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مة        المقدَّ

 

ل: السياسة وعلم السياسة    المحور األوَّ

إنَّ التطرُّق لموضوووول السوووياسوووة  الم ث ري المحط ح  المفوووطلن والم وول مق  وةن والااسة   ق السوووياسوووة   
مق  وة أخرى؛ ذلك أنَّه ينمغ  إثضاح الترابط   ق الامل السياس  وب ق علم السياسة؛ حليس  السياس  والالم

 س  ل علم سياس  يتر م بامل سياس .كل عمل سياس  هو عمل علم ن ولي

 : السياسة   ق المفطلن والم وول.أوَّلا   

ن نظراا لادل الوضوووووووووحن ولعاري الماان  المرتمطة  وان إنَّ المحط ح  تاريف  لمة سووووووووياسووووووووة ث وووووووووبه ا رتما   
والنتائج المترتمة عل وا  ّراء ا سوووووووووتامالة الم،تل ة لوان ل لك ثقتضووووووووو  المحط ح  أ ووووووووول العلمة    نار  

و ووووولا الى اللغاة ال رنسووووّية وا نعل عّية والاربّيةن   عود ا غريق والروماننمفووووا،رهان وماان وا المتاد،ي من  
 لمحط ح  الم وول ح ط ينمغ  التطّرق لم،تلف الم اهيم الت  تاالج مضمون الامل السياس .ثّم ا

 مفا،ر مفطلن السياسة. -أ

الدولةن أو  –نة يالمداّلت  تان   Polis  الّلغة ال ونانّية مفووطلن سووياسووة م ووتق مق اماري أسوواسووّية ه  ح  
لةن باسوووووتاناء الاا د واأل انلن حالفووووو ة المدنّية ماامة لو و، الدو  ةال يق ثكونون المدين La citeالحاضوووووري 

ال بالقول: "إّن ا نسووان ح وان سووياسوو ن ونّن ا نسووان ال د ث يو  دون ،ولة وسد أّكد أرسووطو على ه ا التا
 هو ما  أو  ويم".

الدينةن -المدنّيةن أد الدولةالت  تان  ال وووواون السووووياسووووّية  Politicaوح  لغة الرومان ظور اسووووتامال  لمة   
للدللة على ا هتمال بال عري القائلة أّن ا نسووووووووان  ائناا  Homo  politicasا ووووووووطاح  لكما شووووووووال اسووووووووتاما

 سياسّياا بطماهن حالجماعة لديوا نعول حطرد الى الدولةن وه  ت كل الما،ي األّولّية للمجتمع السياس .
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تسووووووتامل بماناها السووووووياسوووووو  من  القرن الاالط ع وووووور مع العاتل  Politicaوح  اللغة ال رنسووووووّية  دأة  لمة   
اّلت  تان   Politiqueن ثّم أ وووووووومح  العلمة تمار  ح  ماجم األكا،ثمية  ل ظة Brunetto Latiniال رنسوووووووو  

بأّنوا "علم حكم  Littreمارحة  ل ما له عاسة ب ق حكم الدولة ون،اري عاساتوا ال،ار ّيةن وسد عّرحوا ماجم 
 .الدول" وبأّنوا تستامل للدللة على ال اون الاامة أو السياسة الداخلّية أو ال،ار ّية

؛ األولى تان  Policyو  Politicsح  اللغة ا نعل عّية تسوووووووتامل  لمتان ح  مجال الدراسووووووواة السوووووووياسوووووووّية:   
رسابة سووووووووووولطة أو و الةن ونطلق عل وا الدولةن ن تح  إ،اري أو ( والت  تعو Polyالظواهر الت  تتاّلق بالمدينة )

 وبالنعل عّية  Science politique توااد بالاربيَّة "علم السوووووووووووياسوووووووووووة" وبال رنسووووووووووويَّة Politicsوعليه حإنَّ  لمة 
Political science. 

ن  مجّر، " رنامج عمل" أو اسووووووتراتيجيان ويظور ذلك ح  ا سووووووتامالة الاديدي لوا حو  تا Policyأما  لمة   
ن أو ح  "government Policy ن "وسووووووووياسووووووووة الحكومة"Internal Policyسووووووووواء ح  "السووووووووياسووووووووة الداخلّية 

 ."Foreign Policyالسياسة ال،ار ّية "

عديدين فيقال عق سوووولو  شوووو،َّ ما "إنَّوا ا ر مفووووطلن سووووياسووووة عند الار  م اهيم أما ح  اللغة الاربّية ح   
سوووياسوووة" أو ثطلق على إنسوووان غ ر متسووورّلل أو سوووديد الرأد إنَّه "ر ل سوووياسوووة"؛ ونقول أحعا  سوووياسووويَّةن وه   

 سياسةن و ل ش ء ممكق أن ثسيَّس... إلخ

ن ومانا  وتارّل  ماا م اللغة الاربيَّة مفوووووطلن "سوووووياسوووووة" بأنَّه مفووووودر ل ال سوووووا ن ثسوووووو ن أد سا،ن ثقو،  
 الوال  ثسو  رع َّته.الرياسة أو القيا،ين والسياسة ه  "القيال على ال  ء بما ثفلحه"ن ويقال 

ومق الماان  اّلت  تستامل لمفطلن سياسةن الرياسة أو السلطةن  ما تستامل باعتمارها حق ممارسة الن اط   
 السياس  أو  رنامج عمل أو إ،اري ال أن الاال.

ل نجد أّن ح   وهر السووووووووياسووووووووة عاسة   ق سووووووووائس وممسووووووووا ن   ق سائد وممقا،ن وه   الااسة ومق  ل ما تقدّ   
تعمق ممارسووووووة  ت تري أّن هنا  َمق ثسووووووتطيع ايا،ي اوخريق و الوم ثقومون بما يريدن ح    وهر السووووووياسووووووة

 السلطة والتأث ر.
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حالسووولطة ه  القدري ال وووراّية اّلت  تمعر  اوخريق على القيال بامل لم ثكونوا يريدون القيال بهن وتقترن بالجعاء   
نريد  أو ا متنال عق القيال بما ل ح  حال الم،ال ة؛ أّما التأث ر حوو القدري على  ال اوخريق ثقومون بما 

 نريد ن عق طريق الوعد وا غراء.

شووو،َّ "أ" أن يتدّخل مع شووو،َّ " " ليقول ه ا ل ق "السووولطة والتأث ر" ثكمق الن وذ ح ط سدري وح   ا الحا  
 األخ ر بامل ما  ان ليقول به لول تدخل األّول.

 مق ح ط الم وول: - 

لقد بات  السوووياسوووة مسوووألة ح وّيةن ليس حقط بالنسووومة للم وووتغل ق  وا إنما بالنسووومة لعل أحرا، المجتمعن وباة   
مق أكار الم اهيم انت اراا وتداولا   ق الم رن ح ط أّن م اع ل الامل السياس  تاو،  تأث راتوا  ةم وول السياس

 على  احة المان  ق  وا حكاماا ومحكوم قن حالقراراة السياسّية لوا اناكاساتوا على مجمول المواطن ق.

السووياسووة  وورال و  احن والسوولطة اضوووم يرى أّن إل أّن النا  منقسوومون ح  نظرتوم إلى م وول السووياسووةن فم  
تتين لألحرا، وال ئاة أن تامق سووويطرتوا على المجتمعن وأن تسوووت  د مق ه   السووويطرين وتعون وظي ة السوووياسوووة 

تتمّتع  وا أسلّية وتمحرل منوا األكارّيةن والماض اوخر يرى أّن السووووووووووياسووووووووووة  ود يما ل ح   ا بقاء على إمتياااة
بمانى أّن السووياسووة ه  وسوو لة  والسوولطة تاّمق المفوولحة الااّمة وال، ر الم ووتر نسووا ل إسرار األمق والادالةن 

وخلق "المدينة الاا،لة" على حّد تاا ر أرسوووطو ال د عّر  السوووياسوووة  نلتحق ق تعامل  ميع األحرا، ح  الجماعة
والتنظيم  رتقرابأّنوا "كل ما مق شووووووووووووأنه أن ثحقق الحياي ال، ري ح  مجتمع له خفووووووووووووائَّ متم عي أهموا ا سوووووووووووو

 وا كت اء ال ات ".

حمنوم مق عّرحوا باللجوء الى م وول الدولةن ومنوم أّما الماا وورون حقد تاّد،ة نظرتوم إلى م وول السووياسووةن   
لى السوووويطرين إل أّن النظري اّلت  تربط و و، السووووياسووووة  و و، الدولة حوا بأّنوا  وووورال سوىن أد السووووا  إمق عرّ 

ا نسووووان عر  السووووياسووووة سال ن وووووء الدولة بم ووموا الماا وووور ال د ظور مع  لس  إعتراضوووواة  ا رين ح ط
 .ل. وسد حكم النا  باضوم الماض ،ون و و، ،ولة 1648مااهدي وست اليا 

وسد ثاّر  الماض السوووياسوووة بالسوووا  الى السووويطري ح ط اعتار "مورغانتو" أّن السوووياسوووة ه   ووورال مق أ ل   
أّن السياسة ه  القّوين وبو ا تفمن ،راسة السياسة تان  ،راسة عاساة القّوي  القوي والسيطرين وياّ د "مكياحل "

( L’altérité  ق النا ؛ وينطلق الاالم األلمان  "كارل شوووم  " ح  تحديد م وول السوووياسوووة مق ساعدي الغ رّية )
لقّوي للقضوواء ن بمانى أّن السووياسووة ه  اسووت،دال افياتار السووياسووة مظور عداء   ق مضوواضوو ق "نحق" و"اوخر"
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والتمايقن تفووومن وظي ة السوووياسوووة  التضوووا،لو   النظرّيةن حإذا  ان  الغ رّية تان   على اوخرن وهنا ثكمق النقد
ليس إثاري الاداءن وننما إحتواء مظاهر الادوان وايا،ي الجماعة بأسوووووووووال ل سووووووووولمّية لتجاوا النعاعاة واسوووووووووتماا، 

 الانف.

ال،فووووومة والتناحس الحا، ال د يوّد،  ه الن وووواط ا نسووووان  لود  نعليو ّ  وبو ا المانى تفوووومن السووووياسووووة حق  
ن تااثو الم ر ،اخل المجتمع السياس ن وننماء م اعر الوّ، لتقريل و واة النظر والدحع نحو الامل الجماع 

والمفوووووالحة التوح ق تان  السوووووياسوووووة بالنتيجة على الناحية الحربّيةن ح ط تفووووومن حتطغى الناحية الد لوماسوووووّية 
 والتسوية.

