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 تقديم:
يع مدارك إلى توستهدف المعارف في ميدان العلوم االجتماعية واإلنسانية       

الحياة بصلة الطلبة، وفتح آفاق االطالع على النظريات والمفاهيم واآلراء ذات ال

 وم وتداخلها.و الحقوقية في إطار وحدة العل  االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

سية" لسيااوفي هذا السياق ترمي الغاية الرئيسية من تدريس مادة " العلوم     

مجال بتصل تياسية إلى تزويد هؤالء بالنظريات والمفاهيم التي لطلبة العلوم الس

، أو يكيةخصب، إن على مستوى السياسة الداخلية وتفرعاتها وتفاعالتها الدينام

ات على مستوى مجال العالقات الدولية والسياسة الخارجية، ومختلف اآللي

، وليالد واألساليب التي قد تلجأ إليها الدولة إزاء مختلف فواعل المجتمع

م تقديكالدبلوماسية أو الوسائل االقتصادية المتعلقة باإلغراء والترغيب ك

ائل المساعدات أو التلويح بالتهديد والوعيد كالمقاطعة والحظر، أو الوس

 العسكرية التي تتراوح بين المناورات وتصعيد الحرب.

إللمام وا طةولتحقيق الغاية البيداغوجية الرئيسية في تمكين طلبة من اإلحا    

العصر  إلى العام بكل ما يتعلق  بالجانب التاريخي للحضارات اإلنسانية القديمة

ً على المحددات الجيدة للقوة وتطور مفهوم األمن، وصو لى إالً الحديث، وقوفا

صادية قتالوا ةعصر العولمة وآلياتها ومخاطرها السياسية واألمنية والمعلوماتي

يدة التي ما فتحنا المجال لفهم بعض المظاهر الجد. ك  واالجتماعية والثقافية

لك تبين  فهمها فهم يفسر العالقة وأوكلت لفرع العالقات الدولية من دراستها 

 المفاهيم و التخصص المدروس .

م لعلوامن أجل هذه الرسالة البيداغوجية يتضمن البرنامج العام لمادة      

يخي محاور أساسية تتدرج في التسلسل التار خمسةطلبة لالسياسية المقدم ل

 والطرح والتحليل وهي كالتالي:

تناول ، ب"العلوم السياسية والفكر السياسي "يتعرض إلى  المحور األول     

الفكر  ناولأهمية علم السياسة وعالقته بالعلوم األخرى، وكذا أهم مناهجه، ثم ت

اريخ الت ات اإلنسانية، ذلك أنالسياسي بالعرض المبسط والمتتالي ألهم الحضار

ة لحريانفس القضايا التي تبحث عن حل أو إجابة كقضايا  ريعيد نفسه باستمرا

 ألسئلة هي اووالمساواة والملكية، وطبيعة الحكم والعالقة بين الحاكم والمحكوم، 

 كريةيخية األبدية، كذلك للوقوف على كل اإلسهامات و المجهودات الفالتار

  صر الحضارات في بناء علم السياسة المبذولة في ع

لقائلة مختلف اآلراء ا بطرح "نظرية الدولة"يتعرض إلى  المحور الثاني     

 حقوق اإلنسان وخصائصها ومرجعيتها. و الديمقراطية  بنشأتها وكذا

خالل  ، وذلك من"الجماعات والديناميات السياسية"يتناول  المحور الثالث   

ات لجماعوالرأي العام والتنشئة السياسية إضافة إلى اعرض األحزاب السياسية 

 وأهم أساليبها. ة وجماعات المصالحطالضاغ
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 لعالقات وهو المجال الخارجي ،"العالقات الدولية"يتناول  المحور الرابع    

ز تركيأهم النظريات بال الدولة بمحيطها الخارجي وتفاعلها معه، وهذا بعرض

عرض  إلى رية الواقعية والنظرية الوظيفية، إضافةعلى النظرية المثالية والنظ

، أهم أشخاص القانون الدولي ) الدولة والفاتيكان والمنظمات الدولية(

تي ال  والمحدّدات الجديدة لألمن خاصة األمن اإلنساني، وتطور أشكال القوة

قوة ن الوصلت إلى "القوة الناعمة" أو "الليّنة"، التي أصبحت أكثر فعالية م

ليها؛ علين ليدية ذات الطابع العسكري باألساس، في سبيل تحقيق أهداف العامالتق

وصوالً إلى ظاهرة العصر ظاهرة العولمة بتناول صيرورتها ومظاهرها 

 اسيةومخاطرها إلحاطة طلبة المدرسة بأهم  مستجدات وتفاعالت العلوم السي

 ة. والعالقات الدولية لتوسيع ملكاتهم الفكرية ومعارفهم العلمي

أما المحور الخير خصص أساسا لدراسة بعض الظواهر التي أصبحت 

من  موضوعات مرتبطة بالعالقات الدولية خاصة و بالعلوم السياسية خاصة ،

فاهيم الم بين هذه المواضيع نجد ، اإلستراتيجية ، الحرب ، البيئة و غيرها من

  الجديدة في علم السياسة و فروعه .

علم  إلى هذه المساحة العلمية هو هل المجتمع بحاجةالذي نطرح في إن سؤال 

هذين  إلى البحث في العالقة بين نايدعوإن اإلجابة على السؤال ، ؟السياسة

 ألول عنئي االمجالين للسياسة: السياسة كفعل، والسياسة كعلم. إن الجواب التلقا

أن  هو ههذا السؤال، والذي لم يتوقف العديد من علماء السياسة في الدفاع عن

ول الد علم السياسة يضمن فعال سياسيا أفضل، سواء كان األمر يتعلق بسياسات

 .أو خيارات المعارضة
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 01المحاضرة 

 السياسة  مدخل إلى علم
                                                                                                                          

 السياسة: تعريف -أوال

ا م ، و هذكان اإلهتمام كبيرا بدراسة السياسة و النشاط السياسي منذ القد    

نة ، مواطلى أن دراسة هذه الفروع و العلوم الكفيلة بكسب الفرد صفة الراجع إ

 هذه الصفة تعني :

 و واجبات. أن تكون للفرد حقوق 

 .أن تكون له القدرة على مساهمة في البناء و التشييد 

 . أن يكون محافظا على إنتمائه لهذا الوطن:  
 الموسوعة الكبيرة :تعريف 

  فن حكم الدولة".بأنها :"    

 .نية"أن السياسة تعني فن حكم المجتمعات اإلنساويرى المفكر روبير دال:" 

وة الق كما يوجد تعاريف أخرى لمفهوم السياسة، حيث تعّرف على أنها "عالقات

" لحكمافن ممارسة "ا تعني كذلك هوأن ،وأنها "تعبر عن السيطرة" ،بين الناس"

 ضرب من"اسة على أنها كما يجمع علماء السي ،"فن الممارسة والتسويةو"

 ".ضروب الفن

ي ه: "حيث عبّر عنها بأنها  "السياسة"،ونصل إلى تعريف شامل لمفهوم   

 ’’تلك المعامالت البشرية التي تتضمن إستخدام السلطات و النفوذ 

حاجة يتراوح بين حدّه األدنى ك "السياسة"مفهوم  أن وعليه يمكن اعتبار  

ي، كضرورة ملحة للتقريب بين المصالح أولى من حاجات االجتماع البشر

المتعارضة في المجتمع، وبين حدّها األقصى كصورة للحضارة وكإشارة 

 للمستوى التنظيمي الذي حقّقه اإلنسان.

حكم  معرفة كل ما له عالقة بفن هابأن"  (Academia) معجم أكاديميا تعريف 

 ".العامة الدولة وبإدارة عالقاتها الخارجية وهي تعني أيضا الشؤون

 

 أصل كلمة السياسة:-ثانيا

   سب مفهوم "السياسة" إلى فالسفة اليونان القدامىن. 

  تحديدا في القرن الخامس قبل الميالد 

  لق اليوناني القديم الذي كان يط االسمحيث اشتقت كلمة سياسة من

 .على مجتمع المدينة

  فهي مشتق من كلمة المدينة التي تقابلها باليونانية كلمة(polis)  و

 (politics)و باإلنجليزية ب  (politique)التي تترجم للفرنسية ب  

. 



   لم السياسة و الفكر السياسيع                                                                     المحور األول :   

 

 6 

  كل "وقد غيّر أرسطو من وجهة النظر اليونانية، فالسياسة حسبه هي

زة الحياة الخيّرة في مجتمع له خصائص متمي قيحقّ ما من شأنه أن 

 االكتفاء الذاتي. و مثل: االستقرار

س يسوس مشتق من الفعل سا اسمفهي العربية  في اللغة "السياسة"كلمة  أما   

و أدهم ومنها جاءت مقولة يسوس الناس بمعنى يقو ،األمر سياسة بمعنى قام به

ود المقصالسياسة في الفكر العربي هي القيام باألمر بما يصلحه، و و ،يحكمهم

 ناس.ال حكمباألمر هنا هو أمر الناس وشؤونهم السياسية وغيرها، أي بمعنى 

     

 مفهوم علم السياسة: -الثاث

جال ي المفستعملها الباحث واعد و النظريات و المناهج التي يهو مجموعة الق‘‘ 

 ’’السياسي لتفسير الظواهر السياسية المطرحة 

وع مجم فإذا سلمنا بأن السياسة هي فن حكم المجتمعات ، فإن علم السياسة هو

 حكم عملها لتفسير ظاهرةاهج التي نستنالنظريات و القواعد العلمية و الم

  المجتمعات .

و  وحتى نضمن علمية علم السياسة يشترط توفره على شرطين هما : الموضوع

 المنهج 

 الموضوع   -أ 

درسة مجمع علماء السياسة على أن هناك مدرستين لعلم السياسة وهما: ي      

بأن  ارهاالدولة ومدرسة القوة أو السلطة. فبالنسبة لمدرسة الدولة، فيرى أنص

لة". الدوالدراسات السياسية وكل ما يهتم به علم السياسة يتمحور خول مفهوم "

 ة"."أن الدولة موضوع علم السياسونستدل هنا بتعريف المفكر جان دابين: 

قضي يبالمقابل فإن تطور الدراسات السياسية وتشعبها فرض طرحا جديدا     

نية الثا يبدو أن المدرسة و ،لطة"بأن موضوع علم السياسة هو "القوة" أو "الس

سة لسيااعلماء بل من ق   أو اهتماما   ا  أي مدرسة "السلطة" أصبحت أكثر انتشار

 في وقتنا المعاصر.

 المناهج : -ب 

 التحليل يرى علماء السياسة أن علم السياسة يعتمد على منهجين رئيسين في    

يما فالذي يبحث  : اليالمنهج الفلسفي أو العقلي أو المث -1السياسي هما: 

ر ج غيسيكون، أي ينطلق من أفكار فلسفية ويصل إلى استنتاجات فلسفية ونتائ

 عديلم  علمية. فهذا المنهج القديم، الذي وّظفه ألول مرة الفيلسوف أفالطون

هما في البحث العلم  ي منواسع االنتشار كما كان في السابق، وإنما يظل م 

 تنتهي الفلسفة.منطلق أن العلم يبدأ من حيث 

فهو المنهج الذي يبحث فيما هو كائن، أي ينطلق :  المنهج العلمي التجريبي -2                             

من الواقع ومما هو موجود ويصل إلى نتائج واقعية وعملية، ويندرج في إطار 
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ا من في العلوم السياسية وغيره هافيتوظّ تّم هذا المنهج الكثير من المناهج التي 

العلوم االجتماعية األخرى، والتي تختلف باختالف الموضوعات المقترحة، مثل 

المنهج التاريخي الذي يركز على دراسة الظواهر التاريخية باالعتماد على 

المصادر التاريخية بنوعيها المصادر األولية والمصادر الثانوية، والمنهج 

ظاهرتين محل الاالختالف بين المقارن الذي يهتم بتحديد أوجه التشابه وأوجه 

 الدراسة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    02 المحاضرة 

 بالعلوم األخرى  عالقته و علم السياسة فروع

 
 فروع  علم السياسة:-أوال                            

ة بهذا العلم، عرف علم السياسة ظهور فروع وموضوعات جديدة مرتبط                               

 ية:لتالايدها في النقاط دويمكن تح ،التالي أصبحت تسّمى بالعلوم السياسيةوب

يات وتهتم بموضوعات تاريخ الفكر السياسي وتطور النظر النظرية السياسية:-1

 السياسية.

ب حزااأل و الحكومة و النظام السياسي و وتهتم بشكل الدول النظم السياسية:-2

 لعام.جماعات المصالح والرأي او ،السياسية

اعد ية وقوقليمالتنظيمات الدولية واإل و وتهتم بالسياسة الدولية :العالقات الدولية-3

 القانون الدولي.
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يم تقي و وتهتم بوضع ودراسة وتحليل السياسة العامة للدولة اإلدارة العامة:-4

 األداء الحكومي ووضع أسس الرقابة عليها وتنمية المهارات والكفاءات

 ذيين.للمسؤولين التنفي

 

 عالقة علم السياسة بالعلوم األخرى-انيثا

، فإن خرىإذا كان علم السياسة هو جزء ال يتجزأ  من العلوم االجتماعية األ   

 ر.ذلك يعني أن عالقته بهذه العلوم هي عالقة عضوية وعالقة تأثير وتأث
  عالقة علم السياسة بعلم االجتماع:-1

 علم السياسة هو جزء من علم االجتماع. 

 رة دراسة ظاه، وأي أن الظاهرة االجتماعية تشمل الظاهرة السياسية

  ،السلطة هو دراسة لجزء من المجتمع

  جتمعيمكن اعتبار أن استمرار النظم السياسية مرتبط باستمرار الم 

 .مجتمعإال بتأثير قوى ودوافع اجتماعية، ألنها وليدة ال روال تتغيّ 

 
 :عالقة علم السياسة بعلم االقتصاد-2

 إن السياسة واالقتصاد وجهان لعملة واحدة. 

  ،أي ال يمكننا فصل السياسة عن االقتصاد أو العكس 

 "لدى بعض  حتّى أن علم االقتصاد كان يسّمى "االقتصاد السياسي

 بالسياسة.  الرتباطللداللة على ا المدارس

 اسيةقوة االقتصاد هي التي تحدد قوة الدولة وتوجه القرارات السيف. 
  قة علم السياسة بعلم التاريخ:عال-3

 يرتبط علم السياسة بعلم التاريخ. 

 ة ألن عالم السياسة مطالب بالرجوع إلى الماضي للوقوف على طبيع

 لنظماالحقائق السياسية وتطورها ومعرفة الوظائف التي كانت تؤديها 

  .السياسية واالجتماعية

 سبباتها، فالتاريخ هو علم يعني بتسجيل أحداث البشر ويستقصي م

  .ويعلل نتائجها، وهو ذو صلة وثيقة بعلم السياسة

 سيلسياألن الحوادث التاريخية تعتبر مادة أولية البد منها للباحث ا. 

   ريخمخبر السياسة والسياسة هي مستقبل التايقال بأن التاريخ هو. 
      عالقة علم السياسة بعلم القانون:-4

  ي يجبرالت م الروابط االجتماعيةمجموعة القواعد التي تنظهو القانون 

  .الناس على إتباعها
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 قة فالقانون الدستوري الذي يعد من مواضيع القانون له عالقة وثي

سها يدر بالنظم السياسية المقارنة التي تعتبر من أهم الموضوعات التي

 علم السياسة.
 عالقة علم السياسة بعلم الجغرافيا:-5

ر يدرس ا األخيبعلم الجغرافيا، ألن هذ أيضا ثيقةإن علم السياسة له عالقة و      

اط ي نشفالبيئة وتضاريسها وظروفها المناخية ومواردها الطبيعية، التي تؤثر 

قع لمواكما أن  ،وسلوك األفراد وفي توجيههم السياسي واالقتصادي واالجتماعي

كل الجغرافي للدولة ومناخها ومواردها هي من المتغيرات التي تؤثر في ش

ا من غيرهدولة وفي النظام السياسي القائم بها، وفي قوة الدولة وعالقتها بال

 جغرافيام الوهو ما أدى إلى ظهور علم جديد يهتم بعالقة علم السياسة بعل ،الدول

 (. Geopolitics)"الجغرافيا السياسية" أو "الجيوبوليتيك" بـ وهو ما أصبح يدعى
 عالقة علم السياسة بعلم الهندسة :-7

ن مخر د توطدت العالقة بين علم السياسة و علم الهندسة من خالل حاجة كل علم لأللق

 حيث :

 : يحتاج علم الهندسة لعلم السياسة في 

 القيادة : أي قيادة المجموعة أو الجماعة  –أ 
 وليات لمسؤاالصناعة ، إتخاذ و تنفيذ القرار ـ أي قرار يبنى عليه المستقبل و يحدد  -ب

ينا هل علهو أساس بقاء الجنس البشري ، هو ترتيب الحياة العامة حتى تسالتنظيم :  -ج

 مجاراتها .

 : يحتاج علم السياسة لعلم الهندسة في 

 يدرس و لهايدرس الطالب في العلوم السياسية مادة النظم السياسية المقارنة ، ومن خال-أ

 جالياسية هي ميتعرف على محور أساسي أال و هو الهندسة السياسية ، فالهندسة الس
ف المعار ويات تتزاوج فيه الهندسة بالسياسة ، و الطالب يتعلم كيفية أخذ الوسائل و التقن

 الخاصة بالهندسة إلستعمالها في دراسة الظواهر السياسية .
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 03المحاضرة 

 هجهامن و موضوعه و الفكر السياسي:مفهومه    
  

 ي:مفهوم الفكر السياس-أوال

ل ما ق بك: هو مجموعة األفكار و األراء العامة و المعتقدات التي تتعل الفكر

 يدور في حياتنا 

اص إن األفكار السياسية أو الفكر السياسي يدرس األشخ الفكر السياسي :

ن و ابأوالتاريخ، مثل دراسة الفكر السياسي ألفالطون أو أرسطو أو ابن رشد 

في إطار البيئة الفكرية والسياق  ،سخلدون أو جون لوك أو كارل مارك

 سي".لسياوهذا ما يطلق عليه "تاريخ الفكر ا ،التاريخي الذي عاش فيه كل مفكر

 السياسي:  الفكر موضوع - ثانيا

تدرس األفكار السياسية أو الفكر السياسي من خالل موضوعات      

 و راكيةالشتة، االشيوعي و الرأسمالية و الديمقراطية اإليديولوجية السياسية مثل

: نوعان فالفكرة السياسية ،عليه "النظرية السياسية" وهذا ما يطلق، الفاشية

ناك ين هحفهناك فكرة سياسية عادية ال ترقى إلى مستوى النظرية السياسية، في 

  .فكرة سياسية خالّقة ترقى إلى مستوى النظرية السياسية

 هج الفكر السياسي:امن- ثالثا

المنهج المنهج الفلسفي وعلى منهجين أساسيين هما السياسي يقوم الفكر      

 .خرىالعلمي التجريبي على غرار علم السياسة وباقي العلوم االجتماعية األ

 ويبحث فيما سيكون وينطلق من المنهج الفلسفي)االستنباطي أو العقلي(:-1  

 .في أغلبها منطلقات عقلية ويصل إلى نتائج غير واقعية

، أي وهو المنهج الذي ينطلق مما هو كائن وموجودلمي التجريبي:المنهج الع-2 

 من الواقع ويصل إلى نتائج واقعية وعلمية.

 الفكر و الحضارة :– ثالثا
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 هذه ويرتبط الفكر بالحضارة إرتباط كبيرا ، ألن الفكر يؤدي إلى الحضارة 

 األخيرة دليل على قوة الفكر و تطوره في جميع المجاالت .

 . ضمن النشاط اإلجتماعي في كافة جوانبه الروحية و الماديةالحضارة تت

ن مشمل أأما المدينة : فهي مجرد النشاط المادي للمجتمع ، و عليه فالحضارة 

مات المدينة و المدينة جزء من الحضارة و فرعا من فروعها . للحضارة مقو

 أهمها :

 المقومات المعنوية )اإلنسانية ( هي -أ

  : تتمثل في السلطة اإلجتماعية المقوم السياسي 

 مع المجت وفرد المقوم األخالقي : تتمثل في القيم اإليجابية التي يأخذ بها ال

 لبلوغ مثالية السلوك اإلنساني .

 ب المقوم الثقافي : النشاط الفكري و الفني و ما يصدر عنه من ضرو

 المعرفة و الصور الجمالية ) يدخل في هذا اإلطار جميع الفنون ،

 لسفات ، اإلبداع ...إلخ (الف

 المقومات المادية :-ب

 . إن الشروط المادية تساهم في تطور الحضارة 

 . المقومات المادية من أهم شروط قيام الحضارة 

 يرها و غ الموقع الجغرافي ، الموارد الطبيعية للدولة ، الظروف المناخية

 عنييولة مقومات مادية تساهم في تطور الدولة أو تخلفها ، و تطور الد

 وصولها للحضارة .
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

   04 المحاضرة

 الحضارة البابليةو   الحضارة المصرية القديمة
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 " كل سلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة."
 

ى أن ياسي علمن الدراسات الغربية التي تهتم بتطور الفكر الس تؤكد العديد      

ساس ألون ة وأن اليونان أو اإلغريق يمثهذا األخير يبدأ من الحضارة اليوناني

التي  اسيةومركز الفكر السياسي العالمي، مهملين بذلك المساهمات الفكرية السي

ارة قدّمتها الحضارات القديمة التي ظهرت قبل اليونان، نذكر منها: الحض

العليا  ق.م وتّم توحيد مصر 3800الفرعونية في مصر، التي يعود تاريخها إلى 

ق.م،  1101ق.م، وبدأت فترة االنحطاط عام  3200فلى عام ومصر الس

 ق.م. 332وسقطت على يد اإلسكندر المقدوني عام 

النهرين، والتي شملت خمس حضارات وهي  بينأما حضارات ما     

-2300) ق.م، الحضارة األكادية 3200)الحضارة السومرية، التي ظهرت عام 

ت الحضارة البابلية، التي عرف، التي تنحدر من األصول السامية، (2000

ن دة مازدهارا وتطورا سياسيا في عهد حمورابي التي حكمها في الفترة الممت

 التي تكّونت دولتهم داخل دولة الحضارة اآلشورية، ، وق.م 1710-1670

لى عق.م وأخيرا الحضارة الكلدانية، التي قامت  1775حمورابي حوالي عام 

ق.م،  589وسقطت على يد الفرس عام ق.م  612أنقاض اآلشوريين عام 

دهارا ق.م وعرفت از 1200باإلضافة إلى الحضارات الفينيقية التي نشأت عام 

عام  أما الهندية فظهرت حوالي ،ق.م 936-980سياسيا واقتصاديا بين سنوات 

، دميالق.م والحضارة الصينية، التي قامت في القرن الثاني عشر قبل ال 2900

 لى يد عست سية )الساسانية( فكانت في بالد إيران حاليا وتأسّ أما الحضارة الفار

 ق.م.  555قورش عام الملك 

من   عالميالتأريخ للفكر السياسي ال و بدأويبرز إقصاء كل هذه الحضارات      

وروبية األ المركزية المتحيزين بدافع من قبل المفكرين الغربيين الفكر اليوناني

 لحضارينوع من االستعالء ا وفي هذا، لق الحضارةمنطالقائلة بأنهم  الغربية

 وعليه سنتعرض باختصار إلى أهم حضارات الشرق القديم التي؛ األوروبي

 .سبقت الحضارة اليونانية

 :الفرعونية( الحضارة ة )القديمالحضارة المصرية   -الأو
 

ظهرت فكرة الدولة في مصر الفرعونية بعد مراحل تاريخية مختلفة     

 في هذه المنطقة موزعة على قرى ةتمركزالم، بحيث كانت الشعوب وطويلة

 .قليمعديدة على ضفاف النيل وفي منطقة الدلتا قبل ظهور المدن ومفهوم اإل
 البعد الديني:-1

اسي ر السيوقد شّكل البعد الديني واإللهي عبر االعتقاد بالرموز محور الفك    

له  بحيوان معين قد يجلبيؤمن فهناك من كان يعتقد بالطير وذاك  ،المصري

 السالم والخير ويبعد عنه الشر.
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قداسة ب الوشّكل عامل الدين سندا قويا للسلطة، فقد كان الملوك يرتدون ثو    

عندما وخر وهذا ما يفّسر تحّولهم من إله آل ،حينا، ويدّعون األلوهية حينا آخر

تفع لتر نفسهم لقب رعبدأت عبادة اإلله رع )الشمس( راح الملوك يطلقون على أ

فاقم ة وتبهم صفة األلوهية فوق البشر، قوى نفوذ كهنة رع، فتدخلوا في السياس

ر ى أكثالستعانة بآلهة أخراهذه األوضاع دفعت بالناس إلى  ،الظلم ضد الناس

 ين.عدال وأقل استبدادا، مثل اإلله "أوزوريس" الذي يبغض الظلم والظالم
 :النظام االجتماعي والسياسي-2

تي ، التطّور المجتمع المصري في عهد الفراعنة، فقد جاءت مرحلة المملكة   

صر تّم فيها إدماج األقاليم ضمن مجال أكبر وأوسع، حيث نشأت على أرض م

نوب الج دولتان كبيرتان، إحداهما الدلتا وشعارها التاج األحمر، واألخرى في

ة الحاكم الكةفيها األسرة الم وتلتها المرحلة التي تكّونت ،ورمزها التاج األبيض

 3200األولى في التاريخ المصري على يد أحد ملوك الجنوب، وذلك بتاريخ 

 ق.م.

سلطة، في ال يملكيا يشغل فرعون المركز األساس نظام الحكم في مصر كان     

ان ككنه لالتشريعية والقضائية،  و حيث يهيمن على السلطات الثالث: التنفيذية

  .ن له من وزراء وكهنةيستعين بمعاوني

 وقد مّرت الدولة المصرية بثالث مراحل وهي:  

نها أوهي المرحلة التي يجمع حولها المفكرون على  مرحلة الدولة القديمة:-  

تبداد االسعرفت بدايات مستنيرة، لكن طبقة اإلقطاع تحّولت إلى ممارسة القمع و

ولى رة شعبية، هي األالسياسي واالقتصادي، األمر الذي تسبّب في حدوث ثو

 بحسب بعض المؤرخين ضد الظلم واالستبداد.

عد اسية بوهي المرحلة، التي تفتّتت فيها وحدة مصر السي مرحلة الدولة الوسطى:- 

 ق.م. 1725أن انتشر فيها الفساد والظلم وذلك في عام 

د ضوهي المرحلة التي عرفت ثورة التوحيد الديني  :مرحلة الدولة الحديثة- 

 فترةعدد على يد الملك أخناتون )هو فرعون األسرة الثامنة عشرة في الالت

 ،تاريخأخناتون أحد أكبر الصوفيين في ال ق.م(. ويعد 1354-1375الممتدة من 

حات الفرعونية باعتماد إصال اإلمبراطوريةير جذري على نجح في إدخال تغيّ 

م عا ها إلى غايةعميقة، حيث تمّكن من تحقيق الوحدة .وبقت األمور على حال

 ق.م، وهو التاريخ الذي غزا فيه اإلسكندر المقدوني مصر، لتنتهي 332

 الحضارة الفرعونية وتبدأ الحضارة اإلغريقية.

 : الحضارة البابلية -ثانياً 

   نظام الحكم عند البابليين:-1

م ّم تنظييث تحينحدر أصل البابليين من السامية استقروا ببابل )بيت اإلله(،      

 السلطة على يد حمورابي، وكانت مملكة بابل مقّسمة إلى عدة أقاليم. 
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عبر  فدينكان الحكام في العهد البابلي يجّسدون اآللهة في دول وادي الرا    

ركزون م يممفهوم التفويض اإللهي وتأليه الحكام ألنفسهم. كما كان هؤالء الحكا

 . القضائية والدينية بين أيديهم جميع السلطات التشريعية، التنفيذية،

سل إلى ن كان يرتكز على أسطورة انتماء الملكعند البابليين وجوهر الحكم     

ارة وإد مشاركة رجال الدين الحكام في السلطة راآللهة، الشيء الذي كان يبرّ 

 شؤون البالد.

 قانون حمورابي: -2

-1792 بينحمورابي أشهر ملوك بابل حيث حكم هذه البالد خالل الفترة ما     

مه ا قدّ مق.م. قام بمجهودات كبيرة في بناء المدن وتنظيمها. وكان أشهر  1750

، ن اإللهماها بـ "مدّونة حمورابي القانونية"، التي ادّعى أنها هدية تلقّ  ما يعرف

قتصادية مادة تعالج مختلف القضايا السياسية، اال 282وتتضمن هذه التشريعات 

د ياسي فقالس حاكم بالمحكوم، فإذا تكلمنا على الجانبواالجتماعية ماعدا عالقة ال

قد فتعّرضت إلى واجبات الفرد تجاه الدولة مثال، أما الجانب االقتصادي 

ب لجانتعّرضت إلى تنظيم الملكية وممارسة التجارة والصناعة وغيرها، أما ا

دد االجتماعي فتعّرض إلى كيفية بناء األسرة كوجوب عقد الزواج ومنع تع

ا؛ غيرهوجات والتقليل من السلطة األبوية و تنظيم اإلرث وجواز التبنّي الزو

 فمن ضمن ما نصت عليه هذه التشريعات : 

كم علي -أ  لموت.ه بامن جّرم رجال  واتهمه بالقتل عليه أن يثبت ذلك، و إال ح 

 من ضرب والده قطعت يداه. -ب

  .أرض جارهولم يزرعه دفع لمالكه مقدار ما تغل  حقال  من أّجر  -ج

حٍر فقئت عينه ومن فقأ عين مسكين أو كسر ذراعه من فقأ عين رجل  -د

 عوضه مثقاال  من الفضة.

ي فقهم من اشترى زوجة أو ابن رجٍل مديٍن استخدمهم ثالثة أعوام ثم أعت -هـ

 العام الرابع.

جوانب في اليتمحور الفكر الديني البابلي  :مالمح الفكر الديني البابلي -3

 التالية: سيةاألسا

 عبادة قوى الطبيعة وتكريم الموتى. -أ

 اإليمان بخلود الروح. -ب

 تأثيرات المخلوقات الخفية. -ج

 الصراع بين الخير والشر. -د
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 05 المحاضرة 

و   رة الهنديةالحضا                                                  

 الحضارة الصينية
 ؟"من التفكير في المستقبل سعادة ئدة من البكاء على الماضي وال " ال فا  

 

  :الهندية لحضارةا -أوال

 :) الهندوسية( البراهميةالديانة   -1

س عشر ديانة وضعية يعتنقها معظم سكان الهند وقد ظهرت منذ القرن الخام   

تتكّون ، ونةالذي يمثل القوة العظيمة الكام "براهما"نسبة إلى  قبل الميالد وهي

ن وتنطلق من أ ،التي تمثل جوهر النظام الفكري "مانو"من مجموعة قوانين

 سلطةاإلنسان سيء من حيث طبيعته، لذا يجب ردعه بمجموعة قوانين عقابية و

 سياسية تضمن تنفيذها.

 ومن أهم معتقدات البراهميين نذكر:  

 الكارما وهو قانون الجزاء. -أ

  في جسم آخر.الروح  تحلالجسد تناسخ األرواح فبعد فناء  -ب

 الزهد والتصوف طريق للخالص. -ج

 وحدة الوجود باتحاد اإلنسان مع اآللهة. -د
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 ع إلىإن المجتمع البراهمي هو مجتمع طبقي، يقسم المجتمالنظام االجتماعي: -2

 أربع طبقات: 

انة كن الم: طبقة البراهما الذين يشتغلون بالعلم والدين ويحتلوالطبقة األولى -

 األولى في النظام االجتماعي والسياسي.

ك في الملوطبقة اإلكشتيرية وتضم القضاة والعسكريين والحكام والطبقة الثانية: -

 المرتبة الثانية.

