذٍ ألاظخار "خعً
َ -1بخً ػجذ انُىر َفص انًرخغ انطبثك ؼ17
* دفٍذ إٌطزىٌ( )2014-1917يفكر ضٍبضً كُذي اخزؽ فً انُظبو انطٍبضً وهى واضغ االلزراة انًؤضطً.

 -2ػجذ انىهبة انكٍبنً و كبيم زهٍري،انًىصىعةانضٍاصٍة  ،يُػىراد انًؤضطخ انؼرثٍخ نهذراضبد و انُػر  ،ثٍرود،1974،ؼ .221
-3خًٍم ؾهٍجب ،انمايىسانفهضفً ،يُػىراد دار انكزبة انهجُبًَ ،ثٍرود،1982 ،ؼ.273
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ضهب"في مالُه"نلم العياظت" َيشحر بإن الهذٍ ألاظاسخي مً دساظت نلم العياظت َى بخذار ؾُشة في في
الخُ٘حر العياسخي اإلاخخم باإلاعلماث الخٓليذيت و الخاؾئت التي جد٘م اإلاجا ٛالعياسخي و مشاحهتهاٖ ،بهؼ
ؤشٙا ٛالخ٘م و ألاهكمت العياظيت َيٓىٛل":بن َهمىا لألشياء ي٘مً في جدليلىا لها جدليال نٓالهيا وبزلَ ٚةن
نلم العياظت َى نلم اإلاشاحهت اإلاعخمشة ؤو نلم الىٓذ اإلاجهجي الذاثم للمعلماث و ألاخىا ٛو ألاهلمت
العياظيت. "..
جدليل جطى لس د/خعً ضهب يٓىدها بلى ؤن الشبـ بلضامي بحن نلم العياظت و مطحر ؤلاوعان الزر ال
يعخؿيو الاظخمشاس في الهيش دونل مهالم ظياظيت جىحهه و جىكم جىاحذٍ في َزا الٙىنل و مجها الىكام العياسخي
وؾبيهت الخ٘م التي يخػو لها َزا الُشد َ،يم٘ىه نلم العياظت مً البدث في ؤضى لَ ٛزا الىكام و ٖيُيت
جؿىيشٍ ؤَ ما جمليه مٓخػياث الخشٖيت التي يهشَها الهالم آلان ،ؤغِ بلى رل ٚؤن نلم العياظت يهخم بخؿىيش
الىكشياث الخٓليذيت التي ْذ جدخاج بلى جىٓيذ و جديحن مثلما َهل رل ٚؤهجلض و بىَاسرل مو الاشتراٖيت و ؤهخجىا
ما يهشٍ باالشتراٖيت الهلماهيت.
ٖما ْامذ مجمىنت مً الباخثحن مً اإلاىكمت ألامشي٘يت للهلىم العياظيت بخٓصخي ؤَميت نلم العياظت و رلٚ
بالىضى ل ٛبلى الىخاثج الخاليت:
 جيشئت اإلاىاؾً و جىنيخه بصاء بيئخه العياظيت. جُعحر الهالْاث الذوليت و جىَحر ؤدواث جدليلها و َهمها. ؤلانذاد الهلمي لخىلي اإلاىاضب الهليا داألال الذولت. جىميت اإلاهاساث العياظيت لألَشاد وبالزاث جل ٚاإلاخطلت بطىو الٓشاس ومهاساث الخُاوع وًَ الخهامل موالىاط ،جل ٚاإلاهاساث مهمت لألَشاد بًؼ الىكش نً الخٓل الزر ظيهملى لن َيه نىذ الخخشج.
 الخميحز بحن العياظت ٖهلم وًَ ومبادت وؤألاالّ وبحن العلىٕ العياسخي الزر ْذ يخؿلب ؤلاضالح . -4حذليت الػلم ا الفً في املجال الصياس ي
في الخٓيٓت ؤن َىإ ال٘ثحر مً الجذ ٛخىٛل العياظت بانخباسَا مجا ٛنلمي ؤٗاديمي و العياظت بخطييُها
ٖمجا ٛمنهي اخترافيَ ،هلم العياظت بانخباسٍ نلما يخهلٔ ؤظاطا بخؿبئ و اظخخذام ؤظاليب مىاهج و ؤدواث
البدث ألاٗاديميت لذساظت الكىاَش العياظيت بشٙل ظليم يعمذ بخهميم الىخاثج و ضيايت الىكشياث مما يادر
بلى بزشاء الشضيذ ألادبي لهزا اإلاجا، ٛؤما العياظت ٖمهىت ؤو وقيُت َهي جخهلٔ ؤظاظا بالٓذسة الصخطيت نلى
الخمديظ و الخُ٘حر الزر يعمذ باجخار الٓشاساث العليمت و الجذيش بالزٖش في َزا الشإن ؤن جىلي اإلاىاضب
العياظيت الظيما الخٓشيشيت مجها ال يخىِْ نىذ اإلاخخطحن في نلم العياظيت َٓ،ذ شهذ الخاسيخ نلى ِهسئظاء دوٛل
-1عبد اهلل الفقبر ،تعريف السياسة ،عمى الموقع االلكتروني)2014.10.16(/http://dralfaqih.blogspot.com :
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و ْادة نكماء لم يدكىا بخٙىيً ظياسخي َمثال الشثيغ العابٔ لبىلىهيا" ليش َالحزا" ؤضله مً الهماٛ
الىٓابيحن,الشثيسخي ألامشيٙي العابٔ سوهالذ سيًان نمل في اإلاجا ٛالعيىماجي،ؤيلب الٓادة الهشب مً رورل الخٙىيً
الهع٘شرل .
ؤما العياظت ًُٖ َاإلآطىد مجها جل ٚالعماث الصخطيت اإلامحزة و التي جٓىم بطُت حىَشيت نلى سوح
اإلابادسة و ؤلابذام في اإلاجا ٛالسخياسخي ٗالخد٘م في اإلاىاِْ و ظشنت البذيهت في جُعحرَاَ،هزٍ الهبٓشيت و اإلال٘ت
خ٘شا نلى بهؼ ألاشخاص دونل يحرَم و ال حعخذعي َزٍ الطُاث الخٙىيً الهلمي العياسخي بشٙل خخمي َٓ،ذ
هجح الهذيذ مً العياظيحن في مهامهم الٓياديت بُػل خى٘تهم و جمشظهم العياسخي َمثال لى جدذزىا نً الىَذ
ر الزر ْاد مُاوغاث الاظخٓال( ٛمُاوغاث بيُيان) لىحذها ؤنػاءٍ مً يحر اإلاٙىهحن ظياظيا ٖما ؤن
الجضاثش ل
او ل ٛسثيغ للخٙىمت الجضاثشيت اإلااْخت ٗان ضيذليا(َشخاث نباط).
ألاالضت الٓى ل ٛؤهه سيم الاألاخالٍ بحن ًَ و مهىت العياظت و نلم العياظت َةن َزا الىغو ال يخلٔ جىاَشا َزٍ
اإلاجاالث َٓذ ججخمو ٗلها في شخظ واخذ ٖما ال يشٙل اغؿالم بهلم العياظت ناثٓا ؤما َىاة مماسظت ًَ
ٖشئظاء ألاخضاب و الىٓاباث و الجمهياث راث الؿابو العياسخي.
العياظت نبر الٓىىاث اإلاخاخت ِه
املحوس الثاوي :جطوس غلم الصياشت:
بن الخذيث نً الخشٖيت التي شهذَا محا ٛالعياظت ٗىهه نلم نلى مذي مخخلِ الهطى لس ال يخىِْ نىذ
خذود الاهخٓا ٛمً ؤلاؾاس الُلعُي بلى اإلاهشَت الهلميت َٓـ َ،هى يمخذ بلى يايت الخؿىسل مً خيث اإلاىاغيو
واإلاىاهج في خذ راتها:
 الخطوس مً حيث املواضيؼ:َشغذ الثىسة الُشوعيت وما ؤنٓبها مً حًحراث نلى الخياة العياظيت بشٙل نام اَخماماث هىنيت نلى اإلاهخمحن
بهلم العياظتَ ،هُ٘ىا نلى جدليل ؤظبابها و هخاثجها و ٗل الكىاَش التي ضاخبتها ٖترٖيبت اإلاجخمهاث الىاججت
و الخدىالث التي ؾشؤث نلحها بضوا ٛالؿبٓيت و دساظت ظماث اإلاٙىهاث التي بشصث هديجت نً َزا الخدى لٛ
وبنؿائها الخُسخيس الهلمي ألاٗاديمي مو الترٖحز نلى دوسل الهامل العياسخي في بخذار َزٍ الخًحراث.
 قهىسل ٖخاباث حذيذة لٙل مً ٗاس ل ٛماسٖغ،بيميل دوسٗايم ،و حان حإ سوظى و ال٘ثحرون يحرَمجبدث في بشٙالياث يحر جٓليذيت جخهلٔ بإشٙا ٛالذوٛل و ؤظاليب الخ٘م و اْتراح ؤَػل ألاهكمت الٓادسة
نلى جدٓئ الهذالت بحن ؤَشاد البشش.
 قهىسل اإلاُهىم البرايماحي  PRAGMATISMEالٓاثم نلى مبذؤ حىَشرل وَى خطش مُهىم الٓيمت فيالىخاثج اإلاخدطل نلحها دونل بيالء ألاظاليب اإلااديت بَ ٛزٍ الىخاثج ألاَميت اإلابالٌ َحها .
 - 1يحًذ ػبطف غٍث،يىش ػهى االخزًبع،دار انًؼرفخ اندبيؼٍخ ،االضكُذرٌخ،1988 ،ؼ344
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 جىامي ؤشٙا ٛالخىكيماث العياظيت و قهىسل جىكيماث حذيذة راث جإزحر هىعي مثل الشؤر الهاموحماناث الػًـ مما ؤهخج اَخماما َ٘شيا حذيذا نلى اإلاجا ٛالعياسخي.
 الخطوس مً حيث املىاهج:حهشع مجا ٛالهلىم العياظيت بلى جػاسباث شذيذة َيما يخهلٔ بؿشّل البدث َيه ،و يهىد َزا الخػاسب
بشٙل ؤظاسخي بلى الخؿىسل اإلاجهجي الخاضل في مجا ٛاٛنلىم الاوعاهيت في خذ راجهَ،كهىسل اليعبيت و الخخميت
والخجشيب في ٖخاباث مىهخ٘عيى التي جىاولذ جبايً ألاهكمت العياظيت بعبب ناملي الضمان و اإلاٙان ،و ؤنماٛ
ؤويعذ ٗىهذ في الخدليل الىغعي و الجذليت الخاسيخيت اإلااديت لذي ماسٖغ ،و قهشث في َزا الطذد زالر
اججاَاث مىهجيت /سثيعيت هي:
أ-الاججاٍ الخلليذوtraditional school:
جٓىم مبادثه بشٙل ؤظاسخي نلى مٓذسة الخٓييم الصخصخي الاهخٓادر ,ؤر ْذسة الباخث الصخطيت نلى الخدليل
و الخٓييم و الاهخٓاد باإلغاَت نلى الخذسج في الذساظاث و َى ما سوحذ له اإلاذسظت البريؿاهيت بر جاٖذ مخابهت
مجلت الذساظاث العياظيت* ؤن ٪91مً مادتها اإلاخخططت اإلايشىسة حعخخذم اإلاىهج الىضُي الُلعُي بهيذا
نً الىاْو و الخجشيب َٙاهذ بزل ٚمجشد دساظاث ؤيذيىيشاَيت حهخمذ نلى اللمعت الصخطيت و الُ٘شة
الزاجيتٖ ،ما جمحزث َزٍ اإلاشخلت بؿًيان اإلاىاهج الخاسيخيت التي جٓىم نلى َ٘شة جوَشيت و هي ؤن الخاسيخ ي٘شسل
الشاون العياظيت  ،خيث َشغذ مدذوديت
هُعه باإلغاَت بلى اإلاىاهج الىضُيت و الٓاهىهيت في مهالجت ِه
اإلاىاغيو في خذ راتها و التي ٗاهذ جذوسل بشٙل خطشرل خىٛل جؿىسل اإلاجخمهاث و ؤشٙا ٛالذوٛل و اإلااظعاث
العياظيت الخٓليذيت َزا الىىم مً اإلاىاهج .
ب-الاججاٍ الصلووي behavioralist school
قهشث مالمده بهذ مؿلو الخمعيىاث بٓيادة اإلاذسظت ألامشي٘يت التي اَخمذ بةزباث الجاهب الخشٗي للكاَشة
العياظيت ،خيث ؤقهش جدليل الذساظاث اإلايشىسة في مجلت الهلىم العياظيت ألامشي٘يت* ؤن ٪74مجها حعخخذم
الؿشيٓت ؤلامبريٓيت و الاظخذالليت الهٓالهيت مجها و حهشٍ العلىٖيت نلى ؤنها ":البدث اإلاىكم نً حهميماث ؤو
ْىاهحن نامت نً ؾشئ ضيايت الىكشياث الخجشيبيت و الخدليل الخٓجي مً ؤحل رل ٚالًشع" و هي جيخهج مبذؤ
نم ؤلايمان بما لم يثبذ الهلم صخخه و يشحو العبب الشثيسخي في قهىسل َزا الاججاٍ بلى جىامي الذساظاث ال٘ميت و
ؤلامبريٓيت التي جىؿلٔ مً الُشغيت التي مُادَا ؤن الكاَشة العياظيت يجب ؤن جدشسل مً ألاخٙام الٓيميت و ؤن
جخػو بلى اإلاهايحر اإلاىغىنيت و الذليل نلى رل ٚدنىة لجىت العلىٕ العياسخي اإلاخُشنت نً مجلغ البدىر
* -مجلة الدراسات السياسية:

 -1صتٍفنشدينانضً،عهىانضٍاصةواألصش،ترجًةرشاجًال،انشبكةانعربٍةنألبحاثواننشر،بٍروت،ط ،1،2012ص.40
-2نفشانًرجعانضابك،ص.41

 -3يدهخ انفكر انؼرثً، ،يفهىو رطىر ػهى انطٍبضٍخ ،كًبل انًُىفً ،ػذد،22أكزىثر .1988،
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الاحخمانيت الامشي٘يت بلى حصجيو الذساظاث العلىٖيت الخؿبيٓيت في نلم العياظت ،و بالُهل بذث الىخاثج
واضخت في ٖخاباث "َاوغ مىسياهثى" اإلاخخطظ في الهالْاث الذوليت و "َحربيذ ظايمىنل" و ٖخابي ٗل مً
"سخيَ.حرمان" و "في.ؤوٗي" اللزيً خاولىا دساظت جإزحر العياظت الخاسحيت ألامشي٘يت نلى الهالم ،و ْذ هخج نً
َزا الاججاٍ قهىسل بما يهشٍ باإلاىهج العلىٗي الٓاثم حىَشيا نلى الخجشبت يحر ؤن َزا الاججاٍ نشٍ ال٘ثحر مً
الاهخٓاداث مجها:
جؿشٍ اإلاذسظت العلىٖيت في الُطل بحن الىكشيت و الخؿبئ و انخمادَا نلى الخجشيب و اإلاادة مخجاَلت ؤَميتالخدليل الىكشرل.
 بيُا ٛاإلاذسظت العلىٗية لؿبيهت نلم العياظت التي جبخهذ ْليال نً الؿابو ال٘مي و هُي ؾابهها الخجشيذر .و لهزانشٍ َزا الاججاٍ هىنا مً الخىٓيذ مً ألاال ٛاإلاشخلت الخاليت:
ج -الاججاٍ ما بػذ الصلووي post behavioralism
هي الاججاٍ الزر ظاد مىز مىخطِ الٓشنل العابٔ بلى الىْذ الخالي و مبذؤَا ألاظاسخي يذوسل خىٛل غشوسة
الجمو بحن الؿبيهت العلىٖيت للكاَشة العياظيت و بحن اإلابادت الخٓىيت للبدث الهلمي مما يعهل نمليت
الىضىٛل بلى بىاء هكشيت ظياظيت شاملت  macro theoryتهذٍ بلى ْىاهحن جد٘م الخشٖيت العلىٖيت لليشاؽ
العياسخي و بُػل َزٍ الطيًت الخىَيٓيت بحن الىكشة الخٓليذيت و الىكشة العلىٖيت اإلاخؿشَت اظخؿام نلم
العياظت ؤن ييخج ؤبدازا راث مطذاْيت نلميت مٓبىلت ،و يلخظ الجذوٛل الخالي اإلاىهجياث الشثيعيت لذساظت
نلم العياظت:
الجذوٛل سْم ( )01الاججاَاث اإلاىهجيت في نلم العياظت
الاججاٍ

الاججاٍ الخٓليذر

الاججاٍ العلىٗي

الاججاٍ ما بهذ العلىٗي

اإلاذسظت

البريؿاهيت

ألامشي٘يت

الُشوعيت

ي الخدليل
معخى ل

َلعُي ظيٙىلىجي

ظياسخي احخماعي ظلىٗي

َلعُي ظيٙىلىجي

اإلاذاسط الُ٘شيت

اليبراليتالُلعُيت
اإلااظعيت

الىقيُيت الىكميت

اإلااسٖعيت البيئيت

املؽذس :غً شديفً دو هاوس ي ،هفض املشحؼ الصابم،ػ( 42بالخؽشف)
 -1ػهى انطٍبضخ ثٍٍ إغكبنٍخ انًُبهح انًخزهفخ ػهى انًىلغ اإلنكزروًَfaculty.ksu.educ.sa/sirhan/… (2013.01.05) :
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املحوس الثالث :اظائف غلم الصياشت
بانخباسٍ نلما يهذٍ نلم العياظت بالذسحت ألاولى بلى جُعحر الكاَشة العياظيت ؤَ الششوؽ الهلميت
اإلاىغىنيت و يم٘ىىا جلخيظ ؤَم الىقاثِ جٓو نلى ناجٔ نلم العياظت بشٙل خطشرل ،خيث يزٖش د/مطؿُى
بلشهب في مٓا ٛله مىظىم ب ـ":معخٓبل الهلىم العياظيت في الهالم الهشبي ؤلاظالمي " ؤن لهلم العياظت ؤدوسا
خيىيت في الخياة البششيت و يهذد َزٍ ألادواس نلى الىدى الخالي:
ياظغ نلم العياظت لبىاء مجخمهاث مخدػشة خيث ياشش إلاعإلت الخىكيم و جىصيو الٓيم العلؿىيت داألالالجماناث بشٙل يعمذ بخدذيذ مغجىياث اإلاعاوليت و َزٍ مهمت نلم الاحخمام العياسخي.
 يعاَم نلم العياظت في بهجاح مهمت الخىكيم الهمشاوي و اإلآطىد به جىصيو ال٘خلت البششيت داألال بْليم الذولتبشٙل مخىاصنل مً خيث اظخجابت اإلاىاسد الؿبيهيت الػشوسيت الظخمشاس خياة الُشد مثلما ي٘شط رل ٚمُهىم
الخىميت المظخذامت ،وَى اإلاُهىم الشاثذ في بىاء العياظاث الاْخطاديت فى آلاوهت ألاألاحرة.
 حهخبر ضىانت الٓشاس مً اإلاهام الاظتراجيجيت للمجا ٛالعياسخي َ،هي معالت مطحريت جخؿلب بىاءا و سضيذامهشَيا يعخمذ مً ؤدبياث نلم العياظت ْطذ غمان الخذ ألاْصخى مً العالمت و الطىاب.
 يػؿلو نلم العياظت بالىقيُت ألاٗاديميت اإلاخهلٓت بالخٙىيً في اإلاجا ٛالعياسخي و اإلآطىد به تهزيب الخُ٘حرالعياسخي و جٓىيمه وجىححهه هدى الخُعحر ألاضلح للكاَشة العياظيت،ورل ٚمً ألاال ٛبْامت مذاسط و مهاَذ
مخخططت حهمل نلى جشظيخ اظخخذام اإلاىاهج الهلميت و الؿشّل ألاٗاديميت ٍرالخهامل مو اإلاىاغيو العياظيت.
 يهجى نلم العياظت بخؿىيش ال٘يان العياسخي للذولت و بمذادٍ بالىظاثل الىكشيت (الخبراث -الىكشياث-ؤلاخطاثياث) التي جم٘ىه مً الخؿىسل نلى اإلاعخىيحن اإلادلي و الذولي ٖ،ما يهمل َزا الهلم نلى الخيلىلت دونل
حهشع الذولت بلى هضاناث دوليت من ؾشئ جشظيخ الهمل الذيبلىماسخي اإلاىكم الزر يذألال في هؿاّ الهالْاث
الذوليت.
 يهذٍ نلم العياظت بلى جدعحن خياة ألاَشاد اهؿالْا مً حش٘يلهم لىخذة ظياظيت مخماظ٘ت ،خيث يٓى لٛؤسظؿى ؤن الىاط يعخمشون في الهيش في مجخمو ال إلاجشد الهيش في خذ راجه و بهما مً ؤحل خياة ؤَػل .
 اظدششاٍ الىاْو العياسخي اإلادلي و الذولي مً ألاال ٛبىاء دساظاث جٓىم نلى جدليل الىْاجو و اظخؿالم آلاساءواظخٓطاء البجى و الخىكيماث و ال٘خل العياظيت التي حعاَم في جىحيه الخياة الهامت و جخذألال في ضىانت
الٓشاس العياسخي بشٙل مباشش ؤو يحر مباشش.