ه  حر  مق ،ون إراسة ،ماءن والحر  ه  "ماوتس  تونغ" بأّن "السياسة  ثقول العايم الف ن وبو ا المانى   
سياسة ،موّية"ن حالتدم ر والقتل ليسا مظاهر سياسّية  ل أعمال غريمة عق أهدا  السياسةن ول يتم اللجوء الى 

 ق مسدو،ن ونخ اق السياسة هو بمنعلة إن ار للحر .الساح إل عندما تفل السياسة الى طري

: إما طابع السوء وبالتال  الن ور مق السياسةن إّن الطريقة اّلت  تممار  ح وا السياسة ثطغى عل وا أحد أمريق  
ن ونما طابع ال، ر والفاح وبالتال  اندحال النا  للم ار ة وا ن،راط ح  الامل السياس ؛ ح   الحالة األولى

تفووومن السوووياسوووة مجّر،  ووورال على السووولطة  نإسوووت،دال السوووياسوووة لتحق ق مةر  شووو،فوووّية أو حئوّية ضوووّيقة أد
 .للو ول إلى مكاسل ما،ّثة ومانوّية

إذ تتضووووار  المفووووالن ال وووو،فووووّية لى ا نقسووووال ح  المجتمعن ول مق الممارسووووة السووووياسووووّية ياّ،د اه ا الن إنَّ   
لى للمجتمع الواحدن وي ووووووووووووار العارون ح  ه   الحال بالقور والغاقن ويلقون عوال ئوّية   ق الجماعاة المكّونة 

والت ت  الحا ل ح  المجتمعن ح ن رون مق السياسة ويلجأون الى السياسة  السياسة تماة األضرار والمساوىء
 .السلاّيةن ح ط ثفن عندهم القول "ما ،خل  السياسة ش ئاا إل وأحسدته"

اّلت  تتلّ،َّ بالمحاحظة على  نن حتمار  السوووووياسوووووة    تفووووول ح  الحالة الطاي ّية لواأما ح  الحالة الاانية  
ائم حالمجتمع هو المكان أو الوسوووط الم وحدي المجتمع وتقّدمه واا،هار  والنووي به  وحدي متماسوووكة متعاملةن

 ته ح  ن س الوس .لحياي ا نسان وتطّور ن وهو ا طار للامل السياس  وما،ّ 

سوووووووة الفوووووووحيحة للسوووووووياسوووووووة تاّ،د للمحاحظة على ه ا المجتمع وبالتال  المحاحظة على و و، الممار  ل ا حإنّ   
ن ليفوون ثسوومو على  احة الن وواطاة الم ووريَّةا نسووان ال ر، أثضوواان ه   الممارسووة للسووياسووة تجال منوا ن وواطاا 

 القول وحق ذلك أّنه "ما ،خل  السياسة ش ئاا إّل وأ لحته".
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ن ول نار  حضووووووواري ن وووووووأة واا،هرة إل ح  ظّل الحكمة السوووووووياسوووووووة ه  حّق المسووووووواومة والتسوووووووويةوبما أّن   
الاال"  عندها أّن السووياسووة "إخاش لل وو ء ول. فيكون مق وا ل السووياسووّ ق الحكم بالادل ليفووّن القالسووياسووّية

 .ورغمة  تعريس الحياي ل،دمة اوخريق

 

 ة.ثانياا: الااسة   ق السياسة وعلم السياس   

 

ثمَّة مق ثاتار أنَّ السووياسووة حّقن فيما ثاتار نخرون أنَّ السووياسووة ه  علمن ل مقى السوواال سائماان هل السووياسووة   
 ونذا  ان  السياسة علم حما ه  المناهج وا تّلجاهاة ال عريَّة الت  تدر  علم السياسة؟ حّق أل علم؟

 

 أ و السياسة علم أل حّق؟   

" بأنَّوا Robert" السوووووياسوووووة بأنَّوا "علم حكم الدول" ح  ح ق ثارّلحوا ماجم "روب ر Littreويارّل  ماجم "ل تر    
ن ح ط ناحظ مق ه يق التاري  ق و و، اتّل اق بأنَّ "الحكم"  هو موضوووول علم السوووياسوووةن "حق حكم المجتمااة"

 لعق ا ختا  ثظور حول اعتمار السياسة علماا أل حنَّاا.

عند مق إنَّ ال يق ينظرون إلى السوووياسوووة   ّقن ثاتقدون أنَّ هنا  مجموعة مواراة سوووياسووويَّة ل  دَّ أن تتحقَّق   
ثضووطلع بمومَّة ممارسووة الحكمن وه   المواراة تعتسوول مق خال ال،اري الامليَّةن وأحضوول مق ثااّلر عق و وة 

مالّل ه: "حّق السووووياسووووة"ن ال د يتضوووومَّق نفووووو وووواا النظر ه   هو عالم ا  تمال ال رنسوووو  "غاسووووتون  وتول" ح  
 م،تاري لاد،  ا ر مق ال اس ة ور ال السياسةن  ود  إظوار الااسة   ق السياسة وال ّق.  

مة العتا  إذ تعلَّم عق "وهم علم السووياسووة"ن وربط م،تلف غاسووتون وسد عاَّر "   ه ح  مقدَّ  وتول" عق ه ا التو ُّ
عمليَّة وضووووووع الاقائد السووووووياسوووووويَّةن و ووووووولا إلى وظي ة القائد ال ّق السووووووياسوووووو ن ا تداءا مق الامليَّاة السووووووياسوووووويَّة ب

ل لي،لَّ إلى القول: "ل  دَّ مق ا عترا  بأنَّنا لم نفل حتَّى اون إلى  السياس ن مروراا بالمحرّل  الرئيس  للتقدُّ
 س .السياسة الالميَّة" الت  ثمكق أن تحل ح  المستقال محل ال ّق السيا
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أمَّا ال يق ثاتارون السووووياسووووة علمن حإنَّوم ثاتقدون أنَّ حكم النا  ممكق حقط عق طريق المارحة الالميَّةن  دلا   
مق ا عتما، على الفووووودحة والت،م قن ومق ،ون حا ة إلى اللجوء إلى الحد  والمواراة ال ووووو،فووووويَّةن فمالالم 

ل والرس .  ثمكق أن نقو، النا  إلى طريق التقدُّ

ين حال،اري الامليَّة مق ،ون الالم ل تع      ثسوووووووووووتقيم  ر أنَّ ه يق الرأي ق  اهما فيه شووووووووووو ء مق المغالغ  
الحكمن والالم مق ،ون ال ّق وال  اء وال،اري غ ر  اٍ  أثضوووووووووووووواا حتى ثكون الحاكم نا حاا ح  حكمهن ل ا ثمكق 

 عمليَّة الحكم.القول أنَّ السياسة ه  حّق وعلم وحلس ة يندمجون  ميااا ح  

ر م وول علم السووياسووة حلم ثاد مقاولا أن تتم الامليَّة السووياسوويَّة بماعل عق الالم     وح  عفوورنا الحاضوور تطوَّ
وا كت اء بالمواراة ال وو،فوويَّة لر ل السووياسووةن ذلك أنَّ متطلّلماة السووياسووة ح  الدولة الدثمقراطيَّة بات  ت ري 

 لتحق ق المفلحة الاامَّة. مدرو ،راسة علميَّة وااية وت،طيط 

 

   و م وول علم السياسة.  

ل ثار اتّلجاهاة    تماين  اوراء حول تحديد م وول علم السوووياسوووةن إل أنَّ األبحار والدراسووواة ثمكق أن تسوووجّل
ل يربط علم السياسة  دراسة  ل ما له عاسة بالدولةن ويرى أنَّ علم السياسة هو علم ا لدولة؛ باراي؛ ا ّتجا  األوَّ

ر أنَّ علم السووووووياسووووووة هو علم السوووووولطة؛ فيما ا تّلجا   ا تّلجا  الاان  ير ّلع على  ل ما له عاسة بالسوووووولطةن ويقرّل
الاالط ير ع علم السوياسوة إلى الغاثة النوائيَّة الت  ياتغ وا ه ا الالمن أل وهو ا نسوان حاكماا  ان أو محكوماان 

 هو علم ا نسان.  وعلم السياسة تمااا لو ا ا تّلجا 

ل: علم السياسة هو علم الدولة.  ا تّلجا  األوَّ

م وول علم السياسة على أنَّه علم الدولة إلى نراء عد، مق ال قواء ال رنس  ق وا نجل ع واأللمانن ح ط ثستند   
اسووووة بأنَّوا السووووي "Littre"ل تر  ثاتمد على منطق علم  ينطلق أسوووواسوووواا مق م وول "السووووياسووووة"ن حقد عرَّ  ماجم 

حكم "علم حكم الدول"ن و اء ح  الموسووووعة العارى أنَّ "السوووياسوووة ه  حق حكم الدولن وعلم السوووياسوووة هو علم 
 .الدول"

إنَّ تاريخ ال عر السووووووووياسوووووووو  القدثم ثظور الااسة الوط دي   ق السووووووووياسووووووووة والدولةن وسد تجلَّى ذلك مق خال   
ح ط ربطوا   ق السياسة والدولة وووووووووووو المدينةن وير ّلع تاريف علم تاريف  لمة "سياسة" عند ا غريق والرومانن 
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ساةن االسياسة بأنَّه علم الدولة على القول بأنَّ الجماعة ل تادأ ب تّل،اذ   ة المجتمع إل باد أن تن أ ح وا ماسَّ
سوووة  و،راسوووة المجتمع السوووياسووو  ه  ،راسوووة الدولةن ألنَّ المجتمع السوووياسووو  والدولة متاامانن حالدولة ه  ماسوووَّ

ها  ساة وأشدَّ ساة األخرى وه  أ لل الماسَّ سة الت  ت كّلل  لة الو ل   ق  ميع الماسَّ ساةن والماسَّ الماسَّ
اتّلسوووووواساا و وووووورامة؛ إل أنَّه وبالرغم مق الحجج الت  ور،ة لتدايم تاريف علم السووووووياسووووووة بأنَّه علم الدولةن يور، 

 ن   َّة الرأد القائل بأنَّ علم السياسة هو علم السلطة. الماض مةخ  عديدي على ه ا التاريف ل ر ّل 

 اان : علم السياسة هو علم السلطة.ا تّلجا  ال  

ح  الغر  إلى اعتمار علم السووياسووة بأنَّه علم السوولطة والحكومة والولثة والقيا،ي ثم ل عد،  ا ر مق المال  ق   
شمل مق تاريف علم السياسة  الم للدولةن  ونه يتين ح   ل المجتمااة وح   ل المجموعاة الم ريَّةن وهو أ

 ،راسة السلطة ح  م،تلف المجتمااة الم ريَّة مق ،ون أن ثستان  ،راسة السلطة ح  الدولة ن سوا.

إنَّ الاامة "هارولد لاويل" يرى ح  علم السووياسووة علماا للسوولطةن حالم السووياسووة يدر  السوولطة ح  المجتمع   
ما ه  أهداحوا ونتائجوان ويرى "ريمون أرون" أنَّ علم السوووووياسوووووة هو ،راسوووووة  ل ما يتَّفووووول و يفيَّة ممارسوووووتوا و 

ح  الجماعاة  تدرُّج السلطة ،اخل الجماعاةن وي هل "،ث ر يه" إلى القول بأنَّ علم السياسة هو "علم السلطة 
  طة؟ونذا  ان علم السياسة هو علم السلطةن حما هو تاريف السلا نسانيَّة  احَّة"؛ 

ال والمحكوم قن حوو ثاتقد أنَّ  ينطلق ال قيه ال رنسووووو  "ل ون ،وغ "ن ح  تاريف السووووولطةن مق التم  ع   ق الحكَّ
والسوووووولطة ت،تلف عق الن وذن حالن وذ هو إمكانيَّة حر، ثأمرون ومق ثطياون؛ ح   ل مجموعة إنسووووووانيَّة ثمَّة مق 

ما َّق على ،حع حر، نخر للقيال بامل لم ثكق ينود القيال به؛ أمَّا السوووووولطة حو  القدري ال وووووورايَّة المنسووووووجمة مع 
 وتتم َّع بإكرا  اوخريق على احترال األنظمة والقوان ق؛ ونذا  ان الماض سد عرَّ  علم السوووووووياسوووووووةايم الجماعةن 

أنَّه علم الدولة أل علم السوولطةن حوو يمقى بالنتيجة السووا ل ال د يمغ  مفوولحة ا نسووانن حالسووياسووة ،ون غائيَّة 
 ا نسان وارتقائه ل مانى لوا ولو و،ها.

 ا تّلجا  الاالط: علم السياسة هو علم ا نسان.  

ا نسوووانن وليسووو  ن ووواطاا سووولطوياا والسوووياسوووة ه  ن ووواط إنسوووان  محور  إنَّ علم السوووياسوووة هو علم ا نسوووانن   
ود يود  ل،دمة ا نسووووووووووانن حالم م حقيقة السووووووووووياسووووووووووةن ث  دنا أنوا  محور  الحاكم حقطن حاللجوء الى الاقل ل و

السووووووووووياسووووووووووة ح  ه ا المنحى هو علم المرا اة المنوجّية المسووووووووووتمّرين أو علم النقد المنوج  الدائم للمسووووووووووّلماة 
 واألحوال واألنظمة السياسّية.
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نذ ثسوووووتود  علم السوووووياسوووووة حوم حقيقة الحاكم وعاسته بالمحكولن حوو يت،  مق ا نسوووووان محوراا مر عياا لهن و   
وي  د أّنه ليس مق مسوولماة  امدي بأّنه ثّمة حاكم ومحكول ب ووكٍل ،ائمن حالمحكول باسووتطاعته أن ثكون حاكماان 

 وذلك ثان  سا لّية  ل إنسان أن ثكون رئيساا ومرؤساا.