 .طبقة الويشية: وهي طبقة عمال التجارة والزراعة الطبقة الثالثة: -

امر عون ألوطبقة الشودرا، تضم العبيد والخدم الذين يخض الطبقة الرابعة: -

 البراهما. 

 هتياريتم اخ ،يتحكم في السلطة ملك يحمل صفات األلوهية :النظام السياسي -3 

 ما.سلطته مطلقة ال تقيدها سوى ضرورة خضوعه للبراه ،من الطبقة الثانية

 :ق م( 483-ق م 504) بوذا  الفكر البوذي -4

ى بوذا يعود إل هوو، قبل الميالدخالل القرن الخامس الفكر البوذي  ساد     

سفة ي فل، فالبوذية هالمعروف باسم "غوتاما" الراهب وتعني "العالم المتنور"

ة ) اهميوضعية انتحلت الصبغة الدينية، وقد ظهرت في الهند بعد الديانة البر

مناداة وال الهندوسية( وتتجه إلى العناية باإلنسان، كما أن فيها دعوات للتصوف

فوارق فض الذية محبة اآلخرين واالبتعاد عن الثراء وترتنشد البو بالتسامح، كما

 لمساواةلى امن البراهمية، ألنها دعت إ أكثر تطورا   لذلك تعتبر فكرا   ،الطبقية

 يجب أن نسانتؤكد البوذية على أن اإل ،المرأة ز بين الرجل وبين الجميع ولم تميّ 

لفلسفة ل عالميا   دا  عيبدأ بإصالح ذاته ويحب اآلخرين ويرحمهم، وهو ما أعطى ب  

 ،ومينحيث انتشرت بشكل كبير، ألنها توّجهت إلى الفقراء والمحربالبوذية، 

 لذلك ع دت من المذاهب اإلنسانية.

 نجد: خصائص الطريقة البوذيةومن أهم 

 الكرامة اإلنسانية. -أ

 التسامح.  -ب

 الالعنف. -ج

 التوجه العملي. -د

ير في لتفكعلى الماضي، و ال سعادة في ا فشعار البوذية: " ال فائدة من البكاء

، " اناة" المع، ذلك أن المرتكز الفكري للفلسفة البوذية يتلخص في المستقبل"

 وهي المحرك األساسي لها، وخاصة عندما تكون األهداف أكبر وبكثير من

 الوسائل، ففي نظر بوذا:

 الحياة شيء أليم. -أ 

 أن الشهوة مصدر األلم. -ب

 لم يقتضي توقيف الشهوات .توقيف األ -ج 



   لم السياسة و الفكر السياسيع                                                                     المحور األول :   

 

 17 

انتهاج طريق االستقامة عبر التأمل الصحيح للوصول إلى حالة  -د

 .لى الحياة"التي يحدث فيها التحّرر التام من دورة العودة إNervana"النيرفانا"

مه، ن آالمباإلنسان وتخليصه  ءتلتقي البوذية مع الكونفوشيوسية في االعتنا   

 تصوف.د والالقول بتناسخ األرواح واالتجاه إلى الزه كما تلتقي بالهندوسية في 

 

 :ق م( 479-ق م 551 ) كونفوشيوس الحضارة الصينية: ثانيا
 

 تسّمى الحضارة الصينية كذلك بالحضارة الكونفوشيوسية نسبة إلى     

أن  أّسس المدرسة الكونفوشيوسية والتي تقوم على األخيرهذا ، كونفوشيوس

دات احترام العا، إلى جانب  تقديس األجداد والسماءده مصير اإلنسان تحدّ 

ن م؛ ضيلةبالفيتحلى الملك جوهر الملكية هو أن ؛ كما أن والتقاليد االجتماعية

 .أشهر مؤلفاته:"المعلم الكبير"

 لدينيالفلسفي أكثر من الجانب ااإلنساني و كان كونفوشيوس يهتم بالجانب  

 فلسفية لها آراؤها في الحياة، وأضحت الكونفوشيوسية مدرسة والسياسي

 االجتماعية والسياسية واالقتصادية.

يقوم فكر كونفوشيوس على أن ممارسة السلطة تتحقق  :البعد السياسي-1

 -ي: هباإلقناع والقبول واحترام ممارسيها. ويدّعم الحاكم بثالثة مقومات 

 ثقة الشعب. -الجيش -االقتصاد

 حراف،السلطة ضرورية وذلك لتجنب االنويعتقد كونفوشيوس أن الرقابة على   

 ألنها ترفض المنحرف وتسعى إلى احترام الخير العام.

في  نالمعذبييقول كونفوشيوس:" سأكون دائما إلى جانب  :البعد االجتماعي-2

دعو نت تلقد أثّر في الحضارة الصينية وانتشرت بفعل أفكاره التي كا ،األرض"

 قناعاإللى إ لسوط أو المشنقة، بل إلى احتاج لحاكم ال يفا ،إلى المحبة واألخوة

 دليل على ضعفه. ذلك وإن لم يفعل فإن ،والثقة

 : القديمة أساس السلطة في الصين -3

 فويض  "تيقوم الفكر الصيني القديم على أساس أن سند السلطة السياسية هي   

لى عوم للملك أو لإلمبراطور بتولي حكم األفراد، ومن ثم فهي تق من السماء"

نت أساس  نظرية التفويض اإللهي للملوك واألباطرة، وهي الفكرة التي كا

رائجة في حضارات الشرق القديم، وقد استمرت إلى القرون الوسطى في 

تبّرر  اكمةأوروبا المسيحية، وبالمقابل كانت كل محاولة للتمرد على السلطة الح

 . من السماء" " أمر   ذلك بأنه
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   06 المحاضرة 

 : اليوناني لفكر السياسي ا

 أرسطو و    أفالطون
 "الحكمة اليونانية تربّت في أحضان الشرق. "

 أنظمة الحكم في اليونان: -أوال

ظرة على نيجدر إلقاء  اليونانيقبل التعرض إلى أهم رواد الفكر السياسي       

لورة بفي والتي لعبت دورا ال يستهان به  أنواع الحكم التي عرفها المجتمع،

ما  هذاو ةاليوناني الذي استفاد من رصيد حضارات الشرق القديم الفكر السياسي

 المركزية الغربية، ويشهد بحق أن: " الحكمة دعاةيعارض ما ذهب إليه 

 اليونانية تربّت في أحضان الشرق."

 :النظام الملكي -1
فيه لميالد واقبل كان سائدا في معظم المدن اإلغريقية إلى غاية القرن السابع     

ال ولهم سلطة شبه مطلقة  من نسل اآللهة، أنهمكان ينظر إلى الملوك على 

 :تخضع تصرفاتهم  للمعايير التي تحكم كافة الناس وتجتمع فيهم وظائف 

ا قد كانوما فالكاهن، القاضي، القائد الحربي و مع ذلك لم يكن هؤالء مستبدين تما

ها قوت ائل حتى ال تفقد أوامرهم حجتها أويستأنسون برأي الحكام وشيوخ القب

تخاذ الك التنفيذية، فهؤالء الشيوخ كانوا أعضاء في المجلس الذي يترأسه المل

أن  الملك على الشعب في جمعية عامة تعقد سنويا دون قبل عرضها القرارات

 يكون لها حق االعتراض.

 (:  نظام األقلية )األوليغارشية -2

 لسياسيةم السابق و هو حكم يقوم على تمركز السلطة اجاء على أنقاض النظا   

ن مسنويا  تخبونلكن كبيرة النفوذ، يتولى الحكم ثالثة حكام ين العدد سر قليلةأبد ب

ي الثانوحاكم للجيش،  النبالء ورؤساء العشائر لكل واحد منهم وظيفة، فاألول

اية لى غكذلك إلث يتولى الشؤون الدينية وبقى الوضع ايتولى أمور الدولة والث

 القرن الخامس قبل الميالد.

 

 :النظام الديمقراطي -3
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ألهم هو سلطة القرار النهائي تعود للشعب، بل ا أنيقصد به حكم الشعب أي    

امة عالرقابة المفروضة على الحكام، حيث إن الشعب يجتمع سنويا في جمعية 

 جربةم تهذا النظا لدراسة شؤونه والبث فيها ومراقبة تنفيذها، وخير دليل على

 ال وانين من نوعها، حيث عرفت حكم الق " التي تعتبر تجربة فريدةأثينا"مدينة 

 : مؤسساتهاهم أو ،حكم األشخاص
 :الجمعية العامة -أ

ر األحرا سلطة سياسية في الدولة وتتكون من كل المواطنين أعلىو هي    

جلسات  إلي مرات في السنة؛ إضافة عشرالبالغين سن العشرين، تجتمع 

قادة ب الاستثنائية مهمتها التصويت علي القوانين؛ و مراسيم تنفيذها و انتخا

 .بالرأي اإلدالءمراقبة أعمالهم و الكل له حق  القضاةالعسكريين و 
 :(500المجلس النيابي )مجلس  -ب

ن كل عضوا ع 50يضم  ،ينتحب من طرف الجمعية العمومية لتنفيذ قراراتها   

رئيس  ماأالسنة؛  أيام من 10/1 و يتول ممثل كل قبيلة الحكم (ائلقب 10قبيلة )

تمثل س تمهام المجل ،المجلس فيختار باالقتراع من بين األعضاء لمدة يوم واحد

في تحضير أعمال الجمعية العمومية؛ صياغة المشاريع إعداد نصوص 

 .ةالقوانين؛ و مراقبة أعمال القضا
 المحاكم : -ج

القضاة و القانون و  ىسائل الرقابة التي يمارسها الشعب علكانت وسيلة من و   

الرغم من كل هذا بدا بعض  ىو عل، ن من قبل الشعبينتخبمها ئكل أعضا

المفكرين يتساءلون عن مدى صالحية هذه األنظمة و اخذوا يقارنونها ببقية 

 األنظمة األخرى وهكذا بدا الفكر السياسي اإلغريقي يأخذ مسارا جديدا استمر

 المنفعة. أاتخذ مبدوقرون مبتعدا عن المشروعية الدينية  3ثالثة 
 

 :ق.م( 347 - ق.م 427)الفكر السياسي عند أفالطون -الأو

 :الفكرية ظروف نشأته-1

سي دور كبير في صقل فكره السيا أفالطونكان للظروف التي عايشها       

لي عأثينا  هزيمة دولة سقراط و أستاذه إعداممنها  ،حد المثالية إلىارتقى  الذي

 وليغاشية .  أليد نظام اسبرطة القائم علي حكم ا

ث عن محاولة البح ىإل بأفالطونوقد دفعت هذه الظروف)خاصة الهزيمة (      

ذلك لوتحقيقا  و المدن المجاورة؛ أثيناالمتدهورة في  األوضاع إلصالحطرق 

جموعة منتاج ذلك وضع وكان  األنظمةخذ بالرحال محتكا بالكثير من الدول و أ

 .السياسي والقوانين :الجمهورية؛أهمهات امن المؤلف

حيث يؤمن بوجود علم يحكم  ت يتجلى فكره السياسي؛امن خالل هذه المؤلف     

 أنلي إو يشير ، ومادام موجودا فال بد من تجريبه الحكم؛علم عليه  أطلقالناس 

مفهوم الملك  إلييه يصل هناك فئة قليلة لها مقومات الحكمة و الحكم و عل
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يربط بين المعرفة و الفضيلة فالفضيلة والفيلسوف الذي يمتلك مقومات المعرفة 

 و استنادا لكل هذا وضع افتراضات مثالية لدولة المدينة.، هي المعرفة

 الطبقات االجتماعية: و الدولة  -2

 إال يتحقق الالعدل و الفضيلة؛ و هذا حسبه  أساس ىفالدولة الجديدة تقوم عل     

نا هفة و يحكم بالعقل و يتسلح بالمعر أنبقيادة الحاكم الفيلسوف الذي ينبغي 

و هانين العقل في تشريع القوانين و محك هذه القوويجب عليه استخدام الحكمة 

 "أنهاي فها علبالتالي تحقيق العدالة و التي يعروالفضيلة  أوتحقيق الصالح العام 

و  ،حسب عمله و تخصصه"وكانته في المجتمع كل فرد ماله حسب م إعطاء

روريات بقية الناس إلشباع ض إلىبحاجة  ألنهاجتماعي بطبعه  اإلنسان أنيرى 

 الحياة:

 دارةبإدون م و تتمثل في طبقة الفالسفة الذين ينفراطبقة الحك األولى:الطبقة  -أ

ض يفتر و الكفاءة أساس ىالبالد بالعقل و الحكمة و يختارون عل إدارةالحكم و 

و عدم  وعليهم التنازل عن مصالحهم الشخصية ،35غاية سن  إليتلقيهم تعليما 

ت قد يتعرضوا إلغراءا أنال يجب وتتعارض مع الدولة المثلى  أعمالمزاولة 

 تؤثر علي وظيفتهم؛ و يصفهم بمعدن الذهب.

 نواألم ةلدولا طبقة الجند و المحاربين و تقوم بمهام الدفاع عن لثانية:االطبقة  -ب

 يصفهم بمعدن الفضة. ،اإلقداموسمتهم الشجاعة 

و هم  تسويقه اإلنتاج وة عامة الناس و مهمتهم تحقيق قطب الثالثة:الطبقة  -ج

  .معدن النحاس

حكمة ا الفخص كل قوة من هذه القوى بفضيلة معدنية؛ فالقوة العاقلة فضيلته   

لتي حكمة هي المعرفة اتحقيق الخير العام و جعل معيار ال إليالتي تهدف 

  لغاية.لبلوغ هذه ا أساسيركز علي التعليم كمحور وتخضع لها جميع القوانين 

 إاللم و جديدة للحكم مفضال الحكومة التي تحكم بزمام الع أشكالو يستعرض    

و  علميا للحكم تأهيالما الذي يجبر المحكومين علي طاعة حاكم غير مؤهل 

راع ي االقتاألوليغارشي و الديمقراطي الذي يقوم علو  االستبداديينتقد النظام 

  .علمية أسس ىعل لعجزه و عدم قيامه

 

 ق.م (322 -ق.م  384) والفكر السياسي عند أرسط-اثاني

وهي  "جيراااست"ق.م بمدينة  384طاليس سنة  وأو أرسط وولد أرسط     

 قصر يفطبيبا كان والده  مستعمرة إغريقية علي شاطئ مقدونيا فهو ليس أثينا؛

ث اهتم ه بحيثر فيأاألمر الذي  امنيستاس الثاني والد الملك فيليب حاكم مقدونيا؛

 بالبحوث البيولوجية.

 بأكاديميةلتعميق معارفه و التحق  أثينا إليرحل  السابعة عشرفي سن      

 20) أفالطونوكان عضوا فيها طيلة حياة  ،لمواصلة الدراسات العليا أفالطون
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مقدونيا وكلف بتعليم ابن الملك فيليب  إلىثر بها كثيرا بعد ذلك عاد سنة( فتأ

لعدم االنسجام بينهما انسحب  سنوات ونظرا   (06ست )"األمير اسكندر" لمدة 

بالكثير  اإليقاعأرسطو في الوقت الذي تمكن فيه األمير اسكندر المقدوني من 

 راطوريته.بمإ إلىمن المناطق وضمها 

لدولة افي دراسة  ئي/المقارنمن اعتمد المنهج االستقرا ولأ أرسطو ويعتبر   

 اهرةوالنظم السياسية وتحليل الدساتير وحاول دراسة الحكومة من حيث هي ظ

 .ةارنوالمق اجتماعية، ودراسة الظواهر االجتماعية باالعتماد على المالحظة

 مبادئ أرسطو السياسية: -1

 قوماتهالحكم الذي يستمد أصوله وم السياسة هي فن أنيرى : المدينة الفاضلة-أ

 الحكم السائدة. وأنظمةاألساسية من واقع الشعوب 

لة الدو ألمدينة عنده، يجب معرفة كيف تنشامواصفات  إلىوقبل التطرق    

نتقال ور االالجماعة القروية تمثل د أنفيرى  ،المدينة والتي يميزها عن الحكومة

ع ي مجتمفتذوب فيها الجماعات القروية  الدولة حيث أوالمدينة  إلىمن األسرة 

 المدينة .

يره ز عن غيّ )حيوان سياسي( ويتم اإلنسانالنواة األولى لتكوين الدولة هو  إن   

 المدينة. إلىبانتمائه 

ها بتربطهم والشعب  إليهاالدولة هي المؤسسة الوطنية )المعنوية ( التي ينتمي    

، شعبل الكيد والقوانين التي تسري على عالقة روحية تقوم على العادات، التقال

عب لما نخبة مسيرة يختارها الش أوتنفيذية  هيئةفهي عبارة عن  أما الحكومة

ة ة العاملسياساهي التي تنفذ  ألنهاتمتاز به من قدرة و براعة و موهبة في القيادة 

 للدولة.

ؤونها، ولما تزداد المطالب و تعجز عن تحقي األسرةتهتم      ِ  ِ  ِ  ِ  ِ قها بش 

و  القرية و لما تتعدى مطالب هذه، )القرية( أخرىالتعامل مع تجمعات  إلىتلجأ 

 األخيرلتشكل في  أخرىتصبح بدورها عاجزة عن تحقيقها تتعامل مع قرى 

قيق تح إلى و من القرية وتهدف األسرةومن الفرد  أسمىفالدولة ؛ الدولة المدينة

 الخير العام.

 : شروط المدينة الصالحة -ب

لك ذ إلىنسمة ( و الوصول  ألف 100تكون محدودة السكان ) ال يتجاوز  أن -

 والمشوهين  إعدامو  اإلجهاض إلىيتم عن طريق تحديد النسل أي باللجوء 

 عدموه منع المختلين عقليا من ،مبكرالالزواج  بمنعتحديد الزواج ومراقبته 

  .في سن الشيخوخة اإلنجاب

 لواألفضوفرها على جيش قوي يدافع عنها بت األعداءتكون محصنا ضد  أن -

 تكون ساحلية حتى يسهل تمويلها في حالة الحصار. أن
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ركز ي ،المنجمين والكهنة والحكام و الفالحين و العمال ،تضم عدة طوائف -

تالل الغزو واالح ،الحرب أنعالقة الدولة بالحرب و السلم فيرى  على أرسطو

شر يقسم الب ،فقط اإلغريقصورة عند و التوسع كلها مشروعة للتملك وهي مح

دة لقيانانيون، يتمتعون بحق السيطرة و اوسادة و عبيد، فالسادة هم الي إلى

  .فقط أداةفهم  العبيد أما ،التوجيه

ذية التنفيون، تتولى سن القواني فالسلطة التشريعية اهتم بالفصل بين السلطات،    

 .  تفض النزاعات القضائية فتنظم المحاكم و أماتقسم الوظائف 

 :الحكومات أنواعتصنيف الدساتير و  -2

ن و ز بين نوعين من الحكومات: الصالحة و هي التي تحقق سيادة القانوميّ 

وعة مجم ىإلغير الصالحة و كل واحدة منهما تتفرع  أيبالتالي العدل. والفاسدة 

 :األقساممن 
 و تضم: الحكومات الصالحة: - أ

ادل و و هي حكومة الفرد الفاضل العاقل الع: الدستورية أوالحكومة الملكية -  

ن و يمك نظرا للسرعة في اتخاذ القرارات األعمال إنجازالذي يمكن الدولة من 

 ،أزمات يشعر الملك بالضعف و يواجه عندهاستبدادي  إلىب الحكم قلعيبها في ت

ة دون كالمال األسرة أعضاءتداول السلطة بين وكما يعاب عليه فكرة الوراثة 

 السياسية. تالمؤهال إلىالنظر 

حتكر تالعادلة أي النخبة التي  األقليةو هي حكومة  :األرستقراطيةالحكومة  -

ا تجاهله عيبها فيتمثل في أما مؤهلة علميا، فئة أنهاميزتها والسلطة والعلم 

 لمطالب الشعب.

ءة البنا نظمةاألالشعبية، ويعتبرها من  األغلبيةوهي حكم  الحكومة الديمقراطية:-

فقة حسب قوانين تنال موا األمورفرص متساوية وتسير  األفراد حتمن ألنها

ور التده إلىعنها و تؤدي  أالعيب فيمكن في الفوضى التي تنش أما، األمة

 السياسي.

 على النماذج التالية:و تشمل  الحكومات الفاسدة:-  ب

ناتجة عن فساد الحكم هي حكومة الفرد االستبدادي و ال: الحكومة الطاغية -

  .الفردي الملكي

لحكم اوهي نتيجة فساد  ؛و هي حكومة األقلية الغنية :وليغارشيةاألالحكومة  -

 األرستقراطي.

أو حكومة  هوائهمألو هي حكومة العامة المتبعين : الحكومة الديماغوجية -

 الغوغاء و هي ناتجة عن فوضى الديمقراطية. 
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 07المحاضرة  

 الفكر السياسي الروماني :

 ق.م(43 -ق.م106شيشرون   ) 
 ة يفّسد القيم األخالقية."السياسي " إن ضياع الحقوق                                                                               

 

 خصائص الفكر الروماني: -أوال
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فقهاء ية وع العملي، فقد ظهر في روما رجال سياستميّز الرومانيون بالطاب     

  قانون أكثر من ظهور مفكرين سياسيين، وذلك بسبب بعض العوامل أهمها:

 براعتهم  في اإلدارة وعدم ميلهم لالتجاه الفلسفي. -أ

 اتساع الغزو الخارجي والحروب المستمرة. -ب

 (.بيةركزية الغراالقتناع بعد االنتصار بأفضلية أنظمتهم الحاكمة ) الم -ج

ة لذلك فإن عظمة روما ترجع إلى ما حققته من انتصارات ونظم سياسي    

 وقانونية، ساهمت في إثراء الفكر السياسي على المدى الطويل. 

 مبادئ الفلسفة الرواقية: -ثانيا
وماني الر تتمثل مبادئ الفلسفة الرواقية  بوصفها أهم مصادر الفكر السياسي   

 التالية:ساسية األفي الجوانب 

 .اإللهيةاإليمان بالعناية  -1

 إليمان بالمساواة بين الناس وخضوعهم للقانون. -2

 تمتع الناس بنعمة العقل. -3

 الدولة تعبير عن مصلحة الجميع. -4

 

 

 

 نظرية القانون الطبيعي وقانون الشعوب: -ثالثا

علت من أعن الفلسفة الرواقية التي  القانون الطبيعيأخذ شيشرون نظرية    

 قيمة الفرد، إذ أن  هناك قانونا  طبيعيا  عاما  هو العقل والحق.

مان الز فالقانون الطبيعي هو دستور العالم، وهو خالد ال يتغير بتغيّر   

:" والمكان، ويتساوى أمامه األفراد على أساس العقل، إذ يقول شيشرون

ن قانو قانون البداهة والتفكير السليم، وهوهناك في الواقع قانون حق هو 

بغي ، ينيساير الطبيعة وينطبق على كل الناس، وهو قانوٌن خالدٌ ال يتغيّر

إذ ال يجوز  للناس الخيّرين بمقتضى أحكامه االلتزام بما فيه من أحكام ناهية،

ن أمكن تعطيل أحكامه بتشريعات من صنع البشر، وهذا القانون الطبيعي ال ي

 يدا  حكما  على روما وآخر على أثينا، ولن يكون للناس أبدا إال سيفرض 

 واحدا  هو هللا مشّرع هذا القانون ومفّسره وراعيه."

وحينما اتسع نطاق اإلمبراطورية الرومانية واحتكاكها بالخارج وتعاملها    

مع الشعوب األجانب كان من الضروري تشييد مبادئ وأحكام تحدّد عالقات 

" قانون الرومان باألجانب الذين ال يخضعون لقانون روما فظهر  المواطنين

الذي استقى قواعده من المبادئ العامة والتطبيقات القانونية الشعوب" 

المماثلة في المجتمعات األجنبية، وقد شكلت هذه المبادئ أساس القانون العام 
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ه الذي يطبق على جميع الشعوب، وعلى عالقات الشعب الروماني مع غير

ع ويجيز الرق.   من الشعوب، وهو قانون يشّر 

 الدولة  و السلطة  في   نظر  شيشرون:-رابعا

لٌك في نظر شيشرون المؤّسسة المساهمة، تكون عضويتها م   الدولةتشبه   

؛ ي الحكملة فللجميع، وهدفها تقديم المساهمة المتبادلة ألفرادها وتحقيق العدا

 :جيترتب على هذا المبدأ ثالث نتائو

نبثق تطتها لما كانت الدولة وما يحكمها من قانون ملكا  ألفرادها، فإن سل -1

 من قوة أفرادها مجتمعين، وعليهم حفظ بقائها واستمرارها.

قوة، هذه الاستخدام القوة االستخدام الصحيح يعني ممارسة الناس جميعا  ل -2   

 ورئيس هذه الدولة هو من صنع القانون ذاته.

انون و القأدولة وما يطبق فيها من قانون دائم إلى القانون اإللهي تخضع ال -3  

 األخالقي أو القانون الطبيعي.

يم ضرورة من ضرورات الحياة اإلنسانية لتنظ السلطةيرى شيشرون أن      

ترتبط  ة  الكون إال نتيجة الحياة الجماعية، فهي ظاهرتأمور الناس، فالسلطة ال 

فراد الجماعة وترتبط بالشعب، ذلك أن اجتماع األبشخص الحاكم بل تنبع من 

ع ليس مجتمناشئ من الطبيعة اإلنسانية، وهذا ما ذهب إلية أرسطو في أن قيام ال

 اهنشأ عنيسرة ه ويقوم ببناء أعإال ظاهرة طبيعية، فلما كان اإلنسان اجتماعيا بطب

ل األجيا به امتالمجتمع ثم المجتمع اإلنساني، فالدولة ليست إال عمال  مستمرا  ق

همية أفوق المتعاقبة اقتضى منها قرونا  طويلة، فالسلطة بهذا ترتكز على شيء ي

ون الفرد مهما كانت صفاته، وان تعاون الجماعة بكافة أفرادها وخالل قر

 ومتعددة أمٌر ضروري ألجل عظمة الدولة.
 العدل  و أنظمة  الحكم   في   نظر  شيشرون : -خامسا

أساس قيام الدولة مهما كان شكل الحكومة  العدلأن  يرى شيشرون     

ما ال ية؛  كضياع الحقوق السياسية يفّسد القيم األخالق  الموجودة فيها، ذلك أن

ع ر، ومالعبودية، من منطلق المساواة بين البش فييؤيد شيشرون نظرية أرسطو 

 ن فيذلك يعترف بوجود عبودية كنتيجة للقانون الدولي، حيث يصبح المنهزمو

 .   للمنتصرين الحروب عبيدا  

 ي: ع، وهعن التقسيم التقليدي الشائ ألنظمة الحكمال يخرج شيشرون في تصنيفه 

 لك.هو الموهو النظام الذي ترتكز فيه السلطة بيد فرد واحد والنظام الملكي:  -1

ن تارة موهو النظام الذي ترتكز فيه السلطة بيد فئة مخ  النظام األرستقراطي:-2

 .ناسال

 وهو النظام الذي ترتكز فيه السلطة بيد الشعب.  النظام الديمقراطي:-3

يعتبر القانون الروماني أعظم تراث قدمه العالم القديم للحضارة الغربية   

" إن روما "فتحت"  العالم ثالث باألساس إذ قال عنه الفقيه األلماني" أهرنك: 
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هذا األخير ، والثالثة بقانونها، وكان مرات، المرة األولى بجيشها، والثانية بدينها

 الفتح األكثر سلما  واألبعد مدى." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08  المحاضرة 

 الفكر السياسي الروماني المسيحي:

 م 430 -م 354القديس أوغسطين:  
 ".ةاعالط له  تحق  " حتى الملك غير الصالح  

 : دموقف الكنيسة من القانون و المساواة واالستبدا  -الأو

 : للقانونتقبلت الكنيسة المفهوم الروماني بوجود ثالث مستويات 

 القانون المدني. -1

 قانون الشعوب. -2

ن مستمد ميمان بالقانون اإللهي الاإلالقانون الطبيعي، الذي حّل محله  -3   

 "اإلنجيل".

ثالية اة موعلى هذا اعتبر رجال الدين المسيحيين أن األفراد قد عاشوا حي     

ع سعيدة تقترب من  وجهة نظر الرواقيين، فهي العصر الذهبي، وهذا الوض

دم المثالي تحقق في معيشة األفراد في الجنة، وأن تدهورهم جاء نتيجة ع

أن طاعتهم هلل وارتكابهم للمعصية) الخطيئة األولى "اإلسرائيليات"(، و

 سيحي.الخالص من الشرور الدنيوية يكمن في طاعتهم للقانون اإللهي الم

فلم تؤكد المسيحية )المحّرفة( على وحدة الطبيعة  المساواةأما بشأن      

البشرية، وال بالمساواة بين البشر على غرار ما ذهب إليه الرواقيون من خالل 
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المناداة بالمساواة العالمية، إذ يقّر القديس بولس اليهودي األصل و المؤسس 

ير غالقديم "التوراة" من أن البشر الحقيقي للمسيحية على ما جاء في العهد 

حّرة )أبناء سارة(، وهم اليهود والمسيحيون، المتساوين أصال ، فهناك أبناء 

 تكريسوأبناء جارية ) أبناء هاجر( وهم غير اليهود من الشعوب، وفي هذا 

لفكرة  اليهود األسطورية " شعب هللا المختار"، وعليه فالمساواة تكون في إطار 

تربط بين المسيحيين برباط روحي أقوى من أي رباط دنيوي؛ فما  الوحدة التي

جعله األثينيون لصيقا  بهم، وما جعلته الرواقية لصيقا  بالبشر، وما جعله اليهود 

لصيقا  بعنصرهم، جعلته "المسيحية" لصيقا  بالمسيحيين في نطاق المسيحية ذات 

 التوجه العالمي. 

فراد األ ى أن المعاناة طبيعية، وأن خطيئةفإن الكنيسة تر االستبداد نو ع   

ية مسيحتفرض عليهم الخضوع لنظام الدولة، وعلى هذا يقوم مبدأ الطاعة في ال

لطات، الس التي تنادي بالطاعة المطلقة للحكومات أيا  كانت، طالما أن مصدر كل

لى إيجب طاعة الحاكم طاعة مطلقة، فالخضوع للسلطة الزمنية يعود  وعليه 

 ا في التغلب على الّشر الدنيوي.وظيفته

 آراء القديس أوغسطين السياسية: -اثاني  

 الدولة : مدينة السماء   و مدينة األرض  -1

ن عيرى القديس أوغسطين أن اإلنسان مكون من قوى الّشر الناجمة       

ز غرائحب الذات، وقوى الخير الناجمة عن الروح وحب هللا والتسامي عن ال

لّدتها خلتي انة األرض )مدينة الشيطان( ميّزت الفترات التاريخية الدنيا؛ فمدي

 دينةماإلمبراطوريات السابقة بما فيها اإلمبراطورية الرومانية، بينما 

ار"، لمختاالسماء)مدينة هللا( هي مملكة المسيح تتكون من اليهود" شعب هللا 

 بين الدائمثم الكنيسة واإلمبراطورية الرومانية المسيحية؛ وأن الصراع 

ود  وجالهاتين المملكتين مصيره في النهاية هو انتصار "مدينة هللا"، حيث 

هد  م، فتجالعالإلى نهاية ا نللسالم إال في ظلّها؛ إذ تستمر الحرب بين المدينتي

يقوم ولم، "مدينة هللا" لتحقيق العدالة، وتجاهد  "مدينة األرض" لتكريس الظ

بدي األ الزمان ليكون مصير األولى النعيم المسيح بالفصل بينهما في نهاية

بين  بمجيء المسيح ينتهي التمايزوويكون مصير الثانية الشقاء األبدي؛ 

اضر المدينتين ، فمدينة السماء هي جماعة "المختارين" في الماضي والح

 والمستقبل.

ألهداف ت اذا الدولة فمدينة الشيطان تتمثل في الدول الوثنية، وعليه فإن    

جب لك يمادية المحضة أدنى من الكنيسة ذات األهداف الروحية الخالصة لذال

الم م وسأن تخضع لها، ومتى تحلت الدولة باألخالق والفضيلة كانت أداة نظا

 ومساعدة للكنسية في تحقيق غاياتها، ليسود الوفاق.