-1خىاد انكبظى ،يرخغ ضبثك،ؼ.12
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املحوس الشابؼ :موضوغاث غلم الصياشت
لٓذ اجِٓ الُٓهاء ٖما ؤشاسث بلى رل ٚالثدت اليىهيعٙى الطادسة ظىت 1948بباسيغ نلى ؤن مياديً
(مىغىناث)نلم العياظت هي الخاليت:
 - 1الىظشيت الصياشيت
بن ألاَٙاس و اإلازاَب العياظيت ٗلها مخهادلت مً خيث اإلاذلىٛل في اللًت الذاسحت و ل٘جها جخذلِ مً خيث
اإلاهجى الاضؿالحي َٓ،ذ نشَذ الىكشيت ٖما وسد رل ٚفي ٖخاب "بدث في الاْخطاد العياسخي " الطادس بباسيغ
 " 1939الىكشيت هي خطيلت اإلاالخكت" ٖما ؤن الالثدت الىمىرحيت الطادسة نً مىكمت اليىهيعٙى ظىت
ظىت
 1948ؤو ل ٛمً اظخخذم مطؿلح الىكشيت العياظيت و حهلذ مجها اإلايذان ألاو ل ٛمً خٓى ل ٛمً دساظاث نلم
لعياظت ٖ،ما خذدث لها َشنحن مخخلُحن َما  :الىكشيت العياظيت و جاسيخ ألاَٙاس العياظيت:
أ  -جاسيخ ألافياس الصياشيت
للُ٘شة نذة مُاَيم مخخلُتَ ،هي ٗل ما يخؿش ببا ٛؤلاوعان خىٛل جىكيمه العياسخي ٖما َى و ٖما يجب
ؤن يٙىنل نليه ٖ ،ما ؤساد ؤَالؾىنل بالُ٘شة نالم الخٓيٓت و اإلاثل الهليا،ؤما الُ٘شة باإلاهجى البعيـ َخهجي
الخطىسل الهٓلي للكاَشة العياظيت.
للخذيث نً جاسيخ ألاَٙاس العياظيت البذ مً الهىدة بلى الُلعُت العياظيت ٗىنها البذايت الخٓيٓيت للخُ٘حر
العياسخي ،وهي حهجي جىكيم و ألاَٙاس العياظيت مً ْبل مهخمحن جيعب بلحهم َزٍ الُلعُت ُٖلعُت ؤسيعؿى و
َلعُت َيٓل و ٗاسٛل ماسٖغ ٖ،ما يمً٘ ؤن جىدعب الُلعُت بلى مىاغيهها ٗاإلاثاليت و الهٓالهيت الؿبيهيت و
يحرَا مً اإلاىاغيو التي شٙلذ َيما بهذ ؤظغ لىكشياث نلميت ٖثحرة،وجشٗي الُلعُت العياظيت بلى دساظت ما
يجب ؤ ن جٙى لن نليه الكاَشة العياظيت مً مبادت مثاليت ختى يخدٓٔ الاهخُام ألاٖبر مً آزاسَا مثال ْيام
الذولت نلى مبذؤ الهذالت لذي ؤَالؾىنل ؤو الىكام الاحخماعي و نمىميت مل٘يت وظاثل ؤلاهخاج نىذ ٗاسٛل ماسٖغ.
ب -الىظشيت الصياشيت
و هي"بىاء جطىسر يشج٘ض نلى جدليل مْاسنل إلاىخكماث ظياظيت ْاثمت في الىاْو و مدشابهت وعبيا" َ ،هي َيٙل
َ٘شرل للشبـ بحن مبادت مهيىت و هخاثج مهيىت ،وْذ يٙىنل َزا البىاء الىكشرل بىاء ظليم او ألااؾئ و ال يمً٘ ؤن
ج٘دعب الىكشيت ضُت الهلميت بال برا جمذ البرَىت نلحها بالخجشبت ججذس ؤلاشاسة َىا بلى ؤن ضهىبت الخجشيب في
اإلاجا ٛالعياسخي حهلذ الىكشياث العياظيت بشٙل نام جىػىرل جدذ لىاء الُلعُت العياظيت خيث يُترع
نذم الخىاْؼ بحن الىاْو و الىكشيت َمهكم الىكشياث العياظيت اظخىخاَا ؤصخابها مً الىاْو َىكشيت حى لن
لىٕ خىٛل الخٓىّل الؿبيهيت لإلوعان معخلهمت مً الثىسة في بشيؿاهيا و هكشيت ابً ألالذونل خىٛل الذولت مإألاىرة
-1ػؿبو ضهًٍبٌ ،يرخغ ضبثك،ؼ.92
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مً واْو ألاهكمت العياظيت في ؤلاظالم،و ْذ اهدبه ليىحن بلى َزٍ الهالْت َٓا : ٛال جٙىنل َىإ زىسة بذونل هكشيت
زىسيت.
 - 2املؤشصاث الصياشيت
وشإث اإلااظعاث ؤضال للخميحز بحن ما َى ؾبيعي و ما َى اضؿىاعي َ،الخهاو لن الاْخطادر لذخٓئ خاحاث
الاوعان ألاوليت في الًزاء و اإلاإٗل هي مً ضىو الؿبيهت ولً٘ اإلاخجش و اإلاطىو مً ضىو الاوعان َاإلااظعاث
نمىما جيشإ وليذة خاحت و بسادة ألاَشاد ؤو الجماناث ،و ْذ جخُىّل نلى بسادة ماظعحها و حعخمش في الخياة ختى
بهذ سخيلهم و ؤبلٌ مثا ٛنلى رل ٚماظعت الذولت ،و حهذ اإلااظعاث جخططا ْاثما في الهلىم العياظيت و ْذ
نشَذ نلى ؤنها" هي اإلااظعاث التي لها ضالخياث اجخار الٓشاساث العياظيت ؤر الٓشاساث ألاظاظيت التي حشمل
اإلاجخمو العياسخي بإٖمله" و ال جيشإ َزٍ اإلااظعاث بال في بؾاس الذولت و جخػمً الهذيذ مً الخىكيماث مجها
الخٚوماث ،ألاخضاب العياظيت ،و حماناث الػًـ و ل٘جها و اإلاخهلٓت بالذولت هزٖش:
أ  -الذشخوس  :وله نذة مهاوي خعب اإلاىاغيو التي يعخخذم َحها
لغويا  :اجُٔ الُٓهاء نلى ؤن ؤضل الٙلمت يحر نشبي و ؤن وشإجه يحر مخُٔ نلحها و يٓابلها في اللًت ألاحىبيت
مطؿلح  constitutionالزر يهجي الىكام ؤو الٓاهىنل ألاظاسخي .
شياشيا َ " :ى جل ٚالىزيٓت التي جدىاو لٖ ٛيُيت جىكيم العلؿت العياظيت في الذولت نلى ؤظاط الُطل بحن
العلؿاث  ،و جخػمً خٓىّل و خشياث ألاَشاد و غماهاث مماسظتها بانخباسَا ْيىدا نلى ظلؿت الخٙام نلحهم
اخترامها و نذم الانخذاء نلحها" .
كاهوهيا :يخدىٛل الذظخىسل في َزا اإلاجا ٛبلى ْىانذ ْاهىهيت ظاسيت اإلاُهىٛل و هاَزة جىكم الهالْاث و الىاحباث و
جػمً الخٓىّل بمخخلِ ؤهىانها(ظياظيت و مذهيت ...ؤلخ).
ر الخٙىمي الزر نادة ما جٙى لن الهىاضم مشٖضٍ الزر يػؿلو
ب  -الحىوماث املشهزيت :جخمثل في الجهاص ؤلاداس ل
باجخار الٓشاساث نلى ؤن جٙىنل ظاسيت اإلاُهىٛل نلى الخٙىماث ؤلاْليميت و اإلادليت الخابهت لها و التي يشٙل
مجمىنها الذولت  ،و يخخظ َزا الجهاص بالٓشاساث راث الؿبيهت الٓىميت ٖما يهمل نلى جٓىيت مٙاهت الذولت
ألااسحيا و وشش ألامً داألاليا و يعخىحب نمله وحىد ؤحهضة جىىب نىه في ألاّاليم البهيذة نىه و هي الخٙىماث
اإلادليت و ؤلاْليميت
ج -الحىوماث املحليت ا إلاكليميت  :و هي ألااليا بداسيت خاٖمت جماسط ظلؿتها ألااسج مىاؾٔ الهىاضم و جخخظ
بخىصيو اإلاعاولياث و حهيحن اإلاذيشيً و الشئظاء اللزيً يىىبىنل نجها في الُشوم مو جدذيذ ضالخياتهم و واحباتهم
 -1ػؿبو ضبًٌبٌ،يرخغ ضبثك،ؼ.89

-2انطؼٍذ ثىانػؼٍر ،انمبَىٌ انذضزىري و انُظى انطٍبضٍخ انًمبرَخ ،دٌىاٌ انًطجىػبد اندبيؼٍخ،اندسائر،1989،ؼ.25
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مو الاخخُاف باالجطا ٛبالخٙىمت اإلاشٖضيت ،خيث ال يهذو جٙليِ َزٍ الخٙىماث ظىيل ؤن يٙىنل جُىيػا حضثيا
لالألاخطاضاث ألاضليت للخٙىماث اإلاشٖضيت.
د -إلاداسة الػامت  :هي الخجعيذ الُهلي لٓشاساث التي يخُٔ نلحها في الهمل الخٙىمي العياسخي ْطذ جدٓئ
ياياث اإلاجخمو َٓ،ذ نشَها ودسول ولعىنل نلى ؤنها "الهملياث اإلاخهلٓت بخدٓئ ؤَذاٍ الخٙىمت بإٖبر ْذس مً
الُ٘اءة و بما يدٓٔ الشغا ألَشاد الشهب"ٖ،ما نشَها ليىهاس وايذ و َى ؤوٛل مً نلمً ؤلاداسة الهامت في ٖخابه "
مٓذمت في دساظت ؤلاداسة الهامت"  ":هي حميو الهملياث التي مً شإنها جىُيز العياظاث الهامت و جدٓئ
ؤَذاَها" ،برا ؤلاداسة الهامت هي ؤظلىب جىُيز العياظاث الهامت و مماسظت ألانما ٛالخٙىميت بهذٍ بلىى
ر الخٙىمي
ألاَذاٍ التي جشمي بلحها الذولت بإٖبر ْذس مً ؤلاهخاج  ,و يخدٓٔ َزا الذو لس ؤلاظتراجيجي للجهاص ؤلاداس ل
في ألاهكمت الذيمٓشاؾيت التي جدىٛل دون اهدشاٍ ؤلاداسة الهامت بلى حهاص َىغىرل و بحروْشاؾي.
-3الػالكاث الذاليت
وشإث الهالْاث الذوليت بمُهىمها الخالي بهذ وشىء الذولت و لم يً٘ لها وحىد ْبل مهاَذة واظخُاليا نام
 ،1648ا الهالْاث العياظيت الذوليت حضء مً نلم العياظت اهؿالْا مً ؤن دساظت العياظت اٛداألاليت للذولت
هي ؤيػا حضء مً نلم العياظت  ،و نلم العياظت ؤظبٔ مً ميذان الهالْاث الذوليتَٓ ،ذ جم الاجُاّ في
 1952ب٘مبريذج ببريؿاهيا بىاءا نلى ؾلب مً مىكمت اليىوعيٙى نلى ؤن الهالْاث الذوليت
اإلااجمش اإلاىهٓذ ظىت
َشنا مً َشوم نلم العياظت و َذَهما واخذَ ،بيىما يدىاو ل ٛنلم العياظت اإلاجخمو العياسخي في خذ راجه يدىاو لٛ
ميذان الهالْاث الذوليت الهالْت ما بحن اإلاجخمهاث العياظيتٖ،ما تهخم الهالْاث الذوليت بذساظت مالمذ
الىكام الذوٛل و مٓىماجه و في الهىامل التي جادر بلى قهىسل اإلاىكماث الذوليت و بخدليل اإلاطادس الشثيعيت
ليشىب اٛضشاناث و الجزاناث الذوليت ،و يم٘ىىا ؤن هدذد الشبـ اإلاباشش بحن نلم العياظت و الهالْاث الذوليت
في:
 جبدث الهالْاث الذوليت في ال٘يُيت التي جخخز بها الٓشاساث اإلاخهلٓت بالعياظت الخاسحيت للخٙىماث. جدليل دوسل الذيبلىماظيت بمخخلِ ؤهىانها( ديبلىماظيت اإلاىكماث ،ديبلوماظيت الخٙىماث،ديبلىماظيت الٓمم  ،ديبلىماظيت البرإلااهاث،ديبلىماظيت ألاصماث)في بىاء الهالْاث الذوليت ،و تهخم
الهالْاث الذوليت في داسظت جاسيخ ألاخذار العياظيت و ضحروسة الهالْاث بحن الذوٛل.
 جخُ٘ل الهالْاث الذوليت بالبدث في الىكشياث التي جد٘م ؤشخاص اإلاجخمو اٛدولي و حهالج اإلاعاثل التيجؿُى نلى ظؿذ البيئت الذوليت.
 -1يحًذ َؿر يهُب ،ػهى انطٍبضخ،ثٍرود(،ة.ش.ط)،ؼ.26
-2ػؿبو ضهًٍبٌ،يرخغ ضبثك،ؼ.105

جخلي إداسة املشهز مصؤاليتها غً أو اهتهان لحلوق امللىيت الفىشيت  -حميؼ الحلوق محفوظت ملشهز حيل البحث الػلمي © 2015

25

شلصلت املحاضشاث الػلميت | مذخل لػلم الصياشت 0دَ .اددت دحيااو | ماسس 2015

ؤما نً َشونها َٓذ خطشَا هُغ الاحخمام في آلاحي:
 العياظت الخاسحيت الذوليت :و هي مجمىم العياظاث الخاسحيت للذو ،ٛو جخإزش بالهذيذ مً الهىاملٗاألهكمت العياظيت و ألاوغام الجًشاَيت و الاْخطاديتٖ ،ما ؤنها جخإسجح بحن الخىأَ و الخطادم
خعب جىحهاث الذوٛل َخيشإ ألاخالٍ و الخ٘خالث بحن اإلاجمىناث التي حشترٕ في اإلاىاِْ و اإلاطالح،
ٖما جبرص قاَشة الطشام الذولي التي جادر بلى حش٘يال اإلاداو لس الهع٘شيت نلى يشاس الخلِ ألاؾلسخي و
خلِ الىاجى.
و حعخخذم العياظت الخاسحيت وظاثال ؤظاسخية هي :الذيبلىماظيت في خالت الاجُاّ و الهالْاث ؤلايجابيت
ؤو الٓىة في خالت الطشام و َشل العبل الذيبلىماظيت .
 الخىكيماث الذوليت:مجمىم اإلاىكماث الذوليت التي جيشإ بحن الذوٛل بمىحب اجُاْياث و مهاَذاث دوليت 1919بهذ الخشب الهاإلات ألاولى و َيئت
بًشع الخذ مً الجزاناث الذوليت ٖهطبت ألامم التي ؤوشإث ظىت
 ،1945خيث حششٍ َزٍ الخىكيماث نلى حهضيض الهالْاث بحن الذو ،ٛو
ألامم اإلاخدذة التي ؤوشإث ظىت
همحز في َزٍ الخىكيماث معخىيحن :معخىيل اإلاىكماث ناإلايت و َيه يدٔ لٙل دوٛل الهالم الاهػمام بلحها
خعب ْىاهحن نػىيتها و ؤَمها َيئت ألامم اإلاخدذة ،و معخىيل بْليمي جػم الذوٛل اإلاخجاوسة حًشاَيا و
اإلاخجاوعت ْىميا ٖمىكمت الىخذة ؤلاَشيٓيت و حامهت الذو ل ٛالهشبيت.
 الٓاهىنل الذولي  :وهي مجمىنت الدششيهاث الذوليت التي جىكم الهالْاث بحن الذوٛل و يىٓعم بلى َشنحن:دولي نام و دولي ألااص ،و لٙل مجخمو ْاهىنل يدٚمه ,و للمجخمو الذولي َياٗل و ْىاهحن جػمً جىكيم
الخىاحذ َيه ،و ال حهذو َزٍ الهياٗل و الٓىاهحن ظىيل ؤن جٙىنل ججعيذا لىاْو ظياسخي مهحن يهخم
بخدذيذ الخٓىّل و الالتزاماث التي جد٘م الهالْاث اإلاخبادلت بحن وخذاث البيئت الذوليت في صمً العلم
وصمً الخشب مً ألادلت نلى ؤن الخىكيم الذولي و هىاميعه مً مىغىناث نلم العياظت ؤن ظمى
الشومان ْذيما الٓاهىنل الذولي بٓاهىنل الشهىب و ْاهىنل الذوٛل في بشاسة بلى الهالْاث التي جيشإ بحن
الذو ل ٛو بحن اإلاىكماث ،ل ويؿلٔ ؤيػا نلى الىىم مً اإلاهشَت بظم ْاهى لن الهالْاث الذوليت و ْاهى لن
العياظت الخاسحيت للذوٛل ،خيث هالخل ؤن ٗل الدعمياث التي ؤؾلٓذ نلى َزا اإلاجا ٛجدمل في ؾياتها
مالمذ الاسجباؽ الىزئ بحن نلم العياظت و نلم الٓاهىنل الذوٛل الهام و الخىكيم الذولي و جاؾش َزٍ
الهالْت بهالْت الٙل بالجضء نلم العياظت ؤشمل مً الٓاهى لن الذولي الهام خيث يهخم بذساظت ٕاَت
الُىانل في البيئت الذوليت.