ا ثحّد، ،ور الرئيس أو َمق ثحوذ السوووووووووووووولطةن هو حقط األهلّية والع اءي لتحّمل المسوووووووووووووواولّيةن بما ثحقق ونّن م  
المفوووووووولحة الوطنّيةن بقية إحقاق الت اعل الاناء لي،دل المجتمع باضووووووووه باضوووووووواا على ساعدي التعامل با داا عق 

ا القا ل مرتمط  در ة الوع  ا سووووتغال وتسوووو، ر مفووووالن المجمول ل،دمة َمق هم ح  السوووولطة؛ واألمر ح  ه 
 ن وسد عرح  المجتمااة تحولة سياسّية تأثرة بمسار ال عر السياس  عار التاريخ.عند المواطن ق

 

  عر السياس  عار التاريخ.المحور الاان : مسار ال  

إّن ال عر السووووياسوووو  سدثم سلدل ا نسووووانن وسد تطّور مع تطّور المناهل ال عرّية عار التاريخن ل دخل ح  مسوووواٍر   
س للنظرياة السوووياسوووّية القائمة ال ولن تلك اّلت  يرتعع إل وا علم السوووياسوووةن واّلت  سوووو  نرّ ع عل وا  تراكم  أسوووّ

ة عفووووور النوضوووووةن وح  ال عر السوووووياسووووو  الدين  مق خال ،راسوووووة ال عر السوووووياسووووو  عند ا غريقن وح  مرحل
 المسيح  وا سام .

 أولا: ال عر السياس  عند ا غريق.  

ّل مق خال ما و وووووووووول إل نا على مّر الافووووووووووورن لل عر السووووووووووياسوووووووووو  إ ل ثمكق ماالجة المقارباة التاري،ّية  
م،طوطاة تاري،ّية نرتعع إل وا حفووحينأ أّن ال عر السووياسوو  و د مع و و، ا نسووانن إّل أننا لم نحفوول على 

 ب كلا علم  إّل ا تداءاا مق ا غريق والت  سو  ناالجوا مق خال المحط ح  أحاطون وأرسطو.

َمق وضووع نظاماا سووياسووياا حلسووفياان ار أحاطون أّول ق.ل( إّنه تلم   سووقراطن ويمات 427-347: )أحاطون  -أ
نما ه  م ووكلة سووياسووّية تقع ح   ووميم المجتمع وحياته فمحسوول تفووّور  إّن الم ووكلة ال لسووفّية الحقيقّية إ

 المدنّيةن تلك اّلت  تحتاج الى إعا،ي  ناء   رد بقية ايال نظال ماال .

ن Utopiaلقد تعّلم أحاطون ح  حلسووووو ته مقدماا حّاا لم وووووكلة السوووووياسوووووة ،اخل المدينة )أو الدولة( ال اضووووولة   
مق ناحية والحكومة بقيا،ي الاقل وال لسووووووووو ة مق ناحية  لمارحةح وووووووووّ د  موورّيته النظرّية على أسوووووووووس الالم وا

 أخرىن حالسياسة بالنسمة ألحاطون ليس  سوى امتدا، طايا  لألحرا،.
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إّن ،ولة الحق اّلت  شووووّ دها أحاطون ثاّمقوا الادل أسوووواسوووواان ل لك ثجل أن تعون ال لسوووو ة ه  القّوي الحقيقّية   
ما لم يمسووووووووووووووط الاقل ن وذ  ويحكم؛ وسد  ثمكق أن تتحقق ال ر، وح  الدولة ل الادالة ح  ن ألنّ ح  تو يه الدولة

 سّسم أحاطون الدول الى أرباة أسسال ه :

 بسال ذلك. الدولة الدينّية اّلت  تسمن بالملعّية ال،اّ ة وما ثف ل النظال مق إختال -
على  مع المال بأّثة وسوووووووووووووو لةن الدولة ا سطااّية وه  ناتجة عق الدولة الدينّيةن ح ط ثاتا، األحرا،  -

 حتضمحل ال ض لة ول يمقى غ ر األثرياء لقيا،ي الدولة.
،ولة ال وووووال وهو الحكم الدثمقراط  ال وضوووووودن ح ط ياور ال قراء على األغنياءن بسوووووال الحرمان  -

 والتاّسف ليفمن الحكم شائااان حا نظال مسيطر ألّن ال ال ثحكم ن سه  ن سه.
وحكم الطقيان والمفوووالن ال ووو،فوووّيةن فماد أن تاّم ال وضوووى بسوووال الدثمقراطّية الدولة ا سوووتادا،ّثة  -

نظال ويان  ،ولة الرحا  لهم الجميع على أّنه سووووووووو  ثحقق او وحكم ال ووووووووالن ت را ه   الحالة حر،اا يم 
  ا ضرائل ول ظلم.

أكار الم عريق  و ان ثماتار متمنطقاا وعالماا وواحداا مق نهو تلم   أحاطون  ق.ل( 384-322أرسووووووووطو ) - 
ح   ح ق  ان أحاطون ماالياا  نالقدامى تأث راا ح  عد، مق المجالة السووياسووّيةن  ان ث،تلف عق أسووتاذ 

حقد  ان أرسووووطو عقانياان ح ط اّتمع المنوج ا سووووتقرائ  ح  ،راسووووة الظاهري السووووياسووووّيةن ويظور ذلك ح  
 158علم السياسةن حقد ،ر  أرسطو ،سات ر  ماّل ه ال و ر "السياسة" ال د ثماتار أعظم إسوال ح  حقل

،ولة )مدينة( يونانّية وغ ر يونانّية  ود    ووووووووووف األسووووووووووما  اّلت  تاّ،د الى ايال حكم  ووووووووووالن أو غ ر 
  الن.

قراطّية والجموورّية منوا  وووالحة وه  الملعّية واألرسوووت وسد  وووّنف أرسوووطو الدسوووات ر ح  سوووّتة أشوووكالن ثاثة  
 ر، سوووّ ئة وه  الطقيان واألولغارشوووّية والدثمقراطّية؛ الملّعة والطقيان ثسوووو،عما حكم الالماتدلة؛ وثاثة أشوووكال 

ه تط ان النظال ملعياان ونذا مار  سووله بطريقة نعيوة تمحّقق المفوولحة الااّمةن تطالواحدن حإذا مار  الحاكم سوول
م  نظال الحكم طقياناا أد ملعّية ممطلقة.   ود  المفلحة ال،ا ة سم

ذا مور  الحكم  ود  تحق ق المفوووووولحة الاامة ارشووووووّية ثسووووووو، ح وما حكم القّلةن حإاطّية واأللغواألرسووووووتقر 
م  "أرسووتقراطّية"ن  ونذا مور  حكم القّلة  وسووطة األغنياء وأ ووحا   واسووطة األحضوول ووحق ال ضوو لة سووم

م  "أولغارشّية".  الرسام ل ول،دمة مفالحوم واستاماراتوم سم
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م   تان  حكم األكارّيةن حإذا  ان الحكم ل،دمة والدثمقراطّيةوالجموورّية الماتدلة    المفوووووووووووووولحة الاامة سووووووووووووووم
اتدلا"ن أّما حكم األكارّية ال د ثسووتود  مفوولحة ال قراء حقط ثمسووّمى "،ثمقراطّية" ويماتار شووكاا غ ر " موورياا م

 سليم وضال.

العلمة  وورّية الماتدلةن ح ط ل تاو،أّما الدسووووتور األحضوووول والقا ل للتطا ق  نظر أرسووووطو حوو ،سووووتور الجم  
واعتار أرسطو أّن الدولة ه  المرحلة الاليا للمجتمع العامل  الطمقاة الوسطى؛ واتحكم لألغنياء أو لل قراء  ل

والوح دي اّلت  تمتلك القدري على الع اثة وا سووووووووتغال ا ستفووووووووا،دن ونّن ماهّية ا نسووووووووان ل تتحقق  لّياا إل ح  
 .إّل ألنوا تمال حياي حاضلة لألحرا، وتم مع حا اتوم وتجالوم أكار تمدناا  المدينةن اّلت  ل تستمر –الدولة 

 

  ثانياا: عفر النوضة.    

تنوُّل  ح ط شووووود الاديد مق الم عّلريقن حضوووواا عق ثاتار عفوووور النوضووووة الافوووور ال ها  لل عر السووووياسوووو ن  
الطروحاة المرتمطة بال عر السووووياسوووو ن األمر ال د أسوووووم ح  تطوير علم السووووياسووووةن ون،َّ بالدر   ل مق 

 ميكياح لن تو وح لن هوبعن لو ن روسو.

ن لقد ،ر  نيقول مكياح لل  الظاهري السياسيَّة ،راسة موضوايَّة متجرّل،ي (ل1527 – 1469)ميكياح لل ن  –أ   
ايَّة والدينيَّةن حاشوووووووووتورة  تاباته بما ثار  بالواس يَّة السوووووووووياسووووووووويَّةن ومق أشوووووووووور مالَّ اته مق ا هتماماة األخا

ل عق التاريخ ل" أو المطارحاة و تا  "األم ر"؛ "ال،ط ا ح   تابه تحدَّر ح   تابه األوَّ لروما الجمووريَّةن أمَّ
ةن وياتاد عق م وله ال وووووووو،فوووووووويَّة ا لة للجمووريَّةن ل نفوووووووون الحاكم األم ر ح تحدَّر عق تجربته ال،ا ووووووووَّ لم ضووووووووَّ

 بامتا  القوَّي والدهاء ح  السياسة الداخليَّة وال،ار يَّة.

على الحاكم أن ثسوووووووواى  سنال رعاثا  بالقوَّي عندما ل ثاو،ون يامنون به با سنالن  حالى الفووووووووا د الداخل ن  
فووول إلى بحط الااسة   ق األم ر والرايَّةن وأ دى رأثه ح  ما تنطود عليه طاياة ا نسوووان مق أنانيَّة وشووورن لي

توان إسووتامال  وينفووحه باتّلمال القوَّي ح  السووياسووة والحكمن وهو يتين للحاكمن ح  سووا ل تاعيع سوولطة الدولة وسوَّ
ر الوس لة.  كاحَّة األسال ل حتى المنافية لألخاق إذا  ان  تحقّلق الغاثة المطلوبةن حالغاثة تارّل

ا على المسووووووووووووووتوى ال،ووار  ن ح ا ّلق ميكيوواح لل  ح  مالَّ وواتووه  يف ثجوول أن تقترن القوَّي بووالح لووةن والانف    أمووَّ
بالغون ح  هل إلى القول: "إنَّ األم ر الجديد ثحتاجن ب ووووووووكل  ديو ن ألن ثكون متربّلفوووووووواا لم،طَّطاة   رانهن 
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ثكق إل أسوووووووداان حإنَّه لق يرى ال ،الن ونن لم ثكق ح  ن س الوس ن أسوووووووداا وثالماان حإن لم ويجل عليه أن ثكون 
إل ثالماان حإنَّه سوووووووووووووويكون عا عاا أمال ال ئا "ن حالواس يَّة الميكياح لليَّة بات  مرا،حة لل،اط والدهاءن وما ينمغ  

المارحة ا شووواري إليه أنَّ ميكياح لل  سد سووواهم إسوووواماا  ا راا ح  تطوير ،راسوووة الظاهري السوووياسووويَّةن وح  تحفووو ل 
 السياسيَّة الواس يَّة.