 :  الملكية الخاصة -2
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ساس لى أوحمايتها عتقوم الدولة في نظر القديس أوغسطين بإقرار الملكية    

على خالف  أن المالك الحقيقي هو هللا ، لكن تبقى الحيازة والملكية مشروعة،

ات االغتصاب والسرقة، لكن ال يجب على الدولة أن تتدخل لتوزيع الخير

والمناصب على قدر من العدالة والمساواة، ألن ذلك يفتح مجال 

ن أومستحيل، طالما االضطرابات، إضافة إلى أن مثل هذا التوزيع عسير 

صة ية الخالملكالعدالة التامة ال تتحقق إال في المدينة السماوية، فقد كان ضد ا

ة لخاصوعن هذا يقول:" يجب أن يتمتع األبرار بأشياء مشتركة، فالملكية ا

ين لذلك ال يجب على المسيحي في نظر القديس أوغسط هي نتاج الخطيئة"؛

 !أسمىوالما أن "مملكة السماء"  أعلى أن يبكي على شيء فاته في الدنيا ط

 القانون  الوضعي: -3

 ، وألنهيعتبر القديس أوغسطين القانون الوضعي أساس الحياة االجتماعية   

على الجميع احترامه، فقد ظهرت ضرورته نتيجة  من وضع اإلنسان يجب

عة لطبياختالل اإلنسان و"خطيئته"، فبعد أن انحطت قيمة آدم وأصبح مختل ا

اته زاءج"، وتأييد القانون الوضعياال  للعبث بالقانون، لذا وجب تقرير "مي

نينة لطمأابالقوة الالزمة لوقف العابثين و الفاسدين وإصالح سيرتهم وتوفير 

طبيق تقبل للخيّرين، وهذه المهمة هي التي تجعلنا نقّرر السلطة الدنيوية ون

 القوة حفاظا  على الحق والنظام. 

ن وانين من القانون، قانون إلهي وآخر إنساني منبثق من قفهناك نوعي    

 المجتمع وإن كان مشوبا  بعدالة القانون اإللهي.

 الثورة: العدالة   و -4

فات صأكد القديس أوغسطين كثيرا  على العدالة االجتماعية فهي من      

 "مدينة هللا"، وقد اقتبس كثيرا  من أفكار أفالطون.

العدالة فعلى عالقة اإلنسان باهلل،  لعدالةانى مفهوم يبحسب أوغسطين،     

انية، لشهوداخل الفرد بين قوتي الخير والشر لن تتحقق بتلبية مطالب النفس ا

كمن يالة ة بين اإلنسان وهللا، فجوهر العدعيبل تتحقق في حالة الصلة الطبي

، وعن شرلبافي العالقة بين اإلنسان وربه ومنها تنبثق العالقات السلمية بين 

 ". العدالة يقول: " إذا نزعت العدالة فما الدولة إال عصابة من لصوص

 الديني، ن ، دور ديني ودور دنيوي، لكنه يولي أهمية للدوراللفرد دورو    

من ضد السلطة الحاكمة سواء أكانت صالحة أم فاسدة، ف الثورةفال يجب 

 لطاعة." أقواله بهذا الصدد: "حتى الملك غير الصالح تحق له ا

 الحروب العادلة:   -5

هي الحروب التي تّشن بناء على أمر  الحروب العادلةيرى أوغسطين أن    

مقدس، فالرب هو الذي يأمر بالحرب، ولما كانت حروب الرب حروبا  عادلة 

فإنه يحق للحكام شن الحرب دفاعا  عن  الحق، وبهذا تكون حروبهم عادلة، 
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الغربي صارت الحرب ضرورة بعدما كانت  وبانتشار هذا الرأي في الفكر

خطيئة، فجندي المسيح هو الذي يحارب اآلخرين ودون اعتراض، مثلما 

يحارب الشر والخطيئة ولعل هذا ما يعكس الروح الرومانية العسكرية التي 

 كانت تفرض طاعة الرعايا.     

  

 

 09المحاضرة  

 الفكر السياسي اإلسالمي:

 لرحمن بن خلدون:أبو نصر الفارابي وعبد ا
 " من خصال رئيس المدينة الفاضلة أن يكون شجاعاً محباً للعدالة والصدق."                  

 :م( 950 -م  870)أبو نصر الفارابي  -أوالً 

ل م األوو ) المعلطألنه جمع كتب أرس الثانيسمي أبو نصر الفارابي بالمعلم   

 ، ومن أشهر مؤلفاته:شرحهاالذي جمع وهذّب مسائل المنطق( المترجمة و

الجمع بين رأيي الحكيمين  -تلخيص نواميس أفالطون -تحصيل السعادة 

 مبادئ آراء أهل المدينة الفاضلة. -أفالطون وأرسطو

 نظرية الفيض اإللهي: .1

ي فن هللا ا  عر الفارابي باألفالطونية الجديدة في كون العالم يجيء صدورتأثّ   

 ول ينبعث الكائن الثاني وهكذا.صورة فيض، فمن الكائن األ

 ة أنيقول الفارابي:" متى وجد لألول الوجود الذي هو له، لّزم ضرور   

الق يوجد عنه سائر الكائنات، ويكون الصدور بالتدرج بحيث يفيض عن الخ

  ثانٍ  عقل مفارق يعقل ذاته ويعقل الخالق، فبتعقله الخالق يفيض عنه عقل

قها ماء األولى، وهكذا تتدرج العقول ترافوبتعقله ذاته تفيض عنها الس

ند عرية الكواكب المرادفة لها حتى ينتهي وجود األجسام المتحركة حركة دائ

ادة مكرة القمر، أما عالمنا أي عالم ما تحت القمر فهو فاسد ومركب من 

راب صورة والمادة بدورها مركبة من أربع مواد هي الماء والهواء والتو

 والنار." 

 لسياسة عند الفارابي:علم ا.2

لكلمة ية لعلم السياسة بـ " العلم المدني" وهي ترجمة حرف ييسمي الفاراب     

لمواطن في ا"، أي ساكن المدينة / المواطن في المدينة / حياة Polisاليونانية "

لى ؛ وعالمدينة /دستور الدولة أو شكل الحكومة أو النظام السياسي بوجه عام

بحث حص ويعلم السياسة "العلم المدني" بأنه العلم الذي يفهذا عّرف الفارابي 

ن أبغي عن أصناف األفعال والسنن اإلرادية، وعن الغايات واألخالق، وكيف ين

حياة ي الفتكون موجودة في اإلنسان، ومصادر السعادة، وفي كونها ال توجد إالّ 

 األخرى.
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 ي نفسوالغايات، وهيدمج الفارابي بين األخالق والسياسة في الموضوع      

ير توف ن يريا أن السياسة المدنية هي السعي إلىينظرة أفالطون وأرسطو اللذ

مل لة  العل دوالكمال األخالقي ألبناء المدينة بواسطة القوانين والتربية، فعلى ك

)  ديةالم على تمكين الفضائل األخالقية في نفوس المواطنين، ذلك أن الغاية من

 ية الفرد.وهي نفس غا الدولة( هي السعادة

ن علم ر أيتبنى الفارابي نفس الموضوع الذي تبناه أرسطو للسياسة، إذ يقّ      

 العلم المدني( يجب أن يدرس :)السياسة 

ثلى. -أ     المدن الم 

 المدن التي يمكن أن تكون أفضل. -ب  

 المدن الجاهلة أي الشريرة بطبعها. -ج  

 :يالحاجة إلى االجتماع  اإلنسان -3

عض، الب ما يدعو الناس إلى االجتماع في مجتمع هو احتياجهم  إلى بعضهم     

 ي أنوعن هذا يقول: " كل واحد من الناس مفطور على أن يحتاج في قوامه وف

فال يقوم  رده،يبلغ أفضل كماالته إلى أشياء كثيرة ال يمكنه أن يقوم بها كلها بمف

تاج ا يحة يقوم كل واحد منهم ببعض مالكمال إال باجتماع جماعة كثيرة متعاون

 إليه اآلخرون."

 المدينة الفاضلة:  -4

 نال بهاتلتي إن المدينة التي يقصد باالجتماع فيها والتعاون على األشياء ا     

يل لى نالسعادة في الحقيقة هي المدينة الفاضلة، واالجتماع الذي  يتعاون ع

ال به ا ت نتتعاون مدنها كلها على مالسعادة هو االجتماع الفاضل، واألمة التي 

ألمم انت اكالسعادة هي األمة الفاضلة، كذلك المعمورة الفاضلة إنما تكون إذا  

 المدرسةبي بفيها تتعاون على بلوغ السعادة؛ وعن فكرة العالمية فقد تأثر الفارا

ني ع كوالرواقية العتقادها بأن الكون بأسره جوهر واحد وطبيعة واحدة ومجتم

 د ودولة عالمية واحدة.واح

فظ حه على شبّه الفارابي المدينة الفاضلة بالجسم السليم الذي يتعاون أعضاؤ  

  من: حياته ويتكون

 القلب: ويمثله الرئيس. -أ

 .ملحقات القلب: أولو المراتب العليا) الوزراء(-ب

 .األطراف: وهم الخدم أدنى المراتب، وهم يَخد مون وال ي خدَمون -ج

قول يئيس المدينة الفاضلة هو أكمل أجزاء الجسم ، وعن هذا وعليه فإن ر

سبة ة كنالفارابي:" إن نسبة رئيس المدينة الفاضلة إلى سائر أجزاء المدين

 جزاءأالسبب األول ) هللا( إلى سائر الموجودات، ولهذا ينبغي على سائر 

 المدينة الفاضلة أن يحتذي بأفعالها حذو مقصد رئيسها األول." 

  ل رئيس المدينة الفاضلة: خصا -5
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 ينبغي أن تتوفر في رئيس المدينة الفاضلة شرطين أساسيين:

 االستعداد الفطري للرياسة. -أ

 الملكة اإلرادية لتولي أعمال الرياسة. -ب

فالرئيس شخص فوق اإلنسان، أو يكون متلقي للوحي يتوسط العقل    

كيما  حفعل إلى عقله المن الفعاّل، وعن هذا يقول:"يكون الرئيس بما يفيض منه

ذرا  بيا  مننلة وبما يفيض منه إلى قوته المتخيّ   ،فيلسوفا ، ومتعقال  على التمام

اتب ومخبرا  بما هو اآلتي من الجزيئات، وهذا  اإلنسان هو في مكمل مر

ا فهذ اإلنسانية، وفي أعلى درجات السعادة، وهذا هو أول شروط  الرئيس"؛

 ةلذه الحاوه ،ي يصفه الفارابي لمدينته الفاضلة المثاليةهو الرئيس المثالي الذ

 ال تكون إال لمن اجتمعت فيه عدة خصال، نجملها في : 

 أن يكون جيّد الفهم والحفظ و الفطنة. -أ

 أن يكون محبا  للعلم والصدق  والعدل و الرفعة.-ب

 أن يكون الدرهم  والدينار وسائر أغراض الدنيا هينة عنده. -ج

 ا. ة لهون غير شّره لألكل والشرب والزواج، مبغضا  للذات الدافعأن يك -د

 أن يكون قوي العزيمة مقداما  غير خائف وال ضعيف النفس. -هـ

سالمي، اإل عموما  ساهمت آراء الفارابي في توطيد أركان الفلسفة في العالم  

هم فر به ابن سينا ليس في إذ مزج بين آراء أفالطون وأرسطو؛ كما تأثّ 

 ثير من اآلراء والنظريات.كلفلسفة اليونانية فحسب بل في وضع الا
 

 (م1406-م 1322 ) عبد الرحمن ابن خلدون   -ثانيا

 قواعد المنهج  الخلدوني :  .1

مراته مغاسفاره ونشأ ابن خلدون إبان انحالل الدولة اإلسالمية، وكان أل    

ن كويتفي   كبيراضالالسياسية واتصاله بكثير من ملوك النصارى باألندلس ف

ديث الح فلسفته التاريخية، إذ ينتسب ابن خلدون بأسلوبه ومنهجه إلى العصر

د أكثر من انتسابه إلى العصور الوسطى، ولعل هذا من أهم أسباب تزاي

 االهتمام به حاليا .

ط بينه ذ ربإاعتبر ابن خلدون التاريخ علم كيفية وقوع األحداث وأسبابها،     

اب ألسب)فلسفة التاريخ( باعتماد التعليل التاريخي وربط ا  وبين الفلسفة

 بمسبباتها.

ئع ء الوقاتقراتميّز منهج ابن خلدون بالواقعية متجنبا  الوصف المثالي، الس    

معتمدا  على المالحظة والمقارنة وقياس الحاضر بالماضي الستخالص 

التي  جيةاعد المنهالقوانين المتحكمة في سير وحركية الظواهر، فمن أهم القو

 اعتمد عليها ابن خلدون نذكر:

 الشك  والتمحيص) النقد(. -أ
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 قياس الشاهد بالغائب ) المقارنة(. -ب

 الحيطة عند التعميم. -ج

 : أصل  نشأة  الدولة -2

ير يرى ابن خلدون أن االجتماع اإلنساني ضرورة، ذلك أن اإلنسان غ   

الذي اضطره لالجتماع قادر على توفير وسد حاجاته بمفرده، األمر 

س أو رئي والتعاون مع بقية األفراد والجماعات؛ إذ يحتاج هذا االجتماع إلى

بدأ سلطان يقوده و ينظمه، ويحمي األفراد من عدوان بعضهم على بعض؛ في

 ريف،هذا االجتماع باألشياء الضرورية والبسيطة كالزراعة والرعي في ال

 ستمديملّحة فإما أن يكون نبيا   ومع تطور األمر تصبح الحاجة إلى حاكم

 سياسته الشرعية من مصدر إلهي، أو يستند إلى العقل والحكمة.

 : لعصبية  و الدولةا.3

ئرية، لعشااتعني العصبية التضامن االجتماعي وااللتحام القبلي والذهنية     

و  د  وهي كلمة ذات أصول عربية مشتقة من لفظ "َعَصَب" ويعني َربََط وشَ 

ي فوأحاط، وبهذا تعني الترابط واالتحاد؛ فال يوجد لها مرادف  تجّمع

 ."El assabiya"الفرنسية بل ت كتب كما ت نطق

تعتبر العصبية أساس تكوين الدول وانحاللها، و جوهر الحركية   

لعصبية وة اقاالجتماعية، إذ يستحيل على القبيلة تولي الحكم ما لم تستند إلى 

عصبيات ى الرياسة، فال تكون الرياسة إال في أهل أقوالنتقاء الملك األنسب لل

 فالعصبية تهدف إلى الملك وتنقل المجتمع من طور البداوة إلى  طور

رة الحضارة؛ لكن الترف و االنغماس في النعيم يعتبر من  مظاهر الحضا

ل وأهل قبائبالمقابل عامل فساد الدولة ومؤذن بنهاية العمران لكونه يغري الو

 لى االنقضاض، لتتجدّد دورة التاريخ. البداوة ع

 القرابةدم والبالعمران البدوي  ق وام وأساس العصبية باعتبار القرابة  ديع   

ة صبيهناك الع ابالعصب والبيئة وهي مصدر النعرة والحمية؛ وإلى جانبيهم

 بالوقار كالعامل األخالقي أو الديني.

دّد د حوتنقرض، وق يأ و تحيتنش يالدولة في نظر ابن خلدون كالكائن البشر 

 ( تتعاقب عبر ثالثة أجيال.120عمرها بمائة وعشرين سنة )

نة الخشوبوهو طور البداوة، تكون عصبيته قوية لتميّزه  الجيل األول: -أ

 المجد. في والتوحش واالفتراس واالشتراك 

اد نفرواال يتنقلون من البداوة إلى الحضارة بفعل عامل الملك الجيل الثاني: -ب

 بالمجد، تبدأ العصبية في التالشي ليحل محلها الخضوع واالستكانة.

 تتالشى فيه البداوة و الخشونة أكثر ويزداد الترف الجيل الثالث: -ج

ف واالنغماس في النعيم، فيصبح عالة على الدولة فتسقط العصبية وتضع

 .غالبلع االدولة أمام األعداء، فتحدث التبعية ذلك أن المغلوب مولٌع بإتبا
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 :  الخالفة  .4

بل  مان،يرى ابن خلدون أن الخالفة/ الحكم ليست من أركان وعقائد اإلي    

 سيلةوهي شأن شؤون التنظيم االجتماعي بغية تحقيق المصلحة العامة، وهي 

ام م بالمهلحاكلحماية الدين عبر تولي القيادة السياسية، وعلى هذا يقوم الملك/ا

لملك افات صة.)عدم الفصل بين السياسة والدين(؛ ومن الدنيوية والمهام الديني

جب يأن تكون كلمته مسموعة ويكون اآلمر الناهي، الحامي للثغور ولذلك 

 على الجيش أن يخضع له، كما يقوم بجباية األموال.

ا  وإذا غلّب الملك شهواته وأصدر وتعسف في السلطة بإصداره أحكام   

ى ن إلود الفوضى ويتمرد الناس فيحتكموجائرة فإنه سيفقد طاعة رعيته فتس

 الشريعة تجاوزا  لهوى الملك القاضي بالغلبة والقهر.

 :تأثير العوامل الجغرافية .5

امل الع اهتم ابن خلدون  بدراسة العالقة بين البيئة واإلنسان، إذ أن    

ور في دله  لمناخ المعتدل  أو الحاراالجغرافي يؤثر على المظاهر العمرانية ف

هلها أكون ب لوان البشرة والطباع، ففي نظره يتميّز سكان  المناطق المعتدلة أ

 ألقاليمأن اوأعدل جسما  وق واما  وأخالقا  وأديانا  وأكثرهم نشاطا  وشجاعة، 

 .البعيدة عن االعتدال يكون أهلها أبعد عن االعتدال في كل أحوالهم

مل الع ة كالعالقة بينكما لم يغفل ابن خلدون دور العوامل االقتصادي    

 والقيمة والعوامل النفسية ودور التربية في المجتمع.

 

 
 
 

 

 

  10المحاضرة  

 الفكر السياسي في  العصر الحديث:
 م1679 -م1588توماس  هوبز:  

 ".اإلنسان ذئب ألخيه اإلنسان "   

 العصر الحديثالفكر السياسي في  مالمح  -أوال
 

لعصر الحديث بمحاولة تشييّد فلسفات وأنساق تميّز الفكر السياسي في ا     

متكاملة تتماشى مع سائر األنساق العلمية واالجتماعية واألخالقية 

واالقتصادية، فقد حاول معظم فالسفة هذه الحقبة البحث في أصول الدولة 

أشكالها؛ وقد دار الفكر الفلسفي ووكيفية نشأتها أو قيامها وغاياتها وأركانها 

العقد  -السيادة، -الحرية،-ث على محاور رئيسية، أهمها:السياسي الحدي
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الحق اإللهي التي قاومت  بحركة اإلصالح الدينياالجتماعي؛  كما تأثر 

) نظرية التفويض اإللهي( واحتكارهم للسلطة وتعسفهم بها، فمن  للملوك

 المالمح الكبرى للعصر الحديث: 

 بداية ظهور الدولة الوطنية واالقتصاد الحديث. -أ

 بوادر الفكر الديمقراطي الحديث.  -ب

 ي.نسانالنزعة الفردية  والليبرالية  واعتبار الفرد محور السلوك اإل  -ج

 الميل إلى القوة في الممارسة السياسية. -د

 اتخاذ موقف من الدين واألخالق ) العلمانية(.  -هـ

  فكرة العصر الطبيعي-ثانيا   

جتمع الم فراد قبل انضوائهم في ظلكانت فكرة العصر الطبيعي تعني أن األ     

رف السياسي، كانوا يعيشون في مجتمع تسوده القوانين الطبيعية التي تعت

رية بالحقوق الطبيعية لكل فرد منهم، وهي فكرة افتراضية غايتها تأكيد ح

ة جه ي منبومساواة األفراد فيما بينهم من جهة، وإرجاع السلطة إلى أصل شع

 كرة اتجاهين متباينين:أخرى وقد اتخذت هذه الف

ن م تكوّ يلة، ثيعتبر أن العصر الطبيعي قد تميّز بالبساطة والفض :االتجاه األول -1 

ة أن سانيالمجتمع السياسي الذي قضى على هذه السعادة والفضيلة، وأن على اإلن

 تعمل دائما  للرجوع إلى هذا العصر السعيد.

ا ا فيهبم، نت تسوده شريعة الغابيرى أن العصر الطبيعي كا :االتجاه الثاني -2

من مساوئ وظلم، وأن تكوين المجتمع السياسي هو الذي قضى على هذه 

  تعمل تتجاوز شريعة الغاب  ومساوئها أن حتىالمفاسد، لذلك على اإلنسانية 

 دائما   للحفاظ على التكوين السياسي المتمثل في الدولة.

 فلسفة القانون الطبيعي -ثالثا

درسة فة القانون الطبيعي إلى العصر اإلغريقي ومن ثم إلى المتعود فلس   

فق مي المتلعالاالرواقية التي نّظرت للقانون الطبيعي معتبرة إياه بمثابة القانون 

 .لجميع الناس في العالمالحرية والمساواة والملكية كحقوق طبيعية مع 

لى ذلك عخالق، لوهذا القانون هو دائم وأبدي ويقود البشر إلى الفضيلة واأل  

 اسهاكل القوانين والقيم والعادات أن تخضع للقانون الطبيعي أيا  كان أس

 .ومنشؤها

  نظرية العقد االجتماعي  -رابعا

تنطلق نظرية العقد االجتماعي من فكرة مؤداها أن تطور الحياة في العصر    

ها إلقامة الطبيعي أوجد ظروفا  اضطرت الجماعة البشرية إلى االتفاق فيما بين

نشئة للدولة ليست جديدة بل كأكثر  نوع من التنظيم السياسي، هذه الفكرة الم 

األفكار والمبادئ السياسية األخرى تعود بجذورها إلى  "التوراة" ) العهد 
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القديم(، ثم قدّمتها المسيحية ألوروبا خالل العصور الوسطى، وقد اتخذت فكرة 

 ل مفكر، فمنها:  العقد صور مختلفة وفقا  لوجهة نظر ك

 لحقة.صورة العقد الذي يبرم بين هللا والشعب للحفاظ على العقيدة ا -1

م البعض لتكوين المجتمع المنمع صورة العقد بين األفراد بعضهم  -2 ظ 

 ألمورهم.

 .صورة العقد بين الحاكم والمحكومين لضبط االلتزامات وتحديدها -3 

 ) العالقات الخارجية(.صورة العقد بين المجموعات البشرية  -4 

إذ  لملوك،كان لنظرية العقد االجتماعي أثر في تحطيم نظرية الحق اإللهي ل  

يد امه تأكق و أوجد المفكرون السياسيون بفضلها تفسيرا  مدنيا  للسلطة السياسية

  حرية الفرد وحقوقه في المجتمع السياسي.

 آراء توماس هوبز السياسية -خامسا

 ة األولى:الحالة الطبيعي .1

 مساواة،بال ينتقد "توماس هوبز" كون الناس في الحالة الطبيعية قد امتازوا   

منابع  ةالثفقد نتجت حالة الكفاح في سبيل البقاء والمحافظة على الذات عن  ث

 رئيسية هي:

 المنافسة الدائمة بين الناس في سبيل تحقيق الرغبات. -أ

 ر والريبة والشك مما يفوقالخوف الدائم واإلحساس المستمر بالخط-ب

.  اإلنسان قوة  وذكاء 

م التمني  المستمر لإلنسان أن يحوز إعجاب اآلخرين به، كشخص أعظ -ج

إلى  ريبةلة المنافسة والاتفوقا  ومجدا ، وعن هذا يقول هوبز: " لقد أدت ح

سعى ي، ما دام كل إنسان عدو لكل إنسان، ال حرب الجميع ضد الجميعحالة 

 وحشيةومصلحته ومنفعته الشخصية فقط، فقد كانت الحياة فقيرة إال لتحقيق 

ألولى ايعة لقد كانت حالة الطب .ومنعزلة  فأصبح اإلنسان ذئٌب ألخيه اإلنسان

كان حالة طمع وأنانية وحرب، وكان اإلنسان منبع كل الشرور واآلثام، ف

شك ليصّوب سالحه باستمرار تجاه اآلخرين، وكان قلبه مفعما  بالخوف وا

ِ  يعيش في جماعة من الذئاب".  "الريبة باختصار و َ  لقد كان ذئبا

 أصل نشأة  الدولة: .2

 بل قيامان قيفّسر توماس هوبز أصل نشأة الدولة انطالقا  من أن اإلنسان ك    

، الجماعات يتصارع لتحقيق منفعته الخاصة دون مراعاة مصالح اآلخرين

 لحربلقانون الغاب الذي تسده ا األمر الذي جعل الحياة اإلنسانية تخضع

 والخوف والوحشية.

وبدافع غريزة الحياة واالستمرار إلى البحث عن شروط تحقق له العيش     

في سالم، فالحرص  على الحياة كان دافع الفرد للحرب مع غيره، كما كان 

السبب ذاته لمعرفة الحاجة إلى األمن واالستقرار لتحقيق الرغبة نفسها؛ ومن 
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لمنطلق افترض هوبز أن الحالة الطبيعية لإلنسان هي حالة حرب هذا ا

وصراع دائمين، وبغية محافظة األفراد على أمنهم واستقرارهم تنازلوا عي 

حقوقهم الطبيعية وحرياتهم الخاصة وتفويض أقواهم ليمثل سلطة مركزية 

 قوية.     

 العقد االجتماعي: .3

ن د بيهو ذلك االتفاق الذي يعق يرى توماس هوبز أن العقد االجتماعي    

تزموا د الاألفراد الذين قّرروا أن يكون لهم ملك يمثل السلطة المركزية، وق

 يخضعبالتخلي عن حرياتهم للحاكم دون أن يكون الحاكم طرفا  في العقد و

 قد.لذلك فهو فوق القانون وفوق الع للقوانين التي تطبق على األفراد،

ات للحاكم باتخاذ القرار همحاحرياتهم وسم يعد تنازل األفراد عن    

تحمل يل بكف أمراإللزامية لتمكينه من خدمة المصلحة العامة وتحقيق العدالة 

 هذا كل األعباء دون تقاسمها مع هيئة أخرى، ويسمى المجتمع الناشئ على

لتعاقد ذا االنوع من العقد بمجتمع المصلحة المشترطة والدافع الذي أدى إلى ه

رام احت ز هو عدم إمكانية حدوث االتفاق التلقائي بين األفراد علىحسب هوب

حق ال يكل منهم حقوق اآلخر لهيمنة األنانية وحب الذات، وبمجرد السلطة ف

 إنه يجبكم فألحد من األفراد التمرد عليها أو فسخ العقد، حتى وإن استبد الحا

م لحاكاباستطاعة أن ي ترك ليوم اآلخرة لي حاسب على أعماله، كما أنه ليس 

 هوبزفالتخلي أو التنازل عن سيادته ألن ذلك يؤدي إلى نشوب حرب أهلية؛ 

ي متحكم فه اليعتبر الملك المسؤول الوحيد عن إلغاء القوانين وتعديلها، كما أن

 د.السلطة الكنسية، وعليه فالحكم المطلق في نظره ضروري لحماية البال

 :بز في النقاط التاليةوإجماال  يمكن إيجاز أفكار توماس هو

سان لهيمنة نزعة الشر في اإلن حالة حرب الكل ضد الكل * العصر الطبيعي:

    المحافظة على النفس.إلى  والسعي

ة لمحافظاألفراد وحدهم إذ ليس الحاكم طرفا  فيه فبإمكانه ا أطراف العقد: *

 على حقوقه الطبيعية. 

ية( الطاغ)قوقهم وحرياتهم للحاكم تنازل األفراد كليا  عن كل ح :جوهر العقد *

 مقابل توليه المحافظة على حياتهم.

من ير األعلى األفراد طاعة الحاكم ما دام قادرا  على توف :* التزامات العقد

 لهم، وهو غير ملزم بنصوص العقد ألنه لم يكن طرفا  فيه.

 السيادة تكون مطلقة وتكون لشخص أو مجموعة أو لشعب * صاحب السيادة:

 نازل عنها وال يمكنه استرجاعها.يت

ار الختيالسلطة هي التي تخلق المجتمع ولألفراد ا :ة* طبيعة السلطة التنفيذي

 بين الحكم المطلق أو الفوضى المطلقة. 

 نظام حكم استبدادي والسلطة فيه مطلقة للحاكم.  * نظام الحكم:
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 11المحاضرة  

 الفكر السياسيى الحديث:

  جاك روسو و جان  جون لوك
 ".القانون  تنتهي سلطة  ماعنديبدأ   الطغيان "

 م(1704 -م1632) آراء جون لوك السياسية -أوال

 مفهوم العقد االجتماعي -1

يرى جون لوك أن األفراد تعاقدوا وتخلوا عن جزء من حقوقهم الطبيعية    

عتبر للسلطة الحاكمة لتمكينها من المحافظة على األمن وحماية حقوقهم، إذ ي

تزامات وعليه واجبات، ألن التعاقد ال يكون من لالحاكم طرفا  في العقد يتحمل اال

طرف واحد، بل من الطرفين، كما يفرض خضوع الحاكم للقانون ألن الحكام 

 نسانية.إلفي نظره طغاة ومصدر مآسي ا

  نشأة الدولة: -2

 عيةالطبي على خالف ما ذهب إليه توماس هوبز، يرى جون لوك أن الحياة    

وأن  قبل العقد االجتماعي لم تكن متوحشة، بل كانت تحتوي على عدة مزايا،

ة خدم الناس تعاقدوا بهدف تحسين وضعيتهم وإنشاء دولة أو حكومة قادرة على

 المجتمع والدفاع عن مصالح أفراده.

 بين لك بتخويلها وظيفة التوفيقذوقد أعطى أهمية كبرى لدور الحكومة و   

حق  ترامالوضعية والقوانين الطبيعية، إذ على السلطة التنفيذية اح القوانين

 .اعيالملكية والسهر على عدم خرق القوانين التي ينص عليها العقد االجتم

ي حق لمانففي نظره ال يجب اإلقرار بمبدأ السلطة المطلقة، بل للنظام البر   

 لشعبمجموعة من اإصدار القوانين نيابة عن الشعب، وبهذا يكون النفوذ بيد 

 تكون منتخبة وكفيلة بتمثيل مصالحه.  

 الحق في الثورة:-3
، وحتى المنتصر في حرب ا  في نظر لوك ال يمكن ألي معتدي أن يكسب حق   

في حريتهم عادلة ال يستطيع أبدا  أن يكسب حقا  يتعارض مع حق المغلوبين 

لذلك ال يمكن تبرير وملكيتهم، فالصالحية األخالقية والقوة شيئان مختلفان، 

وجود حكومة تبدأ عن طريق القوة، وفي هذا تأييد للشعوب في مقاومة الطغيان 

ير الحكومة عندما تخون األمانة التي ة الثورة، فمن حق الشعب تغيّ يوشرع
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عهدها إليها الشعب؛ فالطغيان يبدأ عندما تنتهي سلطة القانون، أي عند انتهاك 

ين، وعن هذا يقول: " الشرطي الذي يتجاوز حدود القانون وإلحاق األذى باآلخر

سلطاته يتحول إلى لص أو قاطع طريق، كذلك من يتجاوز حدود السلطة 

ج رمه المشروعة سواء أكان موظفا  رفيعا  أو وضيعا ، ملكا  أم شرطيا ، بل إن 

دَ بها إليه."   يكون أعظم إذا صدر عمن عظ مت األمانة التي ع ه 

   يجاز أهم أفكار جون لوك في التالي:وبشكل عام يمكن إ  

انون قدة التبادل المنافع والتمتع بالحقوق والحريات في ظل سيا * العصر الطبيعي:

 الذي يضمن حق الحياة والحرية والملكية.