 -1خًبل ػجذ انُبؾر يبَغ،انمبَىٌ انذونً انؼبو،اندسء األول،دار انؼهىو نهُػر و انزىزٌغ،2004،ؼ.11
 -2ػجذ انًدٍذ انؼجذنً،لبَىٌ انؼاللبد انذونٍخ،دار األلىاش،1994،ؼ.475
 -3أحًذ إضكُذري/يحًذ َبؾر أثىغسانخ،يحبضراد فً انمبَىٌ انذونً انؼبو ،ط،1دار انفدر نهُػر انزىزٌغ،يؿر،1988،ؼ.11
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-4ألاحزاب ا اللور الضاغطت ا الشأو الػام
يهجى نلم العياظت بذساظت َزٍ الخىكيماث اهؿالْا مً انخباسَا آليت سثيعيت لخ٘شيغ ألاهكمت الذيمٓشاؾيت
و لخٓذيغ خشياث الُشد.
 ألاحزاب
نشَتها املوشوغت الصياشيىت" :الخضب العياسخي َى مجمىنت مً الىاط رورل الاججاٍ الىاخذ،الىكشة اإلاخمازلت
و اإلابادت اإلاشترٖت ،يداولىا ؤن يدٓٓىا ألاَذاٍ التي يامىىنل بها ،يشجبؿىنل ببهػهم وَٓا لٓىانذ جىكيميت
مٓبىلت مً حاهبهم جدذد ؤظلىبهم و وظاثل نملهم"
ٖما نشَها موسيض دافشحيه نلى ؤنها "جىكيم في اإلآام ألاو ،ٛليط مجمىنت بل مجمىنت مً الجماناث و
اجداد إلاجمىنت ضًحرة مىصنت نبر الذولت َشوم ،لجان و حمهياث مدليت مشجبؿت مً ألاالْ ٛىانذ مىكمت" .
نلى غىء َزٍ الخهاسيِ وعخيخج ؤن مُهىم الخضب يٓىم نلى الهىاضش الخاليت:
-

الخضب ماظعت مىكمت داثمت لذيها الٓذسة نلى الاظخمشاس في الىحىد ،و ال يشجبـ وحىدَا بإشخاص
مهيىحن بل بإيذيىلىحيت داثمت .
ؤن الخضب حمانت و ال يم٘ىه ؤن ييشإ ألااسج َزا ؤلاؾاسَ ،ليغ باظخؿانت َشد واخذ بوشاء خضب
لىخذٍ.
ر لٓيام ألاخضاب ،و َى ما يهبر نىه الذنم الشهبي و الخهبئت.
الخىأَ في اإلابادت و اإلاىاِْ ششؽ حىَش ل
يمل ٚالخضب وؤظلىب نمل ألااص به جخُٔ خىله الجمانت اإلااظعت و اإلاىخشؾت داألاله.
الخضب جىكيم يخىصم نلى نذة ؤْاليم نبر الذولت الىاخذة ،نلى ؤن يشجبـ بىخذة ؤظاظيت َب الخليت
اإلاشٖضيت و جخمشٖض نادة في الهىاضم و حهمل نلى الخيعئ و ؤلاششاٍ بحن ٗل الىخذاث الجهىيت و
ؤلاْليميت.

و ال حشٙل اإلااظعاث الخضبيت همؿا مخجاوعا مً خيث الخطييَِ ،هي جخخلِ بدعب ماظعحها و بدعب
ألايذيىلىحيت التي جخبىاَا ،بال ؤهه حشيل الاجُاّ نلى جٓعيمها بلى هىنحن ؤظاظيحن و َى الخٓعيم الزر ؤظغ له
موسيض دافشحيه في ٖخابه :اإلااظعاث العياظيت و الٓاهىنل الذظخىسر و الىكم العياظيت ال٘بريل :

 -1ػجذ انىهبة انكٍبنً و كبيم زهٍري،يرجعصابك،ؼ.288
-Maurice Duverger ,La sociologie politique,imprimerie de presses universitaires de France,France,1968,p05.

جخلي إداسة املشهز مصؤاليتها غً أو اهتهان لحلوق امللىيت الفىشيت  -حميؼ الحلوق محفوظت ملشهز حيل البحث الػلمي © 2015

2

27

شلصلت املحاضشاث الػلميت | مذخل لػلم الصياشت 0دَ .اددت دحيااو | ماسس 2015

-1أحزاب الىفاءاث ا الىوادس
و هي ظابٓت في الىحىد جاسيخيا نً ٗل ألاهىام الخضبيت ألاألاشي ،و جخمحز بمىبو جإظيعها الزر يهىد لؿبٓت
هاَزة اْخطاديا و نلميا في اإلاجخمو و هي البييت التي نشَتها ألاخضاب ألاال ٛالٓشنل الخاظو نشش ٗاألخضاب
الليبراليت التي جدبو ماظعحها مً رورل سئوط ألامىا ،ٛو ْذ ْعم دافشحيه َزٍ ألاخضاب بلى:
 أحزاب الىوادس الخلليذدت :و هي ؤخضاب هخبىيت جػم ٖباس اإلاىقُحن و الىحهاء في اإلاجخمو مً ممحزاتهاْلت ألانػاء و الاظخٓالليت الجهىيت في الدعيحر.
 أحزاب الىوادس الحذدثت :و قهشث في الٓشنل الوششيً بعبب الخًحراث التي شهذتها ألاهكمت الاهخخابيتالتي اهُخدذ نلى الاهخخاب الشهبي دو لن الاْخطاس نلى اهخخاب الىخبت ،و ؤنؿى الخضب الهمالي
 1900همىرحا نً َزٍ ألاخضاب خيث ؤدمج الىٓاباث الهماليت في حش٘يلخه و في ْىاثم
البريؿاوي ظىت
جششيداجه .
-2أحزاب الجماَير
هي ؤخضاب مُخىخت الهػىيت و يحر هخبىيت ،و ال يشترؽ ؤلاهخماء بلحها مىاضُاث احخمانيت مهيىت ،بل
يُ٘ي دَو الشظىم و الاشتراٗاث اإلآشسة الٖدعاب الهػىيت َحها و ْذ قهشث في بذاياث الٓشنل الهششيً مو
جبلىسل الُ٘ش الاشتراٗي و رل ٚللعباب الخاليت :
 قهىسل الخاحت اإلااظت إلاطادس جمىيل لألخضاب ختى حعخمش في الهمل. اظتهذاٍ ألالٔ ؾبٓت نماليت وانيت و ميشئت ظياظيا.و في بؾاس َزٍ الُئت مً ألاخضاب يمحز دوَشحيه بحن هىنحن مً ألاخضاب:
 ألاخضاب الجماَحريت اإلاخخططت ألاخضاب الجماَحريت الشمىليتو ال يهذ جطييِ دوَشحيه الخطييِ الىخيذ الزر خكيذ به اإلااظعاث الخضبيتَٓ ،ذ اظخخذم َٓهاء آألاشون
ي للخطييِ َاظخهشع فيليب ساء الخطييِ آلاحي:
مهايحر ؤألاش ل
 ألاخضاب ؤلاداسيت :و هي التي جخذألال دوما في العلؿت نً ؾشئ الخدالُاث ؤو مشٙلت ؤيلبيتَ ،هي بزلْٚشيبت مً العلؿت.
 ألاخضاب الاخخجاحيت :و هي ألاخضاب التي حهخبر هُعها هاؽْت باظم الُئاث اإلاػؿهذة و اإلاهمشت داألالاإلاجخمو و جدترٍ اإلاهاسغت الهىيُت .
-1يىرٌص دوفرخٍه ،انًؤصضاتانضٍاصٍةوانمانىٌاندصتىري  ،ررخًخ خىرج ضؼٍذ،انًؤضطخ اندبيؼٍخ نهذراضبد و انُػر،ثٍرود ،1992 ،ؼ72
-2يدهخ اندبيؼخ،األحزابانضٍاصٍة– انتفاتةصىصٍىنىجٍة، -انًهذي انػٍجبًَ دغًبٌ،انؼذد  ،16انًدهذ ،01فٍفري.2014
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بطُت نامت يخُٔ نلى جطييِ ألاخضاب بلى ؤخضاب يميييت و محزتها اإلادخُكت نلى الٓيم الخٓليذيت التي حهشَها
الذولت مو بغُاء هىم مً الخؿشٍ َيما يخهلٔ بالهشّل و الذيً في مٓابل ؤخضاب يعاسيت جؿمذ للخًيحر و الخىصيو
الهاد ٛللثروة و العلؿت بحن مخخلِ ششاثذ اإلاجخمو .
 الجماغاث الضاغطت
جخخلِ نً ألاخضاب العياظيت مً خيث الهذٍ و الىظاثل و ْذ خكيذ بالهذيذ مً الخهشيُاث
نشَها هاجي غبذ الىوس نلى ؤنها"حماناث حععى لخدٓئ َذٍ ؤو ؤَذاٍ اإلاشجبؿت بمطلخت ؤمغائها ،و بٙل
الىظاثل اإلام٘ىت نبر الػًـ و الخإزحر نلى ْشاساث العلؿت العياظيت ،و لً٘ ليغ مً ؤَذاَها الىضىٛل بلى
العلؿت" و يُذيىا َزا الخهشيِ في اظخخالص ألاطاثث َزٍ ال٘ياهاث و مً ؤَمها:
 هي هىم مً الخىكيم بحن نذد مً ألاشخاص. َذَها جدٓئ مطلخت حمانت مهيىت دونل يحرَا مً الجماناث. ال تهذٍ بلى الىضىٛل بلى العلؿت بل الخإزحر نلى ضىام الٓشاس َٓـ.و لجماناث الػًـ ؤهىام خعب الهذٍ و الؿبيهت و ؤَمها:
 - 1حماناث اإلاطالح العياظيت :و لها ؤَذاٍ ظياظيت مدػت بمهجي الخإزحر مً ؤحل َشع ظياظاث و
ؤيذيىلىحياث مهيىت.
 - 2حماناث اإلاطالح شبه العياظيت  :تهذٍ بلى جدٓئ مطالح ظياظيت و اْخطاديت في آن واخذ
ٗالىٓاباث و الاجداداث الاْخطاديت.
 - 3حماناث اإلاطالح الاوعاهيت:و هي راث مؿالب خٓىْيت تهذٍ بلى جدطيل ؤٖبر ْذس ممً٘ مً الخشياث
ألاظاظيت ،و تهذٍ نادة بلى الخطى ل ٛنلى مطادس للخمىيل .
و َىإ َشوْاث حمت بحن حماماث الػًـ و ألاخضاب العياظيت هزٖش مجها:
 - 1حماناث الػًـ راث ؤَذاٍ مدذودة ن٘غ ألاخضاب التي جمل ٚبشامج و ؤَذاٍ ؾىيلت اإلاذي.
 - 2ال حهخمذ نلى الٓىة ال٘ميت مثل ألاخضاب التي حععى جىظيو ْىانذَا الشهبيت.
 - 3حعخخذم حماناث الػًـ وظاثل ْذ جٙىنل يحر ششنيت بيىما ألاخضاب وظاثلها مششونت .

َ-1فص انًرخغ انطبثك،ؼ.16
َ-2بخً ػجذ انُىر ،يرخغ ضبثك،ؼ.163
-3لحطبٌ ـحًذ ضهًٍبٌ انحًذاًَ ،األصاسفًانعهىوانضٍاصٍة ،ػًبٌ ،األردٌ ،ط،1،2004ؼ.337
َ-4بخً ػجذ انُىر ،يرخغ ضبثك،ؼ.168
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 الشأو الػام
نشَه بيصماسن "يخٙىنل الشؤر الهام الخٓيٓي مً باؾً خياة الشهب ،و جٙىهه نىاضش ظياظيت ،احخمانيت و
ديييت" .
ٖما نشَه البج نلى ؤهه" بن الشؤر الهام ييخج نً جُانل ؤَٙاس ألاَشاد في ؤر ؤشٙا ٛالجمانت" .
لىا حليا ؤن الشؤر الهام يخطل مباششة بالشنىب و لً٘ ألااسج بؾاس الخىكيمَٓ ،ذ يٙىنل نُىيا ييخج نً جُانل
الؿبٓاث اإلاجامهيت بصاء مىِْ مهحن ،و يىٓعم بلى زالزت ؤهىام سثيعيت:
 - 1الشؤر الهام الٓاثذ :و هي الىخبت اإلاثُٓت في اإلاجخمو و التي جخمخو بخإزحر ْىرل نلى اإلاجخمو َدعخؿيو
جىحيه آساءٍ و مىاُْه خعب مهخٓذاتها و ؤيذيىلىحياتها ،و حعخخذم في َزا ْذستها نلى الىٓذ و الخدليل
و ؤلاْىام.
 - 2الشؤر الهام اإلاخهلم :و ظمت َزٍ الُئت هي الخهليم مما يم٘جها مً اظديهاب آساء الطُىة (الٓاثذة) و
حهمل نلى هٓلها بلى الؿبٓت يحر اإلاخهلمت َخلهب بزل ٚدوسل الىظيـ بحن الىخبت و الجمهىسل.
 - 3الشؤر الوام اإلاىٓادَ :زا اإلاٙىنل ؤظاظه نامت الشهب و ظىادٍ ،و يخمحز بمعخىيل بعيـ مً الخهلم و
يمثل وناءا الخخىاء مىاِْ الؿبٓخحن العابٓخحن و يمىدهما الذنم الشهبي ال٘مي الزر يديذ الخإزحر نلت
العلؿت العياظيت .
املحوس الخامض:أَم مىاهج املصخخذمت في البحث الصياس ي
مىهج البدث َى شٙل نمليت اإلاهشَت ،ؤو ؤظلىب الباخث في الىضىٛل بلي خٓاثٔ ألاشياء اإلاديؿت به في
الؿبيهت واإلاجخمو مً ألاال ٛمجمىنت مً ؤلاحشاءاث الزَىيت والىاْهيت التي يعخخذمها لهزا الًشع ،وَىإ
مىاهج نذيذة حعخخذم في دساظت نلم العياظت و اجُٔ الُٓه العياسخي نلى جطييُها بلى صمشجحن:
-1

املىاهج الاشخيباطيت املثاليت

ثظتهذٍ ال٘شِ نما يجب ؤن يٙىنل نليه الىاْو العياسخي ختى يٙىنل مثاليا َاغال ،ومً ؤبشصل مً اظخخذمىا
َزٍ اإلاىاهج ؤَالؾى لن اليىهاوي ألاطىضا بطذد َ٘شجه نً اإلاذيىت الُاغلت  ،وؤْشب اإلاىاهج بليه َى اإلاىهج
الٓاهىوي اإلاعخخذم في دساظت الٓاهىنل الذولي خيث بن الٓاهىنل الذولي َى في الجهايت مجمىنت مبادت ْاهىهيت
مثاليت حعتهذٍ جدٓئ واْو دولي مثالي  ،مثل مبذؤ خل اإلاىاصناث بالؿشّل العلميت ومبذؤ اإلاعاواة في العيادة
بحن الذو ل... ٛبلخ.

-1يخزبر انزهبيً و ػزطف ػذنً انؼجذ ،انرأيانعاو( ،ة.د ،)ٌ.انمبهرح،2005 ،ؼ.18
َ-2فص انًرخغ انطبثك،ؼ.19
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 املىهج الوؼفيمُادٍ الاهؿالّ مً الخاص بلى الهام و هي نمليت نٓليت تهذٍ بلى الىضى ل ٛبلى ْاهى لن زابذ ؤو ْانذة ٗليت ،و
يهشٍ نلى ؤهه "الخطىٛل نلى مهلىماث جخهلٔ بالخالت الشاَىت للكاَشة مىغىم الذساظت لخدذيذ ؾبيهت جلٚ
الكاَشة والخهشٍ نلى الهالْاث اإلاخذاألالت في خذور جل ٚالكاَشة ووضُها وجطىيشَا وجدليل اإلاخًحراث اإلاازشة
في نشىئها وهمىَا"  ،و يٓىم نلى مالخكت الىاْو العياسخي وحسجيل وجبىيب البياهاث بهذٍ جٓذيم ضىسة وضُيت
ضشَت لهزا الىاْو دونل جإويل ؤو جُعحر مً حاهب الباخث و َى يشج٘ض نلى ال٘مياث و ألاسْام و الطىس،
ويعخخذم َزا اإلاىهج في دساظاث الخالت،ودساظاث اإلاىاؾٔ ،وْياظاث الشؤر اٛنام ،و جخلخظ ألاؿىاجه في آلاحي:
-

الشهىسل باإلاشٙلت البدثيت و خطش بياهاتها
ضيايت الاشٙاليت.
ضيايت الُشوع و هي معلماث بمثابت خلىٛل ماْخت إلاشٙلت البدث.
األاخياس ؤدواث البدث اإلاالثمت ٗاالظخبيان واإلآابلت واإلاالخكت والاألاخباس ويحر رل ٚوَٓا لؿبيهت البدث
وَشوغه زم يٓىم بخٓىحن َزٍ الادواث وخعاب ضذْها وزباتها مً ألاال ٛالخذْئ َحها و جشحمتها بلى
بياهاث و ضىسل .