ل 1859 – 1805ألعسوووووووو  ،د تو   لن ) –     ل(ن  تل "تو   ل" مجلَّديق عق الدثمقراطيَّةن ح  المجلَّد األوَّ
سواة األم ر يَّةن وح  الاان  يدر  تنوُّل مظاهر الدثمقراطيَّة ح  الولثاة المتَّحدي وحر  نسوا ثحلّلل المجتمع والماسوَّ

ة ح  أم ر وووا"ن إذ اعتمووود فيوووه منوج وانجل ترا؛ ثظو ل "الووودثمقراطيوووَّ ر منوج "تو   ووول" التجريا  ح   توووابوووه األوَّ
 الماحظة اعتما،اا  لّليَّاان وطاَّق منوج  ون  أكار مق  ون  ن سه.

لقد  دأ بماحظة الظاهري السووياسوويَّة األسوواسوويَّة ح  عفوور ن وه  وحق نظرتهن ظاهري حلول المسوواواي السووياسوويَّة   
ا  تماايَّة محل الت اوة السووووووياسوووووو  وال تماع ن وو د ح  أم ر ا تجربة متَّ قة مع مادأ المسوووووواواين ورأى أنَّ و 

ه   الظاهري ت،لق الاالم خلقاا  ديداان ول  دَّ مق علم سوووووووووووياسووووووووووو   ديد لو ا الاالم الجديدن حراح ينقّلل عق ه ا 
ق عق أسوووووووواحه ح ل ر وووووووود   ه ا المجالن ح ط سفوووووووود الولثاة المتَّحدي الاالم م دانيَّاا وب ووووووووكل مماشوووووووورن وت وَّ

خفوووووائفووووووا عق  الن تماماا  ما ثقفووووود الاالم الطايا  الم،تار ليحلّلل موا،  المحايَّةن لقد سفووووودها ليسوووووت ت  
 ىء النفوش والوثائق  ما حال مونتسك و.ر النا  وليس ليستق

ل مق طمع منوج المقا اة ال وووو،فوووويَّة ح    ياا  رأي  المحط السووووياسوووو ن حقد  ان ثقول: " ثاتار "تو   ل" أوَّ
على مجموعة شوووووووووووووا،اة النا "ن حاعتمد المنوج الالم  التجريا ن لتانى ماحظاته للوسائع على احتراضوووووووووووواة 

توا.  ث،ضاوا للتجربة لتايان مدى  حَّ

تم َّع  تابه عق  تل ال يق سووووووومقو  بامق الماحظةن وبقدرته على تطا ق المنوج الالم  التجريا ن ما  اله   
ل باحط علم  سووووياسوووو   ل"ن وبنظر مارسوووو ل  ريلو "أوَّ  نظر ،ث ر يه "ماحظاا منوجيَّا سووووياسوووويَّاا مق الطراا األوَّ

 مارّلخاا لعنَّه النموذج الافرد للاالم السياس ". ول سانونيَّاا ولح  الافر الحديط ألنَّه ليس ح لسوحاا 

ل(ن  اءة  تاباة هوبع وتحل اته نتيجة ظرو  سياسيَّة وا تماايَّة 1679 – 1588توما  هوبعن ) –ج   
تقرَّي ن ومق ثمَّ خال حتري هروبه إلى حرنسوووووووان حعان  الحياي السوووووووياسووووووويَّة غ ر مسوووووووا ووووووو مة عاشووووووووا ح   ريطاني

ي   ق الملو  والعنيسووووةن ح  وس  شووووودة فيه الدول األوروبيَّة  ووووراعاة   ق أ ووووحا  وا ضووووطراباة مسووووتمرَّ 
ل تاريراة سوووياسووويَّة  الم اهل الاروتسوووتانتيَّة والعاثوليكيَّةن ل ا حرش هوبع على أن ثااّلر عق نرائه محاولا أن ثقدّل
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  ق األحرا، وب نوم وب ق الحاكم أو  وا تماايَّة وب ولو يَّة وسووووووووويكولو يَّةن ألهميَّة و و، نظال سوووووووووياسووووووووو  تااسدد
ال.  الحكَّ

انطلق هوبع ح  أحعار  السووياسوويَّةن مق خال ،راسووته للطاياة ا نسووانيَّة حو د أنَّ ا نسووان أنان  بطماهن وهو   
 داحع حل المقاء ونشوووومال الحا اة والارواةن وهك ا  ان  الحياي األولى ل تطاق ول  ذئل على أخيه ا نسووووان

د نول مق القوان ق الت  تو د ح  المجتمااة الوضوووووووووووووو يَّة أو الارفيَّةن ولعق على الرغم مق ه   ت،ضووووووووووووووع أل
 األنانيَّةن حإنَّ لإلنسان ،واحع أخرى تحرّلكه نحو األمق والسال والتااون والحياي المستقرَّي.

الت   ال  منه ينتقل مق حالة الطاياة المتوحّل ووووووووة إلى المجتمع المدن ن وه    إنَّ ،واحع ا نسووووووووان ه   ه   
هو ا النقلوة ل ثمكق أن تتم إل عق طريق و و، نول مق التاواسود ا  تمواع  وو و، سوووووووووووووولطوة عليوا تقول بوإ،اري 

ال المجتمع الجديدن وه   السلطة مق سال المحكوم قن ول رس ل على  احل  ه  سلطة ذاة سيا،ي تمنن للحكَّ
 السلطة مق سلطاة عليا أخرى.

وم وول الاقد عند هوبع ثقول على أنَّ ال وووووووووووووال أو المحكوم ق ليس لديوم أد حق بالاوري أو تغ  ر شوووووووووووووكل   
الحكمن وأنَّ  وووووواحل السوووووويا،ي ل ثسووووووتطيع أن يت،لَّى عق السوووووويا،ي الممنوحة لهن وذهل إلى ت ضوووووو ل الحكومة 

عيَّة على األرسوووووووووتقراطيَّة والدثمقراطيَّةن ما  ال الماض ثطلقون على نظريَّته بأنَّوا نظريَّة السووووووووويا،ي المطلقة المل
 للحكوماة الملعيَّة.

ل 1704 – 1632 ون لو ن ) –،    ل(ن إّن م وول "لو " للاقووود ا  تمووواع    ق الحووواكم والمحكوم ق يتماوووّ
ن سوووووووووواء  ان ملعاا أو مجموعة مق األحرا،ن بالمحاحظة على حقوق بضوووووووووروري أن يلتعل الطر  األّول ) الحاكم(

ّل  ما ثجل على الطر  الاان  )المحكوم ق( أن ثمتالوا لفووووووواحل السووووووولطة والحكمن ولعق إذا أخ المحكوم قن
 ح ق  و ا التااسد أ من الطر  اوخر ح  حلٍّ مق إلتعاماته.أحد مق الطر 

أو المحكوم قن بمقتضوووووووووووووى ه ا الم ااق أو التااسد لوم الحق ح    ا المنطلق يرى "لو " أّن ال وووووووووووووالومق ه  
تغ  ر الحكومة أو السوولطة السووياسووّيةن  ما ثجوا لوم خلع الملك وطر، ن وب،ا ووةا إذا حاول أن يّتجه بالسوولطة 

 تجا  النظال السياس  الدثكتاتوردن أد نحو الحكم الملع  المطلق.

تأيدها للحكم الملع  المقّ د بإرا،ي ال ووووالن إذ إّن ال ووووال له  العلمة نراء لو  السووووياسووووّية  ل ا حقد اّتسووووم      
الاليا وهو  احل السيا،ي الاليان  ما ثجل أن تستا ق السلطة السياسّية بالسلطة التن   ّثة لتن    موال القانون 
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رها ممالة لوان والدسوووووووتورن ولعق مع و و، السووووووولطة الت وووووووري ّية اّلت  تتر ع ح  يدها السووووووولطة السووووووويا،ّثة باعتما
 ع  تمقى سلطة ال ال ه  السلطة  احمة السيا،ي الاليا.لوبمانى نخر 

ة نظرّية "روسوووووو" ح  الاقد ا  تماع  لتضووووويف أحعاراا ن  اءل.( 1778 – 1712 ان  ا  روسوووووو ) -ه  
سووياسووّية متماينة ح  ال ووكل مع أ ووحا  ه   النظرّيةن إّل أّنوا مت قة ح  المضوومون والجوهر حول أهمّية الاقد 

 ا  تماع    ق الحاكم والمحكوم ق.

ل ح  رؤيوة  وّل منومووا   لطاياووة الحيوواي األولى  لجوووة مظوواهر ا ختا    ق "روسووووووووووووووو" و "هوبس" حوإّنوووا تتماووّ
رها "هوبس" على أّنوا حياي شوووقاء وبا  ووح وووّية   نما رأى ح وا "روسوووو" شووو ئاا مق السووواا،ي  لإلنسوووانن اّلت  حسوووّ

ث ووووار ح وا ا نسووووان بالسوووويا،ي والحرّية وا كت اءن ولعنَّوا حالة ل نظاميَّةن ول تو د ح وا سوان ق  والوناء والحّلن
ينيَّة(ن ل ا لم ثكق ممكناا لإلنسووووووان أن ثسووووووتمر طوياا مق ،ون أن ثسوووووواى للمحاحظة على منظَّمة )طاي يَّة أو ،

بقائه واسوووتمرار ن وتنظيم حياته بفووووري أحضووول لموا وة م،اطر الا ئة الطاي ّية وال،ار ّية اّلت  ح وا العا ر مق 
 مظاهر القسوي  رغم إثجا ّياتوا المتاّد،ي.

ان أن يت،لَّى عق حقوسه الطاي يَّة مق أ ل إثجا، سوووولطة عليان ت،ضووووع ومق ه ا المنطلقن ثجل على ا نسوووو  
ثجل أن ثكون  ووووواحل السووووولطة السوووووياسووووويَّةن ل ا نجد  وال وووووالن حال وووووال وه  إرا،ي الجماه رلإلرا،ي الاامَّةن 

ل نظال التااسد إلى السووووووووولطة الت  تتمتَّع بم وول ا را،ي الاامَّةن والت  تود  إلى  ال السووووووووولطة  "روسوووووووووو" ثحوّل
 المطلقة ح  أيدد ال ال والجماه ر.

هوبع"  ال السووووووووووويا،ي ح  ونذا أ رينا مقارنة   ق أحعار  ل مق "هوبع" و"لو " و"روسوووووووووووو"ن نرى أنَّ "توما    
ع " ون لو " على أهميَّة السوولطة   َّدين وذلك ح  إطارح  السوولطة المق السوويا،ي النظال الملع  المطلقن   نما ر َّ

عون السوولطة السوويا،ّثة لل ووالن وه  سوولطة ان  ا  روسووو" حقد حرش على أن تالت ووري يَّة )القانونيَّة(ن أّما " 
 مطلقة.

وأن أ عود المجتمع ال د أعط   بمو مه  نوسو" عود ال طري ال د ثقول على ال وضىالاقد عند "ر  أنوىوسد   
السوووووويا،ين ليس للحاكم   ر،ن ولعق لمجمول المواطن قن حالقانون ثسووووووتمد إلعامّ ته  تاا ر  عق إرا،ي الجماعةن أد 

يتحّقق مق خال السووولطة الاليا اّلت  ت،ضوووع  را،ي ال وووالن حالتااسد   ق ال وووال وأ وووحا  السووولطة ثجل أن 
 ا نت،اباة.
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 .الدين  )المسيح  وا سام (ثالااا: ال عر السياس  

مق خال التر  ع على ال عر السوووياسووو  المسووويح  وال عر  ب وووكل م،تفووورن نسوووناالج ال عر السوووياسووو  الدين   
ة ألنَّنا ح بقية تالسوياسو  ا سوام ن  ا منطقة تتجاذ و وضون الااسة   ق ال عر الدين  وال عر السوياسو ن خا وَّ

 مع التداخاة السياسيَّة. المنطلقاة الدينيَّة الت  تتقاطع

 ال عر السياس  المسيح . -أ

ثس توما       ثس أوغسوووووووووط ق والقدّل سوووووووووو  نقار  ال عر السوووووووووياسووووووووو  المسووووووووويح  مق خال أحعار  ل مق القدّل
 األكوين .