 يكون العقد االجتماعي بين األفراد والسلطة الحاكمة. :* أطراف العقد

الحاكمة قصد حماية  قهم للسلطةتنازل األفراد عن جزء من حقو جوهر العقد: *

  الجزء اآلخر دون أن يفقدوا حرياتهم.

ريات على الحاكم االلتزام بنصوص العقد واحترام حقوق وح * التزامات العقد:

 األفراد ويجوز الثورة عليه إذا خالفها.

 مالهاالشعب أو األغلبية هم أصحاب السيادة ويستطيعون استع * صاحب السيادة:

 وهي تتمثل  في السلطة التشريعية.متى أرادوا، 

حق في للشعب حق اختيار السلطة التي تحكمه وله ال :طبيعة السلطة التنفيذية *

 تغييّرها إذا ما أخلّت بالعقد.

لمان ي البرنظام الحكم تمثيلي والسلطة فيه مقيدة برأي األغلبية ف نظام الحكم: *

 الذي تقتصر عضويته على الم الّك.

 م(1778 -م 1712) السياسية ن جاك روسو اجآراء  -ثانيا 

 العقد االجتماعي: -1

ة عقد ن جاك روسو إلى  إقاماتدفع الرغبة في تحقيق الوحدة وفي نظر ج     

 بعيةتاإلطار  هذااجتماعي بين األفراد والسلطة الحاكمة، وتعني الوحدة في 

ط كما د فقألفرالألفراد إلى المصالح العامة، فالعقد ليس بين االمصالح الخاصة 

ك، ن لوذهب إليه توماس هوبز، وال بين األفراد والحاكم كما ذهب إلى ذلك جو

طة اتحاد الجميع، أي أن كل واحد يضع شخصه وكل قدراته تحت سلببل يكون 

 .اإلرادة العامة، أي أن كل واحد جزء ال يتجزأ من الكل

السياسي الذي ينشأ السلطة والنظام  حولفنظرية العقد االجتماعي تتمحور     

عن تعاقد األفراد واتفاقهم، فقد كانت الحالة الطبيعية خيّرة، حيث سادت الحرية 

والمساواة، ونتيجة للتفاوت في امتالك الثروات والتقدم المدني بدافع من 

م األمن، فأدى ذلك باألفراد إلى التنازل عن اعدنالحروب والفوضى سادت حالة ا

عامة مقابل الحصول على األمن واالستقرار، وعن هذا حقوقهم لصالح اإلرادة ال

" كل فرد يتنازل إراديا عن حقوقه ليصبح الجميع  في وضع  يقول روسو:
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متساوي، وهذا التنازل ليس لشخص معين ولكن للمجموع ككل؛ وعليه فالتنازل 

 لإلرادة العامة الجماعية التي هي الكل  الناتج عن العقد."

 السيادة والقانون:-2

 شترىتن جاك روسو أن الشعب هو السيد وأن سيادته ال تباع وال ايرى ج     

 ي وسعفنها ال ترتبط  بالوعود وليس إوغير قابلة للتحويل أو التصرف فيها، 

 الشعب أن يتنازل عنها، فهي وحدة تتجزأ.

 طاتالسلن جاك روسو بتقسيم امونتسكيو ال يقبل جوعلى خالف جون لوك  و   

وهي  لشعب، والسيادة في نظره تعبير عن اإلرادة الكلية العامة لاوالفصل بينه

د ال حتتميّز بعدم خطئها، فهي معصومة، وغير خاضعة للمساومة، وال يحدها إ

 وحيد هو حقوق الفرد في التملك وفي الحرية.

 :  أهمية التربية-3 

ن يولي جون جاك روسو أهمية بالغة للتربية و األخالق والدين، أل   

د حكومة قد تتقهقر وتخون السيادة، لذلك ال قيمة وال جدوى من وجوال

ورة لألخالق واآلداب، لذلك فإن األمر يتطلب ضرمؤسسات بدون مراعاتها 

لك إال قق ذاالهتمام بإعداد المواطنين بغية تحقيق التضامن والتآلف، ولن يتح

          نية.الوطوالفضيلة وأداء الواجبات  بالتربية والدين غرس قيمة حب الوطن

لجوانب يمكن إجمال أهم آراء جون جاك روسو بشأن العقد االجتماعي في ا     

  التالية: 

ة لمدنيحياة مثالية تسود أفرادها الفضيلة والسعادة، لكن ا * العصر الطبيعي:

  .أفسدتها

 زة عنلمميّ يكون العقد االجتماعي بين األفراد واإلرادة العامة ا :* أطراف العقد

 المجموع.

 ة قصدتنازل األفراد عن كل حقوقهم وحرياتهم الطبيعية للجماع * جوهر العقد:

شأ م تنإنشاء اإلرادة العامة، واالستعاضة عنها بحقوق وحريات مدنية، ومن ث

 الدولة التي تعبر عن إرادة الجميع.

عامة، وجوب خضوع األفراد والحاكم على السواء لإلرادة الالتزامات العقد:  *

 وتجوز الثورة على الحاكم إذا انحرف عن أهداف العقد.

رة اإلرادة العامة صاحب السيادة المطلقة، وتمارسها بصو * صاحب السيادة:

 مباشرة من خالل االجتماعات العامة، وسيادتها هذه دائمة ومستمرة. 

غبات السلطة الحاكمة هي وكيل عن الشعب لتنفيذ ر طبيعة السلطة التنفيذية: *

 .  ادة العامة، وللشعب الحق في تنحيتها إذا ما خالفت تلك اإلرادةاإلر

 رادةنظام الحكم ديمقراطي مباشر والسلطة فيه تكون مطلقة لإل نظام الحكم: *

 العامة الممثلة للشعب. 

 قد نظريات العقد االجتماعي: ن-ثالثا
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روبا وعرفت نظريات العقد االجتماعي بمختلف آراء روادها تضاؤال  في أ    

قابلة ية التعتمد على الدراسات التاريخ نتيجة تقدم العلوم وظهور فلسفات جديدة

 ، ومن بين مآخذها:للنقد والتمحيص، وليس مجرد االستنباط والتخمين

 فكرةة لدولفكرة العقد التي تعتبر أساس نشأة الجماعة المدنية المنظمة أو ا -1

 صحتها.  ، إذ ليس هناك شواهد تاريخية تدل علىخيالية

ل لحصوأن فكرة العقد االجتماعي تعاني من التناقض نتيجة عدم إمكانية ا -2

 على رضا جميع األفراد، رغم كون عنصر الرضا ركن أساسي ال يتم العقد

 بدونه. 

اع إلقطفكرة العقد كانت سالحا  شهرته البورجوازية الصاعدة في مواجهة ا -3

وم تي تقعن طريق التشكيك في األسس الوالملكية، وبغية االستيالء على الحكم 

 عليها سلطتها وإشعال الثورات العنيفة المتتالية.
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 12  المحاضرة

 الوظائف و الـــدولــــة : المفهوم  و األركان

 
 "اإلكراه على األمر و بالقدرة   الدولة تتمتع  "    

 أصل نشأة الدولة -أوال

لك اختلفت اآلراء حول مفهوم الدولة و أصل نشأتها و لعل السبب في ذ

تاريخ  هة وجمن التباين المالحظ بين الدولة القديمة و الدولة الحديثة  إلى يعود

 اريخظهور الدولة األولى من ناحية ثانية.لذلك فالبحث في أصل الدولة و ت

هرة ة ظاور العسيرة إن لم تكن مستحيلة، و ذلك ألن الدولمظهورها يعد من األ

ع عل ماجتماعية و يرجع أصلها إلى الحضارات القديمة، و هي في تطورها تتفا

 ريات ووقد ظهرت العديد من النظ؛ سائدةاالجتماعية الواألوضاع االقتصادية 

 المذاهب المفسرة ألصل الدولة و منها:

 هورظيرجع أنصار هذا المذهب أصل نشأة الدولة و  :يةالتيوقراط  المذاهب  -1

نهم ه فإ، و علي) نظرية التفويض اإللهي( هللا مرده إلىالسلطة  فكرة أن مصدر

 حقوقه يمنحها لمن يشاء يطالبون بتقديسها لكونها من صنعه و حق من 

لى إيرى أصحاب هذه المذاهب أن نشأة الدولة يعود : جتماعيةاال مذاهبال  -2

 القهر و السيطرة.وعامل القوة 

سلطة و ترجع هذه النظريات أصل الدولة و مصدر ال : ديمقراطيةالمذاهب ال  -3

 لإلرادة العامة للشعب.

عل و تتحد م بمجموعة من العوامل تتفاتفسر الدولة عنده:   تاريخيةالمذاهب ال  -4

 .كظاهرة تاريخية الدولة محصلة عنهاتنشأ كومع الوقت  

 

 الدولة  مفهوم  -ثانيا

ديد نظرا لوجود التصورات المختلفة و التي سبق اإلشارة إليها حول تح

عرض أصل و نشأة الدولة فقد انعكس ذلك مباشرة على تعريفها لذلك سوف نست

 :للدولة انونو والباحثين و كذا فقهاء الق تي جاء بها الفالسفةالتعريفات ال بعض

 عرف الدولة بأنها" مجموعة من "كاري دي مالبيرج"الفقيه الفرنسي  -

يه فجماعة معينة لاألفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص ، يعطي 

 مر واإلكراه ".األسلطة عليها تتمتع ب

لى عة بأنها " جماعة من األفراد تقطن األستاذ محسن خليل يعرف الدول -

سلطة لنها وجه الدوام واالستقرار، إقليما جغرافيا معينا، وتخضع في تنظيم شؤو

 سياسية، تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها " . 
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الدولة في كتابهما  اعرف بطرس غالي و الدكتور خيري عيسى األستاذ -

ي فائمة وعة من األفراد يقيمون بصفة د"مجم " بأنهاعلم السياسة إلى "المدخل

  ."مةالحكوتسيطر عليهم هيئة منظمة استقر الناس على تسميتها  معين،إقليم 

  أركان الدولة  -ثالثا

ن أغير  يوجد خالف بين الدراسات واألبحاث على عناصر الدولة األساسية 

، ملياإلق و) الشعب ( السكانوهي: ثالثة أركان أساسية،معظمهم يركز على 

  .(السياسيةالسلطة الحكومة )و
  السكان ) الشعب (: - 1

هم مجموعة من األفراد تربطهم روابط االنسجام والرغبة في العيش  

ال إدولة و بالرغم من أهمية هذا العنصر في قيام ال، المشترك مع بعضهم البعض

ئات مضم ل تكشرط لقيام الدولة ، فهناك دو لتعداد السكانال يشترط حد أدنى أنه 

 أنب لكن يجبضعة أالف، الماليين من السكان ودول أخرى ال يتجاوز تعدادها 

يكون هناك عدد كاف من األشخاص من أجل تنظيم العالقة بين الحاكم 

 العائلة أو القبيلة. مفهوم طار الذي يتجاوزاإلفي و والمحكوم 

 
 اإلقليم: -2

 ليم أني اإلقفالسكان، ويشترط بعد  ةفي الدرجة الثانية من األهمي اإلقليميأتي 

دول ن التفصلها ع يكون محددا بحدود ثابتة تسمى بالحدود اإلقليمية السياسية 

ليم اإلق الجوي و اإلقليمو يشمل اإلقليم إلى جانب اليابسة  ،المجاورة األخرى

 مندءا بميال  12البحري بالنسبة للدول الساحلية حيث يمتد هذا األخير لمسافة 

 ولة.أراضي الد

ل المجا بحر ( هو و جو و السياسي للدولة بأبعاده الثالثة ) أرض اإلقليمو   

 الذي تمارس فيه الدولة سيادتها. 
 (:السلطة السياسية الحكومة)- 3

 ة نظرالدولركنا جوهريا و أساسيا في قيام ا أو الحكومة تعد السلطة السياسية

 ها وعات حيث تمارس سلطتلكونها العنصر المميز للدولة عن غيرها من الجما

ما ينص قا لو وف اسيادتها على جميع األفراد الموجودين فوق إقليمها إال استثناء

 القانون الدولي.عليه 

خضع تسية فالبد لقيام دولة من الدول أن توجد بها هيئة حاكمة بمعني سلطة سيا

 و تقوم هذه الحكومة ،السكان لقراراتها و تفرض وصايتها على اإلقليم

و  إلقليمدارة شؤون ااإلالقضائية التي تلزم و التنفيذية والتشريعيةالوظائف ب

هم و أمن دمن أي اعتداء خارجي يهد   األفراد ولحمايتهماستغالل موارده لمصلحة 

 استقرارهم.
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 أنهام أي سلطة ذات اختصاص عا بأنها ة السياسية داخل الدولةالسلطوتمتاز     

تم ، التي تهاألخرىبعكس السلطات  الدولة، تشمل جميع جوانب الحياة داخل

لدولة تميز ا أنها أيضاوتمتاز السلطة  األشخاص.بتنظيم جانب معين من حياة 

ة ا سلطاألمة ال يوجد لقيامه أماعن األمة فالدولة يجب لقيامها وجود سلطة 

  سياسية .
 خصائص الدولة -رابعا

 :ة أهمهاتتميز الدولة عن غيرها من المنظمات بخصائص رئيسي

م قط قيافال يكفي توافر األركان الثالثة السالفة الذكر  الشخصية المعنوية: - 1

الدولة، بل يجب أن تكون متمتعة بالشخصية الخاصة بها منفصلة عن 

 األشخاص المكونين لها، و التي تبقى مالزمة لها مادامت قائمة.

ل تحم واب الحقوق والدولة بمنحها الشخصية المعنوية تكون بذلك أهال الكتس 

 الطبيعيين. دنها في ذلك شأن األفراأااللتزامات ش

 النتائج التالية؛الشخصية المعنوية للدولة و يترتب على 

 ها .ين لتعتبر الدولة وحدة قانونية مستقلة ومتميزة عن األفراد المكون -أ

 يرهما تغتبقى نافذة م الدولة،المعاهدات واالتفاقيات التي أبرمتها  إن -ب

 فيها.شكل الدولة أو نظام الحكم 

ها أو م فيتبقى التشريعات سارية في حالة تغيير شكل الدولة أو نظام الحك -ج

 تلغ.القائمين عليها ما لم تعدل هذه التشريعات أو 

 لدولة.باق حيل اتغييرإن االلتزامات المالية تبقى نافذة بغض النظر عن أي  -د

ي أعن  قائمة ببقاء الدولة بغض النظر حقوق الدولة والتزاماتها تبقى -هـ

 الدولة.يلحق بشكل  اتغيير
 :السيادة  -2

لطة لوها س  يعتكون لها الكلمة العليا التي ال أنإن تمتع الدولة بالسيادة يعني 

ا تبارهوهذا يجعلها تسمو على الجميع وتفرض نفسها عليهم باع ،أخرىأو هيئة 

 ،خرىاألت منبع السلطا أنهاعني وببساطة سلطة آمرة عليا. لذلك فسيادة الدولة ت

ياسية الس فالسيادة أصلية ولصيقة بالدولة وتميز الدولة عن غيرها من الجماعات

 األخرى .

 و تتجلى سيادة الدولة في المظاهر التالية:

 .الدولة تبسط السلطة السياسية سلطاتها على إقليم أنوهو  :الداخليالمظهر  -أ

 مره التي تتمتع بالقرار النهائي .بحيث تكون هي السلطة األ

 ) أخرىيعني استقاللية الدولة وعدم خضوعها لدولة  المظهر الخارجي: -ب

 . خارجي مرتبطة باالستقالل (السيادة بالمظهر ال

 

 أشكال الدولة -خامسا
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 :الدولة البسيطة -1

ط أبس يقصد بالدولة البسيطة كما يدل عليها اسمها، الدولة التي تبدو في

ا ها ككتلة واحدة من الناحية الداخلية و الخارجية، حيث تباشر فيهصور

ة ريعيالسلطات التنفيذية من طرف هيئة واحدة، و لها دستور واحد و هيئة تش

 واحدة و شخصية و سيادة واحدة إلى جانب وحدة القضاء.
 الدولة المركبة: -2

هداف ألتحقيق  مجموعة دول اتحدت أو دولتين،و تتألف الدولة المركبة من    

وع ة ونفتوزع سلطات الحكم فيها على الدول المكونة لها تبعا لطبيع مشتركة،

 بينها. االتحاد الذي يربط 

 وظائف الدولة -سادسا

، قسم وظائف الدولة إلى نوعين هما الوظائف األصلية أو األساسيةنت   

 والوظائف الثانوية أو الفرعية.
 ة:الوظائف األصلية أو األساسي  – 1

 ظيفة الدفاع عن أمن الدولة الخارجي.و -أ 

 حفظ األمن الداخلي. ةظيفو -ب

لى وظيفة تحقيق العدالة، و ذلك عن طريق السهر على تطبيق القانون ع -ج

 كافة أفرادها دون تمييز.

 لى عاتقإن هذه الوظائف األصلية تشكل الحد األدنى من المهام التي تقع ع   

 س الذي يبرر وجودها.التي تعتبر األساوالدولة 
 الوظائف الثانوية أو الفرعية: -2

و لهذا  هذه الوظائف باألمور االقتصادية و االجتماعية و الثقافية، تتعلق

ففي ظل  هناك إختالفات مذهبية في تقدير هذه الوظائف و تعدادها

ع عن لدفااإليديولوجيات السياسية الليبرالية التي تعارض تدخل الدولة بحجة ا

ة وظائف الدول قيات الفردية ضد أي قيد يقف في وجه انطالقها تضييالحر

حت تنها الفرعية لتتركز في بعض الواجبات و المهام التي ال يمكنها التخلي ع

 أي مبرر كان.

 على الطرف األخر توجد إيديولوجية أخرى تقف من مبدأ تدخل الدولةو 

كه من تمتل به من سلطة و ماموقف الدفاع الكامل بحجة أن الدولة بكل ما تستأثر 

و  اديةهي األقدر على تحقيق األهداف االجتماعية و االقتص تموارد و إمكانا

 تها.جابهمالثقافية و التصدي للمشكالت الفردية التي تعجز الجهود الفردية عن 
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 13المحاضرة  

 : المفهوم والطبيعة واألشكالاألنـظمـة السيـاسيـة
 ه عن الخطأ وبالتالي عن المسؤولية". الملك منز   تبرملكية تعاألنظمة ال"  

 ي:مفهوم النظام السياس -أوال

ً في أدبيات السيا    سة يعد مصطلح النظام من أكثر المصطلحات استخداما

ان إن كووالعالقات الدولية في الكتابات العربية أو األجنبية على حد سواء، 

كلمة ى إلة ت مختلفة ولكن يترجم إلى العربييستخدم في الكتابات الغربية بدالال

ة اللغفي   "نظام"كلها تترجم إلى   regimeو System و Order نظام فكلمات

 . العربية

و هجزء من نظام أشمل النظام السياسي بأنه " "نوديفيد است"ويعرف      

حور ن مأالنظام االجتماعي وأن هناك عالقة تأثير متبادلة ما بين النظامين و

ثرها وأك النظام االجتماعي هو النظام السياسي الذي يعد أكثر األجزاء تطورا  

 تأثيرا  في حياة أية دولة".

 ى إنهإن النظام السياسي يمكن تعريفة بإيجاز عل فيرى أما موريس دوفرجيه 

  "."حكم وتنسيق

ن أي نظام سياسي ليس الحياة أالقول إلى لص خومن كل ما تقدم ن     

ات لعالقاهو ببساطه عبارة عن شبكة من فقط بل  للجماعة اإلنسانية االجتماعية

 .تبادل فيما بينهاالالسياسية بين مجموعة من األطراف تؤدي إلى 

 :أشكال األنظمة السياسية-ثانيا

ام ى نظتقسم أنظمة الحكم في أي دولة من دول العالم من حيث الشكل إل      

صورة الديمقراطية إلى أنظمة حكم ملكي ونظام حكم جمهوري ومن حيث 

اطية يمقروهناك أنواع متعددة للديمقراطية ) د  ،دكتاتورية وأنظمة ديمقراطية

ة بين لعالقومن حيث تنظيم ا مباشرة، ديمقراطية شبه مباشرة، ديمقراطية نيابية(

م لنظاالسلطات الثالث) تشريعية، تنفيذية، قضائية( إلى النظام الرئاسي وا

  .م حكومة الجمعية النيابيةالبرلماني ونظا
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 :النظام الرئاسي -1

وء على ض ةظهر النظام الرئاسي أول مرة في الواليات المتحدة األمريكي

اصة م ومنها انتقل إلى العديد من دول العالم، خ1787دستورها الصادر عام 

ن دول مالكثير  أخذتوقد نيكارغوا وكولومبيا وأمريكا الالتينية كاألرجنتين 

  .بهذا النظام م الثالث في آسيا وإفريقياالعال

يس د رئالنظام الرئاسي هو نوع من أنظمة الحكم يضع الهيئة التنفيذية بيف

 الدولة وهو رئيس الصفوة الحاكمة يعاونه مجموعة وزراء يعدون بمثابة

يات للوال كما هو الحال بالنسبة "سكرتير" اسممستشارين "وأحياناً يطلق عليهم 

ه، مريكية" ويكون رئيس الدولة هو رئيس الحكومة بالوقت نفسالمتحدة األ

ً أمام السلطة التشريعية، ويختار رئيس الدو لة ويكون غير مسؤول سياسيا

يف ويعطي البعض تعر ،"الحكومة" من قبل الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر

ة في ذلك النظام الذي ترجح فيه كفة رئيس الدول" على أنهللنظام الرئاسي 

  .يزان السلطات"م
 :أسس  النظام الرئاسي -

ميز بها النظام الرئاسي على مجموعة من األسس والمتطلبات التي يت يقوم     

عن غيره من األنظمة السياسية األخرى ويمكن اإلشارة إلى هذه األسس 

 :والمتطلبات باآلتي

يقوم  :وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة *

 النظام الرئاسي على وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب، ويجمع بين

الً الدستور األمريكي مث واضعوصفة رئيس الدولة ورئيس الحكومة وقد قصد 

كزوا قد ربذلك تحقيق المساواة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ف

كز ي مرعب، ولذلك أصبح فالسلطة التنفيذية بيد رئيس الدولة المنتخب من الش

ملي الع لكن الواقع متعادل مع البرلمان الذي يستمد سلطته من الشعب هو األخر

ييد بتأ تميل لصالح الرئيس إذ أنه ممثل الشعب بأكمله ويتمتع ةأثبت أن الكف

تع ه ال يتمنأ غالبيته، بينما النائب في البرلمان وإْن كان ممثل الشعب بأكمله إال

ور زدياد دلى اإ في دائرته االنتخابية والتطور العلمي والثقافي أدى باألغلبية إال

في  السلطة التنفيذية وتزايد اختصاصها مع جعل الرئيس يتمتع بقوة ونفوذ

 مواجهة البرلمان.

ي الرئاس إن األساس الذي يقوم عليه النظام :ل شبه المطلق ما بين السلطاتالفص * 

 إلغريقافة ا المبدأ تاريخ قديم يعود إلى فالسهو مبدأ الفصل بين السلطات ولهذ

يئات ضرورة توزيع وظائف الدولة وأعمالها المختلفة على ه أفالطونإذ رأى 

 الدولة م فيمتعددة مع إقامة التوازن والتعادل بينهما حتى ال تستبد هيئة بالحك

 فتضطرب أحوالها ويؤدي ذلك إلى حدوث ثورات وانقالبات.
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 ستوروم على مبدأ الفصل بين السلطات لذلك نجد الدالنظام الرئاسي يقف

ام ل نظاألمريكي يجعل اختيار القضاة باالنتخاب وينص على عدم إمكانية تعدي

ً لألوضاع الخاصة بتعديل الدستو سه، ر نفالمحكمة االتحادية العليا إال وفقا

ابل ي مقفوكذلك عدم إمكانية الجمع بين العضوية البرلمانية والمنصب الوزاري 

 المقابليس بعدم مسؤولية الرئيس والوزراء سياسياً أمام البرلمان، وال يحق للرئ

أن  زراءحل البرلمان سواء بالنسبة لمجلس الشيوخ أو لمجلس النواب، وليس للو

 .الصفةيحضروا جلسات مجلس البرلمان بهذه 
 لطاتيكون اختيار الوزراء "الحكومة" بيد رئيس الدولة فقط دون تدخل من الس *

 ن أمامه فقط. ياألخرى ويكونون مسؤول

ة المرون ن النظام الرئاسي يتطلب توافر درجة عالية منأإذ  :المرونة الحزبية *

ا؟ الحزبية، أي عدم التصويت ككتلة حزبية واحدة وقد يثور التساؤل لماذ

 سلطةالجواب إن السلطة التشريعية تمتلك الكثير من السلطات ومن بينها ال

 ئاسي أيالر والحكومة ال تنبثق من حزب األغلبية البرلمانية في النظام المالية،

ي قد يكون رئيس حزب رئيس الدولة ال يستند إلى أغلبية حزبية مماثلة ف

 لتكنوالبرلمان، فإذا حصل تصويت لمسألة ما تقدمت بها السلطة التنفيذية، 

 .تتعلق بأمور مالية 

وهناك معارضة للحكومة داخل وكان هناك انضباط وصرامة حزبية      

ً سيكون لغير صالح الحكومة، مما يعني حد وث البرلمان كان التصويت حتما

دأ ء مبنوع من الجمود الحكومي وعدم قدرة الحكومة على العمل وبالتالي إلغا

 التصويتزم بالفصل بين السلطات أما في حالة المرونة الحزبية فان النائب ال يُل

 قاطع.مع اتجاه حزبه بشكل 

اب ة أحزن األحزاب في الواليات المتحدة األمريكيأوعلى هذا األساس نرى     

بعض  واجتماعية وإنما تهدف إلى السيطرة على أيدلوجيهال تقوم على قاعدة 

 المناطق اإلدارية والسياسية. 

 :النظام البرلماني-2

سسه أ النظام البرلماني ومهده األول، وقد تحددت منشأ كانت بريطانيا    

ترة وخصائصه ومميزاته فيها، وقد مر النظام البرلماني بتطورات كثيرة وف

ة لنسبطويلة قبل أن يستقر على الشكل الذي هو عليه اليوم، وكذلك الحال با

ً في تطبيق ً واضحا ذا ات هللدول التي اقتبست النظام البرلماني فنرى تفاوتا

 النموذج.

لحكم ينقسم فيه الحكم "السلطة" بين النظام البرلماني هو نوع من أنظمة اف

هيئتين احدهما الحكومة أو مجلس الوزراء "الوزارة" وثانيهما البرلمان الذي 

يتم انتخاب أعضاءه من قبل الشعب مباشرة ومنه تنبثق الحكومة، ويجوز فيه 

لبرلمان سحب الثقة عن الحكومة، كما يجوز للحكومة حل البرلمان، فهو إذاً ل
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تعاون والتوازن بين السلطات، وعلى مسؤولية الحكومة أمام نظام يعتمد ال

 البرلمان.

لذي اظام وهناك من يعرف النظام البرلماني بشكل موجز ويرى بأنه ذلك الن     

 .ةيتضح فيه بوضوح التوازن والتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذي

  :أسس النظام البرلماني -
بها  تميزيى مجموعة من األسس والمتطلبات التي يقوم النظام البرلماني عل     

 لباتعن غيره من األنظمة السياسية األخرى ويمكن إيجاز هذه األسس والمتط

 في ما يلي:

 رئاسةوإن ذلك يعني وجود منصبي رئاسة الدولة  :وجود ثنائية الجهاز التنفيذي *

ارة لوزاتكون الحكومة، وتكون المسؤولية السياسية ملغاة على عاتق الحكومة، و

د وجو مسؤولية تضامنية أمام البرلمان وهذا يفضي بطبيعة الحال إلى ةمسؤول

ً للجمهورية، غير مس ً أم رئيسا ؤول رئيس دولة بغض النظر سواء أكان ملكا

ً أي يسود وال يحكم ويختص بأمور شكلية وفخرية ولكن رئيس الد ولة سياسيا

 لك منزهالم ألنظمة الملكية التي تعديسأل جنائياً في األنظمة الجمهورية "عكس ا

 عن الخطأ وبالتالي عن المسؤولية". 

ع ن توزيأنسبة لهذا األساس فهو يعني بفال :وجود تعاون وتوازن ما بين السلطات * 

ية االختصاصات ما بين السلطات مرن غير جامد، فمع قيام السلطة التشريع

 ق عليهاتصديقتراح القوانين والبوظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في ا

ة فيذيوبالمقابل فإن للسلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة التن

ة بين عالقوالتصديق على االتفاقيات التي تقدمها السلطة التنفيذية، وتنظيم ال

ً على فكرة التوازن بينهما فهناك مساواة وتداخ ن ل بيالسلطتين يكون قائما

 ، وكذلكحله طة التنفيذية الحق في دعوة البرلمان لالنعقاد وحتىالسلطتين، فللسل

ة وزارللبرلمان الحق في استجواب الوزراء والتحقيق معهم وحجب الثقة عن ال

 .أي تقرير المسؤولية الوزارية

وهو مطلب أساسي آخر،  :الحزبية أو االنضباط الحزبي ةمن الصراموجود نوع  * 

وع من االنضباط الحزبي ألنه وكما قلنا فإن الحزب إذ يتطلب النظام البرلماني ن

ومن  ،هو الذي يشكل الحكومة وبالتالي فإن الحكومة ةالفائز باألغلبية البرلماني

الناحية النظرية سوف تتمتع بأغلبية برلمانية مساندة مما يسهل عمل الحكومة، 

لية مثالً بيد وقد يثور التساؤل لماذا؟ فالجواب ألننا وكما نعرف إن السلطة الما

البرلمان فإنه في حالة وجود انضباط حزبي قد تكون أية خالفات وعدم التزام 

نائب من حزب األغلبية بالتصويت لمشروع الحكومة سيؤدي إلى نوع من 

الجمود في العمل الحكومي. ولذلك نرى انه بمرور الوقت فإن األحزاب 

ها تتميز باالنضباط الحزبي البريطانية ولكونها تتبع النظام البرلماني نرى أن
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لكن هذا ال يعني أنه سيكون  العالي بل والمركزية المفرطه في بعض األحيان.

هناك دمج كامل للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وكأنهما جهاز واحد يعني انعدام 

المعارضة ألنه وإْن كانت هناك أغلبية برلمانية مؤيدة للحكومة لكن هذا  ال يلغي 

ارضة التي تنتقد أعمال الحكومة "حكومة الحزب الفائز باألغلبية وجود المع

البرلمانية" إضافة إلى التقاليد الديمقراطية المترسخه منذ زمن طويل لهذه 

 .األنظمة

  :نظام حكومة الجمعية النيابية -3
استمر و 1792في فرنسا عام ةكثيراً وقد طبق ألول مرهذا النظام لم يطبق    

م ولكنه لم يد 1848ثم عادت إليه عقب ثورة عام 1795عامهذا الوضع حتى 

ية إلى نفيذطويالً، وقد عهدت الجمعية الوطنية في ذلك الحين بمهمة الوظيفة الت

تولى  بأن خمسة أشخاص يتولون أدائها نيابة عن الجمعية ثم انتهى األمر أخيراً 

جمعية ال ويض منعلى تف الجنرال "كافيناك" أعمال السلطة التنفيذية وحده بناءً 

ك بعد وذل 1871الوطنية، ورجعت فرنسا إلى تطبيق هذا الشكل من األنظمة سنة

 سقوط اإلمبراطور "نابليون الثالث" إذ استوحذت الجمعية الوطنية على

وظيفة ال الثيير" ليقوم بأعم السلطتين التشريعية والتنفيذية واختارت المسيو "

ها حق ون لنه يظل خاضعاً للجمعية بحيث يكالتنفيذية وقد جاء في قرار تعيينه أ

كما ، وعينت مكانه المارشال "م1873وفعالً تم عزله سنة ،عزله في أي وقت

 .هون"

      ً ً ما يظهر أويبدو جليا ثورات عد البن نظام حكومة الجمعية النيابية غالبا

 ً ظهر  قد، وواالنقالبات وفي فترات عدم االستقرار السياسي بيد أنه ينتهي سريعا

د ت بعنظام حكومة الجمعية النيابية في عدد من الدساتير الحديثة التي صدر

 ودستور بروسيا ودستور 1920الحرب العالمية األولى مثل دستور النمسا

، 1924كما إن تركيا أخذت بنظام الحكم المجلسي في دستورها العام ،بافاريا

ري سويسهو النظام ال -أي حكومة الجمعية النيابية -ولعل أبرز مثال على ذلك

 .الذي ما يزال قائماً لحد اآلن

ن أشكال نظام حكومة الجمعية النيابية هو أحد األنظمة السياسية وشكل مف    

ي ظام الذالن ويقصد عموماً بنظام حكومة الجمعية النيابية ذلك ،األنظمة السياسية

ونالحظ هنا  فيها. تكون فيه تبعية السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية واندماجها

ية ناك تبعهنما انعدام التساوي أو المساواة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإ

 إلحدى السلطتين األخرى وخضوعها ألوامرها خضوعاً تاماً.