حمو اإلاهلىماث بؿشيٓت دْيٓت مىكمت وواضخت.
-

الىضىٛل بلى مجمىنت مً الىخاثج وجىكيمها وجطييُها.
جدليل الىخاثج و جُعحرَا و اظخيخاج بمٙاهيت حهميمها.
ضيايت جىضياث البدث
املىهج الخاسيخي

َى مىهج يٓىم نلى حسجيل ؤخذار ووْاجو نالم العياظت دونل جُعحر ؤو جإويل لهزٍ ألاخذار والىْاجو
،ويٓذم الخاسيخ للمدلل العياسخي سجال ألخذار نالم العياظت يعانذٍ نلى َهم وجُعحر َزا الهالم بؿشيٓت
اظترحانيت ،لزل ٚيٓا ٛبن نلم العياظت بال جاسيخ َى ٖىباث بال حزو لس والخاسيخ بذو لن نلم العياظت َى ٖىباث
بال زمش ,و يعخخذم َزا اإلاىهج الظخخشاج الهبر و بظٓاؾها نلى ألاصمىت الخاليت ،يحر ؤن بهؼ اإلاأألاز سجلذ
نلى َزا اإلاىهج و ؤَمها نذم الخهامل مو الكاَشة مباششة خيث يهخمىنل نلى العمو و الىٓل َٓـ مما يىه٘غ
بالعلب نلى معإلت اإلاىغىنيت و ألاماهت

 -1السريحي ،حسن عواد و آخرون ،التفكير والبحث العممي ،مركز النشر العممي جامعة الممك عبد العزيز(،ب.س.ط) ص.206
 -2نفس المرجع السابق،ص .130
-3يحًذ ػجٍذاد و آخروٌ ،ينهجٍةانبحج انعهًً،اندبيؼخ األردٍَخ،األردٌ،1999 ،ؼ.36
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 - 2املىاهج الاشخلشائيت الواكػيت
 املىهج الخجشيبيوَى مىهج اظخٓشاجي اظخيباؾي ،و ْذ نشٍ نلى ؤههَ":ى اإلاىهج الزر يخػمً ٗاَت لإلحشاءاث و الخذابحر
اإلاد٘مت و التي يخذألال َحها الباخث الاحخماعي ؤو الدعىيٓي نً ْطذ معبٔ في ٗاَت الكشوٍ اإلاخيؾت بكاَشة
مدذدة" يٓىم نلى مالخكت الىاْو العياسخي والخجشيب في شإهه بهذٍ الخُعحر والخهميم والخىْوَ .هى مالخكت
وججشيب مً ؤحل الخُعحر والخهميم والخىْو.
اإلاالخكت  :ؤلادسإ ألاولي للىاْو.
الخجشيب  :ج٘شاس اإلاالخكت.
الخُعحر  :الىضىٛل بلي الخٓيٓت.
الخهميم  :ضيايت ْاهىنل نام يعخُاد به في جُعحر الىاْو.
الخىْو  :اظدششاٍ اإلاعخٓبل.
خيث يىؿلٔ الباخث مً مالخكت الىاْو لٙي يطىسل َشع نملي (َشع ؤولي)  ،زم يذألال الخجشيب َةن زبدذ
صخت الُشع ألاولي يطلح الخُعحر ويطحر ْاهىها نلميا ناما ضالخا لالظخهاهت به في َهم الىاْو العياسخي
والخىْو في شإهه بشٙل دْئ ،ؤَم ما ؤنيب نلى َزا اإلاىهج َى ضهىبت حهاونل نىاضش الخجشبت و مٙىهاتها َيما
ي نالي و هىعي مً الخٙىيً للٓيام بالخجاسب و الخد٘م
بيجها مما يازش في نمليت حهميم الىخاثجٖ ،ما يخؿلب معخى ل
َحها بالشٙل اإلاؿلىب  ،ومو رل ٚيهذ اإلاىهج الخجشيبي مً ؤٕزش اإلاىاهج َهاليت في جُعحر الهالْاث العببيت بحن
اإلاخًحراث ،يحر ؤن جؿبيٓه في مجا ٛالهلىم العياظيت ٗان حذ ضهب َال يمل ٚضاوو الخجشبت العلؿت الٙاَيت
إلألاػام اإلاجخمو بشمخه لخجشبت مهيىت و مو رل ٚجمً٘ بهؼ الهلماء مً اظخخذام الخجشبت في نلم العياظت
ٗالهالم ميلًشام الزر ْام بمداٗاة مخبريت لكاَشة العلؿت البششيت و ٗاهذ الىخاثج ْابلت للخهميم بيعبت ناليت.
 املىهج الصلوويوَى يٓىم نلى ؤلاَادة مً هخاثج الهلىم العلىٖيت في مجا ٛألابدار العياظيت مهخبرا ؤن نلم العياظت َى نلم
وبيئخه اإلاديؿت  ،خيث بنها قىاَش يحر حامذة ٖ ،ما يشٖض
ا
ديىاميٙي يشٖض نلى الخُانل بحن الكىاَش العياظيت
َزا اإلاىهج نلى جىحهاث ودواَو واظخجاباث ألاَشاد والجماناث وجإزحر ٗل رل ٚنلى ظلىٖهم العياسخي.ومً ؤبشصل
ر َزا اإلاىهج ديُيذ بيعتن ألامشيٙي.
مُ٘ش ل

 -1يحًذ ػجٍذاد و آخروٌَ ،فص انًرخغ انطبثك،ؼ.40
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 املىهج امللاسنويٓىم نلى اإلآاسهت بحن واْهحن ؤو ؤٖثر بهذٍ اظخخالص هخاثج وْىانذ نلميت نامت ال جشجبـ بمٙان وال صمان مهيىحن ،وٗلما
صاد نذد الخاالث الخاغهت للمٓاسهت ٗلما ٗاهذ الىخاثج ؤٖثر دْت وؤَميت  .وحهخبر اإلآاسهت سٖىا ؤضيال في اإلاىهج الهلمي اٛظياسخي،
لٓذ ظانذ اإلاىهج اإلآاسنل بشٙل ٖبحر في جؿىسل نلم العياظت َٓذ اظخخذمه الهذرد مً الذوٛل ومً ؤَمها اليىهان مً ؤحل
اإلآاسهت بحن ألاهكمت العياظيت إلاذنها ورل ٚلخبجي الىكام ألامثل َٓذ ْام ؤسظؿى بمٓاسهت 158دظخىسل مً دظاجحر َزٍ اإلاذن
وانخمذ في رل ٚنلى مبذؤ الػشوسة الٓاثم نلى ؤظاط ان لٙل دولت ألاطىضيتها
ٖما هجذ مىهدع٘يى الزر ضىِ ألاهكمت بلى حمهىسيت و مل٘يت ،دظخىسيت و بظدبذايت وؤٖذ في مٓاسهخه ؤن جطييُه يٓىم نلى
ؤظاط اإلاماسظت الُهليت التي جخم داألال الىكام َالجمهىسيت في هكشٍ هي التي حعىد َحها الهذالت والٓاهىنل وجطان َحها الخشياث
الخاضت والهامت ،ؤما ميٙا َيلي محز في مٓاسهخه بحن  3ؤضىاٍ مً الذوٛل – الذولت التي يد٘مه مل ٚواخذ
الذولت ألاسظخٓشاؾيت وجد٘مها ؤْليت الىبالء  -الذولت الذيمٓشاؾيت وهي التي جشحو َحها العيادة للشهب و سبـ ماٖغ َيبر فير في سوما الٓذيمت بالىكم
دساظخه اإلآاسهت لألديان بمٓاسهاجه للىكم الاْخطاديت والعياظيت والاحخمانيت و ْاس لن هكم الش ل
الهىذيت والجشماهيت ،و ٗان اْترابه اإلآاس لن بمثابت بطمت خٓيٓيت في البدث العياسخي.
 املىهج اليصلي -الىظميَى مىهج دساظت الىكم العياظيت بالترٖحز نلى اإلااظعاث العياظيت اإلاٙىهت لهزٍ الىكم( الدششيهيت
والخىُيزيت) ،والذظاجحر التي حعدىذ بلحها وما جدخىرل نليه مً ّوانذ ْاهىهيت مىكمت ،قهش َزا اإلاىهج الزر
ًا
وجؿبيٓا في نلم العياظت نلى يذ َشبشث ظبيعحر وصمالثه ،اللزيً خاولىا
ل
يعمى ؤيػا بالبىاجي -الىقيُي ضيايت
بىاء هكشيت وقيُيت مخٙاملت للىكم العياظيت ،وؾبٓىَا مشة في ٖخاب اَخم باإلاىاؾٔ اإلاخىاميت وفي ؤألاشيل نلى
مجمىنت ٖبحرة مً الىكم نلى ظبيل الاظخذال ٛوالازباث ،ومً مداولت ديُيذ اظخىنل في بىاء هكشيت نامت للىكم
العياظيت و جٙىيجها و في مداوالث ْبريا ٛؤإلاىهذ الزر ؾىسل اْتراب َشعي في البىاجي -الىقيُي َى
اْتراب"اإلاذألاالث -اإلاخشحاث" ،وخاو ل ٛبلىهذ ٛجٓذيم اْتراب بىاجي -وقيُي للخٙىماث ،وخاو ل/ ٛميدشيل جؿبئ
ؤَٙاس(اْتراب) جالٙىث باسظىهض نلى الىكام العياسخي ألامشيٙي  ،و ؤَم الطهىباث التي جىاحه اظخخذام اإلاىهج
الىقيُي-البىاجي َى ضهىبت اإلآاسهت َيه ،خيث يخهذي نذد الهىاضش اإلاخذألالت في الذساظت الهششيً
نىطشا(ٖ ،)20ما ؤن جؿبيٓه في الكىاَش يحر اإلااظعاجيت ٕالاهخخاباث و ْياط الشؤر الهام ؤمش في يايت الخهٓيذ
َػال نً ؤن َزا اإلاىهج يخهامل مو الىكام العياسخي نلى ؤهه حهاص مم٘جن يُخٓش بلى الخشٖيت و الخًحر اإلاىحىدة
 -1أحمد خضر ،المنهج المقارن  ،جامعة دمشق ،2008،عمى الموقع االلكتروني
)01.11.2014(www.tahasoft.com/books/370.docx
 -2ػجذ انؼبنً ػجذ انمبدر ،يحبضراد فً انُظى انطٍبضٍخ انًمبرَخ،خبيؼخ ضؼٍذح،انطُخ اندبيؼٍخ،2008/2007 ،ؼ.21
 -3ػجذ انًطهت غبَى ،االردبهبد انًؼبؾرح فً دراضخ انُظى انطٍبضٍخ ،انمبهرح  :دار انمبهرح نهُػر وانزىزٌغ1981 ،
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َيه ؤضال بُهل الترابـ الزر يجمهه باإلاىكىمت اإلاجخمهيت و الهالْت الخُانليت التي ججمهها بشٙل مىخكم و
داثم.
املحوس الصادس :غالكت غلم الصياشت بأَم الػلوم إلاحخماغيت
حشترٕ الهلىم الاحخمانيت و الهلىم اإلااديت الخجشيبيت ٗلها في البدث في ٖيُيت جدعحن خياة ؤلاوعان و سْحها مً
ٗاَت الىىاحي ،خيث يخذألال ٗل نلم خعب مجاله معخخذما في رل ٚمىاهجه و ؤدواجه الهلميت الخاضت،
ووعذنشع َيما يلي الخذاألال الخادر بحن نلم العياظت و بهؼ الهلىم ألاألاشيل في جدٓئ ياياث الىمى و الشقي :
 - 1غالكت غلم الصياشت بػلم الاكخؽاد
مً اإلاجاالث الىزيٓت بهلم العياظت هجذ نلم الاْخطاد ،خيث يهجى اإلاجاالن بذساظت ألاظاليب التي ِهجادر بلى
بشبام الخاحاث الاْخطاديت ٛإلاجخمهاث و بيجهما نلم مشترٕ َى نلم الاْخطاد العياسخي و جخجلى ضىسل
الخذاألال بيم الهلمحن َيما يلي:
الػشيبت و العياظاث الىٓذيت مً مهام الخٙىمت بمعاَمت سحاالث الاْخطاد.
الهالْت الىؾيذة بحن الخىميت الاْخطاديت و ألامً .
جىصيو الثرواث الاْخطاديت بحن ؤَشاد اإلاجخمهاث مً اإلاعاثل الاظتراجيجيت لخمايت الاظخٓشاس الذاألالي للذولت ألن
ؤر ألالل في خعاب جىصيو َزٍ الثرواث ْذ ِهيادر بلى خذور زىساث.
الهالْاث الذوليت التي حهذ َشنا مً َشوم نلم العياظت جد٘مها في يالب ألاخيان الهالْاث الاْخطاديت
َإشٙا ٛالخهاونل بحن الذوٛل و الٓشوع التي ْذ جلحإ بلحها بهؼ الخٙىماث جخم بمىحب ْشاساث ظياظيت.
-2غالكت غلم الصياشت بػلم اللاهون
يهجى نلم الٓاهى لن بىغو الػىابـ الىاَزة التي جد٘م الخياة و الهالْاث الاحخمانيت داألال الخىكيماث
البششيت نلى مخخلِ ؤحجامها ،وْذ دسج ْذيما نلى انخباس نلم العياظت حضءا مً الٓاهىنل الذظخىسر الزر
 1946اهؿالْا مً
يبحن شٙل الذولت ال ظيما نىذ اإلاذسظت الُشوعيت بلى يايت الاهُطا ٛالزر خذر بيجهما ظىت
الخميحز بحن اإلاجالحن مً خيث الاألاخطاص َةرا ٗان الٓاهى لن يهخم بذساظت الجاهب الٓاهىوي مً العلؿت و ٖيُيت
الىضىٛل بلحها وْىىاث مماسظتها مً الىاخيت الىكشيت َةن نلم العياظت مً حاهبه يهخم بٙل الجىاهب يحر
الٓاهىهيت للكىاَش العياظيت و التي جخطل مباششة بالىاْو الزر ْذ يخشج نً هؿاّ الٓاهىن،خيث ْذ يدذر
ؤن يخؿلب َهم قاَشة الخ٘م دساظت جؿىسَا و جدليل الترٖيبت البششيت و الُىانل التي جخذألال في مماسظت شٙل
مهحن مً ؤشٙا ٛالخٙىماث.
 -1اضًبػٍم ػهً ضؼذ،لضبٌب ػهى انطٍبضخ،دار انًؼرفخ اندبيؼٍخ نهُػر و انزىزٌغ،اإلضكُذرٌخ 2003،ؼ74
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 - 2غالكت غلم الصياشت بػلم الاحخماع
َىإ جذاألال واظو بحن َزيً اإلاجالحن َٙ،لحهما يدىاوالن مثال قاَشة الذولت اهؿالْا مً ٗىنها هكاما ْاثما في
خذ راجه ظىاء ٗان ظياظيا ؤو احخمانيا و َزا ما ؤدي بلى قهىسل ما يعمى بهلم الاحخمام العياسخي والزر يهشَه
نلماء الاحخمام نلى ؤهه"رل ٚالهلم الزر يهخم باألظلىب و الىخاثج الاحخمانيت لخىصيو الٓىة نلى هدى مهحن في
هؿاّ الجماناث ؤو َيما بيجها"  ،يٓىدها جدليل َزا الخهشيِ بلى إلاغ الهالْت اإلاخيىت التي ججمو َزٍ بحن َزيً
اإلاجالحن مً خيث الاشترإ في البدث في البجى الخدخيت لٓيام الخىكيماث البششيت و بشوص ؾاَشة الٓىة ٖإظلىب
إلداستها ،غِ بلى رلَ ٚػل مىكشرل نلم الاحخمام نلى نلم العياظت مثل جىماط َىبض،سوظى وحان لىٕ.
-4غالكت غلم الصياشت بػلم الىفض
مً الىٓاؽ الجىَشيت اإلاشترٖت بحن نلم الىُغ و نلم العياظت َى جىاولهما لذساظت العلىٕ الُشدر اإلاىهض لٛ
ؤو في وظـ الجمانت ،ومً َزٍ العلىٗاث قاَشة الٓيادة و العلؿت و ٖزا قاَشة الاجطا ٛالتي حهذ معإلت
خيىيت باليعبت لخياة الذولت َٓذ رٖش د/هاجي نبذ الىىسل في مالُه "مذألال بلى نلم العياظت" ؤن الاسجباؽ بحن
نلم العياظت و نلم الىُغ اسجباؽ نػىرل ٖما ؤحمل ماششاث َزا الاسجباؽ َيما يلي:
 انخماد ؤيلب الخُعحراث الخاضت بالىُغ البششيت و ميىالتها بما َحها اإلايىالث العياظيت نلى هكشياث نلمالىُغ ٖىكشيت العماث الصخطيت.
 هجاح الخىكيماث العياظيت (ألاخضاب و الشؤر الهام و الجمهياث) مشَىنل بُهم الزَىيت و الىُعيت العاثذة فيالبيئت العياظيت اإلاديؿت.
 حش٘يل الشؤر الهام و مىاُْه و َى ؤخذ اإلاىغىناث اإلاهمت في نلم العياظت يخم نادة بهذ دساظت واَيت نًجىحهاث َزا الشؤر و اظخؿالم مخؿلباجه مً ألاال ٛبألاػام نيىاث مىه لالألاخباس و اإلاداوسة (ؤظاليب حعخخذم في
نلم الىُغ) ْطذ سضذ الخىْهاث اإلاخهلٓت بمىاُْه بصاء بهؼ الٓػايا الىؾىيت و ختى الٓىميت مثلما يدذر مو
الش|ؤر الهام الهشبي اججاٍ الٓػيت الُلعؿيييت.

- R.pendix e S.M lipset,the feildof political sociology,in lewis cosered.n.y.haper torch
books,1967.p5.
1
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محاضشاث الصذاس ي الثاوي :أَم املفاَيم املشجبطت بػلم الصياشت
املحوس ألاال :الىظام الصياس ي
بانخباسٍ حملت مً الىظاثل ألاظاظيت اإلاخُانلت و التي حهمل نلى الخُاف نلى خياة اإلاجخمو و اظخمشاسٍ،
خكي مُهىم الىكام العياسخي باَخمام ممحز مً ْبل البدار و الذاسظحن بهذٍ جدذيذ مهاإلاه الجىَشيت و
مٙىهاجه ،و نليه ظىهمذ في َزٍ الجضء مً اإلاداغشاث بلى نشع ؤَم الهىاضش اإلاُهىماجيت للىكام العياسخي.
 - 1أَم حػاسيف الىظام
 حػشيف دافدذ أشخون(":)David Eastonمجمىنت مً الهىاضش اإلاخُانلت و اإلاترابؿت وقيُيا مو بهػهاالبهؼ بشٙل مىخكم ،و يهجي رل ٚؤن الخًيحر في ؤخذ الهىاضش اإلاٙىهت للىكام يازش في بٓيت الىكام"
 حػشيف إبشاَيم دسايغ":مجمىنت مً ألاهماؽ اإلاخذاألالت و اإلادشاب٘ت اإلاخهلٓت بهمليت ضىو الٔساس فيالجمانت. ".....
خعب َزٍ الخهشيُاث وعخؿيو ؤن هطِ بإهه حملت مً الهىاضش التي جخطل ببهػها البهؼ بًيت
جإديت وقيُت مهيىت بشٙل دوسر ،و يمثل ٗل نىطش مجها مٙىنل ؤظاسخي جادر جدىالجه بلى جدىٛل الىكام
بإٖمله مً خيث الهذٍ اإلاشحى جدٓيٓه و همـ الخياة ألاضليٖ ،ما يػيِ د/ابشاَيم دسويش ؤن خياة ٗل
هكام جخمدىسل خىٛل معإلت اجخار الٓشاس داألال الجماناث البششيت واضُا مٙىهاجه باألهماؽ اإلاخُانلت و
اإلاترابؿت وقيُيا ،و في َزا الطذد يػيِ راث الباخث ؤن للىكام مٙىهاث هي:
 ؤلاؾاس الزاحي :و يٓطذ به البيئت الذاألاليت للىكام و ما ييخجه مً مٙىهاث داألاليت و خطشيت ال جيخجهاألاهكمت الُشنيت اإلاديؿت.
 ؤلاؾاس الخاسجي :و يشحر َيه الباخث اإلاديـ الهام الزر يىحذ َيه الىكام مما ياٖذ ضُخه الُشنيت ،ؤرؤهه حضء مً ٗل يخطل به نبر سوابـ وقيُيت حعمذ باالهػمام بلى الىكام الهام.
 - 2أَم حػشيفاث الىظام الصياس ي
اسجبـ قهىسل مُهىم للىكام العياسخي بخؿىسل الخياة البششيت و بخهٓيذاتها التي حهشٍ وجحرة مخىاميتَٙ ،ان ال
بذ مً بيجاد وظيلت لخىكيم الهالْاث داألال اإلاجخمهاث و لخىصيو ألادواس العلؿىيت ٖما يعمحها داَيذ بيعخىن،
َدكي اإلاُهىم بٓعـ واَش مً الذساظت و الاَخمام مً ْبل الباخثحن الًشبيحن و الهشب نلى خذ ظىاء.