ثس أوغسوووووووووووووط ق ل(ن 435 – 354أوغسوووووووووووووط قن ) -        ذاة الطابع الدين  وا  تماع   اءة أحعار القدّل
ل. حقد اهتمَّ 313واألخاس  ممتع ة  روح الديق المسووووووويح ن ال د لم تاتر  األماراطوريَّة الرومانيَّة به إل عال 

وسووووواى لت سووووو ر الطاياة ا نسوووووانيَّة بأنَّوا ترتمط بمسوووووتوي ق أسووووواسووووو  ق: ن بم وول ا ،اري الم وووووريَّةن ""أوغسوووووط ق
ل يرتم  ط بالطاياة األخاايَّةن والمستوى الاان  يرتمط بالنعواة والغرائع.المستوى األوَّ

ع أوغسط ق على ا را،ي و،ورها ح  حياي ا نسانن حا نسان بإرا،ته ثفمن سا،راا على ا ختيارن واست،دال    ر َّ
ه إلى المسووووووووووووووتتالاقل والديق لتحديد مارح وى األعلى ة ما   ق المسووووووووووووووتوي قن حا را،ي الم ووووووووووووووريَّة ثجل أن تو َّ

ة نظريَّة الحق ا لو  وعاستوا بالسوووولطةن حإنَّ أوغسووووط ق يرى أنَّ ن خلق ا نسووووان على )األخاايَّاة(؛  ولجوَّ
 أسا  أنَّ المجتمع المدن  والسلطة عامان أساسيَّان لحياته ح  ه   الدنيا.

عندما وضووووووووووووع نظريَّته عق  ونل(ن تأثَّر األكوين  بأحعار أرسووووووووووووط1274 – 1225وما األكوين ن )ت -        
ر و و، السوووووووووووولطة  الدولة والقوان ق وتفوووووووووووونيف أنظمة الحكمن ححرش على توضووووووووووووين رؤيته للقوان قن الت  تارّل

سووياسوويَّة  دون سانونن وانتقد نظال الحكم السووياسوويَّةن ولعق ح  إطار مق التحل اة األخاايَّةن حا و و، لسوولطة 
 مقاومته.ا ستادا،د وحطَّ الجماه ر على 

ثاتار توما األكوين  أنَّ التنظيم ا  تماع  أ،اي أو دها ا نسووووان للحفووووول على مطالمه والدحال عق ن سووووهن   
ال ر، للمجتمع والدولةن وأنَّ السوووووووووويا،ي تأت  مق عند ن وه  حق ل ر،ن ولم يو د  المجتمع والدولة سد و دا لوأنَّ 

سيا،ثَّة  ن سه وبحكمةن ولو ا ثكل السيا،ي إلى حاكم أو أم رن لل الن ولعق ال ال عا ع أن ثمار  حقوسه ال
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  على الدوالن ول ثحت ظ األم ر بسوووووولطة   عنه على ه ا النحو ثسووووووتطال إلغاؤ غ ر أنَّ تو  ل ال ووووووال مق ينو 
 الت ريع إل مق ح ط هو مماّلل  را،ي ال ال.

 ال عر السياس  ا سام . –    

سوووووو  إ ق ال  لو  ال  لسوووووو  ال ارا   ا سوووووام   مق خال أحعار  ل مق سوووووو  نقار  ال عر السوووووياسووووو      
 .خلدون 

ل(ن سووم  ال ارا   المالم الاان  نسوومة للمالم األول أرسووطون 950 – 874ن )ال ارا  أ و نفوور محمد  -      
ألنَّ ال ارا   هو شووووووارح مال اة أرسووووووطو المنطقيَّةن وما تم َّع به ال ارا   باد تم ُّع   نوبسووووووال اهتمامه بالمنطق

ي  تل عالج  مواضيع سياسيَّة مر ّلعاا على المدينة ال اضلةن بالمنطق هو السياسة واألخاقن ح ط  اشتور بادَّ
 الت  ه  خ ر المدن الممكنة على األري بالنسمة للم ر.

ه  سضوووووووَية السووووووواا،ي المرتمطة  نظريَّة الو و،ن ومق خال ذلك ينمغ  التم  ع   ق الممكق وسضووووووويَّة ال ارا     
ين ومدينة ال ارا   تانى على غرار الو و، بأسر ن حعما للو و،  والوا لن والمدينة ال اضلة ثقا لوا المدن المضا،َّ

 مادأ أعلى   لك المدينة ال اضلة لوا مادأ أعلى وهو الرئيس.

اعة الت  تسوووو، ح وا السووواا،ين والسووواا،ي عند  مالمدينة ال اضووولة عند ال ارا   هو ا بانة عق الج والقفووود ح   
ر  للتر  مة ا نسوووانيَّةن والن س ا نسوووانيَّة والسووواا،ي تعون عندما تسووويطر الن س الااسلة )وحضووو لتوا  مرتمطة  تفووووُّ

انيَّة )وحض لتوا الا َّة( وعندها ثفل ا نسان الحكمة( على الن س الغضايَّة )وحض لتوا ال جاعة( والن س ال وو 
 إلى الساا،ي.

ل(ن ثاتار إ ق خلدون نموذ اا لم عّلرد الافووووور 1406 – 1332عاد الرحمق  ق محمد إ ق خلدونن ) -      
َّ ح ّلعاا مومَّاا مق "مقدمته" لمناس وووة نظال الحكمن والدولةن وموضووووعاة سوووياسووويَّة أخرى ا سوووام ن  وسد خفوووَّ

سضاثا الملكن وال،احةن والافايَّةن والمراتل السلطانيَّة؛ واعتار الافايَّة بمنعلة الانفر األساس  لقوى ماال 
 الوحدي السياسيَّة.

رها وانويارهان إذ ر،َّ انويار الدولةن إضووووواحة لضووووواف الافوووووايَّةن إلى     ما تناول إ ق خلدون ن وووووأي الدولة وتطوُّ
عدل احتراموا للقوان قن ونلى سويطري الغلمة والقوَّي والقور وال سوا، السوياسو ن مق  انل الماَّ  والحاشويةن حناسو 
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م سديق السياس ّل ق؛ ور ع   لك إلى أ ل سانون "مق أيق لك سضاثا الرشوي وأ ل التأميم والمفا،ري ألما  ال
 مق الناحية ا ساميَّة. ه ا؟"

 – 1365) الووديق المقراد تق   وتعوواموول ماووه ح  ال عر ال لسوووووووووووووو  ن الم عّلر خلوودونن وسوود تتلموو  على يوود إ ق  
مدى تأث ر األامة  رولة ا سووووووووواميَّةن  وحسوووووووووَّ ل(ن ال د اهتمَّ  دراسوووووووووة وتحل ل الواسع السوووووووووياسووووووووو  ح  الد1442

ا ستفووووووا،ثَّة على ت عُّك وانويار الدولة والنظال السووووووياسوووووو ن والنظال الطمق  وا  تماع ن وعاسة ذلك بال سووووووا، 
السياس ن ح ط طرح الاديد مق األحعار ا  احيَّة وا شتراكيَّة الت  تاو، بالمن اة على عامَّة حئاة المجتمع 

 وطمقاته.

 

 المحور الاالط: المدار  ال عريَّة ح  علم السياسة.    

 

ن ولالَّ أ را ه   المدار  السياسيَّة لقد  ن  علم السياسة على مدار  انتظم  مق خالوا النظريَّاة ال عريَّة  
ا ال عر السووياسوو  ال عريَّةن المدرسووة الل اراليَّةن والتوتال تاريَّةن وا شووتراكيَّةن حضوواا عق مدار  عديدي أخرى عرحو

ر  التاري، .  عار مراحل تطوُّ

 . أولا" الل اراليَّة  

سوو  على أحعار الحرّليَّة والمسوواواين ح   ح ق تقول الل اراليَّة العاسوويكيَّة على    الل اراليَّة ه  حلسوو ة سووياسوويَّة تأسووَّ
ة؛ وتمااا ل وم الل ارال ُّون لو يق المادأيقن الحرّليَّةن تتجلَّى المسووووواواي ب وووووكل أكار وضووووووحاا ح  الل اراليَّة ا  تماايَّ 

لةن  )الحرّليَّة والمسووووووووووواواي( حوم يدعم حرّليَّة التاا رن وحرّليَّة الفوووووووووووحاحةن والحرّليَّة ون حلسووووووووووو توم بأحعار أخرى مكمّل
 ..األمميَّة.الدينيَّةن والسوق الحرن والحقوق المدنيَّةن والمجتمااة الدثمقراطيَّةن والحكوماة الالمانيَّة ومادأ 

ولقد  راة الل اراليَّة  حر ة سوووووووووياسووووووووويَّة خال عفووووووووور التنويرن حأ ووووووووومح  تحظى ب ووووووووواايَّة   ق ال اسووووووووو ة   
مق امتياا وراث ن و،يق  نرحضووووووووو  الم اهيم ال وووووووووائاة ح  ذلك الوس  ستفوووووووووا،يّل ق ح  الاالم الغرب ن  ونواوا 

لل ارال ُّون المحاحظة التقل دثَّة ويسوووووووواون لسووووووووتادال ،ولةن وملعيَّة مطلقةن والحق ا لو  للملو ن ح ط ثااري ا
 نالحكم الدثكتاتورد المطلق ح  الحكومة  دثمقراطيَّة تما ليَّة وسووووووويا،ي القانونن ولقد اسوووووووت،دل الاوريُّون الماراون 

ة ح  الاوري األم ر يَّة والاوري ال رنسيَّة  تادا،د.ال لس ة الل اراليَّة ل ارروا ا طاحة بالحكم ا س نوخا َّ
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تقول مما،ىء الل اراليَّةن حتى   ق الل ارال ُّون أن سوووم ثمَّة اختاحاةن لعنَّوم ثجتماون على مما،ىء أسوواسوويَّة  -*
 .وسيا،ي القانون.. على محوريَّة ،ور ال ر، وحرّليَّته

غال موار،  ال ،فيَّةن وبو ا الحرّليَّة:  ل منَّا حّر ح  ماتقداتهن وحياته ال وميَّةن و ل منَّا حّر ح   يفيَّة است -
د على أد حر، مق أحرا، المانى  ثفووومن الدور األسووواسووو  للسووولطة أو للحكومة ح  مجتمع ل ارال  هو منع التادّل

 المجتمع.

ال ر،ثَّة: حقوق ال ر، أهم مق حقوق أد  ماعةن حا ثمكق ا عتداء على حقوق ال ر، باسوووووم المحاحظة على  - 
ه ل ثمكق أن ثكون ال ر، سووواماا لإلضووورار بمفوووالن اوخريقن غ ر أنَّه ح  الل اراليَّة حقوق الجماعةن حفوووحين أنَّ 

 مق وا ل الجماعة حماثة حقوق ال ر،.

سووووووووواةن بما ح وا الحكومةن  دون أد تم  عن مق  -  سووووووووويا،ي القانون: ثجل تطا ق القوان ق مق األحرا، والماسوووووووووَّ
  ثَّة والقضووائيَّةن طمقاا للدسووتور الل ارال  الموضووول لحماثة  ميع خال سوولطاة الدولة الاارن الت ووري يَّة والتن 

 أحرا، المجتمعن ،ون تم  ع على أسا  الديق أو الجنس أو الطمقة ا  تماايَّة...

ه ا با ضوواحة إلى مما،ىء أخرى  السوووق الحّرن والتسووامنن والسووالن ووضووع حدو، للسوولطةن وتاعيع م اهيم   
 المجتمع المدن ...