 :النيابية لنظام حكومة الجمعية  األسس -
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افر وزم تيقوم نظام حكومة الجمعية النيابية على مجموعة من األسس ويستل     

تلك  جمالويمكن إ ،إمكانية تطبيقه  بعض المتطلبات لنجاح تطبيق هذا النظام أو

 األسس والمتطلبات باآلتي 

سلطة إذ يتمثل ذلك بأن السلطة التشريعية وال تركيز السلطة بيد البرلمان: * 

 ساس دمجلى أالتنفيذية متركزه بيد البرلمان، إذ تقوم حكومة الجمعية النيابية ع

ً  -ن وليس الفصل بينهماالسلطتي ن قبل متخب إذ إن البرلمان المن -كما نرى الحقا

ت سلطاالشعب هو الذي يقبض بيده على ناصية األمور في البالد ويقوم بكل ال

راء سواء أكانت تلك السلطات واألعمال على صعيد تشريعي أم تنفيذي والوز

ن دارة الشؤويعينون من قبل البرلمان ويختار البرلمان رئيس الوزراء إل

 التنفيذية ويخضع رئيس الوزراء للبرلمان في تلك اإلدارة.

لسلطة من خالل الفقرة أعاله نالحظ إن ا :تبعية السلطة التنفيذية للبرلمان * 

تابعة ومان التنفيذية ممثله بالوزراء ورئيس الوزراء ستكون خاضعة تماماً للبرل

ها، عمل الحكومة واإلشراف على تبعية كاملة له، إذ إن البرلمان يتولى توجيه

رة لوزاويستطيع البرلمان تعديل قرارات السلطة التنفيذية وحتى إلغاؤها، وا

ً أمام البرلمان ولذلك ال يوجد رئيس دولة غير مسؤول  مام أمسؤولة سياسيا

سية لسياالبرلمان. كما وجدنا في النظام الرئاسي وهنا في مسألة المسؤولية ا

 لجمعية النيابية من النظام البرلماني.يقترب نظام حكومة ا

 لجمعيةاإذ يتطلب عمل نظام حكومة  :الدمج بين السلطتين التنفيذية والتشريعية * 

ا صل بينهالف النيابية على الدمج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وليس أساس

شريعية الت كما ظهر لنا في النظام الرئاسي أو التعاون والمساواة بين السلطتين

تين لسلطاونرى هنا إن هاتين  ،والتنفيذية كما هو الحال في النظام البرلماني

هناك  واحدة أي هناك دمج بين هاتين السلطتين وليست ةسلطوكأنهما  تتجليان

ة فيذياختصاصات محددة لكل منهما وإنما هناك خضوع تام من قبل السلطة التن

 لصالح السلطة التشريعية.
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 14محاضرة  ال

 الديمـقــراطيـــة
 ".مطلقة على الحكم يايديولوجإإنهاء هيمنة أي " تقتضي الديمقراطية    

 تعريف الديمقراطي ة:  -أوال

إلى تفسيرات  لخضعت الديمقراطية كنموذج  ومثال للحكم وال تزا   

فهي  ،واجتهادات عديدة . كما خضع  مفهوم الديمقراطية للتطور عبر العصور 

 ت مفهوماً جامد المحتوى .ليس

ب : أي الشعDemosوكلمة الديمقراطية مركبة أصال من كلمتين يونانيتين: 

Kratos.أي الحكم : 

ي يعن ، وحكم الشعب بالشعب و للشعبو لهذا يمكن تعريف الديمقراطية بأنها 

 ة أوذلك أن تكون السلطة في أيدي جميع فئات الشعب دون أن تستأثر بها فئ

  خرى، و أن يستهدف الحكم خير الشعب و رفاهيته.طبقة دون أ

 ة:يشروط الديمقراط  -ثانيا
د ة الفرحري  وتقوم الديمقراطي ة في البلد الواحد على تعدد  المي ول السياسي ة 

 والمجموعة. إنطالقاً من هذا تكون الشروط العامة للديمقراطي ة هي:

 كل  -عبفترض أن ينتخب الشإن الديمقراطي ة الحقيقي ة ت: التعدد  السياسي -أ

ً إال إذا استطاع ا -الشعب ب لناخحكامه. ولكن اإلنتخاب هذا ال يكون صحيحا

جهات سياسي ة. هذا األمر يعني من جهة عدم وج ود اإلختيار بين عد ة تو 

رك أرثوذوكسي ة عقائدي ة حاكمة, ومن جهة أخرى وجود أحزاب تستطيع التح

 لصحيح الاطي اأساسي جداً ألن في النظام الديمقربحري ة. إن نبذ العقيدة الواحدة 

جه لها ا فإن . لذتتحكم حقيقة واحدة بمصير الوطن بل تقبل االنتقادات التي تو 

ذه تعدد  األحزاب في النظام الديمقراطي ضروري للغاية شرط أن تتمت ع ه

 اديناألخيرة بحري ة تخولها لعب دورها في صياغة خطة عمل تطال جميع المي

 والسياسي ة( لعرضها على الناخبين.  ،االجتماعية، قتصادية)اال

 ة تقومقيقي  باإلضافة إلى هذا كله فإن الديمقراطية الح ة:يالليبرالي ة السياس -ب

بير التععلى حري ة التعبير عن الرأي, وتعدد وسائل اإلعالم, وحق المعارضة ب

 .السلطةعن رأيها بفرص متساوي ة مع الطبقة الحاكمة للوصول إلى 

يقوم كل مواطن باختيار ممثليه  االنتخاباتخالل  :األغلبية /مبدأ األكثري ة -ج

بسري ة وذلك وفق ضميره ومعتقداته. ومن المؤكد أن لكل مواطن الحق 
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، الهوي ة وانتفاء اإلعاقة العقلي ة ،باإلنتخاب إنما ضمن شروط السن  القانوني ة

ن األكثري ة الحاكمة من مجموع ه  ذه األصوات اإلنتخابي ة.وتتكو 

ع مأن هذا النظام يتعارض بشد ة  يتجلىمن خالل تعريف الديمقراطي ة ف 

 -قةالسلطة المطل -سلطة الفرد -االستبداد -المفردات التالي ة: الطغيان

ً ورغم أن تجربة النظام الليبرالي التعددي مطبوعة ح ،والديكتاتوري ة  بحضارة تما

رب هناك الكثير من القواسم المشتركة للتجا من يمارسها وثقافته إال أن

 الديمقراطي ة:

 عدم حصر السلطات باي شكل من األشكال داخل مجموعة بشري ة واحدة -أ

مع لمجتامن خالل التوارث العائلي ألن النظام الديمقراطي يرى أن كل فرد في 

 مؤهل لممارسة السلطة.

 حي ات اإلجرائي ةتحديد الصالحي ات ومد تها والتمييز بين الصال -ب

 والصالحيات الرقابي ة.

ء إلدالإتاحة أوسع مشاركة للناخبين بتوفير كل السبل التي تتيح لهم با -ج

 بأصواتهم.

توبة د مكإلى قواع واالحتكام ،الركون إلى هيئات حيادي ة لتلعب دور الحكم -د

 وواضحة تكون بمتناول الجميع.

  :فلسفة الديمقراطي ة  -ثالثا

 بعت عصرطءت الديمقراطي ة كإحدى أهم نتائج الثورة الفلسفي ة التي لقد جا   

يمان ى اإلأهم عناصر هذه الديمقراطي ة تقوم عل التنوير)القرن الثامن عشر(. و

ديد ي تحواإليمان بأن هذا اإلنسان حر  ف ،بالعقل البشري كأساس لكل المعارف

هي  إدارة المجتمع ومن هنا فإن ؛سياسي مطلق رالخير معيان أوب ،خياراته

جاح هذا نف ،ةاالجتماعيالذين لهم الحق في تغيير التركيبات  أبنائهمسؤولي ة جميع 

 ً ة ه بإرادراراتقأوالً وجود مواطن حر  وقادر على اتخاذ  النظام يفرض إذاً منطقي ا

ة دون أي ضغط  حكم. مطلقة على ال ايديولوجيإوثانياً إنهاء هيمنة أي  ،حر 

ً فحسب بل هي منهج حياة متكامل ل طيةالديمقراف ً سياسيا جب ييست نظاما

ى إل ،من العائلة إلى المدرسة ،كافة االجتماعيةتعميمها على المؤسسات 

 تاحالنفباالجمعي ات واألحزاب والبلدي ات. وشخصي ة الرجل الديمقراطي تتحلى 

رضة والقدرة على أن يسمع ويتقب ل األفكار المعا، على األخر والقبول به

 ة.لعاماويكون أقرب إلى التفكير العلمي في التعاطي مع المصالح  ،لمعتقداته

 أشكال الديمقراطية: -رابعا

 هناك ثالثة أشكال من الديمقراطية، و هي: 

الذي يعني تسيير وساد هذا النوع من الحكم في القديم  :الديمقراطي ة المباشرة -1

يره، و قد ساد هذا النظام في شؤون الدولة بواسطة الشعب مباشرة دون إنابة غ
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اليونان حيث كان يجتمع المواطنون األحرار في شكل جمعيات التخاذ القرارات 

 الضرورية المتعلقة بالتشريع.

الذي  و يقصد بالحكم النيابي ذلك النوع من الحكم النيابية:الديمقراطي ة  -2

 والحكم بواسطته يختار الشعب أشخاصا يمثلونه في الدولة و يسيرون دفة 

رات يصوتون باسمه و لحسابه، و القول بهذا يعني أن الشعب ال يتخد القرا

خاب في بانتيكت المتعلقة بالوظيفة األساسية في الدولة المتمثلة في التشريع و إنما

 .عون باسمهممثلون عنه يشر  

ه م لجمعسمي هذا النوع من الديمقراطية بهذا االس :شبه مباشرة الديمقراطي ة -3

ثيلية ت تمففي ظل هذا النظام نجد هيئا ،الديمقراطية المباشرة و النيابية بين

ظام الن منتخبة من قبل الشعب تمارس السلطة باسمه و لحسابه كما هو الحال في

سلطة ة الالنيابي، لكنه إلى جانب ذلك يعتمد مشاركة الشعب المباشرة في ممارس

 .بطرق مختلفة

برلمان في تسيير شؤونه العامة إلى جانب الو تبرز مظاهر مشاركة الشعب     

 في التالي:

 االعتراض الشعبي على القوانين. -أ

   . االستفتاء الشعبي -ب

 حل المجالس المنتخبة. و إقالة الناخبين لنوابهم -ج

 عزل رئيس الجمهورية. -د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15  المحاضرة

 المفهوم و النشأة  و الخصائص: حـقـوق اإلنســــان
 ."هي ليست منحة من أحد  و   تباع ال حقوق اإلنسان ال تشترى و "    
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 حقوق اإلنسان: مفهوم -أوال

ل مجموعة من االمتيازات التي تتص " يمكن تعريف حقوق اإلنسان بأنها

فالحقوق  طبيعيا بكل كائن بشري يتمتع بها اإلنسان ويضمنها القانون ويحميها،

 ."نساناإل تماعية وابرز هذه القيم هي كرامةاألساسية لإلنسان نابعة من قيم اج

 ،ناألموو الحقوق األساسية كثيرة منها الحق في االحترام, الحق في العيش 

، ئقةة الالحق في التملك والحق في معامل ،الحق في الحرية ،الحق في المساواة

ة و أن مصدر هذه الحقوق هو اإلنسان نفسه وهي ليست هبة من أحد. وكرام

 جاءت لتعبر عن االحترام المتبادل بين بني البشر .اإلنسان 

 و يرتكز مفهوم حقوق اإلنسان على ثالثة محاور أساسية:

 تجعل ن كلمة "فرد"ألاإلنسان المنتفع بالحقوق وهو يختلف عن "الفرد"  -أ

 في حين أن كلمة "إنسان" تنطوي على الجسد ،من الشخص مجرد ذات جسدية

 والفكر والكرامة.

الحقوق وخصائصها. تعددت المقترحات لتصنيف حقوق اإلنسان  نوعية -ب

 ولكن أهم هذه المقترحات اثنان:

 يميز بين الحقوق األساسية والحقوق األخرى. :معيار قانوني 

ي فيقسم حقوق اإلنسان إلى ثالثة أجيال: جيل أول يتمثل  :معيار زمني

تماعية الجالقتصادية واوجيل ثان يتمثل في الحقوق ا ،الحقوق السياسية والمدنية

 ،نميةحيث السلم والت ،والثقافية وجيل ثالث يعرف بحقوق التضامن اإلنساني

 م.سلي وحق األجيال المقبلة في بيئة نقية ومحيط ،واإلرث اإلنساني المشترك

على  يتهاج. حماية الحقوق إذ انه ال معنى إلقرار حقوق وحريات ما لم تتم حما

قانون ة المن أساليب الحماية هناك الحماية بواسط  ،يالمستويين الوطني والدول

ذكر ون ،تشرع قواعد قانونية تكفل التمتع بحقوق اإلنسان بصورة فعلية حيث

بية الترالحماية بواسطة التربية والتعليم لضمان نشر ثقافة حقوق اإلنسان, و

 وجعلها سلوكا يوميا لألفراد. ،عليها

 سان:اإلن قوتطور حقوظروف نشأة  -ثانيا

ارة عرفت الحضارات القديمة )الحقوق الطبيعية لإلنسان( وراجت في الحض

تم له، وتحود كاليونانية فلسفة )الرواقيين( التي قالت بوجود قوة فاعلة تظلل الوج

 أن يكون سلوك البشر محكوماً بالقوانين الطبيعية ومنسجماً معها.

فهي وإن  ،لديانات الكبرىالنقلة الكبرى في مجال حقوق اإلنسان مع اظهرت     

كانت قد خلت من المصطلح المعاصر )حقوق اإلنسان(، إال أنها حفلت بمبادئ 

فقد  وقيم وأوامر ونواهي تنظم حياة البشر، وتحفظ لهم حقوقهم في كافة النواحي.

أكدت الديانات على عالمية اإلنسان انطالقاً من األصل الواحد بالرغم من التفرع 

ً وقبائل و ً بألوان مختلفة وسمات متباينة وخصال متعددة، وترتب شعوبا أجناسا
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على تلك العالمية مميزات خاصة ميزت اإلنسان عن غيره من المخلوقات، 

فصار له حق التملك ولم يعد ألحد الحق في االعتداء على تلك الملكية، ما دامت 

تمتع تقوم بوظيفتها االجتماعية في المجتمع، وأصبح لإلنسان حق العمل وال

وكفلت  ،بنتائج عمله أو السعي من أجل ظروف معيشية أفضل وعائد أكثر

ً أساسية، تضمنها ميثاق حقوق اإلنسان )الحديث( فيما  الديانات لإلنسان حقوقا

بعد، منها حرية العقيدة وحرية الفكر والتعبير واألمن في األبدان واألعراض، 

، والمعاملة الكريمة، وغير حق المساواة والرعاية في حاالت العجز أو المرض

 الحقوق.ذلك من 

وم الطبيعية مع بدايات ظهور مفه اإلنسانتزامن ظهور مفاهيم حقوق و

ة سيطر أساسبحث يقوم على  أوروبيفالدولة القومية هي تراث  ،الدولة القومية

د على مجموعة البشر الذين يعيشون ضمن حدولحكم( من بيده اأو الملك ) 

 ألييحق  السيادة، داخل الحدود الجغرافية، مطلقة ال هذه نأجغرافية معينة. و

دخل وقد ظهر مفهوم تحريم الت ،نهاؤويتدخل في ش أنشخص خارج هذه الحدود 

ت تتدخل في كان التيالكاثوليكية  ا على تسلط البابا والكنيسةردً  اآلخرون ؤفي ش

 أيرلفوا خا إذاوغيرهم  كل صغيرة وكبيرة وتعاقب الناس والعلماء والملوك

  .المستبدة ةالكاثوليكيالكنيسة 

ذ تاريخية للتحول الذي أصاب أوروبا من ةو منذ عصر األنوار، وكحصيل

لى عالقرن السابع عشر، غدت ثقافة حقوق اإلنسان أحد المفاهيم المطروحة 

صر. لمعاااألنساق الثقافية المختلفة في العالم، حيث أصبحت أحد معالم الفكر 

لفاعل ان احقوق اإلنسان كفلسفة كونية، إال منذ أن أصبح اإلنس ولم تظهر فلسفة

 ر لألحداث الطبيعية واإلنسانية.والمفس  

و قد ظهرت أفكار حقوق اإلنسان في الفلسفة الحديثة، في أعمال الفيلسوف 

( الذي يعد المؤسس لفلسفة حقوق  1704 -1632اإلنجليزي جون لوك ) 

كائن عقالني، وإن الحرية ال تنفصل عن  )إن اإلنسان اإلنسان فهو القائل:

وأكد أن غاية السياسة هي البحث عن السعادة التي تكمن في السالم (  السعادة

 أن لوكجون أضاف و واالنسجام واألمان، وهي رهن بتوفير ضمانات سياسية.

الحرية والمساواة الطبيعية منظمة بواسطة العقل الفطري، ومتضمنه في قانون "

د على أن وشد   "،ه الذي يمنع أي فرد من إلحاق الضرر باآلخرينالطبيعة نفس

البشر ولدوا أحرارا ومتساوين وأن لهم الحق في رفض الحكومة المطلقة 

(  كان من أشد 1778-1694فرانسوا فولتير )، أما وتجريدها من الشرعية

أنصار حرية الفكر، وهو صاحب المقولة الشهيرة التي تتردد في أوساط 

قد اختلف معك في الرأي، ولكني على استعداد ألن أدفع " ن حتى اليوم: المثقفي
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ً لحقك في الدفاع عن رأيك ً غالياً  "،حياتي ثمنا وبالفعل دفع فولتير نفسه ثمنا

  .بذ   جن وعُ للدفاع عن أفكاره عندما اضطهدته الكنيسة وسُ 

ى إلحولت أفكار حقوق اإلنسان  ( 1778 -1712أعمال جان جاك روسو )     

 نونية .القا لتدخل أفكار ومفاهيم حقوق اإلنسان في  إطار الفلسفة  اجتماعي،عقد 

الل ر بدور فعال في تطوير حقوق اإلنسان من خأسهمت حركات التحر  كما    

 اسيةالمطالبة بتثبيت حقوق اإلنسان وحرياته في مختلف مناحي الحياة السي

 رة فيما حققته الثورات  الخيواالقتصادية واالجتماعية وغيرها، ولعل أهم 

ً منها  ساً تقديومدى تاريخ اإلنسانية، إنما هو إعالن حقوق اإلنسان، اعترافا

لك لذ ؛لواجب صيانتها وبذل األرواح والجهود في سبيل الدفاع عنها وإذاعتها

ظهرت أفكار حقوق اإلنسان على مستوى دساتير وقوانين الدول، وكانت 

اً نسان "تمأسست" وتحولت لتصبح جزءاً أساسيالحصيلة أن أفكار حقوق اإل

 ضمن ثقافات المجتمعات.

ثة و مما سبق يمكن القول أن حقوق اإلنسان كمفهوم و ممارسة قد مرت بثال

 مراحل من النمو التاريخي:

لة ن ذا صو هي التي كان فيه المفهوم السياسي لحقوق اإلنسا :المرحلة األولى -1

مع و التج وو كان التطبيق متمثال في حرية التعبير بالنظم الغربية الليبرالية 

 الديني.  داالعتقا

و  صاديةو هي المرحلة التي اتخذ فيها المفهوم أبعادا اقت :المرحلة الثانية-2

عليم و الت اجتماعية تمثلت عمليا في الدعوة لحقوق متساوية لجميع البشرية و في

 هية.العيش وفق مستويات متكافئة من حيث درجة الرفا

ق حقو اتخذ المفهوم في هذه المرحلة بعدا شعبيا بمعني أن:المرحلة الثالثة-3

في  اإلنسان باتت تركز على حقوق الشعوب في الحفاظ على ثقافتها و العيش

لة لمرحبيئة إيجابية و إنسانية، باإلضافة إلى أن المرأة أصبحت خالل هذه ا

 ن.أصبحت تمثل بعدا أساسيا في فلسفة حقوق اإلنسا

 :خصائص حقوق اإلنسان  -ثالثا
ة ن من جهتتميز حقوق اإلنسان بالعديد من المزايا المرتبطة بطبيعة اإلنسا   

  :حقوقا محددة من جهة أخرى. ومن أبرز تلك الخصائص ما يلي وبكونها

لك مإن حقوق اإلنسان ال تشترى والتباع وهي ليست منحة من أحد بل هي  -1

ونه اإلنسان متأصلة في كل إنسان ومالزمة له ك للبشر بصفتهم بشر، فحقوق

 إنسانا.

إن حقوق اإلنسان هي نفسها لكل بني البشر بغض النظر عن اللون، العرق،  - 2

الدين، الجنس، الرأي السياسي أو األصل االجتماعي...الخ. فنحن جميعا ولدنا 
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ان هي أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق، بهذه الحقيقة فإن حقوق اإلنس

 عالمية من حيث المحتوى والمضمون.

 لحق فياال يمكن بأي حال االنتقاص من حقوق اإلنسان، فإن أحدا ال يملك  - 3

لد بحرمان شخص آخر منها مهما كانت األسباب، وحتى لو كانت القوانين في 

ينكر  تها والقيم ما ال تعترف بذلك أو أن بلد ما يقوم بانتهاكها، فإن ذلك ال يفقدها

 ابلةتأصلها في البشر. إن انتهاك الحقوق ال يعني عدم وجودها، فهي غير ق

 للتصرف.

سان إن حقوق اإلنسان هي وحدة واحدة وغير قابلة للتجزئة فحقوق اإلن - 4

 احدةسواء كانت مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية،هي وحدة و

 ئق.تنطوي على الحرية واألمن والمستوى المعيشي الال

ان إن حقوق اإلنسان في حالة تطور مستمر، وكما أنها مرتبطة باإلنس - 5

ة حال بصفته إنسانا، فإن حاجة اإلنسان وارتفاع مستواه المادي والروحي في

 .تطور مستمر يستوجب معه تطوير الحقوق والواجبات 

ر إلى أنها قيم ومبادئ حديثة، بالنظ كثيرا ما ينظر إلى حقوق اإلنسان على

قيقة القول أن اآلونة األخيرة. وح الهتمام الفائق بالدعوة لها والمطالبة بها فيا

ة من كل التاريخ ومستمد حقوق اإلنسان والمبادئ المستمدة منها هي قديمة قدم

لقاسم تشكل ا األديان السماوية والموروث اإلنساني برمته، وبايجاز بسيط هي

  .ة في العالمالمشترك بين المجتمعات والحضارات المختلف
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 16  المحاضرة

 تصنيفاتها و تطورها حقوق اإلنسان : 

 ."لللدو اداخلي أنااإلنسان في أي مكان من العالم ش يتعرض لها  التي   تعد االنتهاكات الجسيمة لم"

  تصنيفات حقوق اإلنسان: -أوال

  :تقع أهم تصنيفات حقوق اإلنسان في  ثالث فئات أساسية، هي

ً "الجيل األول من الحقوق"، و :الحقوق المدنية والسياسية-1 هي وتسمى أيضا

 ،ناألممرتبطة بالحريات، وتشمل الحقوق التالية: الحق في الحياة والحرية و

لرأي ية ار من العبودية؛ المشاركة السياسية وحروعدم التعرض للتعذيب والتحر  

 ع. لتجمشتراك في الجمعيات واوحرية اال ،والتعبير والتفكير والضمير والدين

ً "الجيل الثاني من الحقو :الحقوق االقتصادية واالجتماعية-2 ق"، وتسمى أيضا

لمأكل ؛ واوهي مرتبطة باألمن وتشمل: العمل والتعليم والمستوى الالئق للمعيشة

 والمأوى والرعاية الصحية. 
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ً "الجيل ا :الحقوق البيئية والثقافية والتنموية-3 حقوق"، لثالث من الوتسمى أيضا

ة وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنمي

 الثقافية والسياسية واالقتصادية. 

شخص  ن على كلأن لكل شخص حقوقاً إنسانية، فإننا نقول كذلك أوعندما نقول 

 مسؤوليات نحو احترام الحقوق اإلنسانية لآلخرين. 

 : اإلنسانحقوق لالعالمي  اإلعالن -ثانيا

وسع لى أاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هو بيان حقوق اإلنسان المقبول ع

يمة قوالرسالة األساسية لذلك اإلعالن هي أن لكل إنسان  ،نطاق في العالم

)على  1948ديسمبر  10وقد اعتمدته األمم المتحدة باإلجماع، في  فيه، متأصلة

ة ساسييت(. ويحدد اإلعالن الحقوق األالرغم من امتناع ثماني دول عن التصو

يه و رأألكل شخص في العالم بغض   النظر عن عنصره أو لونه أو جنسه أو دينه 

لده، و موالسياسي، أو أي رأي آخر، أو أصله الوطني أو االجتماعي، أو ثروته أ

، عينةأو أي وضع آخر. وينص اإلعالن على أن تتعهد الحكومات بتأييد حقوق م

ً بالنسبة ألشخاص في بلدان أخرليس فقط ب  ،ىالنسبة لمواطنيها، بل أيضا

ً أمام مساعدة اآل ن على خريوبعبارة أخرى فإن الحدود الوطنية ال تمث  ل عائقا

ر الدولي ، أصبح اإلعالن العالمي هو المعيا1948ومنذ العام  ،التمتع بحقوقهم

دولة تمثل  171ُعقد مؤتمر عالمي ضم  1993وفي العام  ،لحقوق اإلنسان

 ن. نسا% من سكان العالم، وأكد المؤتمر التزامه من جديد بإحقاق حقوق اإل99

ء الجزعلى الرغم من أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هو الذي أوحى ب

وة ققة لها وثي األكبر من القانون الدولي لحقوق اإلنسان، فإنه ال يمثل في حد ذاته

وساط أفي  صفته إعالن مبادئ عامة، قوة كبيرةغير أن لهذا اإلعالن، ب ،القانون

 الرأي العام العالمي.

 لعهداوقد تُرجمت مبادئ اإلعالن إلى مبادئ لها قوة قانونية في صيغة  

 حقوقالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بال

 على صادقتاالقتصادية واالجتماعية والثقافية. وقد التزمت الحكومات التي 

ا يزيد مأن  هذين العهدين بأن تسنَّ في بلدانها قوانين لحماية تلك الحقوق. غير

ة مدنيعلى نصف بلدان العالم لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق ال

 اعيةوالسياسية  أو على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتم

 والثقافية. 

 ً  أوصى بها مواثيقيمية لحقوق اإلنسان، وهي إقل مواثيقوهناك أيضا

سان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، منها الميثاق األفريقي لحقوق اإلن

حقوق ية لوالشعوب، واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، واالتفاقية األمريك

  إلنسان.اقوق اإلنسان، وهناك الكثير من المدونات القانونية الوطنية التي تكفل ح
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 : اإلنسانحقوق  بيئة -ثالثا

 ً  ياةويمكن للح ،إن أفضل طريقة لفهم حقوق اإلنسان هي ممارستها عمليا

 ردةلمفاهيم مج اليومية أن توفر هذه الممارسة وأن تعزز الدراسة النظرية

 الحقيقة. والعدالة  و التسامح و كالحرية

 

 

 :حقوق اإلنسان في عصر العولمةتطور  -رابعا

ولمة الع بين حقوق اإلنسان والعولمة بشكل كبير، حيث تؤثر تتشابك العالقة

ً بتجل ياتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية تأثيراً ع قوق  على حميقا

 اإلنسان في كل هذه المجاالت. 

قيق وتح كما أن  العولمة في إطارها النظري الذي يدعو إلى تزايد التبادل

 شريةى العالم، وإدارة المصالح المشتركة للباالعتماد المتبادل على مستو

ن م، تبدو وكأن ها أصبحت ضرورة ال غني عنها للتعامل مع كثير هاولصالح

، ملعالقضايا حقوق اإلنسان، بعد أن اتسعت هذه الحقوق وتشابكت على مستوى ا

كات ولم تعد االنتها ،الدوليفقد أصبحت حقوق اإلنسان جزءاً من القانون 

ن ؤوي تحدث لحقوق اإلنسان في أي مكان من العالم، من الشالجسيمة الت

طلب تدخل في اهتمام المجتمع الدولي ككل، وتت أصبحتالداخلية للدولة بل 

  تدخله، وإن كانت معايير هذا التدخل ما زالت تثير الكثير من الجدل.

ق نطا وقد اتسعت دائرة حقوق اإلنسان لتشمل قضايا ال يمكن معالجتها في

م ي محدود، وإنما يكون ذلك على مستوى الكوكب، مثل الحق في السالإقليم

 الذي أصبح يحتاج إلى ترتيبات أوسع نطاقاً من الدول المتنازعة. 

 ال الدوللية الدول القادرة حيؤوكذلك الحق في التنمية الذي تجلت فيه مس    

 بيئة فيوكذلك هناك الحق ، التي تنعدم فيها إمكانات التنمية لنقص الموارد

 . نظيفة، فما يحدث من حرائق في غابات األمازون يؤثر على العالم أجمع



 

 

 

 

 

 

 

 : الثالث المحور

  الجماعات

 الديناميات و

  السياسية
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 17المحاضرة  

 التـنـشئـة السياسية
 "تُكسب التنشئة السياسية الفرد القيم االجتماعية والثقافية والقدرة على االندماج"

 مفهوم التنشئة االجتماعية:-أوال

ضمام االنيات كيفاألفراد  من خاللهاعملية يتعلم  هي التنشئة االجتماعية إن      

دي لنوامدرسة والجمعيات الثقافية واإلى أطر المجتمع المختلفة كاألسرة وال

الل كر خوجماعات الرفاق وغيرها. وتبدأ عملية التنشئة االجتماعية في وقت مب

الء ة هؤالمراحل األولى لحياة األفراد، وتستمر هذه العملية مع استمرار حيا

دية قتصااألفراد. ويتعلم األفراد  اكتساب القيم االجتماعية والثقافية واال

يد ، باالعتماد على الدين والعرف واألخالق والعادات والتقالوالسياسية

دف ت بهوالخبرات الماضية وصوال إلى تنمية القدرات الذهنية وتنميط السلوكا

 بناء شخصية الفرد بصفة شاملة ومتوازنة.

ة، لسياسياات دراسة التنشئة موجه   أهمتمثل  التنشئة االجتماعيةإن دراسة     

حتويه ما تسياسي لألفراد أحد نتائج التنشئة االجتماعية، وحيث يكون السلوك ال

 من عمليات يتعلم الناس من خاللها كيف يبنون عالمهم السياسي.

 :مفهوم التنشئة السياسية-ثانيا

 ،ع السياسيحد الموضوعات الرئيسة في علم االجتماأتمثل التنشئة السياسية      

طورها ة وتة تعتمد في وحدتها المحليمن منطلق أن المجتمعات اإلنسانية المختلف

قوم يلتي اعلى ما تتضمنه من فهم مشترك وشامل لتلك القيم والعادات والتقاليد 

عليها المجتمع وتطبع سلوك أعضائه بطابع مختلف عن سلوك أعضاء 

 المجتمعات األخرى.