 -1حطبٌ غفٍك انؼبًَ،يرخغ ضبثك،ؼ.8
-2ػٍ َبخً ػجذ انُىر ،يرخغ ضبثك،ؼ.38
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أ-إشهاماث الفىش الػشبي
- 1حػشيف إبشاَيم دسايغ":مجمىنت مً ألاهماؽ اإلاخذاألالت و اإلادشاب٘ت و اإلاخهلٓت بهملياث ضىو
الٓشاس و التي جترحم ألاالَاث و ؤَذاٍ و مىاصناث اإلاجخمو مً ألاال ٛالجعم الزر ؤغُى ضُت
الششنيت نلى الٓىة العياظيت َذ ولها بلى ظلؿت مٓبىلت مً الجماناث العياظيت التي جمثلذ في
اإلااظعاث العياظيت ".
- 2ثغشيف"طه بذاو" " :ماظعاث مىكمت جىكيما ْاهىهيا معخٓال و مشجبؿت بىاْو مجخمهها
الخػاسرل و الثٓافي و الشوحي ،ؤر بالعياّ ؤو البيئت الزر حهمل َيه،ألامش الزر يىظو مً مجاٛ
الذساظت لخخجاوصل محشد الٓىانذ الىغهيت اإلاىكمت لهزٍ اإلااظعاث بلى الٓيم ألاظاظيت و ألاَذاٍ
ؤو اإلاثل الهليا و الثٓاَيت التي جمحز اإلاجخمو نً يحرٍ َخجهل للىكام العياسخي ؾابهه الًشبي ؤو
ؤلاظالمي "
- 3حػشيف "زشاث بذاو" " :مجمىنت مً الٓىانذ و ألاحهضة اإلاخىاَعت و اإلاترابؿت َيما بحنَابحن هكام
الخ٘م و وظاثل مماسظت العلؿت و ؤَذاَها و ؾبيهتها و مشٖض الُشد مجها و األاخطاضاجه داألالهاٖ ،ما
يدذد نىاضش الٓىة اإلاخخلُت التي حعيؿش نلى الجمانت و ٖيُيت جُانلها مو بهػها ".
أ  -إشهاماث الفىش الغشبي
 - 1حػشيف سابير دال(": )Robert Dahlهمـ مً الهالْاث الاوعاهيت ،يىؿىرل بلى خذ مهم نلى ْىة ؤو
خ٘م ؤو ظلؿت"
 - 2حػشيف " موسيض دافاسجي " (  ) M. Duvergerبإهه" :مجمىم الخلىٛل الالصمت إلاىاحهت اإلاش٘الث التي
يثحرَا ْيام الهيئاث الخاٖمت وجىكيمها في َيئت احخمانيت مهيىت" .
 - 3حػشيف "َاسالذ الشويل"(  )Harold Laswellبإهه " :الىُىر و ؤصخاب الىُىر نلى ؤظاط مُهىم
الٓىة مُعشة بالجضاء اإلاخىْو ). " (Coercive influence
مً الىاضح ؤن مجمل الخهشيُاث اإلاخىضل بلحها ظىاء في الُ٘ش الهشبي ؤو الُ٘ش الًشبي
جىؿلٔ حىَشيا الىكشة الىقيُيت ٗىنل الىكام مجمىنت ماظعاث و ؤحهضة ؤوحذث بُهل البيئت الهامت
بمألاخلِ مٙىهاتها ،مً ؤحل مععى جىكيمي وقيُي للخياة البششيت مو اظخدػاس ؤَٙاس حىَشيت ؤَمها:
 ؤن الىكام العياسخي ليغ َذَا في خذ راجه و بهما وظيلت جىكيميت الظخٓشاس خياة الجمانت بخلٔ ؤهاحمانيت حعتهذٍ اإلاطلخت الهامت .
-1اثراهٍى دروٌع،اننظاوانضٍاصً،دراصةفهضفٍةتحهٍهة (،ة.ة.ط)،ط،2،1963ؼ.23
-2ػٍ خىاد انكبظى و ػهً غبنً انغبًَ ،اننظىانضٍاصٍة،خبيؼخ ثغذاد،1990 ،ؼ.05
-3إثراهٍى دروٌع  ،يرخغ ضبثك،ؼ .25
 -4خىاد انكبظى و ػهً غبنً انغبًَ،يرخغ ضبثك ،،ؼ.13
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-

َ٘شة الخ٘م بمهجى ؤن ألاهكمت َذَها مً الىحىد َى مماسظت الخ٘م و جىصيو ضىانت الٓشاس بحن
مخخلِ الُانلحن في الهمليت العياظيت.
َ٘شة العلؿت و مُادَا ؤن العلؿت بخذي الىظاثل الاظتراجيجيت لخياة الىكام و ال يمً٘ ؤن يعخمش في
الىحىد دونها .
َ٘شة اسجباؽ ظلؿت الىكام العياسخي بالجضاء و الشدم ،ؤر لجىء الىكام في خالت الانذداء نلى ظلؿخه
يعخخذم ؤداة ؤلاٖشاٍ و ؤلاحباس بمخخلِ دسحاجه .
ال يهيش الىكام العياسخي في َشاىَ ،هى وخذة بىاثيت حضثيت مً هكام ؤشمل َى ما اضؿلح نلى حعميخه
بالىكام اإلاجخمعي و جشبؿه نالْاث جٙامل مو ٗل الىخذاث البىاثيت الجضثيت ألاألاشيل َ ،إر مداولت
لخدذيذ َىيت َزا اإلاُهىم ال بذ ؤن جشجبـ باإلؾاس الاحخماعي الهام مو ألاألاز بهحن الانخباس نالْت الخإزحر
و الخإزش الخاضلت بحن الىكام الهام والىكام الُشعي العياسخي .
 - 3مىوهاث الىظام الصياس ي

يزٖش د/هاجي نبذ الىىسل في مالُه "مذألال بلى نلم العياظت" ؤن جدذيذ اإلاٙىهاث ألاظاظيت للىكام العياسخي
يىؿلٔ مً جدذيذ مُهىم َزا الىكامَ ،ةرا ٗاهذ اإلاذسظت الخٓليذيت حهخبرٍ مجمىناث اإلااظعاث العياظيت
الشظميت (الخٙىماث) وهي بزل ٚجٓصخي ٗل الخىكيماث يحر الشظميتَ ،اإلاذسظت العلىٖيت جىظو مً داثشة َزٍ
اإلاٙىهاث شاملت ٗل الخىكيماث الُانلت في نمليت ضىو الٓشاس ،و َى ما خذر بشإهه اجُاّ ٖبحر بحن مخخلِ
ال٘خاب العياظيحن ،في َزا الطذد وعخهشع ؤَم الاججاَاث التي نُ٘ذ نلى جدذيذ ؤَم مٙىهاث الىكام
العياسخي:
* مىوهاث الىظام الصياس ي غىذ دافيذ ايصخون
 اإلاذألاالث(  )imputsو هي نذد ال مخىاهي مً مخؿلباث البيئت الهامت يعخٓبلها الىكام بهذٍ الاظخجابت لها،ومحزة الًالبيت مجها ؤنها حهبر نً سغا و معاهذة نً و للىكام الٓاثم.
اإلاهالجت و جٓخطش نلى جُانل الىكام مو اإلاخؿلباث و الهمل نلى جدىيلها بلى اظخجاباث هاضجت و مشغيتإلشبام خاحياث البيئت.
 اإلاخشحاث ( ) out-putsوهي الشٙل الجهاجي للمذألاالث بنذ جدىيلها بلى اظخجاباث و مشغيت ْابلت لالظتهالٕ مًْبل اإلاجخمو.

َ-1فٍٍ يطؼذ و ػهً انذٌٍ هالل ،اننظىانضٍاصٍةانعربٍة-لضاٌااالصتًراروانتغٍر، -يركس دراضبد انىحذح انؼرثٍخ،ثٍرود،2001 ،ؼ.14
َ -2ؿر يحًذ ػبرف،إبٍضتًٍىنىجباانضٍاصةانًمارية ،انًؤضطخ اندبيؼٍخ نهذراضبد و انُػر و انزىزٌغ،ثٍرود،2002 ،ؼ.265
* لجٍبل أنًىَذ :ػبنى ضٍبضخ أيرثكً ( )2001-1911اغزهر ثؼًهه حىل انطٍبضخ انًمبرَخ و انثمبفخ انطٍبضٍخ و االلزراثبد انىظٍفٍخ (راخغ األَطٍكهىثٍذٌب
انحرح).
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 الخًذيت الاظترحانيت ؤو اله٘عيت ،و هي اظخمشاس اظخٓبا ٛالىكام و جدىيله إلاؿالب حذيذة ؤو مؿالب لم جخمالاظخجابت لها ألاال ٛالذوساث العابٓت جإٖيذا نلى ؤَميتها باليعبت للىكام اإلاجخمعي ،و َى ما يشٙل الذوسة
الخياجيت للىكام.
* مىوهاث الىظام الصياس ي غىذ كبريا ٛأملوهذ*
نمذ ؤإلاىهذ بلى الخىظو في جىضيِ نىاضش الىكام العياسخي مً ألاال ٛالخُطيل في اإلاذألاالث و في اإلاخشحاث،
خيث خذد وقيُت اإلاذألاالث في آلاحي:
-

اإلاشاسٖت العياظيت و اإلاجخمهيت.
سنايت الطالح الهام.
ثهكيم مطالح اإلاجخمو و جىكيمها.
غمان الاجطا ٛالعياسخي.

ؤما وقيُت اإلاخشحاث َهي:
 ضىانت الٓاهى لن. جىُيز الٓاهىنل . الخ٘م بالٓاهىنل.* مىوهاث الىظام الصياس ي غىذ ساشخو( )rustowو يجمل نىاضش الىكام في :
ماظعاث سظميت و جػم العلؿاث الثالر الدششيهيت ،الخىُيزيت و الٓػاثيت باإلغاَت بلى ؤلاداسة الهامت. ماظعاث يحر سظميت و حشمل البجى و الهالْاث الخٓليذيت التي يػمها ٗل مجخمو بششرل ٗاألخضاب و حماناثالػًـ و اإلاىسور الثٓافي و الخاسيخي و اإلاىاسد التي يشخمل نلحها الىكام .
* مىوهاث الىظام الصياس ي غىذ د/غطا محمذ ؼالح  :خذدَا في اإلاذيحراث الخاليت:
-

الىناء البيئي الؿبيعي(مىاسد و بْليم.)..
اإلاىكىمت الاحخمانيت و الاْخطاديت (الىهج الاْخطادر و اإلاىسور الثٓافي و العلىٗي للمجخمهاث).
البجى العياظيت و ْطذ بها الىكم و الخٙىماث بمخخلِ ؤشٙالها.
الخياة العياظيت و اإلاشاد بها دسحت اهُخاح ألاهكمت نلى مجخمهاتها و معخىيل الذيمٓشاؾيت داألالها.
ألايذيىلىحيت و هي الخىحه العياسخي العاثذة داألال الىكام العياسخي .

َ -1بخً ػجذ انُىر ،يرخغ ضبثك،ؼ .46
 -2ػطب يحًذ انؿبنح،فىزي رًٍى،انُظى انطٍبضٍخ انًؼبؾرح،يُػىراد خبيؼخ لبر ٌىَص،نٍجٍب،1988،ؼ.29
َ3فص انًرخغ انطبثك ،ؼ .30
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و يهذ خطش مٙىهاث الىكام العياسخي نىذ ساو ماهشيذس( )Rohé Mcridsمً ؤشمل الذساظاث التي
ؤهجضث في َزا اإلاىغىم ،خيث اظخدػش مٙىهاث سثيعيت َيما يلي :
 - 1الخٙىمت و اإلااظعاث الشظميت:ويٓطذ بها ألاحهضة و ألادواث التي يخم مً ألااللها ضىانت الٓشاساث
العياظيت و غمان جىُيزَا بؿشيٓت ظليمت و ْاهىهيت ،و جخمثل َزٍ ألاحهضة في العلؿاث الثالر:
الدششيهيت ،الخىُيزيت و الٓػاثيت باإلغاَت بلى الجهاص البحروْشاؾي.
 - 2الاؾاس الاحخماعي :يخمثل ٍرؾبٓاث اإلاجخمو و اإلاجمىناث الذيييت و ؤلازييت باإلغاَت بلى ٗل الخىكيماث
العياظيت يحر الشظميت ٗاألخضاب و ماظعاث اإلاجخمو اإلاذوي و الجماناث الػايؿت.
 - 3الثٓاَت و همـ العلىٕ الاحخماعي :و يشحر مً ألااللها بلى ألايذيىلىحيت العياظيت العاثذة داألال
الىكام و بلى معخىيل الذيمٓشاؾيت داألاله بٓياط اهخشاؽ ألاَشاد في الخياة الهامت و مشاسٖتهم في ضىانت
الٓشاس.
 - 4اظائف الىظام الصياس ي
الىكام العياسخي في ؤضله هكام وقيُي ،بمهجى وحىدٍ مشجبـ خخميا بأداء وقاثِ مهيىت و خطشيت ،و ْذ
ؤجُٔ َٓها الهلىم العياظيت بشيادة ٗل مً أملوهذ و باال نلى ؤن َزٍ الىقاثِ جىٓعم بلى صمشجحن :وقاثِ
الخدىيل و وقاثِ الخ٘ييِ:
 اظائف الخحويل و نذدَا ظخت( )06و جشجبـ بالٓذسة الزاجيت للىكام و باإلاخالث و اإلاخشحاث التي
يخُانل في بؾاسَا و هي:
 الخػبير غً املؽلحت :و خعب ؤإلاىهذ جبرص َزٍ الىقيُت في سيباث ألاَشاد و الجماناث الذريىحهىنهالطاوعي الٓشاس داألال البيئت العياظيت باظخخذام ؤظاليب و وظاثل مخخلُت جخإسجح بحن الخىكيم و
الهشىاثيت ٗاألخضاب و الىٓاباث و الخىكيماث اإلاهىيت ؤو اإلاكاَشاث و الثىساث  ،و َى ما نبر نىه د/هاجي
نبذ الىىسل خيىما وضِ َزٍ ألاظاليب باإلااظعاث الجماَحريت الؿىعية و اإلااظعاث الشظميت
ٗالعلؿاث الثالر.
 ججميؼ املؽالح :اإلآطىد بالخجميو جل ٚالهمليت التي حعتهذٍ دمج اإلاذألاالث اإلاخػاسبت و اإلاخبانذة مًخيث اإلاىغىم و الُئاث الؿلبت و بنادة ضهشَا في ضيًت جىَيٓيت بشٙل بذاثل ظياظيت نامت ،و رلٚ
بًشع ألالِ ؤسغياث جىآَيت بحن مخخلِ ألاؾشاٍ اإلاطذسة للمذألاالث و نادة حعخإزش ألاخضاب بهزٍ
الهمليت بانخباسَا حععى ؤولىيا للخطى ل ٛنلى العلؿت و مماسظتها ،و حهذ نمليت الخجميو َزٍ خيىيت

-Sharma Manoj , Comparative Politics and Political Analyisi, New Delhi: AnmolPub, 2007,p03.

1

-2لجرٌبل أنًىَذ و ثُفهبو ثبول ،انضٍاصاتانًمارنةفًولتناانحاضر ،انذار األههٍخ نهزىزٌغ و انُػر ،ثٍرود،1989 ،ؼ.73
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-

باليعبت لخُهيل آداء الىكام العياسخي َهى يعخهحن بها مً ؤحل الىضىٛل بلى سيباث الُئاث اإلاجخمهيت
التي يدشٙل مجها َدعهل مليه الاظخجابت لها.
ؼىؼ اللواغذ :و هي وقيُت جخخظ بها بيياث نذيذة مخخططت ،و جتراوح الهالْت بحن َزٍ البيياث
بحن الخٙامل الخُي و الاجُاّ ،و يٓطذ بالخٙامل الخُي جل ٚالشب٘ت الهالْاجيت التي جيشإ بحن حماناث
اإلاطالح اإلاشترٖت ٖجماناث و اللىبياث الاْخطاديت و محزتها نذم الخطشيذ الشظمي بها ،بيىما يهبر
الاجُاّ نلى الخٓاسب في وحهاث الىكش و الالخُاٍ خى ل ٛمطذس ظلؿت مهيىت و نادة جٙى لن العلؿت
الخىُيزيت مما يُش لص ْىانذ نمل مهيىت يهترٍ بها الجميو.
جطبيم اللواغذ :وقيُت حعىذ بلى العلؿت الخىُيزيت التي جخخظ بدىُيز العياظاث الهامت و ىيشَا مً
ألاوامش التي جطذس نً البجى اإلاخخططت ،و ال حهمل العلؿت الخىُيزيت بمُشدَا لػمان َزٍ الىقيُت
خيث حعخهحن بٙل الُانلحن اإلاىُزيً داألال الىكام العياسخي و في مٓذمتهم الجهاص البحروْشاؾي.
اظيفت الخلاض ي :و حهجي خل و حعيحر اإلاىاصناث و الخالَاث الىاشئت بحن ألاَشاد َيما بيجهم ؤو بحن
ألاَشاد و الذولت و لٙل هىم مً الخالَاث ْىانذ نيىت يدخ٘م بلحها ٗالٓاهىنل اإلاذوي و الٓاهىنل ؤلاداسر ،و
في ٗل ألاهكمت العياظيت جىٗل َزٍ اإلاهمت بلى الجهاص الٓػاجي الزر يشترؽ َيه الجزاَت الخياد و
الاظخٓالليت.
اظيفت الاجؽال :بمهجى جذَٔ اإلاهلىماث بحن مخخلِ معخىياث و وخذاث الىكام العياسخي مً حهت و
بحن الىكام العياسخي ٗىخذة ٗليت و البيئت الهامت التي يىمى َحها مً حهت زاهيت  ،و الاجطا ٛمعإلت
خيىيت باليعبت للىكام العياسخي َهي سابـ خخمي بحن اإلاخالث و اإلاخشحاث و ال يمً٘ غمان الخُانل
بيجهما دو لن الاجطاَ ،ٛطاوو الٓشاس العياسخي يدخاج دوما بلى سضيذ مهلىماحي يخدطل نليه مً البيئت
الخاسحيت التي يىدعب بلحها و البيئت الذاألاليت نلى خذ ظىاء مً ألاال ٛجباد ٛاإلاهلىماث بشٙل معخمش و
مىخكمَ ،الىقاثِ الخدىيليت مً اإلاعخديل ؤن جادي دوهما جىاَش نمليت اجطاليت َهالت و مدُضة
لتزاَشَا نلى نىاضش الاجطا ٛاإلاُشوغت مً ؤحل جدعحن آداء الىكام العياسخي بخىَحر اإلاهلىمت و هٓلها
صخيدت بلى الجهاث اإلاخخطت و بخٙلُت صمىيت مىؿٓيت .