ةن -*  ة الن  يووَّ ة  الل اراليووَّ ة الل اراليووَّ ة ولوودة النظريووَّ ر التوواري،  لل لسوووووووووووووو ووة الل اراليووَّ ةن الت  ومق رحم التطوُّ الن  يووَّ
ظورة ح  القرن الاامق ع رن  نتيجة للظرو  السياسيَّة وا ستفا،ثَّة الت  سا،ة ح   ريطانيان والت  تراحق  

يجة ا كت وووووووووووواحاة الجغرافيَّة الاالميَّةن وايا،ي سوَّي الطمقاة الرأسووووووووووووماليَّة إثر مع اا،ثا، أهميَّة التجاري ال،ار يَّة نت
ر نظال السووياسووة  الاوري الفووناايَّة؛  ما أنَّ ظوور القوميَّاة السووياسوويَّة  اديل عق النظم الدينيَّة المسوويحيَّةن وتطوُّ

يَّة والسياسيَّة ا  تماايَّةن ح ط تجلَّى ا هتمال ب  والتاليميَّة وا  تماايَّة... الضريايَّةالرعاثة الفحّل

ل عالم إستفووا،د سووياسوو ن للمدرسووة الل اراليَّة الن  يَّةن ح ط حلَّل 1790 – 1723ن،ل سووم ط )وياتار    ل( أوَّ
الم ووووووكاة ا ستفووووووا،ثَّة واهتمَّ بماالجتوان ح،لَّ إلى رؤيته لحالة الطاياة ا نسووووووانيَّة ولدور الدولة ح  الحياي 

راته للتنمية السياسيَّة وا ستفا،ثَّة.ة وا ستفا،ثَّةن  ما   َّق أهميَّة تقسيم الامل السياسيَّ   وتفوُّ

ل(ن ح   1873 – 1806ل(ن و ون سوووووت وارة مل )1832 – 1748ولقد أيَّد سوووووم ط  ل مق  رم   ناال )  
ل على طرح  يغة سانونيَّة سياسيَّة واستفا،ثَّة على أسا  أخاس  ع األوَّ ن حالم هل الن ا  هو م هل ح ق ر َّ
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ع الاان  على المنوجيَّة ح  ،راسة الظواهر ا ستفا،ثَّة والسياسيَّةن منتقداا  ناال حول  ا حسا  بالل ي واأللمن ر َّ
ه للمفووووووولحة الاامَّةن حاألحاال ا نسوووووووانيَّة ثجل أن  ه الل ي والسووووووواا،ين ماتاراا أنَّ سووووووولو  ال ر، ثجل أن يو َّ تو َّ

 والساا،ي لآلخريق حتى ث ار أ حا وا بالعرامة.لل، ر 

على احتراي أسووووووووواسووووووووو  هو حرّية ا ختيار الدثمقراطيَّة الل اراليَّة الم وول الل ارال  للدثمقراطيَّةن لقد سام   -* 
  ق األحعا  والتياراة السياسّيةن حنقل  م وول حّرية المستولك ح  مجال ا ستفا، إلى مجال السياسة؛ وتمتاا 

 دثمقراطّية السياسّية ح  الم وول الل ارال  بم عت ق: ا ثمان المطلق بحرّية ا نسان وال ر،ّثة.ال

إّن الدثمقراطّية السووياسووّية تاتار الحرّية ماامة للطاياة الم وورّيةن ول ثمكق ألد سّوي أن تنتععوا مق ا نسووانن   
ارالّية تان  أّن ا نسووان ال ر، هو المحور األسووا ن ول ثجوا المسووا  بحرّيته ومناحاهن  حال ر،ّثة ح  ال لسوو ة الل

بما ثضمق م ار ة المواطن ق ح  الحكمن وه ا  أد عدل  واا تدّخل الدولة ح  شاونهن وتر ه ثامل وحق إرا،ته
ال ر،ّثةن حو  ت، وووووى أكار ما ثكون رالّية تقّد  الحرّية  اوالل ادأ الم وووووار ة  أسوووووا  للدثمقراطّيةنما  ال مق م

ة موس واا ماوا،ثواا مق المو اهول اّلت  تقوّدل مفوووووووووووووولحوة الجمواعوة على  ذوبوان ال ر، ح  الجمواعوةن لو ا تقف الل اراليوّ
 .المفالن ال ر،ّثة

ارالّية ثاتمد على ا سترال ال د ثسووومن لل ر، مق الم وووار ة ح   وتطا ق الدثمقراطّية السوووياسوووّية ح  األنظمة الل  
 لسلطةن  ما ثاتمد على مادأ حفل السلطاة لتوّخ  ايال نظال استادا،د وحق ما  ّ ق مونتسك و.ا

ارالّيةن نتيحةا لتطّور األوضوووووووووووووال  غ ر أّن الدثمقراطّية السوووووووووووووياسوووووووووووووّية تاّرضووووووووووووو  ألامة حاّ،ي ح  األنظمة الل  
سوياء على الضا اءن وتعريس األ حرّية التجاري والفناعة إلى سيطريا  تمااّية وا ستفا،ّثةن ح ط أّ،ى مادأ 

ن حما  ان على الدثمقراطّية مالاسووتغال أربا  الامل للاو  التدّن  ح  األ ور مسوواواي   ق المواطن قن حاا،ا،الا
ارالّية إل أّن تأخ  با عتمار الماطياة ا ستفوووووا،ّثة وا  تمااّيةن إذاء تفووووواعد ضوووووغط الحر اة المطلاّيةن  الل

 اطّية سياسّية ذاة مضمون إستفا،د وا تماع .لتتحّول الى ،ثمقر 

 

 ثانياا: التوتال تارّية.  

التوتال تارّية أو النظال ال مول  ه  نول مق األنظمة الدثكتاتورّيةن اّلت  است،دم  ح  أعقا  الحر  الاالمّية   
 .لمانيا وروسيااألولى للدللة على األنظمة الجديدي اّلت  سام  ح  الدول اّلت  هعم  ح  الحر  مال أ
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باد أن شووووووووووووود نتائج  نFichte (1762 – 1814) "ح ووووووووووووتيه يوهان غوتلل" ولقد  ان ال  لسووووووووووووو  األلمان   
على  دء  التأك د 1808 أّول مق حاول ح  خطابه لألّمة نا نتفوواراة الاسووكرّية الاونا رتّية األليمة على  ا، 

له عق طريق إ وووووووووواح النظال التربودن يه للالم الاقان  ال د ثجل ا عدا، عفوووووووووور  ديد تعون السوووووووووويطري ف
 حالتربية  رأثه ه  القا،ري على تحق ق حرّية األّمة األلمانّية.

حلع  ثفوووووووووومن  بأّن ليس هنا  سانون أو حّق   ق الدول باسووووووووووتاناء حق األسوىن " ووووووووووتيهعّلم  الحر  "حوسد   
ال ووووووووووووال األلمان  أّمة حقيقّيةن حإّن عليه ال،ضووووووووووووول  را،ي ممرّب  وطن  حاالن ألّن ا رغال بحّد ذاته هو أحد 

 أشكال التربية.

حول ت ّوق األّمة األلمانّيةن ح    ل ان  على أحعار "ح ته" ول اّ د أسواله (1831 – 1770) ولقد  اء "هيغل"  
 ّرر "هيغل" القول بأّن موّمة ال وووووووال األلمان  ه  ايا،ي الاالم  1837ن وووووووور عال كتابه "حلسووووووو ة التاريخ"ن الم

وننما مق حق  ل أولئك ال يق أ مع نحو المرحلة اّلت  ل تعون ح وا الحرّية إمتياااا ل وو،َّ أو لطمقة محّد،ين 
 ث كلون الجسم ا  تماع .

ن المتمّ عيق بقدراتوم ( على التأث ر ال د ثمكق لماض األحرا،1844 – 1900) Nietzscheوشووووّد، "ن ت ووووه"   
الاقلّيةن ونرا،توم وحّاوم للسووووويطرين أن ثمارسوووووو  على مجرى تاريخ ال ووووواو ن وبنظر  حإّن ا نسوووووانّية تمقسوووووم الى 

السوويطرين  حاألعراق المت وسة ه  سووال ومماط الحضووارين ول ا لوا الحّق ح نوع ق مق األعراق: الاليا والدنيان 
 ح  ح ق أّن على األعراق األخرى ال،ضول لوا.

اّلت  ت فووووووووولوا عق بقّية  ن تلكتمّال السووووووووولطة المطلقة للدولة اّلت  تريد إلغاء الحدو، واألنظمة التوتال تارّيةن    
ال ووورائن ا  تمااّية وحّتى عق األحرا،ن وه  تطرح ن سووووا  انفووور توح د ثضوووع حداا لعل أشوووكال ا نقسووواماة 

  تمااّية مق أ ل إسامة المجتمع المتماسووووووكن حالوحدي ا  تمااّية لوا األّولوّية على بقّية المسووووووائل واألمورن ا
والدولة التوتال تارّية ل تمّال شوووو ماا سووووابقاا عل وا  و و،  ونّنما ه  ال ووووال ن سووووهن وبما أّنوا م ووووار ة ح  و و، 

وليس هنا  مق سانون ثالو عل وان حو  مر ع السوووووووووووولطة  األّمة حإّنوا ليسوووووووووووو  بحا ة إلى أّثة شووووووووووووراّية  ان ن
 ونرا،توا ه  القانون.

ن حإنَّ السلطة  لوا ت و  ح  ش،َّ القائد وألّن ا را،ي السياسّية ل ثمكق أن تعون سوى إرا،ي ش،َّ واحد  
 وه  أثضاا ليس  ال د ثاتار تجس داا لل ال وليس مماّلاا عنهن ومق هنا حإنَّ إرا،ي ه ا القائد ل تار  حدو،اا 

 بحا ة لل رايَّة.
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إنَّ ،ور القائد ح  النظال ال وووووووووووووومول  هو محورد ثماّلل مر ع ا سووووووووووووووتقطا  لعل ال اعليَّاة الت  تقول عل وا   
ة ليسووووو  بمتناول اوخريقن  الدولةن ومواس ه ل تحتمل النقد أو المرا اة ألنَّوا تنمع مق رؤية اسوووووت وووووراايَّة خا وووووَّ

ل ح   ل األمور والمسووووائل السووووياسوووويَّةن  ر ول لك حوو يتدخَّ وا ستفووووا،ثَّةن والاسووووكريَّةن وا يديولو يَّةن حوو المنظّل
 السياس  وا يديولو  ن وهو القائد الاسكرد وا ستفا،دن وهو الحار  على القيم ا  تماايَّة.

به الت  تعرّل  له نوعاا مق التنظيم إلى ،ر ة ال ما،ين ولالَّ ثسوووووووتمد طاسته العارى مق إثمان الجماه ر  القائد  
هتلر وسووووتال ق ،ل ل واضوووون هلى أهميَّة القائد ح  النظال التوتال تاردن بالرغم مق التماعد ح  القيم ال عريَّة  ماال

  ق الناايَّة وال وو وايَّةن حإنَّ  ل منوما  نى ح   ا،  نظاماا يتطا ق ح  مضوومونه مع النظال اوخر؛ حال وو وايَّة 
ن إنقسووواماةن ي و  فيه ال ر، ضووومق منظومة حاول  إسامة مجتمع  دو  السووووفياتيَّة على غرار الناايَّة األلمانيَّةن

 الجماعة.متَّحدي ،اخل 

حإنَّ التوتال تاريَّة ترى ن سوووا مضووطرَّي لسوولو  سووال  نلعق للو ووول إلى ه ا التطا ق التال   ق ال ووال والدولة  
،ها عالم السياسة األم ر   "كارل حريدريتو" على الو ه التال :  ما َّنة حدَّ

،ثَّة الحعبيَّة أو  -  و و، إيديولو يَّة شووووووووووموليَّةن وحع  واحد تح  إمري سائد مطلقن حالتوتال تاريَّة ل تامق بالتادُّ
وان ونيديولو يَّة النظال ه  الاق دي الرسووووووميَّة الت  ثجل اعتناسوا وال،ضووووووول لمتطلّلماتوا مق ال عريَّة ول تسوووووومن  

 سال الجميع.

ري  داا للسوووووووور على بقائه واسوووووووتمرار ن  –  وه   و و، نظال إرها   ثاتمد على  وليس سووووووورّلد وأ وعي سمع متطوّل
ال ثحظى بالتقدثس مق  ل أ ناء ال ووووووووووووووالن ول حالنظ مماشووووووووووووووري وحاَّالة على  ل األحرا،ن األ وعي تمار  رسابة

 حرّليَّاة حر،ثَّة.