ة اجتماعي بأنها " تعليم األفراد ألنماط التنشئة السياسية يعرف "هايمان"    

بواسطة مؤسسات المجتمع التي تساعده على أن يتعايش سلوكيا مع هذا 

ادات ستعدالكما يعرفها " ليفين" كذلك بأنها" عملية اكتساب األفراد ، المجتمع"

ف وظائسلوكية تتفق مع استمرارية قيام الجماعات والنظم السياسية بأداء ال

 الضرورية للمحافظة على وجودها".

 :يةالثقافة السياس-ثالثا

أو  بأنها "مجموعة أنماط مستترةالثقافة يعرف" كرويبر" و"كالكهون"     

ظاهرة للسلوك المكتسب والمنقول بواسطة الرموز فضال عن اإلنجازات 

فها المتميزة للمجاالت اإلنسانية، ويتضمن ذلك األشياء المصنوعة". ويعر

ق خاليدة واأل"تايلور" بأنها "ذلك الكل المعقد الذي يتضمن المعرفة والعق

في  والقانون والعادات وكل المقومات األخرى التي يكتسبها اإلنسان كعضو

 المجتمع".
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قدات المعتفتشكل نوعا أو نسقا من القيم الفردية و الثقافة السياسيةأما      

 فراد عناأل واالتجاهات المختلفة، ويتكون هذا النمط من األفكار التي يتمتع بها

 الشر والخير في القضايا والشؤون السياسية. الخطأ والصواب وعن 

ب جوانعموما، فإن الثقافة السياسية تشكل مجموعة منظمة لنفسها، هي ال    

 ي وبناءسياسالسياسية للثقافة، الهدف من ورائها فهم اتجاهات الدولة وسلوكها ال

، رهاالمحافظة على أمنها واستقرا وكذا الشخصية المميزة للوطن والمواطن،

 من الثقافة الكلية للمجتمع. هي جزءالسياسية لثقافة فا

 مؤسسات التنشئة السياسية:-رابعا 

 رسميةعلى اختالف أنواعها الرسمية وغير ال المؤسسات االجتماعيةتلعب     

ة لمهمدورا فاعال في عملية التنشئة السياسية، فاألسرة هي إحدى الوسائل ا

ليم في تع -أي األسرة–، حيث تقوم للتنشئة سواء كانت سياسية أو اجتماعية

 ختلفمالطفل القيم االجتماعية وتساهم في بناء شخصيته وتأكيد هويته خالل 

 حياته. أطوار

سياسية شئة الأحد العوامل األساسية والهامة في عملية التن المدرسةكما تمثل     

ور عق شواالجتماعية، ألن المدرسة بوسائلها المختلفة تساهم في تعزيز وتعمي

اصر ى عنألفراد باالنتماء إلى المجتمع من خالل بناء ثقافتهم باالعتماد علا

 الهوية الوطنية ووصوال إلى جعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع.

اسية السي تقوم بدور مؤثر في عملية التنشئة وسائل اإلعالممن جهتها، فإن     

لقيم ف بافراد والتعريواالجتماعية، ألنها تساهم في تشكيل الوعي السياسي لأل

 شكيلتوسائل اإلعالم تعد أحد الروافد الهامة في ف ،السياسية واالجتماعية

 المجتمع وتوجيهه.

عكاسات تعميق التنشئة السياسية واالجتماعية في المجتمع ستكون له ان إن   

 إيجابية على مستوى الممارسة الديمقراطية.

 :أهداف التنشئة السياسية -خامسا

لغته إلى خلق جيل ناضج ومحص ن بثقافته وقيمه و لتنشئة السياسيةاتهدف   

ع مجتموتسعى إلى المحافظة على أمن واستقرار ال ،ودينه، وواع بقضايا أمته

لى ذلك إك التنشئة السياسيةترمي ، كما من خالل الفهم الواعي لمعطيات الواقع

المادية  لعب دور فع ال في المحافظة على اقتصاديات الوطن ومكتسباته

 .والمعنوية
       18المحاضرة  

 الرأي العام
 ".يحافظ الرأي العام على القيم العليا والمبادئ األخالقية السائدة في المجتمع"

 مفهوم الرأي العام:-أوال
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جهات اختلف رجال السياسة في تعريف الرأي العام، بسبب االختالف في و    

 داقية وإيمان الجماهير.النظر االجتماعية والسياسية وفي مدى مص

ين ويرى البعض " أن الرأي العام يقصد به اآلراء الخاصة بأشخاص معين  

 وتجد الحكومة من المالئم االهتمام بها".

ث و حدويعرف كذلك " أن الرأي يمكن أن يصبح عاما عندما يتعلق بقضية أ    

 ذات اهتمام عام".

ر يعب ة معق دة من التفضيالتوهناك من يعرف الرأي العام " بأنه  مجموع   

 عنها عدد من البشر تجاه قضية ذات اهتمام عام".

 وهناك خمسة محددات يمكن أخذها في الحسبان عندما نتعرض إلى قضية   

 الرأي العام، التي نوجزها في النقاط التالية:

ر ال يوجد الرأي العام إال بوجود بوجود قضية تكون محو :وجود قضية -1

 .علاهتمام وتفا

 هميةأي وجود جماعة من البشر مهتمة بالمشكلة، فمن األ :طبيعة الجماهير-2

إن تشكيل  االهتمام بالقضية أو المشكلة وآراء الجماهير التي تتبلور حولها.

 وإعادة تشكيل األفراد تتأثر بالظروف السياسية.

 جاهت ونقصد بها مدى شمولية اآلراء: وجود عدد من التفضيالت بين الجماهير-3

تجاه  اسهاوتكون اآلراء الفردية التي يمكن قي ،قضية معينة من قبل الجماهير

 القضية محور الموضوع.

ول جمع حونعني به التعبير عن اآلراء المختلفة التي تت: التعبير عن الرأي-4

 قضية معينة، سواء من خالل الكلمة المطبوعة أو المذاعة أو غيرها.

الملتفة حول ونعني به حجم الجماهير : ضوعالموب من المهتمين مجموعة -5

 . المطروحة بالقضية

ن البشر مجموعة م الرأي العام هو خالصة الرأي السائد بين وعلى هذا فإن     

 في وقت معين، وليس من الضروري أن يكون هذا الرأي هو تجاه قضية معي

، رادفرأي األغلبية، فقد يكون في البداية رأي فرد أو جماعة قليلة من األ

 وبواسطة التفاعل بين األفراد يتطور هذا الرأي ليكون رأيا عاما.

 وظائف الرأي العام: -نياثا

 يقوم بها في كل المجتمعات مهما كانت عديدة وظائف للرأي العام      

 لية:يمكن تلخيصها في النقاط التا و االختالفات السياسية لهذه المجتمعات

 .لمجتمعة في ااألخالقية السائد ئقيم العليا والمباديحافظ الرأي العام على ال – 1

ر يساهم في رفع الروح المعنوية، السيما عندما تتعرض الدولة إلى خط -2

 خارجي.
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دهم عل -3 ى يؤثر على حياة األفراد من منطلق أنهم أعضاء جماعات، ويعو 

 .هاوغير ئالطاعة االجتماعية وتقب ل ما هو سائد في المجتمع من قيم ومباد

 قياس الرأي العام:   – ثالثا
ناول عام بتي الحد د العلماء والمهتمون بقضايا الرأي العام، القياس الكمي للرأ    

و رد فعل الجمهور حول مجموعة من األحوال المنس قة بشكل محدد وثابت، أ

 لرأياستفتاء لطرح مجموعة من التساؤالت، والتي تكون اإلجابة عنها بمثابة 

 .العام

تي تنشأ وأصبح الموضوع األساس الذي نال اهتمام الباحثين هو العالقات ال    

 .بين صانعي الرأي وتابعيه، ثم العالقة بين رجال السياسة وعامة الناس

 تأثير وسائل اإلعالم على الرأي العام: -رابعا

تثير ودورا كبيرا في صناعة وتوجيه الرأي العام.  وسائل اإلعالمتلعب     

و م أئل اإلعالم بالرأي العام قضية مدى ديمقراطية وسائل اإلعالعالقة وسا

 شموليتها، ومدى تعبيرها عن مطالب واحتياجات الشعوب.   

ن ن كاأونتيجة لتأثير وسائل اإلعالم المتزايد على الرأي العام، وبعد     

ذا هصبح الجمهور مصدرا هاما في تكوين الرأي العام ومرسال له على الدوام، أ

 تنشرها وسائل اإلعالم المختلفة.جمهور مسي را بالمعلومات التي ال
 

 
 

 

 
 

 19المحاضرة  

 وجماعات المصالح  ألحزاب السياسيةا
 لوصول إلى الحكم."ببرامجها بغية االمناضلين والمناصرين   إلى إقناع  األحزاب هدف ت"

 األحزاب السياسية:-أوال 

 :مفهوم الحزب السياسي-1

رسها دمن زوايا مختلفة، فهناك من  األحزاب السياسيةاهرة تمت دراسة ظ    

 ا منباعتبارها ظاهرة سياسية مرتبطة بالنظم السياسية، وهناك من اهتم به

ريس منطلق أنها ظاهرة اجتماعية تلعب دورا بارزا في المجتمع. وساهم "مو

رجي" من خالل كتابه "األحزاب السياسية" في تصنيف األحزاب يدي ف

 ة.السياسي

أهمية كبيرة في المجتمعات من منطلق أنها تقوم  األحزاب السياسيةوتكتسي     

بوظائف متعددة على المستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، باإلضافة 
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إلى أنها تمثل تنظيمات ألشخاص يهتمون بضبط بناء القوة في المجتمع والتأثير 

 عليه.

 ،قسم أو جزء أو مجموعة من األفرادلغة بأنه  السياسي الحزبيعرف     

ف سياسيا بأنه  وصول عبارة عن تنظيم سياسي له مبادئ معينة يهدف لل"ويعر 

 . "إلى السلطة بواسطة االنتخابات العامة

ف الحزب السياسي بأنه" مجموعة من األفراد تجمعهم رواب     ط كما يعر 

فكرية ومادية مشتركة، ويعملون من أجل الوصول إلى السلطة معنوية و

ويهدف الحزب السياسي إلى إقناع أكبر قدر ممكن من  ،بواسطة الشعب"

 المناصرين والمناضلين ببرنامجه السياسي للوصول إلى الحكم. 

ان اللج يرى الكثير من علماء السياسة أن األحزاب السياسية ظهرت بظهور و   

ية، لسياساأي أن هذه األخيرة كانت سببا مباشرا في نشأة األحزاب البرلمانية، 

 التي وجدت قبل وجود االنتخابات.

 

 :تصنيف األحزاب السياسية-2

ن وهي أحزاب تضم عددا ضئيال نسبيا من األفراد، الذي :أحزاب النخبة -أ 

ر تظهرز ويختارون من النخبة، وتعتمد في ممارستها السياسية على اإلقناع، وتب

 خاصة في المناسبات االنتخابية.

من  وهي األحزاب التي تسعى إلى استقطاب أكبر عدد ممكن: أحزاب الجماهير-ب

 المواطنين إلى صفوفها بغض النظر عن مستواهم االجتماعي والثقافي.

 :األنظمة الحزبية أنواع -3

فيما  هاماليمكن إج عبر العالم شرةلألنظمة  الحزبية منت توجد ثالثة أنواع     

 يلي:

وتنحصر السلطة في يد حزب واحد يقوم على أساس  :نظام الحزب الواحد -أ 

 .هذا النوع الصين وكوبا ومثال إيديولوجي تسلطي،

ين ويقوم هذا النوع من األحزاب على وجود حزب :نظام الثنائية الحزبية -ب 

ا كل ليهعل كبيرين يتنافسان عن السلطة، اعتمادا على مبدأ األغلبية التي يتحص

ة حزب في االنتخابات، ويوجد هذا النوع في الواليات المتحدة األمريكي

 وإسرائيل.

ثة ويقوم هذا النوع من األحزاب على وجود ثال :نظام التعددية الحزبية -ج   

اب ألحزأحزاب أو أكثر في البالد يتنافسون عن السلطة، ونجد هذا النوع من ا

 في فرنسا.

 :ياسيةوظائف األحزاب الس-4
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رات تتعدد وظائف األحزاب في المجتمع من لعب دور بارزا في تنمية قد    

 المواطنين وتحفيزهم على الحوار السياسي والمشاركة، كما تقم بتعبئة

قل ا تنالمواطنين ضد القرارات التي ال تتماشى ومصالحها، باإلضافة إلى أنه

اهم في ا تساإلضافة إلى أنهمطالب الجماهير وانشغاالتهم إلى السلطة الحاكمة، ب

زيز ي تعأفراد المجتمع سياسيا واجتماعيا وبناء المجتمع المدن توعية وتنشئة

 ا فيالممارسة الديمقراطية ومواجهة األطروحات االستبدادية وكذا مساهمته

د ن وجووجود أحزاب سياسية في المجتمع يعبر عف ،رسم السياسة العامة للدولة

 ضمن استمرار العمل الديمقراطي.برامج سياسية معارضة ت

 )الجماعات الضاغطة(  جماعات المصالح-ثانيا 

 مفهوم الجماعة الضاغطة:-1

أو  مجموعة من األفراد تربطهم مصلحة"بأنها  الجماعة الضاغطةعرف ت      

لى مصالح مشتركة يسعون لتحقيق هذه المصلحة أو المصالح بواسطة الضغط ع

 ة علىوتعمل الجماعة الضاغط ،تصبو إليه تختفيالسلطة، وبمجرد أن تحقق ما 

ت شكل مؤسسة غير رسمية في الدولة من خالل التأثير في مسار االنتخابا

 ."العامة، سواء كان ذلك تأييدا أو معارضة لنظام الحكم

هنية، مبتنوع مصالحها، فقد تكون اقتصادية،  الجماعات الضاغطةتتنوع  و    

ة ة كلملق عليها في الواليات المتحدة األمريكيويط، ينيةدطائفية، ثقافية و

و يقصدها مسؤولهذه الكلمة مأخوذة من القاعة التي  ،( Looby"اللوبي" )

 مقابلة أعضاء الكونغرس للضغط عليهم قبللاألفراد  الجماعات الضاغطة

 التصويت على القرارات.

ولكل جماعة من جماعات الضغط اختصاص، وكل منها يمثل مجموعة    

ة مهنة، ولها فرصتها في استخدام القوى الضاغطة لمطالب أوباشر عمال ت

 المسؤولين بتحقيق رغباتهم واالستجابة إلى شكاويها واحتجاجاتها.

 : وسائل الجماعات الضاغطة-2

على  يقتضي قيام الجماعة بإنشاء مكاتب متعددة تضم أعضاء وتعمل :التنظيم-أ

 والئهم وتأييدهم.تحقيق الترابط والتفاهم بينهم لكسب 

 اظرةتسعى للتأثير على أفكار الجماهير عن طريق المناقشة، المن:المناقشة-ب

دار واالستجوابات لتبرير أعمالها وشرح أهدافها، وقد تستعين في ذلك بإص

 الكتب والتقارير التي تدعم وجهة نظرها.

راء ش ثلتقوم بعملية اإلقناع والتأثير على العواطف م :الترغيب واالستمالة-ج

ة واسطالذمم واإلغراءات المختلفة، بمعنى أن هذه الجماعات تحقق مصلحتها ب

  إغراءات المال والمناصب.
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 تصفيةوتعتمد على استعمال أساليب التهديد المختلفة بما فيها ال:الترهيب-د

وة ، بمعنى أن هذه الجماعات تحقق مصلحتها من خالل استعمال القالجسدية

 والعنف.

فة، لصحااو ويتحقق ذلك بواسطة وسائل اإلعالم المختلفة، كالتلفزة :جالتروي-ــه

 .االنترنت
 :الفرق بين الجماعات الضاغطة واألحزاب السياسية-3

إذا كانت األحزاب السياسية تسعى إلى الوصول إلى السلطة بواسطة    

عات االنتخابات، فإن الجماعات الضاغطة تبقى خارج السلطة. كما تؤثر جما

لى ها إط في رجال القابضين على زمام السلطة، لكنها ال تحاول رفع رجالالضغ

 سدة الحكم.

ة ضاغط" التي عادة ما تستخدم للتعبير عن الجماعات اللوبيوتعني كلمة "   

غرس لكونفي الواليات المتحدة األمريكية، بأنها غرف االنتظار الموجودة في ا

ضاء المصالح للتأثير على األع)السلطة التشريعية(، والتي يقصدها أصحاب 

 المشرعين من أجل تحقيق مصالحهم.

 :عيوب الجماعات الضاغطة -4

 يمكن تلخيص أهم عيوب الجماعات الضاغطة في كونها:    

ا ال تقوم على أساس ديمقراطي، حيث يسيطر قائد الجماعة على أعماله -أ

 وقراراتها.

 حقيق مصالحها.تستخدم في أغلب األحيان وسائل غير شرعية لت -ب

 تعتبر مصالحها الخاصة بأنها مصالح وطنية. -ج

 

 20المحاضرة  

 المجتمع المدني
 ."لهيمنة السلطةمباشرة  المجتمع المدني مجمل البُنى والمؤسسات التي ال تخضع  

 مفهوم المجتمع المدني: -أوال

رجا خا قافيمن التنظيم االجتماعي والسياسي والث نمطا   المجتمع المدنييمثل    

ها وياتوتمثل هذه التنظيمات في مختلف مست ،قليال أو كثيرا عن سلطة الدولة

نى ب  ال لفهو مجم، وسائط تعبير ومعارضة بالنسبة إلى المجتمع تجاه سلطة قائمة

 والتنظيمات والمؤسسات التي تمثل مرتكز الحياة الرمزية واالجتماعية

يق ش يضإنه هام ،لهيمنة السلطةوالسياسية واالقتصادية التي ال تخضع مباشرة 

ما دائ ويتسع بحسب السياق، ينتج فيه الفرد ذاته ومقدساته وإبداعاته، فثمة

هوامش من الحصانة الفردية والجماعية ومسافات تفصل بين المستوى 

ا سميهنإن هذه الهوامش هي التي يمكن أن  ،االجتماعي والمستوى السياسي

 .مدنيا   مجتمعا  
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 :جتمع المدنيخصائص الم-ثانيا

دى بأربع خصائص يمكن استخدامها للحكم على م المجتمع المدنييتميز     

 التطور الذي وصلته مؤسسة أو منظمة وهي:

ف مع ويعني أن للمؤسسة قدرة على التكي   :القدرة على التكيّف مقابل الجمود-1

 ةادرقالتطورات في البيئة التي تعمل من خاللها، بحيث كلما كانت المؤسسة 

 على التكي ف، كانت أكثر فاعلية.

اضعة ويعني ذلك أن ال تكون المؤسسة خ: االستقالل في مقابل التبعية والخضوع-2

هل لغيرها من المؤسسات أو الجماعات أو األفراد أو تابعة لها، بحيث يس

 .السيطرة عليها، وتوجيه نشاطاتها الوجهة التي تتفق مع رؤية المسيطر

فقية واأل ونعني بذلك تعدد المستويات الرأسية :لضعف التنظيميالتعقد في مقابل ا-3

يات داخل المؤسسة، بمعنى تعدد هيئاتها التنظيمية من ناحية، ووجود مستو

 مارستداخلها وانتشارها الجغرافي على أوسع نطاق ممكن داخل المجتمع الذي 

ية رعفكل ما ازداد عدد الوحدات الف ،نشاطاتها من خالله، من ناحية أخرى

 .يهاوتنوعها، ازدادت قدرة المؤسسة على ضمان والءات أعضائها والحفاظ عل

سسة ويقصد بذلك عدم وجود صراعات داخل المؤ :التجانس في مقابل االنقسام -4

 حتى ال يؤثر ذلك على نشاطاتها وهيكلها التنظيمي.

 مؤسسات المجتمع المدني:-ثالثا

ف المؤسسة على أنها "مجموعة األ      نظيمى األساسية لتشكال أو الب  تعر 

رها القانون أو العادات في هيئة اجتماعية" ف  ،اجتماعي كما قر  على  ذلككوتعر 

جل أمن  أنها" مجموعة عالقات اجتماعية منظ مة الحتواء وتنظيم جهود األفراد

 تحقيق األهداف المشتركة".

ع الحاجات في المجتمع، يؤدي     ؤسسات م مإلى قيا وعليه، يمكن اعتبار أن تنو 

 ت منكما أن كيفية إشباع هذه الحاجات تنبثق عنها مؤسسا ،متنوعة ومتعددة

 الطبيعة نفسها.

 يمكن رصد أربعة مستويات وهي:: المؤسسات التقليدية -1

 .ونعني بها االنتساب إلى العشيرة أو القبيلة العشائرية أو القبلية:- أ

 انة أو مذهب ديني.ونعني بها االنتساب إلى دي الطائفية:-ب

 االنتساب إلى مهنة أو حرفة معينة. ونعني به: المهنة أو الحرفة- ج

 عني االنتساب إلى الحي أو اإلقليم.تو الرقعة الجغرافية:- د

إن تحقيق االستقرار السياسي يقترن بإيجاد مؤسسات المؤسسات الحديثة: -2

لفساد بتوسيع المشاركة سياسية تنظم المشاركة السياسية وتمنع انتشار العنف وا

الشعبية في وضع السياسات العامة وفي اختيار األشخاص للمناصب الرسمية 
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والقدرة على معالجة األزمات واالنقسامات والتوترات في المجتمع واالستجابة 

 عبر الديمقراطية. للمطالب الشعبية

 ال:بحثراكز الاالتحادات المهنية ومنظمات حقوق اإلنسان والجامعات وم النقابات و-3

سسات ى مؤيقتصر عمل المجتمع المدني على األحزاب السياسية، وإن ما يتعداه إل

تذة غير حزبية وفي مقدمتها النقابات، منظمات حقوق اإلنسان وتجمعات أسا

 الجامعة ومراكز البحث، التي تعد القاعدة الصلبة للمجتمع والدولة. 
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  21المحاضرة 

 العــالقات الـدولية: المفهوم والنظريات
 ".األخالقية القضايا في األعلى الحكم اإلنساني الضمير تعتبر النظرية المثالية" 

  :مفهوم العالقات الدولية  -أوال
بعضها  السياسي في التأثير إحداث إلىتسعى الدول من خالل صيغ متعددة،      

هذه والدولي فقط،  جانب السياسي لعملية التفاعل، يعكس هذا السعي الالبعض

صادية االقت على الجوانب السياسية فحسب بل تشمل الجوانب تقتصر العملية ال

 ألفعالا موعوالثقافية واالجتماعية وغيرها، فظاهرة العالقات الدولية ترتبط بمج

 يعةطب التفاعل الدولي الناجمة عنها، سواء كانت ذات وأنماط األفعالوردود 
 ميعالوحدات الدولية، وعلى جغير سياسية، والجارية بين كافة  وأسياسية 
 .األصعدة

 ظواهر ظاهرة العالقات الدولية تعكس في آن واحد، أنلذلك يمكن القول      
عل عالقات وعمليات التفا تشكل بالتالي جوهرو الصراع والتعاون الدولي،

ية ة الخارجالسياس أنت الدولية. وكما العالقا فيالسلمية وغير السلمية  الدولية،

 لتشكي لىإالسياسة الدولية، كذلك تؤدي السياسة الدولية  شكيلت إلى تؤدي حتما  

يعة ت طبكل عالقة ذا" يمكن تعريف العالقات الدولي أنها و ،العالقات الدولية

لحدود سياسية تمتد إلى ما وراء ا ثارآو  انعكاسات إحداثسياسية من شأنها 

 لدولة واحدة" يميةاإلقل

ل نتمون لدوي الذين فراداألنيكوالس سبيكمان بأنها " العالقات بين و يعرفها     

الدولي هو السلوك االجتماعي ألشخاص أو مجموعات  كالسلوومختلفة 

 ".تستهدف أو تتأثر بوجود سلوك أفراد أو جماعات ينتمون إلى دولة أخرى

أنها بلدولية للعالقات ا إجرائيا   تعريفا   نضع أنو من كل هذه التعاريف يمكن     

ين باعية االقتصادية و العسكرية الثقافية و االجتمو العالقات السياسية تلك"

ل ت شكهذه العالقا تأخذالدول في تعاملها و تفاعلها مع بعضها البعض، و قد 

بي أو وروتعاون أو تكامل كما هو الحال بالنسبة للعالقات بين دول االتحاد األ

ل كما هو الحاشكل الصراع  تأخذ، و قد األخرىغيرها من عالقات التكامل 

أخذ قد تو ،بالنسبة للعالقات بين دول الشمال المتقدم و دول الجنوب المتخلفة

وية الق شكل الصراع من أجل القوة كما هو الحال بالنسبة للعالقات بين الدول

 ."روبيل االتحاد األودوالواليات المتحدة األمريكية و كتلك العالقات بين 

 نظريات العالقات الدولية: -ثانيا
ك وللساالمستخدمة في تحليل و تفسير  اتهناك العديد من النظريات و المقارب

 من أهمها:والخارجي للدول، 
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 المثالية: النظرية  -1

 في دورها وتتبع الدولية المنظمات بدراسة المثالية المدرسة اهتمت

 كثيرة مقاييس بلورة في األمم عصبة ميثاق اهمس وقد، الدولي المجتمع

 التي لدوليةا السلوكات مع الدول سياسات توافق لمدى كمعايير المثالية استعملتها

  . ينتهجوها أن يفترض

 في سائدة كانت عديدة وفلسفية فكرية مصادر من المثالية نشأت ولقد

 يرالضم عتبارا حيث من فردية المثالية وكانت ،أوربا في الماضية القرون

 .األخالقية القضايا في األعلى الحكم اإلنساني

 في كان إن اإلفراد بين العالقات في األخالق أولوية من ةالمثالي نطلقوت    

 دالفر واجب أن ةالمثالي رىتو ،الدولي اإلطار أو الوطني المجتمع إطار

 من اليالمث وينطلق ،المجتمع لخدمة وضعت التي والقواعد للقوانين الخضوع

 للفرد علياال المصلحة بين اطبيعي اتوافق هناك نأ ليعتبر المصالح انسجام مسلمة

 مصلحةل يعمل الذاتية لمصلحته يعمل عندما فالفرد ،للجماعة العليا والمصلحة

 .مصلحته يدعم فهو الجماعة مصلحة يدعم وعندما. الجماعة

 من لخا أفضل لمعا بناء على ركز قانوني -أخالقي مقترب المثالية لتشك  

 .البشرية الطبيعة حول تفاؤلية فلسفية مسلمات من وانطلقت ،النزاعات

 

 

 : الواقعية النظرية -2 
 ردة انيةالث العالمية الحرب بعد نشأت التي السياسية الواقعية مدرسة تمثل

 لدولا سلوكيات وفهم دراسة إلى هدفتقد  و ،المثالية تيار على أساسية فعل

 سلتدر الواقعية جاءت بعض فقد مع بعضها عالقاتها في ثرةالمؤ والعوامل

 بوالحر القوة سياسة وتحديدا ، الدولية العالقات في قائم هو ما وتحلل

 تكون أن يجب ما حول أفكار تقديم إلى المثالية فعلت كما تهدف ولم والنزاعات،

 .الدولية العالقات عليه
 :التالية في النقاط الواقعي الفكر في األساسية المسلمات أهمو يمكن ذكر      

 الدول على التركيز نإف وبذلك الدولية، السياسة في واملالف أهم الدول تعتبر -أ

 اسيةأس وحداتك( الجنسية متعددة الشركات أو الدولية، المنظمات على وليس)

 .وليدال المجتمع في التفاعالت طبيعة فهم ىعل يساعد لتحليلل
 في عقالني منطلق من تتصرف الدول أن أساس على يةالدول السياسة تحليل -ب

 تقوم سوف الدول أن المفترض من فإنه وبذلك ،البعض بعضها مع تعاملها

 القرارات تتخذ وسوف غماتياو بر عقالني بشكل لها المتاحة البدائل بدراسة
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 الدولة قدرة زيادة نحو موجهة بالعادة تكون والتي العليا مصالحها تخدم التي

 معلومات على حوزتها عدم من الرغم على بذلك الدول بعض تقوم وقد. اوقوته

 في تخطيء قد وبذلك البديلة، الخيارات كل حول الوضوح كل وواضحة كاملة

 . الصائبة القرارات اتخاذ في الحالة هذه
 سياسةال في القرارات متخذي أن من الرغم على واحدة كوحدة لدولةل النظر -ج

 زيرو أو الدولة، رئيس) متعددين أشخاص الواقع في هم ؛ما لدولة  الخارجية

 واحد انكي بصفتها الخارجي العالم مع تتعامل الدولة أن إال(  الخ الخارجية،

 عكاساتان أن تعتبر العقالنية المدرسة فان االفتراض هذا على ءابنا ،متماسك

 . جيا  ارخ الدولة تلك مواقف في حاسمة تكون ال ما لدولة الداخلية السياسات
 و القوة تحتكر مركزية سلطة غياب نتيجة غابة بمثابة الدولي النظام اعتبار -د

 . الدولة داخل الحال هو كما الكل على إرادتها فرض تستطيع
 سوف الدولف. الخارجية الدول سياسة في األهم العامل األمني العامل اعتبار -هـ

 لو حتى الوسائل، بشتىه و تعزيز أمنها على  تحافظ لكي جهدها قصارى تبذل

 .األمن هذا صيانة على هاتساعد لكي أخرى( دول) قوى طلب األمر تطلب

 لتكاملليتزعم  النظرية الوظيفية كإطار مالئم  :(الوظيفية)نظرية التكامل  -3

ا بين ترة مفالدولي "دافيد ميتراني"، وقد بلور أهم قناعاته في هذا الجانب في  

مات ب العالمية الثانية، وانطلق ميتراني من مسلالحر عقب الحربين وكذلك

 على مثالية ومتفائلة بشأن إمكانية تحسين وتطوير  المجتمعات إذا اعتمدت

لسلطة ين االجانب العقالني و المنفعي، وذلك من خالل كسر الروابط التقليدية ب

ن وهذا م لك من خالل ربط السلطة بنشاط معين،ذوالوحدات الترابية /اإلقليم، و

لمستوى لى اشأنه تخطي اإلقليمية إلى الكونية أو العالمية وعدم احتكار القوة ع

 تجنبا ألي شكل من أشكال النزاعات. اإلقليمي الضيق

 لدولقبل أربعة قرون إلى توجيه جهود ا اوكان" أميريك كروسي" قد دع     

ه تكون نظر نحو إقامة عالقات اقتصادية وثقافية فيما بينها، ذلك أن المصالح في

وب الحر تصبح بالتاليو وديمومة إذا قامت على التفاعل االقتصادي أكثر ثباتا

يبدأ  عاونوعلى هذا تقوم الوظيفية على فرضية تقول بأن الت ،جديةمكلفة وغير م

 األمر  اعيةفي ميادين السياسة الدنيا أي القضايا االقتصادية والتقنية واالجتم

دل تبا ة من األنساق المصلحية التي تقوى بحكمالذي يجعل السياسة أسيرة شبك

ة، سياسيل من متاهات الصراعات الاالقتصادي ويقل   هالذي يحقق الرفا المنافع

ون شمع ، وأشار إليه "بيركوهذا ما اتنبه إليه دعاة مشروع الشرق األوسط ال

  بيريز في مؤلفه " الشرق األوسط الجديد".
 السياسة الخارجية -ثالثا
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 السياسة الخارجية: ممفهو ــ1

 لتنفيذ لهاخال من تعمل التي الدولة فعاليات أهم إحدى هي الخارجية السياسة    

 لمجتمع،ا في األساسية الوحدة هي الدولة وتعتبر ،الدولي المجتمع في أهدافها

 اإلمكانياتو السيادة مبدأ من تملكه بما الخارجية السياسة لممارسة المؤهلة وهي

 .ريةوالعسك المادية
 ليست الخارجية السياسة ممارسة بأن يرون الباحثين بعض أن ورغم     

 ميةاإلقلي المنظمات و الجنسيات متعددة الشركات أن بل الدول على مقتصرة

 المتحدة ممكاأل العالمية المنظمات و      األوروبياإلتحاد  و  العربية كالجامعة

 أو تفقت قد التي الخاصة خارجيةال سياستها اله اعتبارية شخصية من تملكه بما

 السياسة لمجا في المنهجيين من الكثير حاول قد و ،لها التابعة الدول مع تختلف

 "ولتون نودابال" فالدكتور الخارجية، للسياسة محددا   تعريفا   يقدموا أن الخارجية

 أو لدولا تجاه الدولة في القرار صانعو يطوره للعمل تخطيط منهج" بأنها عرفها

 المصلحة إطار في محددة أهداف تحقيق بهدف األخرى الدولية وحداتال

 ارجيكما يعرفها مازن الرمضاني على أنها" السلوك السياسي الخ ،"الوطنية

 الهادف و المؤثر لصانع القرار"

م و تعامل معهإن السياسة الخارجية للدولة الواحدة تتفاوت بتفاوت من يتم ال     

النسبة ية بخارجي، فقد تتبع الدولة سياسة خارجية تعاونتفاوت قضايا التعامل ال

ى مع و سياسة أخرى صراعية بالنسبة لقضية أخرلقضية معينة مع دولة معينة 

  الدولة ذاتها.