 اظائف الخىييف :الخ٘ييِ َى البدث الذاثم نً مىاٖبت الخًحراث التي يجخاصَا و يخإزش بها الىكام
العياسخي و اإلاخإجيت مً البيئت اٛنامت التي جدخػىه ،و جيبجي َزٍ الىقيُت نلى نىطشيً ؤظاظيحن َما
الخيشئت العياظيت و الخجىيذ العياسخي و يٓطذ بهما حش٘يل الاججاَاث و آلاساء العياظيت للمجخمهاث
اإلاىخجت للمذألاالث نلما و ؤن َزٍ ألاألاحرة حهشٍ جىىنا و األاخالَا َؿشيحن:
 -1انطٍذ انسٌبد و إضًبػٍم ػهً ضؼذ،انًجتًعوانضٍاصة ،دار انًؼرفخ اندبيؼٍخ ،االضكُذرٌخ،.2003 ،ؼ.219
َ -2بخً ػجذ انُىر ،يرخغ ضبثك،ؼ.60
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 الخيعئت الصياشيت :في َزا الطذد يٓى ل ٛويلش " :بن الىكام العياسخي يجىذ بلى ما يعميه باإلبٓاء نلىالزاث بر ييشخئ ماظعاث و ؤنشاَا مً شإنها ؤلابٓاء نلى َىيخه و وحىدٍ" و حهشٍ الخمشيت العياظيت
نلى ؤنها"نمليت جٙىيً الثٓاَت العياظيت التي جثمش مجمىنت مً الاججاَاث و اإلاهايحر و اإلاشانش اججاٍ
هكام مً ألاهكمة العياظيتٖ.....ما جخػمً َزٍ الخيشئت مهشَت الٓيم اإلاازشة اججاٍ اإلاذألاالث و
اإلاؿالب و اخخياحاث الىكام ، "...خعب َزا الخهشيِ حهذ وقيُت الخيشئت مدذدا سثيعيا لؿبيهت
الىكام و مهياسا مهما في جُعحر الُىاسّل اإلاىحىدة بحن مخخلِ الىكم في مخخلِ بٓام الهالم ،بر يُيذها
الخاسيخ بالهذيذ مً ألادلت بهزا الطذد و ألاطىضا جل ٚاإلاخهلٓت بإيذيىلىحياث الىكم اإلاعخمذة مً
الخٙىيىاث اإلاجخمهيت اإلادليت ٗاأليذيىلىحيت الشيىنيت و نالْاتها بعيادة الُ٘ش الهمالي الجماعي و
مداسبت الُشداهيت و ألايذيىلىحيت الليبراليت و اسجباؾها بىُىر و ظيؿشة سؤط الما ٛالخاص.
و للخيشئت العياظيت نذة و ظاثل ؤَمها جإزحر البجى الخهليميت ٗاإلاذسظت و اإلااظعاث الخهليميت التي
جىُز الٓىانذ التي يطىهها الىكامٖ ،ما جخذألال وظاثل ؤلانالم بشٙل ٖبحر في حش٘يل الزَىيت العياظيت
لألَشاد َباألاخطاس يلًٓ اإلاجخمو َىيخه العياظيت مً َىيت الىكام و سيباجه في َشع ضىسة مهيىت
للخ٘م و لٓىانذ الخياة داألاله .
 الخجىيذ الصياس يَ :ى نمليت جٙىيً هخبت مً الٓادة و الٙىادس ْادسة نلى بداسة الخ٘م في خالتالىضىٛل بليه ،ؤو مً ؤحل جٙىيً مىِْ ما اججاٍ َزا الخ٘م،وجثحر نمليت الخجىيذ الاَخمام بر جلٓي
الػىء نلى الترٖيب الاحخماعي للمجخمو و اإلااظعاث ،وجخخلِ نمليت الخجىيذ مً هكام بلى آألاش ؤو مً
مشخلت بلى ؤألاشيل داألال الىكام راجه ،مما يازش نلى ؤداء اإلااظعت الخىُيزيت واججاَاتها  ،و نادة ما
جػؿلو ألاخضاب بىقيُت الخجىيذ العياسخي خيث حهجى بخٙىيً مىاغيلحها و ؤنػائها و جىححههم هدى
َ٘ش مويً جيشئتهم بشٙل يعمذ بترحمت بشامج و ؤيذيىلىحياث الخضب.
 - 5خؽائؾ الىظام الصياس ي
جخإحى َزٍ الخطاثظ مً حملت مً الهىامل ؤَمها ؾبيهت ماظعاجه العياظيت الشظميت و يحر الشظميت التي
يٓىم نلحها و نلى الشيم مً الاألاخالَاث الهذيذة بحن َزٍ اإلااظعاث بال بنها جخٓاظم مدة ألاطاثظ ؤَمها:
 شٙل الىكام و هي ألااضيت مذظترة ،بر يشد جدذيذ َزا الشٙل غمً دظاجحر الذوٛل َىجذ الىكامالشثاسخي ،الىيابي ؤو اإلاخخلـ و اإلاهياس الُيطلي في األاخياس ؤخذ َزٍ ألاشٙاَ ٛى جدذيذ هىم الهالْت بحن
اإلااظعاث الشظميت للىكام و هي العلؿاث الثالر و ٖيُيت جىصيو ألادواس بيجها.

-1خىاد انكبظى ،يرخغ ضبثك،ؼ.06
 -2ضزٍفٍ ضذي َبَطً ،يرخغ ضبثك ،ؼ .184

 -3القصبي ،عبد الغفار رشاد  ،التطور السياسي والتحول الديمقراطي  ،منشورات جامعة القاهرة،2006،ص.142
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الخىكيم البييىرل الشامل :و اإلآطىد به حعاورل حميو البجى اإلاشٙلت للىكام بىُغ الٓذسة نلى الخُانل
و الٓىة نلى آداء الىقاثِ.
ألانلىيت في العلؿت خيث يخمخو الىكام العياسخي بعلؿت ؤنلى مً ظلؿت ألاهكمت الُشنيت ألاألاشيٖ ،ما
جدعم َزٍ العلؿت بالٓذسة الُاثٓت في الخإزحر نلى خياة الىكام اإلاجخمعي الهام باإلآاسهت مو ْىة ألاهكمت
الُشنيت ألاألاشيٖ ،ما حهذ ظلؿخه َزٍ ملضمت للىكام الهام بشمخه.
حهذد الىقاثِ بمهجى احعام داثشة آداء وقاثِ مٙىهاث الىكام العياسخي بلى مياديً يحر مياديً
العياظتَ ،األخضاب العياظيت حهمل نلى جثٓيِ ألاحيا ٛظياظيا و بهخاج همارج مً اإلاجخمهاث
ي ٗالىقيُت الخهليميت و الخىميت ألاظشيت .
الذيمٓشاؾيت و هي بهزا جخطل بمجمىنت مً الىقاثِ ألاألاش ل
يخمخو الىكام العياسخي باظخٓال ٛاليعبي ،خيث يعخمذ ألاطاثطه مً َىيخه الزاجيت َهى مً يطىو
ْىانذ الدعيحر الهامت .
- 6الخمييز بين الدالت ا الىظام الصياس ي

الهالْت بحن الخىكيمحن بذيهيت َهما وحهان لهملت واخذة خيث يجخمهان خخميا اهؿالْا مً اإلآاسبت
اإلااظعاجيت َالذولت مثلما يطُها ؤهذسيه َىسيى ماظعت اإلااظعاث و الىكام العياسخي يخٙىنل مً نذة
ماظعاث سظميت و ؤألاشيل يحر سظميت،بال ؤن َزا ال يهجي ؤنهما مترادَان َهىإ َىاسّل حىَشيت بيجهما و جىضِ
نادة الهالْت بيجهما بهالْت الٙل بالجضء مثلما يىضح رل ٚد/حىاد الٙاقم الزر يععى في جميحزٍ بحن الذولت و
الىكام العياسخي بلى الانخماد نلى اظخخذاماث ٖال اللُكحن َيعخيخج:
الذولت في مهىاَا الػئ حضء مً الىكام العياسخي و مً ماظعاجه خيث جخجلى في اإلااظعاث الشظميت :
العلؿت الدششيهيت ،الخىُيزيت و الٓػاثيت و هي اإلااظعاث اإلاخىلت ششنيا بالخذيث باظم الذولت و الىكام
العياسخي.
 الذولت باإلاهجى الىاظو يدعو هؿاْها َدشمل نىاضش مهىىيت جخخلِ نً جل ٚاإلااظعاجيت و مجها اإلاىسورالخاسيخي اٛزٓافي و البهذ الٓىمي و يحرَا مً ألابهاد اإلاخهلٓت بالهىيت اإلاجخمهيت .
املحوس الثاوي:الذالت
اهؿالْا مً ٗىنها جىكيما ظياظيا بامخياص َةن َ٘شة الذولت َ٘شة ليعذ بالخذيثتَ ،ىحىدَا يمخذ بلى وحىد
الاوعان في خذ راجه بال ؤن الذولت بمُهىمها و شٙلها الخذيثحن و هي الذولت الىؾىيت الٓىميت مشجبـ جاسيخيا
 ،1648يهشَها َٓهاء الٓاهىنل الذظخىسر بخهشيُاث نذيذة اْخؿُىا مجها آلاحي:
بمهاَذة واظخُاليا* اإلاهٓىدة ظىت
-1خىاد انكبظى ،يرخغ ضبثك،ؼ.07
َ-2فص انًرخغ انطبثك،ؼ .08
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 - 1حػشيف الذالت
لم يخُٔ سحا ٛالُٓه خى ل ٛانخماد حهشيِ مىخذ للذولت ،و العبب في رلَ ٚى الاألاخالٍ خى ل ٛاإلاهايحر الشثيعيت
في جىضيِ َزا اإلاُهىم خعب اإلآاسباث اإلاىخهجت(ظياظيت ،اْخطاديت ؤو احخمانيت) و نليه ظى٘خُي بإَم
الخهاسيِ التي اشخملذ نلى ألاسٗان.
-

-

ر الزر يمثل ؤمت ،جٓؿً ؤسغا مهيىت و الزر بيذٍ
حػشيف غبذ الحميذ مخولي" :رل ٚالصخظ اإلاهىى ل
العلؿت الهامت "....
حػشيف خضش خضش "الذولت جىكيم احخماعي لػمان ؤمً البالد و العٙان مً ألاألاؿاس الخاسحيت و
الذاألاليت ،و لها ْىة معلخت و ؤحهضة لإلٖشاٍ و الشدم"
حػشيف محمذ وامل ليلت "الذولت وخذة ْاهىهيت داثمت ,جخػمً وحىد َيئت احخمانيت لها خٔ مماسظت
ّ العيادة
ظلؿاث ْاهىهيت مهيىت ،في مىاحهت ؤمت معخٓشة نلى بْليم مدذد ،وجباشش الذولت خٓى ل
بةسادتها اإلاىُشدة ونً ؾشئ اظخخذام الٓىة اإلااديت التي جدخ٘شَا"
حػشيف َوالهذ "بإنها مجمىنت مً ألاَشاد يٓؿىىنل بْليما مهيىا ؤو يخػهىنل لعلؿان ألايلبيت ؤو
ظلؿان ؾاثُت مجهم" .

جخُٔ الخهاسيِ اإلازٗىسة آهُا في ؤن الذولت ججمو بششرل اظخٓش نلى بٓهت ما و نمذ بلى جىكيم هُعه نبر
َيئت ظماَا بالذولت ؤمذَا بعيادة و ظلؿت مؿلٓت.
 - 2أسوان الذالت
َيه اجُاّ ٖبحر نلى ؤن َزٍ ألاسٗان جخمثل في آلاحي
 العػب
َى مجمىنت العٙان التي جٓؿً خخما هُغ الشْهت و التي جشجبـ بهالْاث ْىيت و مخىىنت جخإحي من
ّ و الىاحباث
الاشترإ في نذة مٓىماث ٗالخاسيخ و ألاضل و اللًت ،و يخمخو حميو َاالء العٙان بىُغ الخٓى ل
نلى ؤظاط مً اإلاعاواة بُهل مُهىم اإلاىاؾىتَ ،الشهب قاَشة ؾبيهيت و ظياظيت في آن واخذ ٗىهه ججمو
بششرل ؾبيعي يخػو لىكام ظياسخي مهحن .
-1فؤاد انؼطبر،اننظىانضٍاصٍةوانمانىٌاندصتىري ،دار انُهضخ انؼرثٍخ،انمبهرح( ،ة.ش.ط)،ؼ .125
-2لحطبٌ أحًذ انمحطبًَ ،انًدخمإنىانعهىوانضٍاصٍة ،دار انثمبفخ نهُػر و انزىزٌغ،األردٌ،2012 ،ؼ.137

*

يعتبر صلح وستفاليا أول اتفاق دبلوماسي في العصور الحديثة وقد أرسى نظاما جديدا في أوروبا الوسطى مبنيا على مبدأ سيادة الدول.

 -3محمد كامل ليمة ،المبادئ الدستورية العامة والنظم السياسية  ،دار النهضة لمطباعة و النشر والتوزيع ،القاهرة1969،
،ص.223

 -4فؤاد انؼطبر،يرخغ ضبثك،ؼ .127
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مً اإلاُيذ َىا ؤن وشحر بٛيبهؼ مً الاألاخالٍ خىٛل مذلىلي الشهب و ألامت ،خيث نذ الُٓه ألامت ؤشمل مً
الشهب نلى ؤظاط الاشخما ٛنلى نىاضش بغاَيت ٖهىطش الٓىميتَٓ ،ذ يشٙل الشهب ؤمت واخذة خيث يهىد
اهخمائهم بلى هُغ ألاضل و انخىاْهم لىُغ ألايذيىلىحيت الاحخمانيت و العياظيت ٗالشهب ألاإلااوي ،و ْذ
يخخلِ ألامش و حهذد ؤضىٛل الشهب الىاخذ َخٙىنل يحر مخجاوعت مثل خالت الىالياث اإلاخدذة ألامشي٘يت و
ظىيعشا َخٓل الشيبت في جدٓئ ؤمت واخذة ،و يطبذ َىا جٓعيم العٙان بلى زالزت ؤهىام :اإلاىاؾىحن ،ألاحاهب و
ألاْلياث و يدخُل ٗل هىم مجها بخطىضياجه و ممحزاجه الزاجيت ،و ال يشٙل نذد العٙان ششؾا ؤظاظيا في
جٙىيً الذولتَ ،يخخلِ ألامش مً دولت بلى ؤألاشيل َىجذ دوال حشمل وعبت مهخبرة مً ظٙان الهالم ٗالطحن بيىما
 10.544وعمت (حمهىسيت جىَالى*).
ال يبلٌ نذد ظٙان دولت ؤألاشيل ظىيل
 إلاكليم
َى "الخحز الزر جماسط َيه الذولت ظلؿتها و َى ؤلاؾاس الثابذ و اإلادذد بدذود مهشوَت و مهترٍ بها و َى
ألاسع التي يهيشها نليه العٙان " و َى "جل ٚالشْهت مً و التي جخخظ بها ٗل دولت لخماسط َحها وشاؾها
ر نلى وحه الذوام و الاظخٓشاس ، "..بر البذ مً وحىد بٓهت مدذدة مً الاسع يعخٓش نلحها الشهب ويماسط
الخيى ل
وشاؾه َىْها بشٙل داثم ألاسع التي حعمى الىؾً ،و ْذ يٙىنل َزا الىؿاّ ؤسغيا ضشَا  ,ؤو خحز ؤسضخي ماجي
باإلغاَت بلى مجا ٛحىرل و جباشش نليه الذولت ظيادتها ،و جُشع َىْه هكامها ،وجؿبٔ نليه ْىاهيجها ,ومً َىا
يعانذ الاْليم في جدذيذ هؿاّ األاخطاص الذولت بما يدىٛل دونل ٖثرة اإلاىاصناث الذوليت ٖ ,ما اهه يدذد الىؿاّ
اإلاٙاوي الزر يمً٘ للذولت ان جدذد شهبها نلى ؤظاظه جدذيذا ماديا واضخا ،لزا يٙى لن بالىديجت ؤخذ ألاسٗان
الاظاظيت الظخٓال ٛالذولت ،وْذ زبذ في الُٓه الذولي بإن صوا ٛاْليم الذولت يادر بالىديجت الى اهٓػاء
شخطيتها الذوليت  ,ولً٘ صيادة الاْليم ؤو اهخٓاضه ال يادر الى راث الىديجت ،مثلما خذر مو بزيىبيا التي اخخلها
ؤلايؿاليى لن َاغؿشث الخٙىمت ؤن جماسط ظلؿتها مً اهجلترا ،و ما خذر مو الجضاثش إلاا ٗاهذ معخهمشة مً ْبل
 1958ألااسج البالد و ماسظذ ضالخياتها ؤيػا ألااسج البالد.
َشوعا َدشٙلذ خٙىمتها اإلااْخت ظىت
و ججذس ؤلاشاسة بلى ؤن َزا ؤلاْليم ْذ يٙىنل مخطال ؤو مىُطال ،بمهجى ؤن جلخدم ؤساضخي الذولت الىاخذة
َدشٙل سْهت حًشاَيت واخذة ٗالجضاثش ؤو جىوغ و يحرَما ،ؤو ْذ يدشٙل بْليم الذولت الىاخذة مً نذة ؤْاليم
مىُطلت و نادة يدذر َزا في خالت غم ألاْاليم اإلاغحهمشة ٖجضسل مىسيغ بُشوعا ،و بهؼ ؤْاليم الٙىمىىلث
التي غمتها بشيؿاهيا و ال يازش َزا نلى مماسظت الذولت لعيادتها و ظلؿتها نلى َاجه ألاْاليم .