إحتعار الدولة لوسوووائل ا تّلفوووال مع الجماه ر )ا عال(ن واسوووت،داموا ح  تعويق الرأد الاال وتو  وهن حا  – 
 رأد ث،الف الرأد الرسم ن والماارضة غ ر مو و،ي ول ثسمن بقياموا.

السووووويطري التامَّة على  ل المنظَّماة المونيَّة وا ستفوووووا،ثَّةن ون،ارتوا بفووووووري مماشووووورين حالنقاباة وا تّلحا،اة  - 
ساة النظالن ينمغ  تناسقوا العلّل  مع الحر ة ال املة للمجتمع.  الامَّاليَّة والمونيَّة ه  مق ضمق ماسَّ

  

 ثالاَا: ا شتراكيَّة.   
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ال إستفووا،د ثمتاا بالملعيَّة الجماايَّة لوسووائل ا نتاج وا ،اري التااونيَّة لإلستفووا،ن أو ه  ا شووتراكيَّة ه  نظ  
ت ووومل مجموعة م،تل ة مق ال لسووو اة  تداحع عق ه ا النظال ا ستفوووا،د؛ وا شوووتراكيَّة  حر ة سوووياسووويَّةحلسووو ة 

الاوريَّةن ح ط يداحع أنفار إشتراكيَّة الدولة عق السياسيَّةن تتراوح ما   ق ا شتراكيَّة ا  احيَّة إلى ا شتراكيَّة 
 سوميَّة وسائل ا نتاج وا شتراك ُّون الدثمقراط ُّون عق إعا،ي توايع الضرائل...

دن حا شتراك ُّون يا ّلدوا أنَّ رأ  المال نظال إستفا،د    وتاتمد و وة النظر ا شتراكيَّة عامَّة على أسا  ما،ّل
النظال  ويسومن باسوتغال الطمقاة ال ق رين وه ا ما ثسوتدع  اسوتادال مفولحة األغنياء غ ر شورع ن ألنَّه ث،دل

ن حالود  األسوووواسوووو  لإلشووووتراكيَّة هو المسوووواواي ا  تماايَّة بالعامل وضووووروري تاديله لع  ث،لقوا عدالة إ تماايَّة
ي نظريَّاة حو  وا:وتوايع الاروي وتنظيم إستفا،د ث،دل المجتمع  كلن ولقد ظورة عدَّ  ل ا شتراكيَّة مق أهمّل

النظريَّة ا شوووتراكيَّة المااليَّةن ظورة األحعار ا شوووتراكيَّة ح  أوروبان خال القرن ق الاامق ع ووور والتاسوووع  -*  
ع ووورن إلى  انل األحعار الل اراليَّةن واهتمَّ  المدرسوووة ا شوووتراكيَّة المااليَّة بقضووواثا الروح القوميَّةن ونظال الدولة 

ما ظور ح  يَّةن والطمقاة ا  تماايَّة و،راسة الاوري ال رنسيَّة ونثارها على مستوى حقوق ا نسانن وه ا السياس
 أحعار "هيغل" ح  ألمانيان و"روبرة أويق" ح   ريطانيان و"سان ريمون" ح  حرنسا.

ل( لعنَّه ما لاط أن انتقدهان بادما اكت وووووووووووووف أنَّ 1789ل( بالاوري ال رنسووووووووووووويَّة )1831 – 1770تأثَّر هيغل )  
الاناء ال لسووو   والسوووياسووو  وا  تماع  ال د سام  عليه أ ووومن نوعاا مق ال،يالن حسووواى لوضوووع أحعار مااليَّة 

 المسوووووتن رن والقائم تقول على ت،ليَّ الروح ا نسوووووانيَّة مق ال،ط ئة األسووووواسووووويَّةن وذلك عق طريق التاا ر الحرّ 
ن ح لسووووووووو ة هيغل تقول على عنفوووووووووريق هما: الجدليَّة على المنطق وال لسووووووووو ة المااليَّة وعلى المنوج الدثالعتيك 

 والدولة القوميَّة.

ل( حقد اعتار أنَّ ا شووتراكيَّة ه  ليسوو  سوووى سووياسووة إ وواحيَّة للنظال 1858 – 1771أمَّا "روبرة أويق" )  
ة تحس ق أوضال الطمقاة الااملةن الرأسمال  القائمن و  يَّة والم ي يَّة والخا َّ امل على تحس ق الظرو  الفحّل

راا  عا،ي تنظيم  ة لناحية ت،فيض سوووووووووواعاة الامل ونلغاء عمالة األط الن وسد وضووووووووووع تفوووووووووووُّ للامَّالن خا ووووووووووَّ
ااا الامل حال قراء أحرا،اا منتج قن  ال قر ثجال المجتمعن حاسترح حاا لم وووووكلة   العراعة والفوووووناعةن وحل م وووووجّل

 م كلة السكق وتاليم األط ال...

لتأسيسوا  م هل لنظال سياس  خليط ما   ق  وساى ل( ا شتراكيَّة1825 – 1761واعتنق "سان ريمون" )  
الواس يَّة والمااليَّةن ورأى ح  ايال الاوري ال رنسووووويَّة مظوراا مق مظاهر التغ  ر ا  تماع  والسوووووياسووووو ن حلقد ،عى 
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ريمون" إلى ضوووووووروري الت اعل   ق طمقة أربا  الامل وطمقة الامَّال وعدل ا نحرا  نحو ال سوووووووا، وا سوووووووتمرار "
، طاياة الحرّليَّة ا نبا ستغالن ألنَّ   سانيَّة.ذلك يودّل

ا شوووووووتراكيَّة الالميَّة و ووووووورال الطمقاةن  ه  نظريَّة ت سووووووو ر القضووووووواثا والتوتُّراة ح  مجتمع منقسوووووووم إلى  -*  
ه ا الم وول ح  القرن التاسوووووع طمقاةن  ل طمقة تقاول مق أ ل وضووووواوا ا  تماع  وا ستفوووووا،دن ولقد ظور 

الت  تسوووواى لمراعاي القضوووواثا  سوووويَّةن و وووورال الطمقاة ا  تماايَّة هو م وول رئيسوووو  مق ال لسوووو ة المار ع وووور؛ 
 التاري،يَّة والتوتُّراة ا ستفا،ثَّة ،اخل مجتمع منقسم إلى طمقاة إ تماايَّة ماا،ثة.

أنَّ  رال الطمقاة  ن ماتاريقولقد أكَّد ا نت ار الاالم  لو ا الم وول  ل مق "كارل مار س" و"حريدريك انجلع" 
والتاريخ الحديطن حالطمقة الحاكمة ح  المجتمع الرأسوووووووووووومال  ه  الار واايَّة أو هو محرّل  التغ ُّراة ا  تماايَّة 

 الطمقة الرأسماليَّةن وه  تسيطر على ما ثسمُّونه الارول تاريا )طمقة الامَّال أو الطمقة العا،حة(.

 ر مق وح  القرن التاسووووووووع ع وووووووور والقرن الا ووووووووريق وحتى ح  يومنا ه ان اعتمدة ه   النظريَّة على عد،  ا  
ثسووووووووووومن لنقاباة الامَّال أن ثقوموا  دور حاَّال ح  حياي الاا، التياراة السوووووووووووياسووووووووووويَّة مال الم هل النقا   ال د 

ن  إطاراا نظريَّاا للنضوووال مق أ ل تحسووو ق الظرو  الم ي ووويَّة لقد ا  تماايَّةن وا ستفوووا،ثَّةن والسوووياسووويَّةن و   وَّ
 للامَّال.

إذا  ان  النظريَّة المار سوويَّة ترى أنَّ الرأسووماليَّة ت ووكّلل السووال األسووا  للنعاعاة الدوليَّةن  ومار سوويَّةن الن -*  
ح ط الدول الرأسوووماليَّة تحار  باضووووا  نتيجة لفوووراعوا الدائم مق أ ل الربنن حإنَّ النظريَّة الن ومار سووويَّة )أد 

راان ح ط ترى أنَّ مدرسوووووووووووة التم يَّة( تر ّلع على الااساة   ق القوى الرأسوووووووووووماليَّ  راا والدول األسل تطوُّ ة األكار تطوُّ
مع الطمقاة الحاكمة للدول   تحال وامدعومة ح  ذلك  ناألولى أ ووووووووومح  أكار غنى باسوووووووووتغال مسوووووووووتامراتوا

حإنَّ الحل  نظرها ثكمق ح  ا طاحة بالن،ل الط  ليَّة وتأسوويس حكوماة ثوريَّة  السووائري ح  طريق النمون ول لك
  تنمية ذاتيَّة.تلتعل 

ولقد عان  النظرية الن ومار سوووووووووووووويَّة مق وسائع  تتااري مع احتراضوووووووووووووواتوان ذلك مع  روا حقيقة م ا،ها أنَّ   
ن مية ال اتيَّةالم وووووووووار ة ال اعلة ح  ا ستفوووووووووا، الاالم   ان  بماابة الطريق األمال لإلا،هارن ب،ا  نوج التن

السوووووووووائري ح  طريق النمو أثات  أنَّوا سا،ري على الم اوضوووووووووة  نجاح مع مق الدول ومق  وة أخرىن حإنَّ الاديد 
ساة الدوليَّة الرأسماليَّة. ،ي الجنسياة والماسَّ  ال ر اة المتادّل
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ي مدار  مق   نوان مدرسوووووووة حرانع ورة الت  تاتار أنَّ وسوووووووائل    ومق ،اخل النظريَّة الن ومار سووووووويَّة ظورة عدَّ
ة تاكس اي القووائمووة   ق الطمقووة م وممووا،ىء الطمقووة الحوواكمووةن وتووود  إلى تجوو ير الااسووة ا عال الجموواه ريووَّ

ه الويمنةن الت  تقول  تح ُّع حعرد  عقائدد  الحاكمة وب ق الجموور للح اظ على الوضووووووع القائم؛ ومدرسووووووة تو ُّ
ق مق استمرار سيطري الطمقاة الحاكمة.  لوسائل ا عال الت  ت كّلل  عء مق السلطةن للتمكُّ

ه الويمنة" ظورة أثضاا النظريَّة السياسيَّة ا ستفا،ثَّةن الت   وبا ضاحة إلى مدرسة "حرانع ورة"   ومدرسة "تو ُّ
ط وسوووووائل ا عال الجماه ريَّة مرتمطة باألسوووووا  ا ستفوووووا،د ال،اش  وان  ت تري أنَّ ا يديولو يا الت  تتوسوووووَّ

ره  الت  ت وووووورح الق و واة النظر الت  تحرّل  ا عالح رها وه  الت  تقرّل ما ثجوا ن وووووور ن والت   راراة وت سووووووّل
 تاثّلر على المضام ق الت  يتم تناسلوا مق خال وسائل ا عال.

م ح  وسووووووووووائل ا عالن ه  تقول على    ع  أنَّ ا يديولو يا الت  تتحكَّ والنظريَّة السووووووووووياسوووووووووويَّة ا ستفووووووووووا،ثَّة تدَّ
م ح  القراراةن وهنا  نوعان مق ا عتماراة ا ستفوووووووووووا،ثَّة: اعتماراة تلك  نا عتماراة ا ستفوووووووووووا،ثَّة الت  تتحكَّ

د أكارن واعتماراة ثماة الجواا السووووياسوووو   ا ستفووووا،دن  –الن وووورن حعلَّما  ان الن وووور أكارن ثكون الربن الما،ّل
ماع  فيفووووومن هدحوم الح اظ على الوضوووووع ا  تحاماة ه ا الجواا ثضووووومق ،خل أ وووووحا  وسوووووائل ا عالن 

 القائم.

 

 المحور الرابع: الدولة.  

ث ووو ر مفوووطلن ،ولة إلى المجتمع السوووياسووو  المنظَّمن   ووو،َّ سانون  ذو سووويا،ي ينتظم ح  إطار أشووو،اش   
ا سليم الجغراح ن ال ال ال د ثقيم على  ول  الاالن ول ثمكق أن تتحقَّق الدولة ،ون أر ان أساسيَّةنالقانون الد

ويتمتَّع  رابط الجنسوويَّةن والسوولطة السووياسوويَّة المنظَّمة سانونيَّاان حضوواا عق ا عترا  الدول ن ه ا ا سليم الجغراح  
 والتمتُّع بالسيا،ي أو ا ستقال.