  السياسة الخارجية: وسائل أهم -2

ئة تحقق أهداف السياسة الخارجية باستعمال مجموعة من األدوات و تعب    

 وسائلأهم  "هيرمان" ديحد  يق هذه األهداف، و مجموعة من الموارد لتحق

  التالية:في الجوانب  السياسة الخارجية 

 ا منوتعتمد على شبكة السفارات والقنصليات وغيره :الدبلوماسية الوسائل -أ

 التي تعزز حضور الدولة في محيطها الخارجي. أدوات االتصال الدولي

توزيع  تعمل للتأثير في إدارة واألنشطة التي تسوهي  :االقتصاديةلوسائل ا -ب

أو  لحظركتقديم المعونات والمساعدات أو إقامة ا ،الثروة االقتصادية للدولة

 لة.فاالقتصاد هو عامل مؤثر في تحديد السياسة الخارجية للدو المقاطعة،

 يد أوو هي مجموعة المقدرات المتعلقة باستعمال التهد :العسكرية لوسائلا-ج 

 .ظم ضد الوحدات الدولية األخرىلمنالعنف المسلح ا

 ر المعلومات المرتبطةيقصد بها جمع و تفسيو :يةاتاالستخبار الوسائل-د

 .الدولية األخرى سلوكيات الوحداتبالقدرات والخطط والنوايا و
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 22المحاضرة  
 

 ومصادره العام  مفهوم القانون الدولي
 اإلكراه أو الغش و التدليس". "تقتضي سالمة المعاهدات رضا األطراف كعدم

 

 :ماهية  القانون الدولي -الأو

قات عال القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظ م    

 .في السلم والحربأشخاص القانون الدولي بعضها ببعض 

د دولة أحن اليعتبر القانون الدولي العام أحد فروع القانون العام باعتبار أ    

ت القاعطرافه، بعكس القانون الخاص الذي يمثل مجموعة القواعد التي تنظ م أ

 افها. أطر األشخاص الطبيعيين والمعنويين، والعالقات التي ال تكون الدولة أحد

م كيان ( هو مجموعة القواعد المْلِزمة التي Droit Publicفالقانون العام )     تنظ ِ

 دة. طرفا  فيها بوصفها صاحبة السياالدولة والعالقات التي تكون الدولة 

ح لصحيايرى بعض الفقهاء أن القانون الدولي العام ليس قانونا  بالمعنى    

 للسببين التاليين: 

 لعدم وجود هيئة تشريعية عليا تمتلك وضع قوانين ُملِزمة للدول. -أ 

 ن.ولقانالعدم وجود سلطة عليا تمتلك توقيع الجزاء على الدول التي تخالف  -ب

 و يمثل هذين الموقفين المدرستين التاليتين:
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يتزعمها  مذهب ثنائية النظام القانوني، تمثل هذه المدرسة: المدرسة الثنائية -1

ون (، وتقوم على أساس أن القان Trieple, Anzilotti )  ""تريبل" و"أنزيلوتي

 حيث  ال، بيننظاميين قانونيين متساويين ومستقلالدولي والقانون الداخلي بمثابة 

 يندمجان وحججهم في ذلك :
 

عن  عبير، ذلك أن القانون الدولي هو تاتنوع مصادر القانونين واختالفيهم -أ

ة دول إرادة مشتركة لعدة دول، في حين أن القانون الداخلي تعبير عن إرادة

 منفردة. 

تنوع قواعد القانون الدولي واتساع نطاقها، فهي تطبق على الدول  -ب

 اد. ألفرات الدولية، بينما ال تطبق قواعد القانون الداخلي إال على والمنظما

ائية، القضاختالف هياكل كال القانونين ونقصد تحديدا  السلطتين التنفيذية و-ج

 والتي ال توجد بصورة دائمة وواضحة في القانون الدولي.
 :المدرسة  القائلة  بمبدأ  الوحدة -2

(،  Kelson , George Celle)وجورج سيل يتزعم هذه المدرسة كل من كيلسون

 وتتفرع إلى جانبين:
 مبدأ الوحدة مع سمو القانون الداخلي: -أ

 ذا لعدمترى هذه المدرسة أن أساس القانون الدولي هو القانون الداخلي وه   

ر بحرية  وجود سلطة عليا فوق سلطة الدول، وهذا يعني أن كل دولة تقر 

 السند الدستوري وهو ذو طابع داخلي. التزاماتها الدولية إلى جانب
 مبدأ الوحدة مع سمو القانون الدولي: -ب

ون القانترى هذه المدرسة أن القانون الداخلي ينبثق عن القانون الدولي، ف   

ل قمة القوانين.  الدولي يشك ِ

هور ية ظيبدو أن هذا القانون يتعارض مع المعطيات التاريخية التي تؤكد أسبق

 خلي على القانون الدولي.القانون الدا
 : سمو القانون الدولي في التعامل الدولي -3

ر سمو القانون الدولي ع هناك لقانون لى االعديد من القوانين الدولية التي تقر 

رت محكمة   لعدلاالداخلي، وهذا ما يؤكده نظام المسؤولية الدولية، فقد قر 

لى أحكام داخلية أن تعلو عأنه ال يمكن ألحكام القوانين ال 1930الدولية سنة 

يما لية ففالدولة ملِزمة باحترام التزاماتها الدومعاهدة مبرمة بين الدول:" 

ديل و تعتُصدره من قوانين داخلية، وفي حالة تعارض القوانين عليها بإلغاء أ

 قانونها الداخلي، و إال تحملّت تبِعات المسؤولية الدولية." 
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ر      تعرض خضوع الدولة للقانون الدولي دون الكما أن بعض الدساتير تقر 

ر بعض الدساتير إدماج قواعد القان ي لدولي فون المسألة التدرج القانون، كما تقر 

 القانون الداخلي بإعالنها صراحة سمو القانون الدولي.

 : مصادر القانون الدولي -اثاني 

كون تقد ه، ويتمي ز كل قانون باستناده إلى مصادر يستِمد منها أحكامه وقواعد

 هذه المصادر شكلية أو مادية.

 تعتد هذه المدرسة بالمصادر الشكلية أو الرسمية.المدرسة الوضعية: -1

لعام اتعتد هذه المدرسة بالمصادر المادية مثل الرأي  المدرسة الموضوعية: -2

لتي ية ابالترابط وفكرة العدالة الدول سوالضمير الجماعي والتضامن و اإلحسا

 يها الحاجات االقتصادية والتنظيمات السياسية.تستند عل

 هذا لكن أغلب الفقهاء يؤكدون على أهمية آراء المدرسة الوضعية، وعلى   

 أن:  من نظام محكمة العدل الدولية التي نصت على 38جاءت المادة   ساألسا

حكام ألوظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي تُرفع إليها وفقا   -1" 

 ون الدولي، وهي تُطبِق في هذا الشأن:القان

ة من صراح االتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا  بها -أ

 جانب الدول المتنازعة.
ي فاتر العادات الدولية  المرِعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه التو -ب

 االستعمال.

 متمدنة. مبادئ القانون العامة التي أقرتها األمم ال -ج

تلف ي مخأحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام ف -د

 األمم، ويعتبر هذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون.

 فصلللال يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخالل بما للمحكمة من سلطة  -2

ى اف الدعوى علفي القضية وفقا  لمبادئ العدل واإلنصاف، متى وافق أطر

 ذلك." 

 نظامفإن مصادر القانون الدولي العام كما حد دها ال سوعلى هذا األسا   

ن، األساسي لمحكمة العدل هي المعاهدات والعرف والمبادئ العامة للقانو

 .وليةباإلضافة إلى جانب ما أفرزه العمل الدولي وهو قرارات المنظمات الد
 

 : المعاهدات الدولية -اثالث

ن المعاهدات الدولية هي اتفاق مكتوب بي  : هوم المعاهدات الدوليةمف-1

ون م القانحكاأشخاص القانون الدولي إلحداث نتائج أو آثار قانونية معينة وفقا  أل

 الدولي، ومن ضمن شروطها:
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ناء وعلى هذا األساس تم استث ،أن يكون االتفاق بين أشخاص القانون الدولي -أ

 بين الدول وبين الشركات األجنبية.االتفاقيات التي تعقد 

مادة لة من افقد نصت اتفاقية فيينا في الفقرة الثاني، أن تكون المعاهدة مكتوبة -ب

ة  كتاب " تعني اتفاق دولي بين دولتين أو أكثر األولى بقولها أن المعاهدة 

تسمية ت الوتخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر، و أيا  كان

ا ملتجنب  سيلةلتي تُطلق عليه"؛ واشتراط الكتابة في المعاهدة الدولية ليس إال وا

ذا إن هتقع فيه االتفاقات الشفوية من غموض وتباين في التفسير، ومع ذلك  ف

 النص ال يؤثر على ما قد يُعقد بين الدول من اتفاقات شفوية. 

إرادة  تضي انصرافيق هذا الشرط خضوع المعاهدة ألحكام القانون الدولي، -ج

ت ذات فاقياآثار قانونية دولية، وهنا تُستثنى االت إحداثالدول المتعاقدة إلى 

 الطابع الخاص.

ي ية وهتمر عملية إبرام المعاهدات بمراحل أساسإبرام المعاهدات الدولية:  -2

 .اق والتوقيع عليه ومرحلة التصديقمرحلة التفاوض ومرحلة تحرير االتف

تبادل وجهات النظر بين األطراف المتفاوضة حول  تعنيو المفاوضة: -أ

 الموضوع الذي يراد إبرام المعاهدة بشأنه، وهذا ما يتطلب:

 أهلية االشتراك في المفاوضات. -

ـ " بأهلية التفاوض عن طريق أشخاص ممثلين يزودون بوثائق مكتوبة تسمى  -

 ." Pleins  Pouvoirs" وثيقة التفاوض"

ر تحري ويكون معبِرا  عما توصل إليها المتفاوضون، ويثير: تحرير المعاهدة -ب

 المعاهدة جملة من المسائل منها:

ر بلغة أو لغات أطراف المعاهدة. لغة المعاهدة: -   إذ أنها تُحر 

هداف واأل ةتبدأ المعاهدة عادة بديباجة تتضمن المبادئ العام أقسام المعاهدة: - 

 التي تقوم عليها المعاهدة.

اهدة ي المعويكون عن طريق تعداد الدول المتعاقدة، أو أن تأت : المعاهدة أطراف -

 متضمنة بيانا  بأسماء حكومات الدول الموقعة.

ص وتكون عقب ذكر أطراف المعاهدة وتُصاغ عادة في نصو:  أحكام المعاهدة-

 تتضمنها مواد وبنود المعاهدة.

 طراف الموقعة علىيُعبر التوقيع عن رضا األ التوقيع على المعاهدة: -ج

ة، إذ لدولانصوص االتفاق الذي تم تحريره، لكنه ال يجعل المعاهدة نافذة في حق 

 يتعين ضرورة التصديق من جانب الدولة حتى تلتزم بأحكام المعاهدة. 
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ها كون عدديلتي يتم إقرار المعاهدة باإلجماع بالنسبة للمعاهدات الثنائية أو ا    

كون يرها عاهدات الدولية المتعددة األطراف فإن إقرامحدودا، أما بالنسبة للم

 عادة باألغلبية التي يتم االتفاق عليها سلفا . 

 (  من اتفاقية فيينا على أنه: 09وقد نصت المادة التاسعة)  

ع يتم إقرار المعاهدة برضا جميع الدول التي اشتركت في صياغتها م -1"

 ة.مراعاة نص الفقرة الثانية من هذه المعاهد

ل ( أصوات الدو3/2يتم إقرار معاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي ) -2

ر باألغلبية نفسها تطبيق قاعدة   "ة.غايرمالحاضرة وقت التصويت، إال إذا تقر 

 ويكون التوقيع على المعاهدة بالصيغتين التاليتين:

 ة.التوقيع بالمعنى الدقيق: وهو توقيع يلزم الدولة بالمعاهدة مباشر -

كون التوقيع باألحرف األولى: وهو توقيع غير كامل لتوفر ظروف قد ال ت -

م، ماتهمناسبة للدولة، هو ما من شأنه تمكين المتفاوضين من العودة إلى حكو

  وعليه فإن هذا النوع من التوقيع توقيع ال يلِزم الدولة.

زام، لالمعاهدة صفة اإل  التصديق يُكسب التصديق على المعاهدة وتسجيلها: -د

لى فهو عبارة عن إقرار يصدر عن السلطات الداخلية المختصة بالموافقة ع

عشر  ابعةالمعاهدة، ومن ثم يجعل الدولة ملزمة بأحكامها، وقد نصت المادة الر

 ( من معاهدة فيينا على:14)

لك في بمعاهدة بالتصديق عليها وذ متعبر الدولة عن ارتضائها االلتزا -1" 

 الحاالت التالية:

 اء.الرتضإذا نصت المعاهدة على أن يكون التصديق هو الوسيلة التعبير عن ا -أ
راط إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشت -ب

 التصديق.

 يق.إذا كان ممثل الدولة قد وق ع على المعاهدة مع التحفظ بشرط التصد-ج

ق من لالحلتوقيع بشرط التصديق اإذا بدت نية الدولة المعنية في أن يكون ا -د

 وثيقة تفويض ممثلها أو عب رت عن ذلك أثناء المفاوضة.

فقة في لمواابمعاهدة عن طريق القبول أو  متعب ر الدولة عن ارتضائها االلتزا -2

 "حاالت مماثلة للحاالت الخاصة بالتصديق.

 عليها. خرينكما يسمح تسجيل المعاهدة بإطالع األ

تعرضت المادة الثانية من اتفاقية فيينا لقانون  :المعاهدة التحفظ على -هـ 

فته بأنه "المعاهدات للتحف يعني إعالن أيا  كانت ظ على المعاهدات وقد عر 

صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو 
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القانوني  موافقتها أو انضمامها إلى معاهدة، وتهدف به استبعاد أو تعديل األثر

 ألحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة."   

 لمتحفظةلدولة الينتج عن التحفظ إذا تم قبوله الحد  من آثار المعاهدة بالنسبة  و  

 وذلك في مواجهة الدول األطراف و تلك التي تصير طرفا  في المعاهدة.

 ه كتابيا ، ومن شروطهأن يكون التعبير عنالشكلية من شروط التحفظ   

 رضا أطراف المعاهدة. الموضوعية

لجميع  ويترتب على سحب التحفظ التطبيق الكامل لنصوص المعاهدة بالنسبة    

 األطراف وعلى قدم المساواة.

 تقتضي صحة المعاهدات ما يلي: صحة  المعاهدات  الدولية: -و

 مشروعية موضوع المعاهدة. -

 ا يتطلب:سالمة رضا األطراف وهذا م -

 عدم الغلط الجوهري. *                                     

 عدم الغش والتدليس. *                                     

 ولة أو اإلكراه.عدم إفساد إرادة ممثل الد *                                     

 23المحاضرة  

 أشخاص القانون الدولي العام
 لبقاء الدفاع الشرعي ومنع التوسع العدواني"." يتطلب حق ا

 لمنظماتمن أهم أشخاص القانون الدولي الدول وا الشخصية القانونية: -أوال   

لوعاء ها االدولية واألفراد، وتتجلى أهمية الشخصية القانونية الدولية في كون

الذي تنص ب فيه حقوق وواجبات كل كائن دولي، رغم اقتصار الشخصية 

اكتساب  على القادرةية على الدول فقط لزمن طويل لالعتقاد بأنها الوحيدة القانون

قانون  للالحقوق على المستوى الدولي وتنفيذ االلتزامات وأداء الواجبات طبقا  

 الدولي. 

ات منظملوبتطور المجتمع الدولي دافع الفقهاء على فكرة وجوب االعتراف      

دياد باز دولية، وانتشرت الحاجة إلى ذلكالدولية العامة والخاصة بالشخصية ال

رام عدد المنظمات واحتياجها إلى رفع دعاوى دولية للمطالبة بحقوقها وإب

معاهدات واتفاقيات صحيحة على المستوى الدولي والتمتع باالمتيازات 

 والحصانات من القضاء الداخلي للدول.

فاقيات ام االتتعاقد وإبرومن نتائج أو آثار الشخصية القانونية الدولية حق ال    

حق ووالمعاهدات وحق التقاضي دوليا  وحق العضوية في المنتظمات الدولية 

     االعتراف بأشخاص قانونية أخرى وحق المساواة أمام القانون.
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لية الفاعتمثل الدول أهم أشخاص القانون الدولي من حيث الوزن و الدول:-ثانيا

 أثير. والقيمة القانونية والقدرة على الت

 :حقوق الدول  و واجباتها -1

 :نذكر  من أهم حقوق الدولحقوق الدول: -أ

 حق البقاء ويتطلب حق الدفاع الشرعي وحق منع التوسع العدواني. -

 ل.لتدخاحق الحرية، وهذا ما جعل منظمة األمم المتحدة تؤكد على مبدأ عدم  -

ل ن بالنسبة لكحق المساواة كحق التصويت في المؤتمرات وله نفس الوز -

 الدول صغيرة كانت أم كبيرة.

 حق االحترام المتبادل كاحترام كرامة الدولة وهيبتها. -

  للدولة واجبات قانونية وواجبات أدبية: :واجبات الدول -ب

 من أهم الواجبات القانونية نذكر: :*  الواجبات القانونية

رة لكل دولة.إ -  حترام الحقوق األساسية المقر 

 قواعد  القانون الدولي العام والسير بمقتضاها.  مراعاة -

 .نية احترام المعاهدات التي ارتبطت بها وتنفيذ تعهداتها الدولية بحسن -

 من أهم الواجبات األدبية نذكر: : *  الواجبات األدبية

 تقديم المعونة للدول في النكبات. -

 بالوقود.إيواء السفن األجنبية في حالة الظروف الخاصة وتزويدها  -

نها لة فقداومن التغي رات التي تطرأ على الدو: التغيّرات التي تطرأ على الدول  -2

 ة:لجزء من إقليمها، ومن النتائج المترتبة عن هذه التغي رات اإلقليمي

ليم ى اإلقتبقى تخص الدولة األصل إال إذا كانت منصبة عل: بالنسبة للمعاهدات -أ 

 .ذاته

 تسد د وفق مساحة اإلقليم. -   :امةبالنسبة للديون الع -ب
 وفق عدد السكان. -                         

 وفق مجموع ضرائب الدولة. -                         
 يتمتع بها اإلقليم. :بالنسبة لألمالك -ج

ب تتبع ة ويجيخضع إقليم الدولة لتشريع الدولة الجديدة الضام :بالنسبة للتشريع -د

 .دار والنشر كي يعلم بها السكان " الجد د" وتكون نافذةإجراءات اإلص

 
 :فناء الدول -3

 ".لاالحتالمن بين أسباب فناء الدول فقدان الدولة لسيادتها عن طريق " -أ

يد بتسد هاحتلتاومن بين النتائج المترتبة عن فناء الدول أن تلتزم الدولة التي  -ب

 .قانون الدولة المحتلةو تطبيق ديونها، كما تزول جنسية رعاياها، 
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انونية ية القاعترف القانون الدولي للبابا الكاثوليكي بالشخص :الفاتيكان -اتثال

 يدي كانلتقلاباعتباره رئيسا  روحيا  للجماعة المسيحية، ذلك أن القانون الدولي 

ء الستيالعد ابإذ لم  تقف الحكومة اإليطالية  ،قانون الجماعة األوروبية المسيحية

ه من مكينوما في سبيل ممارسة البابا لسيادته الروحية، فقد عملت على  تعلى ر

" قانون الضمانُعرف باسم "  1871ماي 13ذلك بإصدار قانون خاص في  

"Loi De Garantie" ، و سمي كذلك ألن الغرض منه كان تقديم الضمان من

موجبه ر بجانب إيطاليا في مواجهة الدول األخرى على استقالل البابا؛ وقد تقر  

غرض ل تمتع البابا ببعض القصور والمباني، وكذا الحق في أن يكون  للبابا 

ن أطات ممارسة سيادته الروحية إدارة خاصة وموظفين تابعين له ال يجوز للسل

 م؛ ورغملعالتتدخل في شؤونهم وال في عالقتهم مع مندوبي البابا في بقية أنحاء ا

وا على ( محل رضا من كل الذين جلسالضمان) قانون  هذا القانون ذلك لم يكن 

ذي ألمر الا، اعرش البابوية، نظرا  ألنه لم يُقر لهم أية سلطة زمنية على إقليم م

 اعالنز هذا تالشىو تسب ب في إحداث نزاع بين الباباوات والحكومة اإليطالية 

يادة التي اعترفت للبابا بالس 1929فيفيري 11" التران" في بإبرام معاهدة

لطان ا لسلزمنية على إقليم "الفاتيكان" الذي أصبح مستقال عن إيطاليا وخاضعا

اتها روما ذ قلب الفاتيكان"، التي تقع في دولةالبابا كدولة قائمة بذاتها تحت اسم "

 هكتار. 44وتبلغ مساحتها 

كين له عد تمعلى هذا فإن وضع مدينة الفاتيكان تحت سيادة البابا الزمنية ي و   

   صير.سيادته الروحية األمر الذي يفتح المجال واسعا لشرعية التن لممارسة

ية لعام نص  الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدول :المنظمات الدولية -رابعا

 على أن المنظمة شخص دولي وهذا ال يعني القول بأنها دولة، وهي 1949

للدول  لما مماثلةليست كذلك بالتأكيد، كما أن شخصيتها القانونية وحقوقها ليست 

ن ذلك ود موما عليها، كما أنه ال يمكن القول بأنها دولة فوق الدول، إن المقص

ق، هو أنها شخص من أشخاص القانون الدولي لها القدرة على اكتساب الحقو

 ومن شروطها أنها:  

 تجمع دائم للدول ألهداف شرعية. -1

 ول األعضاء.وجود تمي ز بين السلطات القانونية للمنظمة وللد -2

 وجود سلطات قانونية مباشرة على المستوى الدولي. -3
ن األهمية ضمن أحكام القانون الدولي العام، يشغل الفرد قدرا  م الفرد: -اخامس  

وترمي هذه األحكام إما إلى حمايته من تعسف المجتمع البشري الذي هو عضو 

د تضر بمصالح المجتمع من بعض تصرفات الفرد التي ق  فيه، وإما حماية
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الجماعة، فللفرد حقوق وعليه واجبات وعليه فإن عناية القانون الدولي العام 

بأمر الفرد أدى بالكثير من الفقهاء إلى اعتباره ضمن أشخاص القانون الدولي، 

 وهذا بصرف النظر عن جنسيته أو عقيدته. 

جرة لهبمسائل اتتصل أهم حقوق الفرد بوصفه من أشخاص القانون الدولي     

 واإِلبعاد وتسليم المجرمين. 

 من أهم مظاهر النشاط الدولي لحماية الفرد:  

 مكافحة الرق وتجارة الرقيق. -1

 مكافحة المخدرات والتجارة غير المشروعة. -2

 حماية األقليات وحقوق المرأة والطفل. -3

 إقرار حق اللجوء السياسي. -4

 ة الملكية الفكرية. مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري وحماي -5

ع جمي كما يحق للفرد أن يقاضي الدولة إذا هضمت حقوقه بشرط أن يستنفذ    

حقوق لبية الوسائل القانونية واإلجراءات طبقا  لقانون دولته )المحكمة األورو

 اإلنسان(.
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 24المحاضرة  

 األهداف و  األنواع و المنظمات الدولية:  المفهوم 
 "الحاجة إلى التعاون والسالم عّززت أهمية المنظمات الدولية."

 ة ذاتيةك إرادالمنظمة الدولية هيئة دائمة تمل:  تعريف  المنظمة  الدولية -أوالا 

و تتفق الدول على إقامتها لممارسة اختصاصات معينة يتضمنها الميثاق أ

خصية ظمات الدولية بالشعلى االعتراف للمن المعاهدة المنشئة لها، ويترتب

اعد القانونية الدولية خضوعها لكل من قواعد قانون المنظمات من جهة وقو

 القانون الدولي العام من جهة أخرى. 

ا  موجب ب وليةتنشأ المنظمات الد: و اإلقليمية  نشأة  المنظمات  الدولية -ثانيا

قيدة، و مطلقة أالصالحيات الالزمة التي قد تكون م اتفاق أو ميثاق يحدد ويمنح

يق توث قصد اإلشراف كليا  أو جزئيا  على بعض شؤونها المشتركة، والعمل على

 هاواقفمأواصر التعاون والتقارب فيما بينها والقيام بتمثيلها والتعبير عن 

لية وقد يكون من أهداف المنظمات الدو ووجهات نظرها في المجتمع الدولي،

ف مواقيانة استقاللها أو توحيد بعض الالدفاع عن حدود الدول األعضاء أو ص

و لوحدة أاكال االقتصادية أو االجتماعية المهمة فيها تمهيدا  لتحقيق شكال  من أش

 االتحاد السياسي فيما بينها.

ة انت وليدكبشكل منفصل ومستقل إال حديثا ، فقد  المنظمات الدوليةلم تظهر     

قارب ع التمعاهدات واالتفاقات، فمبرام بعض الإلالمؤتمرات الدولية التي تعقد 

به شالذي حدث في العالقات الدولية أصبحت اجتماعات المؤتمرات دورية أو 

ألمر  ت، ادورية مما استدعى إيجاد أمانة عامة لحفظ الوثائق وتنظيم االجتماعا

لى الذي أكسب تلك االجتماعات بعض الدوام وتحولت المؤتمرات بالتدريج إ

 منظمات دولية.  

تنشأ المنظمات اإلقليمية بمقتضى اتفاق يعقد بين مجموعة من الدول، ويُطلق     

عليها عادة المعاهدة الُمنِشئة للمنظمة أو الميثاق، وتناقش المعاهدة في مؤتمر 

سة دوال  أخرى ترغب في إشراكها وتبقى المعاهدة  دولي تدعو له الدول الُمَؤس ِ
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ه الدعوة مفتوحة النضمام أعضاء ُجدد يُدَعْون " أعضاء باالنضمام"؛ وقد توج 

 لغير الدول لكن حضورهم يكون كأعضاء مالحظين.

 ونيةبشخصية قان المنظمات اإلقليميةعلى غرار المنظمات الدولية تتمتع    

 لحقوقاتمتع بجملة من تمستقلة عن شخصيات الدول المنشئة لها، وعليه فإنها 

ي، و الوطنأألحكام القانون لداخلي  وذلك طبقا  التملّك والتعاقد والتقاضي مثل 

كالحصانة والتمتع ببعض المزايا  حق إبرام المعاهداتهذا إلى جانب 

 وذلك على المستوى لدولي. الدبلوماسية

ألعضاء الدول أن ا و هو للمنظماتالقاعدة العامة فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي    

قدم  ة علىفروع أجهزة المنظمفي المنظمة يكون لها الحق في أن تُمث ل في كافة 

 المساواة.

ولية ت الدتتعد د التقسيمات المختلفة للمنظما: أنواع المنظمات الدولية -ثالثا

 باختالف الزاوية التي يتم اعتمادها في التقسيم.

ا مومهوعموما  يمكن تقسيمها إلى قسمين أو نوعين أساسيين انطالقا من ع   

المنظمات ، فهناك هداف و تخصصهادية نطاقها، ومن عمومية األمحدوو

ريقية اإلف كمنظمة الوحدة المنظمات اإلقليميةكمنظمة األمم المتحدة و  الدولية

 ميةحكو منظمات دوليةكما أن هناك  د اإلفريقي وجامعة الدول العربية،اإلتحا/

 وميةغير الحك والمنظمات الدوليةوهي تخضع لقواعد القانون الدولي العام، 

 ا.قوانين األنظمة الداخلية المطبقة داخل الدول التابعة لهوهي تخضع ل

 عاييريتم تصنيف المنظمات الدولية وفق م تصنيف المنظمات الدولية: -رابعا

 متعد دة:

 وفق األغراض التي تهدف إلى تحقيقها: -1

 منظمات عامة كعصبة األمم ومنظمة األمم المتحدة. -أ

والمنظمة " "BIRDنقد الدوليمنظمات متخصصة: اقتصادية كصندوق ال-ب

" و "OMS" واجتماعية كالمنظمة العالمية للصحة "OMCالعالمية للتجارة 

 ."NATO "عسكرية كمنظمة حلف الشمال األطلسي 

 مية.وفق المدى الجغرافي الذي ترتكز عليه: منظمات إقليمية وأخرى عال -2
 .ت المقفلةوفق طرق االنضمام إليها: المعاهدات المفتوحة والمعاهدا -3

 تنحصر أهم أهداف التنظيم الدولي في:: أهداف التنظيم الدولي -خامسا

 ول.الميل العام إلى تحقيق السالم وتقدم  العالقات السلمية بين الد -أ

 حقيق بعض الضرورات المحد دة والمتعلقة بالمسائل الخاصة.ت -ب

لتوثيق ولغرض تفادي الحروب و الصراعات ظهر التنظيم الدولي كضرورة 

 وتعميق السالم والقضاء على أسباب النزاعات. 



العالقات                                                                          المحور الرابع : 

 الدولية   
  

 94   3جامعة الجزائر                               الدكتور : أعمر بوريشة               محاضرات في العلوم السياسية      

في  ( تنظيمات حديثة كان لها دور بالغ19ظهرت في القرن التاسع عشر) 

الحلول ات وتطور العالقات الدولية منها " المؤتمر األوروبي" الذي مث ل التسوي

ية إلداررتيبات القانونية و االتفاقيات اتال وضعالوسط، نظام "الهاي" الذي 

لة ة الفعا  طالقوالدولية التي مث لت التعاون الوثيق بين الدول، وهذا ما شك ل االن

 للتنظيم الدولي الذي اتسع نطاقه بعد ذلك.