 -1لحطبٌ احًذ انمحطبًَ ،يرخغ ضبثك،ؼ .161
* -رمغ خًهىرٌخ رىفبنى فً اندُىة انغرثً نهًحٍظ انهبدي ثٍٍ هىاي و أضزرانٍب و ػبؾًزهب فىَبلىرً (.أَظر انًىضىػخ انحرح ػهى األَزرٍَذ )
-2خضر خضر ،يفاهٍىأصاصٍةغيعهىانضٍاصة،انًؤضطخ انحذٌثخ نهكزبة،2011 ،ؼ.112
َ -3فص انًرخغ انطبثك،ؼ.161
-4ػهً ؾبدق أثىهٍف،انمانىٌاندونً ،يُػىراد يُػأح االضكُذرٌخ،1992 ،ؼ.324
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 الصلطت
ن٘غ نىطشرل الشهب و ؤلاْليم اللزان يكهشان بؿشيٓت ؾبيهيت يحر بساديت ،يخمحز نىطش العلؿت
بكهىسٍ اإلآطىد و ؤلاسادر ،و يعمحها نلماء العياظت بالٓذسة و يهشَىنها نلى ؤنها "الٓذسة الٓاثمت نلى
ْىانذ ْاهىهيت و مهخٓذاث و ْيم ،و سغا اإلاجخمو الزر جماسط َيه"  ،اظدىادا بلى َزا الخهشيِ جدخاج
الذولت ؤداة ْاهىهيت جٓبلها الجمانت و بهزا جطبذ العلؿت هي الٓذسة الششنيت التي جٓعم اإلاج جمو بلى َئتي
الخٙام و اإلادٙىمحن ،و حعخخذم العلؿت نىطشيً:
 إلاهشاٍ :الزر يهشٍ نلى ؤهه"الطُت اإلاشجبؿت بٙل خذر ؤو نمل ؤو خالت حهبر نً وحىد نالْاث ظلؿىيتو ؾانت ،و َذَها ألاذمت يايت مشترٖت لجمانت بششيت" ٖما يٓطذ به "الهمليت التي جطيب نملياث
آلاألاشيً بىاظؿت الذَذيذو الاظخهما ٛالُهلي لهٓىباث ضاسمت في خالت نذم الخػىم للعياظاث اإلاشادة" ،
و ْذ يخشج ؤلاٖشاٍ نً مُهىمه ألاضلي َيميل بلى الخؿشٍ و العلبيت بعبب حعلـ الهيئت الخاٖمت التي
جماسط يلىا ٖبحرا في َشع الجضاءاث ،و يٙىنل ؤلاٖشاٍ نلى دسحاث مخُاوجت ؤدهاَا الجضاءاث الشدنيت
البعيؿت و ؤْطاَا الخبغ ؤو ؤلانذام  ،و متى ؤزبذ اظخخذام الٓىة في َشع العلؿت ْيل نجها ؤنها ظلؿت
َهليت ونادة يىجش نً رلْ ٚيام الذولت البىليعيت()régime de police
الشضا  :ال يهذ ؤلاٖشاٍ العبيل الىخيذة لُشع العلؿت َالشغا ايػا يمً٘ ؤن يٙىنل وظيلت لزل ٚمًألاال ٛجىصيو الاألاخطاضاث و ج٘شيغ الثٓاَت الدشاسٖيت ،و متى جىَش نىطش الشغا وضُذ العلؿت
بالعلؿت الٓاهىهيت الششنيت و يىجم نً َزا ْيام دولت الٓاهىنل(. )régime de droit
 الىظام الاحخماعي
يٓطذ به"جىكيم الخياة في اإلاجخمو لػمان خمايت و اظخمشاس الجمانت ،و جىَحر العالم في نالْاث ألاَشاد
ببهػهم البهؼ ،مً ؤحل جٓذم الجمانت و اصدَاسَا"  ،بخُدظ َزا الخهشيِ يم٘ىىا اظخيباؽ ألاَٙاس الخاليت:
 الىكام الاحخماعي ٖشًٖ مً ؤسٗان الذولت َى اظلىب نيش مخمحز مً حمانت بلى ؤألاشيل. الىكام الاحخماعي ال ييشإ بال في قل وحىد الجمانت في بشاسة بلى الذولت التي حعبٓه في الىحىد. الىكام الاحخماعي يهذٍ بلى جدٓئ الطالح الهام و هُو الجمانت ،و يدعٔ مو َزا ؤهه ال جطادم بحنمطلخت الُشد و مطلخت الجمانت.
 -1ػؿبو ضهًٍبٌ ،يرخغ ضبثك،ؼ.114
-George Burdeau,traité des sciences politiques,L.G.D.J,Paris,1980,T1,p140.
-Laswell Harold and Kapllan, power and society,New York ,1950;p74.

2
3

َ -4فص انًرخغ انطبثك،ؼ.185
 -5ضؼبد انػرلبوي ،اننظىانضٍاصٍةفًانعانىانًعاصر (،ة.د،)ٌ.انمبهرح،2007،ؼ.48
َ -6فص انًرخغ انطبثك،ؼ.51
َ-7فص انًرخغ انطبثك،2007،ؼ.50
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 الىكام الاحخماعي يشج٘ض بشٙل ؤظاسخي نلى معإلت العالم و ألامً داألال اإلاجخمو.ال حهجي اإلاادة اإلازٗىسة ؤنالٍ ؤن الىكام الاحخماعي يٙى لن نلى همـ واخذ ،خيث يُيذها الخاسيخ و الىاْو ؤن
اله٘غ َى الصخيذ َاألهكمت الاحخمانيت جخخلِ مً حمانت بلى ؤألاشيل خعب ألاَٙاس العاثذة و التي نادة ما
حهشٍ الخىىم و الخطىضيت ،و في َزا ؤلاؾاس حععى الذو ل ٛبلى جشظيخ هكام دو لن آألاش مً ألاال ٛبىاء ماظعاث
منيىت و بإيذولىحيت مهيىت مما يادر بهخاج ألاهكمت اإلآطىدةٖ ،إن حهمذ الذوٛل الاشتراٖيت بلى بىاء ماظعاث
حهليميت و صخيت و اْخطاديت جدبجى ههج اإلاجاهيت و الاشترإ في اإلامخلٙاث معتهذَت بزل ٚألالٔ ؤهكمت
احخمانيت بشوليخاسيت ممحزة ،بيىما جخالُها ألاهكمت الشؤظماليت َخخج ٌ هدى اإلااظعاث الخاضت في مخخلِ
الٓؿاناث مصجهت بزل ٚهمى سؤط اإلاا ٛالُشدر َخترسخ الشؤظماليت في شٙلها الطشيذ ،و يادر الىكام
الاحخماعي نذة وقاثِ ؤَمها:
 الخُاف نً الىمىرج ألاضلي للمجخمو و جىَحر بمٙاهيت حًيحرٍ ششيؿت سغا حميو ألاؾشاٍ اإلاٙىهت لهزااإلاجخمو.
 الخيعئ مو البيئت الخاسحيت للىكام. الهمل نلى جدٓئ ؤَذاٍ اإلاجخمو بطُت معخمشة و مىخكمت .و لخدٓئ َزٍ الىقاثِ الخطشيت ،جخُانل اإلاٙىهاث الثاهىيت للىكام الاحخماعي بشٙل بيجابي و معخمش و
هي ألامعت َشوم رٖشَا د/هاجي نبذ الىىسل في مالُه مذألال بلى نلم العياظت:
الخٙاررل ٗ :ل ما يخهلٔ بال٘خلت البششيت و ٖيُيت جٙازشَا و ششوؽ جىميتها مً
س
 الىكامحهليم،صخت،نمشان و وظاثل جشَيه...بلخ.
 الىكام الجًشافي :في بشاسة للشابؿت اإلاىحىدة بحن العٙان و بْليمهم و ما يدىيه مً مىاسد مخاخت لهم ،وٖيُيت جىصيههم نلى َزا ؤلاْليم.
 الىكام الثٓافي :و يهجي الشضيذ الثٓافي و الخاسيخي الزر يشترٕ َيه ؤَشاد الشهب و مٓىماث الهىيتٗاللًت و الذيً و الهشٍ و الخٓاليذ.
 - 3أهواع الذال
لخدذيذ ؤهىام الذوٛل نمذ الُٓه بلى اظخخذام مهياسيً ،ؤخذَما يخهلٔ بالعيادة و هجذ َىا ؤن الُٓه سادَها
باالظخٓال ٛو نذم الخػىم لعلؿت ؾشٍ ؤحىبر،و آلاألاش بؿشيٓت الخٙىيً و ٖيُيت بعـ العيادة نلى ؤلاْليم
و وعخهشغهما بحماال ٖما يلي:

َ-2بخً ػجذ انُىر،يرخغ ضبثك،ؼ.43

-Marcel Merle,sociologie des relations internationales,Paris,Ed,galloz,1974,p114.
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 الذال الياملت الصيادة
و يٓطذ بها "الذوٛل التي جخمخو باظخٓال ٛجام في مباششة شاونها الذاألاليت و الخاسحيت نلى خذ ظىاء"  ،و َزٍ
الاظخٓالليت نً ؤيت ؾشٍ آألاش يعمى اضؿالخا بالسخيادة و جخجلى في حاهبحن:
 حاهب ألااسجي في بشاسة بلى اإلاعاواة بحن الذوٛل في اإلاجخمو الذوليَٙ ،ل دولت ظيذة في جىكيم و حعيحرنالْاتها مو يحرَا مً وخذاث اإلاجخمو الذولي ؤٗاهذ دوال ؤو مىكماث دوليت َخبرم الاجُاْياث و
اإلاهاَذاث ؤو حهلً الخشب ؤو العلم ،و جىػم بلى اإلاىكماث الذوليت ٖهيئت ألامم اإلاخدذة التي حشترؽ في
نػىيتها العيادة الٙاملت
 حاهب داألالي و مهىاٍ ؤن ال جخػو الذولت في جىكيم ظلؿاتها الذاألاليت و في حعيحرَا لشاونها الذاألاليتلعلؿت ؤر ؾشٍ ؤحىبي ،و ج٘شط َزٍ الاظخٓالليت ضشاخت في مػمى لن الذظخى لس الزر يىظ نلى هىم
الىكام و الخ٘م و الزر يذظتر الهالْت بحن الخٙام و اإلادٙىمحن و يلضم الجميو باخترام َزٍ العيادة و
التي جٓترنل مخالُتها بالشدم و الجضاء.
 الذال الىاكؽت الصيادة
حهبحر ؤؾلٔ نلى الذوٛل التي ال جمل ٚالاظخٓالليت الخامت نلى ضهيذيها الذاألالى و الخاسجي بعبب وحىد سْابت
ر ؤو مُشوع حبرا،
ؤو بششاٍ نلحها مً ْبل ؾشٍ ؤحىبي مما ييخٓظ مً ظيادتها و جٓيذَا بشابـ ْاهىوي األاخياس ل
و هٙىنل َىا بطذد ما يطؿلح نلى حعميخه باالهخذاب ؤو الىضايت التي حهبر نً وغو ْاهىوي يطىِ الذولت في
ألااهت الذولت الٓاضشة نً آداء وقاثُها بشٙل ٗامل ،و ْذ يٙىنل اهخٓاص العيادة حضثيا َدشاسٕ الذولت في بؾاس
اجُاْاث في جدذيذ ؤظلىب الخم٘م مثلما ٗاهذ نليه مطش ببان الاهخذاب البريؿاوي ؤو يٙىنل ٗليا َدعلب الذولت
خٔ جٓشيش ؤظلىب خ٘مها و جذبحر شاونها ٗالجضاثش ؤزىاء الاخخال ٛالُشوسخي.
 الذالت البصيطت أا املوحذة
هي الذولت البعيؿت مً حير البييان العياسخي ،و وخذة ظيادتها الذوليت ٖما جمخاص بىخذة الدششيو،
ر) ؤو
الٓػاء و الخىُيز و مثا ٛرل ٚالذو ل ٛالهشبيت ظىاء في بؾاس الخ٘م الخىسيثي(العلؿاوي ،اإلالٙي ؤو ألامحر ل
الجمهىسرٖ ،ما يخمحز الىكام ؤلاداسرل في َزا الىىم مً الذوٛل باإلاشٖضيت بديث جباشش العلؿت اٛجىُيزيت اإلاهام
ؤلاداسيت بالخيعئ مو َيئاث بْليميت مُىغت حهىيت.
 الذال املشهبت و هي نلى نذة ؤشٙا:ٛ
 - 1دوٛل الاجداد الصخصخي:يخمثل َزا الىىم في اجداد دولخحن ؤو ؤٖثر جدذ ظلؿت واخذة ،و يخم رلٚ
نادة نً ؾشئ الاجُاّ خيىما جٙىنل الذوٛل اإلاخدذة راث هكام حمهىسر ؤو بُهل سوابـ اإلاطاَشة
-1فؤاد انؼطبر ،يرخغ ضبثك،ؼ.140
َ -2ؿذ انفمرح األونى يٍ انًبدح انثبٍَخ يٍ يٍثبق األيى انًزحذح ػهى أٌ انهٍئخ رمىو ػهى انطٍبدح ثٍٍ أػضبئهب .
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خيىما جٙىنل ألاهكمت اإلاخدذة مل٘يت  ،و يشمل مُهىم الاجداد َىا مىطب سثاظت الذولت َٓـ
َخدخُل ٗل دولت بعيادتها الذاألاليت و الخاسحيت.
 - 2الاجداد الخهاَذر ؤو الاظخٓاللي:يدث َزا الاجداد بىاءا نلى الاجُاّ و الخهاَذ بحن دولخحن ؤو ؤٖثر
مً ؤحل خمايت و جىكيم مظالح مشترٖت داألاليت ؤو ألااسحيت نلى ظبيل الخطش ،و َيما نذا َزٍ
اإلاطالح جدخُل ٗل دولت مً دوٛل الاجداد بشثيعها و بعيادتها الذاألاليت و الخاسحيت ،و َزا مهىاٍ
ْيام نذة ؤهكمت ظياظيت داألال الاجداد الىاخذ ،و مً الىاخيت الهمليت جخىلى َيئاث ألااضت حعيحر
اإلاطالح اإلاشترٖت التي جىظ نلحها اإلاهاَذاث و يطؿلح نلى حعميت َزٍ الهيئاث باإلاجلغ ،الجمهيت
ؤو اإلااجمش ،و يخجلى وغو الذوٛل الاجداديت في مثا ٛحامهت الذوٛل الهشبيت .
 - 3الاجداد الخٓيٓي:و جىطهش بمىحبه دولخحن ؤو ؤٖثر في ٖيان دولت اجداديت واخذة ،و يعخدبو َزا
جىاص ل ٛالذو ل ٛاإلاخدذة نً ظيادتها الخاسحيت مجها لطالح الذولت الجذيذة مو الاخخُاف بالعيادة
الذاألاليت و باألهكمت العياظيت الٓاثمت ،و يخمحز َزا الىىم مً الاجداداث بالذيمىمت و ال يضوٛ
بةسادة بخذي الذوٛل اإلاىػمت بليه.
 - 4الاجداد الُيذسالي:يخمثل َزا الاجداد في جىاصٛل الذوٛل نً ظيادتها الخاسحيت ٗاملت و حضء مً ظيادتها
الذاألاليت لطالح الاجدادٖ ،ما يخم جىصيو العلؿت الذاألاليت بحن الذولت الجذيذة و الذويالث ألانػاء
التي جطبذ والياث و مو َزا جمل ٚدظخىسَا الخاص الزر يؿبٔ نلى بْليمها والزر ال يهلى نلى
دظخىسل الذولت الاجداديت مثلما َى الخا ٛفي الىالياث اإلاخدذة ألامشرلٖيت و ظىيعشا.
املحوس الثالث مفهوم الصلط ـ ـ ـ ـ ـ ــت
مً اإلاُاَيم ألاظاظيت اإلاخذاولت في مجا ٛنلم العياظت باظخمشاسٖ ،ما ؤنها حهذ مً اإلاىاغيو ألاظاظيت في نلم
العياظتَ ،داصث اَخماما ممحزا مً ْبل البدار و الهاُٖحن نلى دساظت نلم العياظت ،و وعخهشع جاليا ؤَم
اإلاهاسٍ اإلاخهلٓت بهزا اإلاُهىم.
 - 1حػشيف الصلطت
خكي لُل العلؿت بهذة حهشيُاث خاولذ ؤن ؤلاخاؾت بٙامل الهىاضش اإلاخطلت به ،و نليه ظىداوٛل في َزا
الجضء ؤن وعخهشع ؤَمها.
 "هي الٓذسة الششنيت ،ؤر الٓذسة التي يهترٍ بها ألاشخاص الخاغهحن لها ،نلى ؤظاط ؤنها جماسط ؤَالٓيم التي يامىىنل بها ،و بإظاليب يخٓبلىنها" .
-1فؤاد انؼطبرَ،فص انًرخغ انطبثك،ؼ .145
َ-2فص انًرخغ انطبثك،ؼ.147
-3ػؿبو ضهًٍبٌ،يرخغ ضبثك،ؼ.148
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 "الٓذسة الٓاثمت نلى ْىانذ ْاهىهيت ،و ْيم و مهخٓذاث و سغا اإلاجخمو الزر جماسط َيه" . "العلؿت هي نالْت ؤمش و ؾانت ششنيتَ ،هي معخمذة مً هكام را مػمىنل مهحن و حهمل بمىحبهحمانت مً الىاط" .
جُدظ الخهاسيِ الغالُت الزٖش يُيذها بخذاولها لُ٘شة سثيعيت ،مُادَا ؤن العلؿت جلخطٔ الخطاْا ْىيا
بُ٘شة الٓذسة و بُ٘شة الىكام :
-

-

جخُٔ َزٍ الخهاسيِ في نذم الخميحز بحن العلؿت و الٓذسة و جؿابٔ بيجهما ،خيث يزٖش د/نطام ظليمان
ؤن العلؿت في اإلاجا ٛالعياسخي حهجي الٓذسة و ال جميحز بيجهما.
ؤن َزٍ العلؿت و َزٍ الٓذسة جماسط في بؾاس الىكام اإلاجخمعي الهام الٓاثم بهيذا نً ألاهكمت
الهالْاجيت الُشديت و يخؿلب وحىدَا خاٖما و مدٙىمحن يعخخذمى لن مُهىم العلؿت لخىكيم الهالْت
بيجهاَ ،هي بزلْ ٚىة مجخمهيت هابهت مً ْىة اإلاجخمو هُعه ،و الًايت مجها يايت حمانيت .
العلؿت في ؤضلها حهجي العلؿت الششنيت اهؿالْا مً جٓبلها مً ؾشٍ الخاغهحن لها و سغاَم نً
اإلاماسظحن لها.
العلؿت حهمل نلى جدٓئ مذألاالث الجمانت و مؿالبها و جىإي نً بشبام شهىاث اإلاماسظحن لها.