ن الدولة لق ناالج ح  ه ا المحور األر ان   ر ن وأي الدولة الت  تعوّل ن إنَّما سوو  نمحط ح  النظريَّاة الت  ت سوّل
 ينيَّةن نظريَّة القوَّين والنظريَّة المار سيَّة.وأهمُّوا: النظريَّة الد

 

 أولا: النظريَّة الدينيَّة لن أي الدولة.  



 د. جوزاف عيسى
 

24 
 

رة ن أي الدولةن وه  تاتار الدولة نظال إلو ن أد أنَّ السلطة  تاتار ه   النظريَّة   مق أسدل النظريَّاة الت  حسَّ
تطوَّرة مع مرور العمق وايا،ي الوع  لدى ا نسوووووووووان سا،مة مق عند نن ح ط ثجل تقدثسووووووووووا وطاعتوان وسد 

 ونضج ت ع ر ن وهنا  ثار  ور لو   النظريَّة:

ل ثاتمد على القوى  نتأليه الحاكمن وسد سووا،ة ه   النظريَّة ح  الافووور األولى -*   عندما  ان ا نسووان األوَّ
سوووووياسووووويَّة بالديق والاقائد ممَّا أضووووو ى عل وا ال،فيَّة طلماا للاون وسووووو ياا لألمق والطمأن نةن حاختلط  السووووولطة ال

سدسوويَّةن حأضووحى الحاكم والعايم إله ثجل طاعته وال،ضووول له وحتَّى تقدثم القرا  ق لهن وبو ا حإنَّ تأليه الحاكم 
ساا   وو ل طاعته وعدل م،ال تهن حوو   لك ل ثمكق مناس ته أو نقد  أو تو  وه.ثجاله مقدَّ

لو  ال،ارج عق إرا،ي الم ووووورن وت هل ه   النظريَّة إلى مق ثحكم الدولةن سوووووواء  ان نظريَّة الت ويض ا  -*  
ملعاا أو حاكماان حالسوولطة السووياسوويَّة تسووتمد شوورع َّتوا مق ن أو ما ثسوومَّى القوَّي الاليان ولقد تطوَّرة ه   النظريَّة 

عتما، ه   النظريَّة أعط  السووولطة ح  القرن ق السوووا،  والسوووابع ع ووور وأخ ة شوووكل الحق المقدَّ  للملو ن حا
ألنَّوم غ ر محاسا ق إل مق  نالسياسيَّة سداسة ،ينيَّة سمح  باستادا، الملو  ب اوبوم وبروا سلطتوم المطلقة

 ن.

ترى ه   النظريَّة أنَّ ن ل ث،تار الملو  بإرا،ته  نظريَّة الت ويض ا لو  الناشووووووووووىء عق الاناثة ا لويَّةن -*  
ه األحدار واألحرا، لختيارهمن وتالّلل النظريَّة سلطة الحاكم وتتَّسع للدثمقراطيَّة  مماشرين ولعق الاناثة ا لويَّة تو ّل

ها مق ن. ي مق إرا،ي نن وب لك ثمكق أن ثستاد الحاكم بالسلطة ألنَّه ثستمدَّ  المستمدَّ

 

ر ن أيثانياا: نظريَّة الاقد ا     الدولة.  تماع  الت  ت سّل

ناة المجتمع الم،تل ة وب ق سوووووووووووووولطة الدولةن حلقد    ، الااسة   ق مكوّل ثاتار الاقد ا  تماع  الرابط ال د ثحدّل
ع روَّا، نظريَّة الاقد ا  تماع   س أ اا على و و، مجموعة ر َّ )هوبعن لو ن روسو( على أنَّ  ناء الدولة ياسَّ

نظيم إ تماع  ما َّقن ثسووتند إلى ال وورايَّةن وو و، إلتعال متما،ل   ق مق النا  أو الجماعاة الت  يو د   نوا ت
ال والمحكوم قن ح  إطار الرغمة الم ووووووووووووووتر ة   ق الطرح قن حا نتماء إلى الدولة ثقا له إشوووووووووووووومال حا اتوم  الحكَّ

 الم،تل ة.
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ثمقراطّيةن تقول على أسا  أّن إنَّ النظريَّاة ا ت ااّية أو ما ثسّمى نظرّياة الاقد ا  تماع  أو النظرياة الد  
السووولطة مفووودرها ال وووالن وسووولطة الحاكم ل تعون م وووروعة إّل إذا اسوووتندة الى رضوووى ال وووالن ووحق ه   
النظرّية حإّن ن ووووووووووووووأي الدولة ير ع الى ا را،ي الحّري الم ووووووووووووووتر ة ألحرا، الجماعةن ح ط اّت ق أحرا، المجتمع على 

إرا،توم الم وووووتر ةن حقاموا بإن ووووواء الدولة اّلت  ه  نتيجة إت اق إن ووووواء مجتمع سوووووياسووووو  ث،ضوووووع لسووووولطة عليا ب
 الجماعة الحّري.

   

 ثالااا: نظرّية القّوي  أسا  لن أي الدولة.  

ح  مراحلوا األولى اماري  عق طريق القّوي والضووافن حالدولة  ن  ن ووأي الدولة    النظرّية بأّن أ وولتقضوو  ه  
  المو ول الى ه   الغاثةن على الجماعةن ممسوت،دم ق القّوي وا كرا عق نظال إ تماع  حرضوه شو،َّ أو حريق 

ول مكان ح وا للتعّيف  الدولة مجّر، واساة أو حا،ر ممحّد، هو الفووووووووورال   ق الجماعة الم،تل ةنوب لك تفووووووووومن 
 القانون .

فيما  والواسع أّنه إذا  ان التاريخ ثمّدنا بأمالة  ا رين خا ووووووةا بالنسوووووومة للدولن حإّن إنتفووووووار مادأ الغلمة والقّوي   
الدولة ل ثمكق أن ثحقق ا سوووتقرار والدوال إذا اسوووتندة السووولطة على القّوي وحدهان  ل َيلعل  يتاّلق بأ ووول ن وووأي

 نمغ  ت،فيَّ  ندد لعل مواطق.أن تعتسل رضى األحرا، وساولوم لوان ونل  ان ي

لع  ل يتوّد،  حقطن إل أّنه إذا  ان  السلطة بحا ة إلى القّوين حو ا ل ثان  أن تستند على رضى المواطن ق  
القانون الطايا  ثان  ح لدولة الى واساة التغّللنا سووتقرار السووياسوو ن ح ط أّن نظرّية القّوي تمر ع أ وول ن ووأي ا

ّن القوى الم وورّية ح   وورال ،ائمن وه ا الفوورال ثمسوو ر ،ائماا عق ممنتفوور وموعولن أو أّن المقاء لألسوىن وح ط أ
 المنتفر ث ري إرا،ته على الموعولن والمنتفر ح  النواثة ث ري إرا،ته على الجميع.

ك الحاكمةن حتن ووأ   لإّن َمق ينتفوور ثسووتلم السوولطة ويتوّلى   لك األمر والنو  ح  الجماعة ليفوومن السوولطة   
: نظرّية إ ق خلدونن النظرّية المار سووووووووووووووّيةن ونظرّية األر انن وسد تعّلم  و   النظرّية ثار م عريق ،ولة ممعتملة

 التضامق ا  تماع ن و ل هالء ثحاول تارير نظرّيته حسل واساه الم ي  .

،د الممطلقن أما حإ ق خلدون اسوووووووت،لَّ ت سووووووو ر  الاقان  للتحّول مق الحكم بال ووووووورياة الى الحكم ا سوووووووتادا  
النظرّية المار سّية حتنظر للتاريخ مق العاوية الما،ّثةن حالفرال عار التاريخ  ان على أسا  طمق ؛ ح   نظرّية 
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تفوووووووووووووور على القّوي الما،ّثةن إنما أثضووووووووووووووواا على الن وذ األ،   والقّوي القّوي ل ثقالتضوووووووووووووووامق ا  تماع ن م وول 
 ا ستفا،ّثة والحنعة السياسّية...

 

 رابااا: النظرّية المار سّية لن أي الدولة.  

تقول على أسوووووا  الت سووووو ر الماّ،د )ا ستفوووووا،د( للتاريخن حالتاريخ   م هل سوووووياسووووو  وأيديولو ياالمار سوووووّية   
ّلةن والطمقة  الدولة ه  المقووري أو المسوووتَغّلة. الم ووورد هو  ووورال ،ائم   ق الطمقاة: الطمقة المسووويطري والممسوووتغل

ّلةأ،اي ح  يد  )المسووووتامري( للح اظ على سوووويطرتوان حالدولة ه  أ،اي إضووووطوا، ليس إّلن ول لك  الطمقاة الممسووووتغل
حمق أ ل إعا،ي حرّية ا نسان و رامتهن ل  ّد مق إخت اء الدولة ب كلوا الحال ن حمار س يريد هدل الدولة وذلك 

 مق خال موا مة األسما  اّلت  أّ،ة الى ظوورها.

ة  سة وحق مووا يريوود  مووار إّن هوودل الوودولوو   ة ال ر،ثووّ يتم عق طريق تغ  ر طمرق ا نتوواجن مق خال إلغوواء الملعيووّ
ّلةن ولم تاد عندها  كأ،اي أو  وس لة لإلنتاجن حح ق تمفمن ملعّية أ،واة ا نتاج  مااّية ت،ت   الطمقاة المستغل

 ّد مق اوال الدولة.وبالتال  لم ثاد لو و، الدولة سالن ول لك ل  الدولة أ،اي لإلضطوا،ن 

واوال الدولة وحق مار س ل ثان  اوالوا ب كل  املن ولعق حقط اوالوا  وظي توا السياسّية والتغ  ر الج رد   
ح  طاياتوان حالدولة بم ووموا التقل دد ه  أ،اي لحكم النا ن ومار س يريد مق خال نظرّيته  الوا حكومة 

  ،اري األشياء.

ح ط اعتار "لن ق" أّن للحع  ال  وع  ،ور وهو السور  ولقد اختلف "لن ق" مع "مار س" مق الناحية الاملّيةن  
مراا أسوووووووواسووووووووّياان لع  تتحّول ا نضووووووووماط أ بح ط ثكون  الدائم على  ّل ه ئاة الدولة و ل التنظيماة ال ووووووووااّيةن

ّلة حّتىالطمقاة القدثمة المست  تاريا الى ممارسة ا ضطوا، ضدالارول ن مق أ ل ا خت اء التال لو   الطمقاة غل
 تاريا وحق "ل ن ق" ه  أكار ،ثمقراطّيةا بمل ون مّري مق و، تاتورّية الارول المجتمع نحو  ناء ال وووووووووووووو واّية؛ ايا،ي

 ة   ق الدثمقراطّية وا نضماط.لغربّية الار وااّيةن وح  ذلك ممعاو الدثمقراطّية ا

ولقد تاّد،ة المقارباة ح  ممارسوووة النظرّية ال ووو واّية باد ذلك   ق "سوووتال ق" و"تروتسوووك "ن حعان لعل منوما   
اّلت  اعتمدة على الاامل ا ستفوا،د تمقى نظرّية  لم وول الدولة ممقاربته ال،ا وةن غ ر أّن النظرّية المار سوّية

الرغم مق أهمّ تهن المتمّال ح  الفرال   ق الطمقاة ب ا،دا رين حالدولة ل تقول على الاامل ا ستفإحتراضّية س
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ّلة والطمقاة المسووووووووووتَغّلةن  دون أد اعتمار للاوامل الاقافّيةن والدينّيةن وا  تماايّ  مرحلة اوال ةن إل أنَّ المسووووووووووتغل
ل  واّيةن الدولة المرتمطة  عوال الفرال   ق ه   الطمقاةن عق طريق تحق ق المساواي العاملة ح  ظّل مجتمع ا

 ه  حعري طوباوّية ساذ ة.

   

  المحور ال،امس:   
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