بن ؤلاْشاس بإن العلؿت مٓترهت بىحىد اإلاجخمو و بشضخى نىطشٍ البششرل منها ،ال يهجي بالػشوسة ؤن َزٍ
العلؿت جُهل خٓيٓت ما يؿلبه َزٍ اإلاجخموَٓ ،ذ يدذر ؤن ال حعخجيب لٙل مؿالبه بال ؤنها حعخمش في
الىحىد سيم رل ،ٚو َزا هابو مً شهىسل العٙان بػشوسة وحىد هكام ياؾش خياتهم و يٓحهم ألاؿش الضوا ٛو
ي اإلاجخمهيت و الثٓاَاث العاثذة التي جبثها
الُىضخى و في الاججاٍ آلاألاش جامً العلؿت بإن وج ودَا سَحن الٓى ل
َزٍ الٓىيَ ،ىخلظ بلى ؤن العلؿت و اإلاجخمو مخالصمان بشٙل خخمي.
 - 2الخمييز بين الصلطت ا اللذسة
الخميحز بحن اإلاطؿلخحن بهشٍ مىُْحن َما :
ر بحن العلؿت و الٓذسةَ ،ىجذ مإط َيبر يٓى ل ٛفي َزا
ّ حىَش ل
َ شئ مً الُٓهاء يامً بىحىد َش ل
الطذد"الٓذسة هي محزة نالْت مجخمهيت و هي مشجبؿت بصخطيت ألاَشاد.......بيىما العلؿت هي نالْت ؤمش
و ؾانت ششنيت و هي معخمذة مً هكام ، "....و َزا يىؿىرل نلى ؤَٙاس ؤَمها:
ؤ -مطذس اإلاُهىمحن مخخلَِ ،الٓذسة جخإحى مً نالْاث مجخمهيت مدشاب٘ت جيشإ بحن ألاَشاد بطُت بساديت و
َ -1فص انًرخغ انطبثك،ؼ .114

-4ػٍ ػؿبو ضهًٍبٌ َ ،فص انًرخغ انطبثك ،ؼ.151

-Burdeau (G),Traité des sciences politiques ;Paris,1974,p10.
- Burdeau (G(,OPCIT,p55.
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بهيذا نً الىكام الهام ،بيىما جخإحى العلؿت مً هكام مجخمعي شامل يهذٍ بلى جدٓئ اإلاىُهت الهامت َهي
بزل ٚال جشجبـ بإشخاص اإلاجخمو بٓذس ما جشجبـ بشوح الىكام في خذ راجه.
ب-نالْاث الٓذسة جمخذ نلى اإلاعخىيل ألآَي َٓذ حهبر نً سابؿت بحن ؤَشاد يمجلٙىنل هُغ الٓذسة و الٓىة َال
يدذر جميحز بحن ؤؾشاٍ الهالْت ،بيىما جخجه نالْاث العلؿت بلى جمايض بحن ؤؾشاٍ الهالْت َخبرص مجمىنخحن :
خٙام و مدٙىمحن و َزا بُهل الخىاصٛل الشغاجي ؤو ؤلارنان ألَشاد اإلاجخمو نً ظلؿتهم لطالح َشد ؤو مجمىنت
مً ؤحل جدطيل خياة ؤَػل.
ج-الٔدسة ؤمش واْو و مُشوع جُشصٍ الهالْاث اإلاجخمهيت الٓاثمت بيىما جمثل العلؿت واْها ششعي خيث جيبو مً
بسادة الجمانت و بشغاَا َخبخهذ بزل ٚنً الُشع و ؤلاٖشاٍ.
َ شئ زاوي يشرل بإن العلؿت و الٓذسة شحئ واخذَ ،حريل حىسج بحردو ؤن العلؿت ال حهذو ؤن جٙىنل ظىيل
"الٓىة اإلاىكمت ٛخياة اإلاجخمو" َال يمً٘ الُطل بحن الٓذسة الصخطيت و الٓذسة اإلاعخمذة مً الىكام
ر الزر َى ؤظاط
الٓاثم ،خيث يىهذم ؤزش العلؿت و الٓذسة برا ما َطلىاَما نً الهىطش البشش ل
اإلاجخمو و الجماناث الثاهىيت ،و يزَب د.نطام ظليمان بلى الخإٖيذ نلى َزا الاججاٍ َيزٖش" العلؿت
حهًر الٓذسة التي جماسط ؤَ الٓيم اإلاهمىٛل بها في اإلاجخمو .....و هي الٓذسة الششنيت العياظيت و هي
العلؿت العياظيت" .
وعخخلظ مما ظبٔ رٖشٍ ؤن الخميحز بحن اإلاُهىمحن ضهب حذاَ ،ةرا ظلمىا بالُشّل بيجهما َ٘يِ هُعش
معإلت اإلاماسظت التي يشترٕ َحها اإلاُهىمان بر جخىلى الٓىيل اإلاجخمهيت الششنيت ججعيذ العلؿت و جدخاج في رلٚ
بلى الٓذسةٖ ،ما حهجي العلؿت الششنيت جىاصٛل اإلاجخمو ختى بساديا و سيم ْىجه نً ظلؿخه لطالح َشد ؤو حمانت
لخىىب نىه في حعيحر و جشْيت الخياة اإلاجخمهيت الهامت.
 - 3أظيال الصلطت
ٖما ؤظلُىا ؤنالٍ العلؿت جشجبـ بالمحخمو مً خيث وشإتها ،مما حهل حشهذ ؤشٙاال مخخلُت وَٓا
ألشٙاَ ٛزا اإلاجخمو و هذسج َاجه ألاشٙاٗ ٛاآلحي:
 الصلطت املباظشة املغفلتو اسجبؿذ بالبذاياث ألاولى للمجخمهاث البششيت و التي امخاصث باالوهضا ٛو الاوًالّ و نذم الخاحت بلى بىاء
نالْاث ألااسحيت ،و َزا مشدٍ بلى نذد ؤَشادَا الطًحر و ُٖايتهم الزاجيت الاْخطاديت.
و وشإث العلؿت في َزٍ اإلاجخمهاث مً مػمىنل الهاداث و الخٓاليذ العاثذة و اإلاخُٔ نلحها ،مما ؤحل
َ-1فص انًرخغ انطبثك.
َ-2فص انًرخغ انطبثك،ؼ.153
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الخاحت بلى قهىسل ظلؿت ضشيدت و في َزا الطذد يزٖش ظديجر ؤن "الجميو يدترمىنل الهاداث و الخٓاليذ و
يداَكىنل نليها ،و ليغ ألخذ وقيُت ألااضت يايتها َشع اخترام َزٍ اإلاداَكت باظخهما ٛوظاثل الػًـ ؤو
َٚن الؿانت َىا هي ؾانت
ؤلاْىام اإلاششونت .ال جشَيب في َزٍ العلؿت و ال نٓاب ظىيل الصجب الجماعي ......ؤ
بالًشيضة"  ،و العلؿت اإلاباششة في َزا اإلآام ججمو بحن ٗل مجاالث العلؿت َهي ظياطيت ،ديييت و اْخطاديت في
آن واخذ خيث يًيب مُهىم الخخطظ و جٓعيم الهمل في َزٍ اإلاجخمهاثَ ،خىكم ألانما ٛنلى ؤظاط الاجُاّ
و جبريش رل ٚي٘مً في وحىد ْىيل ميخىلىحيت ؾبيهيت حهاْب ألاَشاد في خالت الخؿإ و بالخالي يطبذ مطذس
العلؿت يحر مدعىط.
 الصلطت املجصذةمو جؿىس الجماناث و قهىسل هىم آألاش مجها ،جيبجي نالْاجه نلى الاهُخاح و الخمذن و الاجطا ،ٛمما ؤدي بلى
الدشهب و الخذاألال بحن مخخلِ اإلاجخمهاث و حهل العلؿت اإلاباششة يحر ْذسة نلى الخهامل مو الىاْو الجذيذ
الزر يمحزٍ بشوص الصخطيت الُشديت التي ٗاهذ مشدخت في الصخطيت الجمانيت و في ألاػم َزٍ الخدىالث جكهش
شخطيت جمخاص نً يحرَا بالٓىة و الٓذسة نلى الٓيادة َخطبذ العلؿت مجعذة في شخطه و خ٘مه ؤو خ٘م
حمانت ضًحرة في ٗل مجلغ ؤو حمهيت ؤو َيئت بن ججعيذ العلؿت يادر بلى جٓعيم اإلاجمخو بلى ؾبٓخحن :
واخذة ْاثذة و ألاألاشيل مٓىدة و جيشإ بيجهما نالْاث ؤمش و ؾانت جخإسجح بحن مىاِْ الشغا و ؤلاْىام و هٙىنل َىا
بطذد ظلؿت ششنيت ،ؤو ظلؿت ْاثمت نلى الٓىة و الثروة و العيؿشة َخٙىنل بزل ٚظلؿت مىبىرة و يحر ششنيت.
 الصلطت املؤشصتو جكهش نىذ هطج اإلاجخمهاث و بشوص وعي حماعي يؿالب باظخٓال ٛالعلؿت نً الثروة و الٓىة ،و ْيامها نلى
ؤظاط الخىكيم و اإلااظعاث اإلاعدىذ بلى ْىانذ و ؤنشاٍ مذوهت َىدطل نلى "العلؿت العياظيت و هي ظلؿت
الٓاهىن ،مً يماسظها ليغ ظيذَا ؤو مال٘ها ،و ال يمً٘ مماسظتها بال ششنياَ ، "....خطبذ العلؿت ْىة نليا
هابهت مً ؤلاسادة اإلاجخمهيت التي جبدث نً بسظاء خ٘م مبجي ملى مُهىم الخٔ و الهذالت في بؾاس ماظعت
ظياظيت خٓيٓيت التي ججعذ هكاما احخمانيا مخىاصهاَ ،زٍ اإلااظعت الذولت و بذاألالها ج٘مً العلؿت العياظيت
التي جيخٓل مً ؤلاؾاس الُشدر بلى ؤلاؾاس اإلااظعاحي بانخباس الذولت ماظعت اإلااظعاث .و يزٖش دَ.ااد الهؿاس
َيٓىٛل ؤن العلؿت الغياظيت اإلااظعت ال جترسخ في مشخلت واخذةَ ،هي جخذسج خعب ٖشوهىلىحيا جؿىسل
ي خعب اخخياحاتها و خعب جىىم مذألاالث ؤهكمتها.
اإلاجخمهاث التي جيخٓل مً خالت بلى ؤألاش ل
مما ظبٔ وعدىج ؤن العلؿت مً ؤَم الكىاَش التي يخمحز بها اإلاجخمو ؤلاوعاوي نلى األاخالٍ مٙىهاجه ،و التي

 -3ػؿبو ضهًٍبٌ ،يرخغ ضبثك،ؼ.179

-Stiner(M),L’unique et sa proprièté,Paris,1960,p19
-Burdeau,OPCIT,104.
-- Burdeau (G(,OPCIT,p31.
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ال يم٘جها الكهىسل ألااسج َزا ؤلاؾاس َٓذ اسجبؿذ خخميا بخؿىسل اإلاجخمهاث البششيت و اهخٓلذ مً مجشد مُهىم
معختر يحر مدعىط و مًُل ال يشٙل آليت خيىيت في هكش الُشد بلى مُهىم اظترجيجي و ْانذة مدىسيت في جىكيم
خياة الجمانت و الُشد نلى خذ ظىاء َٙاهذ ظببا مباششا في قهىسل اإلااطظت الخاٖمت و هي الذولت التي يٓىم
وحىدَا نلى نذيذ الهىاضش و مجها العلؿت التي حشٙل سٖىا حىَشيا مً ؤسٗان ْيام الذولت (ساحو نىطش الذولت)

كائمت املؽادس ا املشاحؼ
أ  -اللشآن الىشيم  :ساادت اسط
ب -الىخب باللغت الػشبيت

 .1ؤخمذ بظ٘ىذسرل/مدمذ هاضش ؤبىيضالت،محاضشاث في اللاهون الذالي الػام ،ؽ،1داس الُجش لليشش
.1988
والخىصيو،مطش،
.2003
 .2اظمانيل نلي ظهذ،كضادا غلم الصياشت،داس اإلاهشَت الجامهيت لليشش و الخىصيو،ؤلاظ٘ىذسيت،
.1963
 .3ببشاَيم دسويش،الىظام الصياس ي,دساشت فلصفيت جحليلت(،ب.ب.ؽ)ؽ،
.1982
 .4حميل ضليبا ،اللاموس الفلصفي،ميشىساث داس ال٘خاب اللبىاوي ،بحروث،
.2004
 .5حما ٛنبذ الىاضش ماوو،اللاهون الذالي الػام،الجضء ألاو،ٛداس الهلىم لليشش و الخىصيو،
.1990
 .6حىاد الٙاقم و نلي يالي الًاوي،الىظم الصياشيت،حامهت بًذاد،
.1979,6
 .7خعً ضهب ,غلم الصياشت  ،داس الهلم للماليحن،بحروث ؽ
.2011
 .8ألاػش ألاػش ،مفاَيم أشاشيت غي غلم الصياشت،اإلااظعت الخذيثت لل٘خاب،
 .9ظديُيغ در هاوسخي ،غلم الصياشت ا ألاشض،جشحمت سظا حمال،العبىت الػشبيت لألبحار ا
.2010
اليعش،بيراث ،ط،1
.2007
 .10ظهاد الششْاور،الىظم الصياشيت املػاؼشة(،ب.د.ن)،الٓاَشة ،
 .11نبذ الىَاب ال٘يالي وٗامل صَحرر ،املوشوغت الصياشيت  ،ميشوساث اإلااظعت الهشبيت للذساظاث و
.1974
اليشش ،بحروث،
.1989
 .12نطام ظليمان،مذخل إلى غلم الصياشت،داس الىػا ٛللؿبانت لليشش و الخىصيو،بحروث،ؽ،2
.1994
 .13نبذ اإلاجيذ الهبذلي،كاهون الػالكاث الذاليت،داس ألاْىاط،
 .14نبذ اإلاؿلب ياهم ،الاججاَاث املػاؼشة في دساشت الىظم الصياشيت ،الٓاَشة،داس الٓاَشة لليشش
.1981
والخىصيو،
.1988
 .15نؿا مدمذ الطالحَ،ىصر جميم،الىظم الصياشيت املػاؼشة،ميشىساث حامهت ْاس يىوغ،ليبيا،
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.1992
 .16نلي ضادّ ؤبىَيِ،اللاهون الذالي،ميشىساث ميشإة الاظ٘ىذسيت،
.2012
ْ .17دؿان ؤخمذ الٓدؿاوي،املذخل إلى الػلوم الصياشيت،داس الثٓاَت لليشش و الخىصيو،ألاسدن،
.2004
ْ .18دؿان ـدمذ ظليمان الخمذاوي،ألاشاس في الػلوم الصياشيت،نمان ،ألاسدن ،ؽ،1
ْ .19بريا ٛؤإلاىهذ و بىُهام باو،ٛالصياشاث امللاسهت في اكخىا الحاضش،الذاس ألاَليت للخىصيو و اليشش
.1989
،بحروث،
َ .20ااد الهؿاس،الىظم الصياشيت ا اللاهون الذشخوسو،داس الجهؼة ،الهشبيت،الٓاَشة(،ب.ط.ؽ).
 .21ماسظا ٛماس،ٛالصياشت الخاسحيت،جشحمت ألاػش خػش،حشيغ بشيغ،بحروث(ب.ط.ؽ).
.1971
 .22مدمذ ؾه بذور،مذخل إلى غلم الػالكاث الذاليت،الذاس اإلاطشيت للؿبانت و اليشش،
.1988
 .23مدمذ ناؾِ ييث،موشوغت غلم الاحخماع،داس اإلاهشَت الجامهيت ،الاظ٘ىذسيت،
 .24مدمذ هطش مهىا ،غلم الصياشت،بحروث(،ب.ط.ؽ).
 .25مدمذ ٗامل ليلت،املبادئ الذشخوسيت الػامت االىظم الصياشيت ،داس الجهػت للؿبانت و اليشش
.1969
والخىصيو،الٓاَشة،
.1999
 .26مدمذ نبيذاث و آألاشون ،مىهجيت البحث الػلمي،الجامهت ألاسدهيت،ألاسدن،
.2005
 .27مخخاس التهامي و نخؿِ نذلي الهبذ ،الشأو الػام( ،ب.د.ن) ،الٓاَشة،
.2007
 .28هاجي نذد الىىس،مذخل إلى غلم الصياشت،داس الهلىم لليشش و الخىصيو،الجضاثش،
 .29هُحن معهذ و نلي الذيً َال ،ٛالىظم الصياشيت الػشبيت-كضادا الاشخمشاس ا الخغير،-مشٖض
.2001
دساظاث الىخذة الهشبيت،بحروث،
 .30هطش مدمذ ناسٍ،إبيصديمولوحبا الصياشت امللاسهت،اإلااظعت الجامهيت للذساظاث و اليشش و
.2002
الخىصيو،بحروث،
 .31العهيذ بىالشهحر ،اللاهون الذشخوسو ا الىظم الصياشيت امللاسهت ،ديىان اإلاؿبىناث
.1989
الجامهيت،الجضاثش،
 .32العشيخي ,خعً نىاد و آألاشون ،الخفىير االبحث الػلمي ,مشٖض اليشش الهلمي حامهت اإلال ٚنبذ
الهضيض(،ب.ط.ؽ) .
.2003
 .33العيذ الضياث و بظمانيل نلي ظهذ،املجخمؼ ا الصياشت ،داس اإلاهشَت الجامهيت ،الاظ٘ىذسيت،
 .34الٓطبي ،نبذ الًُاس سشاد  ،الخطوس الصياس ي االخحول الذدملشاطي  ،ميشىساث حامهت
.2006
الٓاَشة،
ت -الىخب باللغت ألاحىبيت

33-George Burdeau,traité des sciences politiques,L.G.D.J,Paris,1980,T1.
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34-Harold D.lasswell. The Future of political Science. The american political science association series, New
york. Atherton press. 1963.
35-Marcel Merle,sociologie des relations internationales,Paris,Ed,galloz,1974.
36- Maurice du Verger, La sociologie politique,imprimerie de presses universitaires de France,France,1968
37-Laswell Harold and Kapllan, power and society,New York ,1950.
38- R.pendix e S.M lipset,the feildof political sociology,in lewis cosered.n.y.haper torch books,1967.
39-Sharma Manoj , Comparative Politics and Political Analyisi, New Delhi: AnmolPub, 2007.
40-Stiner(M),L’unique et sa proprièté,Paris,1960.
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.2008
/2007
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