ى ول إلبشكل عام فإن الحاجة إلى التعاون والتضامن هي التي دفعت الد و    

 افتكوين المنظمات الدولية، األمر الذي من شأنه تعزيز السالم بين أطر

 المجتمع الدولي.
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 25المحاضرة  

 محدّدات القوة
"بدل إجبارهم.تكسبهم    يجعلك مماجعل اآلخرين يريدون ما تريده أنت،لقوة الناعمة هي ا"  

 

 القوة مفهوم لبتناو العشرين، القرن من بدءا   والمفكرين الكتاب من العديد قام    

 العسكرية،و واالقتصادية واالجتماعية السياسية لومالع مجال في للدولة الشاملة

 نم بمثيالتها ةبالمقارن األمة، أو الدولة مكانة تحديد في حاسما   عامال   باعتبارها

 . األخرى األمم أو الدول

 ناحيةال من األثيني اإلغريقي الفكر في التاريخية األصول إلى وباإلشارة  

 اخليةالد السياسة بين عالقة أنها لىع الدولة قوة إلى ينظر كان السياسية،

 قائمينال نوعية بين يربطون كانوا تحديدا ، أكثر وبشكل الخارجية، والسياسة

 وقوتها جيةالخار الدولة عالقات وبين ناحية، من الطبقية وانتماءاتهم الحكم على

 . أخرى ناحية من البحار في

 لعسكرية،ا العوامل إلى ا  استناد الدولة ،قوة(1527-1469" )مكيافيللي" حد د   

 إلى ةباإلضاف الدولة، قوة تقدير في والحاسم الرئيسي العاملهو  باعتبارها

 أمور ارةإد على وقدرته للحاكم والشعبية الداخلية والمساندة الجغرافي العنصر

 . البالد

 ةالديمقراطي وجود  أن فيرى ،(1859- 1805" )دي توكفيل ليكسأ" أما    

 في ساهمت أنها إذ الخارجية، عالقاتها في نفوذها زيادة على عملي الدولة داخل

 المواطنين، نم عدد أكبر بين الثروة ونشر وتنميتها، الداخلية الدولة موارد زيادة

 مع القاتهاع في كبيرا   ونفوذا   للدولة، مزايا يعطي وهذا المعنوية، الروح ورفع

 رغي النظم من قوة أكثر الديمقراطية النظم تُعد ثم ومن ،األخرى الدول

 . الديمقراطية

 لعشرينا القرن من األول النصف خالل والمفكرين الكتاب من العديد واهتم     

 ،1927، سنة  كاتلين جورجو من بين هؤالء   الدولة، ومكانة القوة بموضوع

س وهان ،1940 في كابالن ومورتن ،1936 في السويل هارولد جولدهامر،ثم

  . 1948 في انثوغمور

 لمفكرينوا الكتاب من العديد قام العشرين، القرن من الثاني النصف وخالل    

 افيدد  فريدريك، كارل أمثال لها، دقة األكثر اإلستراتيجية المفاهيم بوضع

 ظهرت أن إلى شومان، فريدريك جنس، لويد وهوفمان، ستانلي و بالدوين،

 .الكمي األسلوب باستخدام الدولة قوة لقياس كالين محاولة

  الدولة قوة مفهوم -أوال
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 مودلسكي أبرزهم ومن المفهوم، هذا تناولوا الذين المفكرين من العديد هناك   

 من لديها رةالمتواف الوسائل استخدام في الدولة قابلية" بأنها القوة يعرف والذي

 أن فيريس ويرى ،"األخرى الدول تتبعه أن ترغب سلوك على الحصول أجل

 أما ،"سلموال الحرب وقت اآلخرين على والتأثير القدرة"  إلى يشير القوة مفهوم

و أ سياسية أو اقتصادية كانت سواء بالقوة المقصود بأن يرى  بال ماجريت

 وأ سياسية بوسائل كانت سواء األهداف تحقيق على القدرة" هي جتماعية،ا

 وةق أن" سبيكمان نيكوالس"  و يرى ،أخرى وسيلة أي أو نفسية أو اقتصادية

 . الحرب" كسب على قدرتها هي في الدولة
 نم نفوذ عالقة اعتبارها عن خرجي ال القوة مفهوم أن ذلك منويتجلى 

 زمنية فترة عبر أو ما، تاريخية لحظة في آخر طرف مواجهة في طرف،

 . اختياره من ليس موقف أو قرار اتخاذ على لتجبره ممتدة،
 للدولة الشاملة القوة -ثانيا

 كلماو اإلمكانات، بعض أو لكل تملكها حيث من بينها فيما  الدول تختلف

 المقارنةب الدولة هذه وأهمية قوة زادت المثلى بالصورة اإلمكانات هذه توافرت

 . اإلمكانات هذه مثل لها تتوافر ال التي الدول من بغيرها

 مفكرينال جميع أن نجد الدولة، لقوة السابقة المفاهيم استعراض خالل ومن

 نالمضمو في اآلخرين نظر وجهة عن تختلف التي نظره، وجهة منهم لكل كان

 ولشم في كان جميعا   لمنهجهم العام اإلطار أن إال معناها، شمولية ومدى

 أثيرالت إلى تعداها بل فقط العسكرية القوة على ذلك يقتصر لم إذ معناها؛

 ادةاإلر خالل من العسكرية القوة استخدام مهارة وعلى والتحكم، والنفوذ،

 . والعزيمة الوطنية
 للقوة، ضيق منظور هي العسكرية القوة أن العالمية التطورات أثبتت وقد      

 أوروبا يف اإلقليمي نفوذه وتضاؤل السابق، السوفييتي االتحاد سقوط ذلك ومثال

 يةالعسكر القوى إحدى يشكل الزال أنه من الرغمب في العالم كلهو وآسيا،

 . العالمية
 تصاديةاالق القوى إحدى تشكل والتي اليابان أن نجد ذلك إلى وباإلضافة     

 باإلضافة كريةالعس القوة إلى تفتقر أنهاغير  الجديد، العالمي النظام في العالمية

 في رالتأثي على وقدرتها نفوذها محصلة فإن ثم ومن السياسية، اإلرادة إلى

 . الضخمة االقتصادية قدرتها مع تتماشى ال األحداث
 أو ة،المدرك القومية القوة تعنى الحديث مفهومها في القوة فإن عليه و    

 أشمل ا  مفهوم لها وأن روابط، بينها دول مجموعة أو للدولة، الشاملة القدرات

 . االقتصادية أو العسكرية القوة تلك من
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 أخرى تراقد المادية القدرات جانب إلى تتضمن للدولة الشاملة القدرات إن     

 وعلى ة،الوطني وإرادتها الشعوب في الكامنة العزيمة في تتمثل والتي معنوية،

 لمؤثرا العنصر تُعد أنها إال المعنوية، القدرات هذه تقييم صعوبة من الرغم

 . قوتين بين المادية القدرات تساوت إذا والفعال

 الكامنة لقوةفا الكامنة، والقوة الحقيقية بالقوة يسمى ما هناك أن نجد هنا ومن

 لقوةا أما ،(عسكرية وغيرها و اقتصادية) للدولة المادية القدرات مجموع هي

 بين لتفاعلا محصلة وهي للدولة، الشاملة الفعلية القوة فهي( المدركة) الحقيقية

 رادةاإل في والمتمثل المعنوي، العنصر مع للدولة( المادية) الكامنة القوة

 إلقليميا المجتمع بها يشعر التي هي الحقيقية وةالق وهذه الوطنية، والعزيمة

 . وإيجابا   سلبا   معها ويتفاعل والدولي

 إال يتم ال الدولة قوة تحديد وإن. نسبية هي بل مطلقة طبيعة ذات ليست والقوة

 . حقيقهت إلى تسعى الذي للهدف بالنسبة وكذلك األخرى، الدول بقوة بالمقارنة
 جعلهات والتي الدولة، تمتلكها التي مواردوال الطاقات مجموع هي القدرة

 خرىأ وبعبارة لها، القومية المصالح تحقيق بهدف السياسي المسرح في تتحرك

 . بعد تستغل أو تستخدم لم التي الخام الموارد هي القدرة فإن
 القرارو اإلرادة خالل من وتحريكها الطاقات هذه تعبئة فتعنى القوة أما 

 الخ …عسكريةال فاألداة الدبلوماسية، األداة استخدام من ةالتعبئ وتبدأ السياسي،

 إلى ولهاتح أن تستطيع ال ولكن ما، قدرة الدولة لدى يكون أن يمكن آخر وبمعنى

 . لتحريكوا التعبئة على فيها السياسي التنظيم أو السياسية القيادة لفشل قوة

 صلةمح عن عبارة الواسع المفهوم بهذا الشاملة القوة أن يتضح سبق مما

 يتم التيو للدولة، التقني التطور يوفره وما والمعنوية، المادية المقومات لكل

 يمكن أو المختلفة، أهدافها لتحقيق الشاملة اإلستراتيجية إطار في توظيفها

 وغير( سةالمحسو) المدركة مواردها كل استخدام على الدولة قدرة بأنها تعريفها

 .األخرى الدول سلوك على تؤثر بطريقة (المعنوية) والمنظورة المحسوسة

 الناعمة.  القوة -ثالثا

جوزيف "اصطالح جديد طرحه  " Soft Power"  "اللينة أوالقوة الناعمة       

رد، رئيس مجلس االستخبارات الوطني األمريكي، اعميد جامعة هارف "ناي

أن  "جوزيف ناي"ومساعد وزير الدفاع في عهد إدارة بيل كلينتون، حيث وجد 

( لم تعد كافية الصلبةالقوة العسكرية واالقتصادية وكالهما يطلق عليهما )القوة 

و السيطرة لذا فهو يدعو الواليات المتحدة األمريكية إلى استخدام أفي الهيمنة 

قوة غير عسكرية في الترويج والترغيب ألفكارها وسياساتها، ويعتقد ناي أن 

قد يشكل خطرا  على أهدافها وتطلعاتها  استعمال القوة من قبل القوى الكبرى
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ن الواليات المتحدة كما يقول ناي، إذا إاالقتصادية والسياسية وحتى الثقافية، لذا ف

 ،أرادت أن تبقى قوية فعلى األميركيين أن ينتبهوا إلى قوتنا الناعمة )اللينة(

في فبإمكان دولة مثل الواليات المتحدة أن تحصل على النتائج التي تريدها 

و أن الدول األخرى تريد اللحاق بها وإتباعها إعجابا بقيمها، ألالسياسة الدولية 

إن  ،تقليدا  لنموذجها آو تطلعا  للوصول إلى مستوى ازدهارها ورفاهها وانفتاحها

من األهمية بمكان أن تضع برنامجا  في السياسة الدولية يجذب اآلخرين إليك، 

ل التهديد أو استعمال القوة العسكرية أو ن ال تجبرهم على التغيير من خالأو

جعل اآلخرين يريدون ما تريده أنت، هو ما "هذا المظهر من القوة  ،االقتصادية

 .  "بهذه الطريقة تكسب الناس بدال  من إجبارهم -اسميه أنا بالقوة الناعمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26المحاضرة   

 هامظاهرو   العـولمـةتاريخ  
 ".رأسماليالوطنية في إطار تدويل النظام الوالثقافية وإزالة الفوارق الدينية تهدف العولمة إلى  "

 

  العولمةماهية   -أوال
 وبعضهم( Globalisation) اإلنجليزي للمصطلح ترجمة هي العولمة كلمة

 اشتهر األخيرة اآلونة في إنه إال بالكوكبة، يترجمه وبعضهم بالكونية، يترجمها

 السياسة أهل بين شيوعا   الترجمات أكثر وأصبح ولمةالع مصطلح الباحثين بين

 وإكسابه الشيء تعميم يعني اللغوي بالمعنى الكلمة وتحليل ،واإلعالم واالقتصاد

  "شاهين الصبور عبد" يقول ،كله العالم ليشمل دائرته وتوسيع العالمية الصبغة

 كلمة من توليدا   جاءت فقد مصدرا   العولمة فأما ": العربية اللغة مجمع عضو
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 وأما ،القياسي التوليد بطريقة ة  عولم يعولمُ   عولمَ  هو فعال   لها ونفترض عالم

 األحداث مفهوم عن للتعبير تستعمل فإنما العولمة منها تأتي التي الفعللة صيغة

 ".التفعيل لصيغة الوظيفة هذه في مماثلة وهي واإلضافة،

 العولمة. صيرورة  -ثانيا

 مليةع هي بل اليوم، وليدة ليست العولمة أن إلى ثينالباح بعض يذهب       

 شرع الخامس القرن بداية إلى ترجع بمراحل الزمن عبر مرت قديمة تاريخية

 أتفبد القومية، المجتمعات نشأت حيث الحديثة األوروبية النهضة زمن إلى

 مما ة،اإلقطاعي محل الدولة حلت عندما القومية الدولة ظاهرة ببزوغ العولمة

 دودبح محدودا   كان أن بعد بأسرها األمة ليشمل السوق نطاق توسيع في دزا

 .المقاطعة

 لقرنا من الثاني النصف في كان العولمة نشأة أن إلى الباحثين بعض وذهب   

 ألخيرةا السنوات في أنها إال العشرين، القرن من األول والنصف عشر، التاسع

 سريعا . تناميا   شهدت

 في وتنامت( العولمة) الكوكبة ظاهرة "نشأت صبري مقلد إسماعيل يقول     

 يوم يمر يكاد فال الحركة أوج في حاليا   وهي العشرين، القرن من الثاني النصف

 شركة انتزاع أو كبرى، شركات اندماج عن نقرأ أو نسمع أن دون واحد

 .ثانية" شركة على السيطرة

 خلصوالت موحد الميع مالي ونظام عالمية، حكومة إقامة إلى الدعوة إن

 هتلر هذاف طويلة فترة منذ الغربي السياسي الخطاب في بدأت القومية السيادة من

 ورتهاث الدولية االشتراكية تستخدم "سوف الثالث الرايخ أمام خطابه في يقول

 من "1780 عام المستنيرة الطبقة كتابات وفي جديد" عالمي نظام إلقامة

 كله". العالم تحكم الميةع إمبراطورية نقيم أن الضروري

 في تطور من العلم أحدثه بما وتكونت الحديث العصر مع نشأت فالعولمة

 يف واسع مجال أتاحت والتي اإلنترنت بروز بعد وخصوصا   االتصاالت مجال

 العصر في بالعولمة القومية الدولة نشأة طوارتبا والمالي، المعرفي التبادل

 سيادة ايةنه إلى أساسا   دعوت العولمة حيث أنالكثير من التناقضات  فيه الحاضر

 واعتماد ليالرأسما النظام مفهوم وتعميم الجغرافية، الحدود على والقضاء الدولة

 ىعل ساعدت ظهرت أحداث هناك ولكن للدول، عام سياسي كنظام الديمقراطية

 طوسقو ين،برل سور فانهيار العالمية الصيغة بهذه وتكوينه العولمة مفهوم بلورة

 التقدمو بالسيطرة األوحد القطب وتفرد وإيديولوجية سياسية كقوة االشتراكية

 المفهوم ذاه تكوين إلى أدت العالمية األسواق ليشمل اإلنتاج وزيادة التكنولوجي

. 
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 والقصد غربية، وطبيعته غربي، منشأه العولمة مصطلح فإن وكخالصة

 تتفاعال نتيجة ليست يفه العالم، على ومنتجاته وثقافته فكره تعميم منه

 قطب سيطرة هي بل واحدة، بوتقة في انصهرت قد وشرقية، غربية حضارات

 خدمةل الغربي الرأسمالي قوة مستخدمة وثقافته فكره ينشر العالم على واحد

 ولبه هأساس هي العالم على االستيالء فروح الصليبية مورثات من فهو مصالحه،

 صليبيةال هذه ويتخذ بل لها؛ ويهلل ستعمرالم بها يرضى نموذجيه بطريقة ولكن

 . للتقدم شعارا العولمة بلباس الملتفة الغربية

 

 

 أبعاد ومظاهر العولمة:-ثالثا
 اقتصادية. ظاهرة العولمة -1

 ناميالمت االقتصادي التعاون بأنها" العولمة الدولي النقد صندوق عرفه

 وتنوعها توالخدما بالسلع التعامل حجم ازدياد يحت مه والذي العالم دول لمجموع

 في قنيةللت المتسارع واالنتشار الدولية األموال رؤوس إلى إضافة الحدود عبر

 .كله" العالم أرجاء

 جارةللت المتحدة األمم لمؤتمر العام األمين ريكابيرو" "روبنز وعرفها

 كأنو التصرف والمستثمرين المنتجين على تملي التي "العملية بأنها والنمو

 مناطق إلى مقسمة واحدة إنتاج ومنطقة واحدة سوق من يتكون العالمي صاداالقت

 .يةواستثمار تجارية بعالقات مرتبطة وطنية اقتصاديات إلى وليس اقتصادية
 : (األمركة) ية أمريكهيمنة    العولمة  -2

 بلدا   يخص حضاري نمط تعميم على العمل "عابد الجابري محمد يقول

 فهي "،جمعأ العالم بلدان على بالذات، األمريكية لمتحدةا الواليات وهو بعينه،

 لهيمنةا إرادة عن تعبر معينة إيديولوجية تبنى إلى دعوة تكون التعريف بهذا

 حبصا فوكوياما" "فرانسيس األمريكي المفكر ولعل ،العالم على األمريكية

 نهاية نأ يرى فهو االتجاه هذا عن يعبر "والرجل األخير التاريخ "نهاية كتاب

 بعد أتبد التي اإليديولوجية للمعركة النهائية المحصلة تمثل الباردة الحرب

 وهي مريكيةاأل المتحدة والواليات السوفيتي االتحاد بين الثانية العالمية الحرب

 .األمريكية التكنولوجيا هيمنة فيها تتم التي الحقبة
 . واجتماعية تكنولوجية ثورة  العولمة -3

 "عالقة ظاهرة العولمة بكونها روزناو" "جيمس االجتماعي المالع يعرف     

 ،االيدولوجيا و الثقافة و السياسة و االقتصاد: للتحليل متعددة مستويات بين

 أسواق انتشار و الحدود عبر الصناعات تداخلو اإلنتاج تنظيم إعادة وتشمل
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 بين الصراع نتائج الدول، لمختلف المستهلكة السلع تماثل  و التمويل

 "االتجاه بأنها آخرون وعرفها، "المقيمة والمجموعات المهاجرة المجموعات

 ، (القرية الكونية) حدود بال اجتماعية كرة نسبيا   العالم به يصبح الذي المتنامي

 يجعل مما اتصاال   أكثر العالم يصبح حيث بها ديعت ال الجغرافية الحدود أن أي

 من جديد شكل العولمة أن يرى فهو ،م"األم بين متداخلة االجتماعية الحياة

 فيه تم تداولها ويسر المعارف النسياب طبيعي امتداد فهي النشاط، أشكال

 الصناعي بعد ما المفهوم إلى الصناعية الرأسمالية من حاسم بشكل االنتقال

 .الصناعية للعالقات

تم فيها ي تالعولمة هي الحالة التبأنها "أن نعرف العولمة يمكن  مما سبق و    

لقيم اموعة االقتصادية والثقافية واالجتماعية ومج عملية تغيير األنماط والنظم

دويل ار توالعادات السائدة وإزالة الفوارق الدينية والقومية والوطنية في إط

ة نها سيدعم أالنظام الرأسمالي الحديث وفق الرؤية األمريكية المهيمنة، والتي تز

  ."ي الجديدالكون وحامية النظام العالم
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 ومخاطرها  العولمة آليات 
 ".من يملك المعلومة يملك العالم "    

 آليات العولمة: -أوال

 جتمععمقت الدولة ظاهرة العولمة تداخل وتشابك المصالح بين وحدات الم

 الدولي، وهذا ما جعل آلياتها تتنوع وتتعدد. 

 عابرة) الجنسية المتعددة العمالقة شركاتال حاولت :متعددة الجنسية  الشركات  -1

 إزالة على تفعمل الثانية العالمية الحرب بعد وحيويتها نشاطها استعادة( القارات

 لتقدما ذلك على ساعد ومما جديد، من العولمة عمليات أمام من العقبات كافة

 رعةبس الدول بين تنتقل واألموال المعلومات أضحت حيث التكنولوجي التقني

 حدود خارج أخرى دول إلى أنشطتها مد على الشركات تلك ساعد مما رةكبي

 .فيها لها فروع وفتح بالدها

 حياة في ثورة البث مجال في التقني التقدمأحدث : المعلوماتية الثورة  -2 

 خمسمائة يقارب ما فهناك بينهم، والتواصل االتصال تيسير في وأسهم الناس،

 ثناياها في تحمل سلكية ال إشارات لترس األرض حول تدور صناعي قمر

 عشرات الناس معظم بيوت في صار وقد العصرية، للحياة ودالالت صورا
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 البرامج تبث التي الفضائية فالمحطات العالم على منها يطلون التي النوافذ

 خيالهم وتحرك الناس مشاعر تستقطب أصبحت الساعة مدار على والمعلومات

 .ربالغ في العيش أنماط باتجاه

لدولي أهمها الصندوق النقد ا :والمؤتمرات الدوليةالمؤسسات االقتصادية  -3

 الدول ضبع متقو، إذ والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمنظمة العالمية للتجارة

 يممفاه غرس فيها يتقرر أخرى دول في عقدها يتم مؤتمرات بتمويل الغربية

 مبادئوال المفاهيم بهذه لتزامهاا بمدى الدول لتلك المساعدات وتربط هدامة

 التي راتالمؤتم تلك هنا ونذكر "مبدأ  المشروطية"،، وهذا ما يسمى بـ الفاسدة

 لذيا السكان مؤتمر مثل واإلسالمي، العربي العالمين في ضجة بشأنها ثارت

لذي ا 1995 عام بكين في عقد الذي المرأة ومؤتمر 1994 عام القاهرة في عقد

كل  إلغاء"لدول لالتفاقيات حقوق اإلنسان خصوصا اتفاقية تابع مدى تطبق ا

   .(سيداو)1979لعام   "التمييز ضد المرأة أشكال

 مخاطر العولمة: -ثانيا
على كل المجاالت وهذا ما جعل مخاطرها تتجاوز المدى  ت ظاهرة العولمةأثر     

  .ماعياالقتصادي والثقافي واالجتاإلعالمي و األمني والسياسي إلى المجال 

  :واألمنية المخاطر  السياسية ــــ  2
اهيم غة مفتتجلى العولمة في المجال السياسي في عدة جوانب أهما محاولة إعادة صيا

دول  شؤون العالقات الدولية بما يعطي للدول المستفيدة من العولمة حق  التدخل في

أسس راطية كالجنوب، وذلك من خالل طرحها لمفاهيم مثل حقوق اإلنسان و الديمق

دأ " يجب على دول الجنوب تطبيقها لتحقيق االندماج مع  العولمة، من خالل مب

ة لجديدالتدخل اإلنساني"، إلى جانب التركيز على ما يسمى التهديدات األمنية ا

سلحة الك أكاإلرهاب وتجارة المخدرات على حساب التهديدات األمنية التقليدية كامت

يا راضي وغيرها، وقد  أشار رئيس  وزراء بريطانالدمار الشامل واحتالل األ

لمة العوسماه "أ"توني بلير" إلى أنه قد أصبح هناك مفهوم أمني جديد السابق 

ا " سيكون له"Natoأن منظمة  حلف الشمال األطلسي بذلك عني وهو ي ،األمنية"

سم مهام أمنية في أماكن متفرقة من العالم والتي تحتاج إلى تدخل الحلف لح

 نزاعات. ال

ب في للعديد من النزاعات و الصراعات و الحرو  كانت الحدود مصدرا  لقد      

د و الحدو وإال انه و في الوقت الراهن حدث نوعا من التعايش بين العولمة العالم، 

على  في الزمن الراهن ما دامت الحدود تركزسوف يظل هذا التعايش محدودا 

ة تجاوز هذه الخصوصية باتجاه العمومي الخصوصية، بينما تسعى العولمة على

ا في لياتهوتسعى إلى إلغاء السيادة على المكان  أو إضعافها مستعينة بوسائلها وآ

  .""نهاية الجغرافياتخطي الحدود والقفز من فوقها وهذا ما تؤكده أطروحة 
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 :(اإللكترونيةوالجرائم    حربال )المخاطر المعلوماتية -2

الم ففي ظل إع ،ستراتيجية هي تلك المتعلقة بالجوسسةالمعلومات اإل      

ي حالعولمة أصبح الجاسوس مجهزا بأحدث ابتكارات التكنولوجيا، فهو رمز 

آالت  ات ولثورة تكتسح المحيط اإلعالمي كاألجهزة اإللكترونية و بنوك المعلوم

ن أالتصوير ما تحت الحمراء؛ فمن يملك تقنيات ومصادر المعلومات يمكنه 

رها لخدمة أهدافه الدبلوماسية، األمر الذي من شأنه أن يجعلها يس للرأي  ظللةمخ 

ملك ومة ي" من يملك المعلالعام، بعدما كانت من أهم مصادر تنويره لذلك قيل: 

 العالم".

ستية باليساهمت ثورة المعلومات في بلورة التطورات العسكرية للصواريخ ال    

قمار التجسس و إفراز ما يسمى بحرب أنظمة الرادارات و الغواصات وأو

 .الحرب النظيفة  المعلومات

ة االقتصادي فقد حددت منظمة التعاون والتنمية الجرائم المعلوماتيةأما عن      

الق أو " كل تصرف مخالف للقانون ومخالف لألخبأنها " الجرائم اإللكترونية 

د حد علومات"؛ كماغير مرخص فيه من خالل معالجة آلية للبيانات أو تبادل م

يه المجلس األوروبي أصناف الجرائم اإللكترونية ضمن مشروع قانون شرع ف

ولى أ، وبعد  أكثر من عشر سنوات فقد وقع االتفاق على قائمة 1990عام  ذمن

 من الجرائم وهي: 

 قة،ن أو موافذوالولوج إلى منظومات حاسوبية بدون إ القرصنة الحاسوبية -
زييف اإلضرار بالمعطيات و البيانات والبرمجيات وتو التخريب الحاسوبي  -

 محتواها.
   عدم احترام قواعد و قوانين الملكية الفكرية. -
 المخاطر االقتصادية :-3

وهو ما  تحرير التجارة الدولية، في يبدوالجانب االقتصادي للعولمة  إن     

لبا ما غا ات الذييعني فتح األسواق الدولية أمام االنتقال الحر للسلع و الخدم

ل لشمايكون في اتجاه واحد، وتحديدا من الشمال إلى الجنوب، حيث تضع دول ا

درات مركية على صاجغير وفي إطار المنظمة العالمية للتجارة قيودا جمركية 

ميزة وب بالجنودول الجنوب إلى الشمال، كما أن السلع التي  تتمتع  فيها  دول 

لسلع لى اعرة الدولية، بحيث يقتصر هذا التحرير نسبية مستثناة من تحرير التجا

 الصناعية  والخدمات، ويتم استثناء السلع الزراعية.
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ات لشركاإلى جانب بروز  التكتالت االقتصادية اإلقليمية و زيادة  دور      

ي متعددة  الجنسية التي تتميز بضخامة الحجم و تنوع  النشاط االقتصاد

 طاق العالمي. واالنتشار الجغرافي على الن

 المخاطر الثقافية  و االجتماعية:-4

لة على المجال الثقافي في مدى قدرة الدو أهم مخاطر العولمة فيتتجلى      

كلي ح الالمحافظة على خصوصيتها ثقافتها دون االنغالق على الذات أو االنفتا

ها ضد الضياع  أو الذوبان، ذلك أن الثقافة المتلقية يسهل السيطرة علي

ج للسلع فقط، و ج لألفكاواختراقها؛ فخطاب العولمة ال يرو  ك،  ر كذلإنما يرو 

اثل مع التموبهذا يسقط مفهوم اإلنسان، و يبقى مفهوم الفرد الذي ال يشعر إال ب

 غيره في إطار التنميط أو التوحيد الثقافي.

ت لتحوالافإنها تتمثل في جملة  المجال االجتماعي، العولمة في مخاطر أما     

 تمعاتشهدتها  الدول المتقدمة، حيث تحولت من مجتمعات صناعية إلى مج التي

لثروة اساس معلوماتية احتلت فيها المعرفة دور اإلنتاج الواسع النطاق، لتصبح أ

 ربيةوالنفوذ والتفاعل االجتماعي، و في الوقت ذاته واجهت المجتمعات الغ

ت الهيكل األسري ومعدال معدالت متصاعدة من الجريمة وتغيرات هائلة في

لى ية عالخصوبة، وتراجع مستويات الثقة، وقد رافق ذلك انتصار النزعة الفرد

ا ثل مالجماعة، وفي هذا تصدع سب ب تغيرات عميقة في البناء االجتماعي يما

في  قيةجاءت به الثورة الصناعية من تغيرات عميقة و خطيرة في القيم  األخال

 .المجتمع
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 28المحاضرة رقم 

 مفهوم المنظمات الدولية
جتمع الم تعرف المنظمات الدولية على أنّها مجموعة الهيئات والمؤسسات التي يتكون منها

ن بارةٌ عها عالدولي بشكٍل أساسي، والتي تشارك في تحقيق إرادة الجماعات الدولية، كما أنّ 

منظمات تقوم على هيكٍل إداري تنفيذي وتنظيمي من خالل مجموعٍة من الشخصيات 

 .ت التي تتكون منها الدول االعتبارية والمؤسسا
لى إهدف المنظمات الدولية هي :) هيئة تضم مجموعة من الدول , من خالل اتفاق دولى , ي

ية لشخصالسعى لتحقيق أغراض و مصالح مشتركة , على نحو دائم , و تتمتع هذه الهيئة با

  .( الدوليالقانونية و الذاتية المتميزة عن الدول األعضاء فيها , في المجال 

 نشأة المنظمات الدوليةأوال : 

ال، إذ ل سجمنذ أن بدأت فكرة الدولة بمفهومها الحديث تظهر وتستقر، والحرب بين هذه الدو
فوذ طق نسعت كل منها ومنذ البداية الى توسيع حدودها على حساب األخرى، او اكتساب منا

 ومستعمرات في داخل القارة أو في القارات األخرى.

ما قبولة للول محالدول بمختلف قاراتها تسعى الى ايجاد سبل للتفاهم الودي اليجاد من هنا بدا 
 قبول.الم بينها من تنافس وصراع توفر عليها ويالت الحرب وتحفظ بينها نوعاً من التوازن

 وكوسيلة لتحقيق هذه الغاية، تبنت الدول عدة أساليب ومن بينها:

لجأت  منها : ان الدول وال سيما االوربية ةأوال: اللجوء الى عقد المؤتمرات الدولي
ة نت وسيلت كاوكوسيلة أولى لعقد المؤتمرات الدولية لحل منازعاتها، ربما ألن هذه المؤتمرا

ليا ستفاو من بين هذه المؤتمرات نجد :  مؤتمر وللتفاوض المباشر ومواجهة بعضها ببعض.

، 1856، ومؤتمر صلح باريس سنة 1815ومؤتمر فينا سنة  1814سنة  ومؤتمر شاتيون 1648سنة 

 حيث اثبتت هذه المؤتمرات جدواها،

الطرق بولية يعد التحكيم واحداً من أهم وسائل تسوية المنازعات الد ثانياً: التحكيم الدولي:

و هذا االسلوب في عامالً مشجعاً لالتجاه نح 1872السلمية، وقد كان لنجاح التحكيم في قضية االلبما سنة 

 نازعات.تسوية الم

ولية، ت الد:يعد انشاء هذه اللجان خطوة مهمة في طريق انشاء المنظماثالثاً: اللجان الدولية

 .ويذهب جانب من الفقه، الى ان هذه اللجان لم تنشأ اال كوسيلة لتعزيز التعاون الدولي 

م يلة لتنظيوسال : المالحظ ان انشاء هذه االتحادات لم يكن ارابعاً: االتحادات الدولية االدارية

 بعض المرافق ذات الصلة بالمصالح الدولية المشتركة.

سنة لة باريس تفاقيومن بين اهم االتحادات التي تم انشاؤها، اتحاد التلغراف العالمي الذي أنشئ بمقتضى ا

ين لمقاييس والموازل، واالتحاد الدولي 1874، واتحاد البريد العالمي الذي أنشئ باتفاقية برلين لسنة 1865

لجمركية لعام ا, واالتحاد الدولي لنشر التعريفة 1882، واتحاد حماية الملكية الصناعية عام 1875عام 

 .1886، واتحاد حماية الملكية االدبية المنشئ بموجب اتفاقية برلين لسنة 1890

ابع  تتخذ طالونها والواقع ان كل وسائل التعاون الدولي آنفة الذكر ال يمكن وصفها بالمنظمات الدولية، ك

 يها، هذهمة إلالديمومة واالستقرار في عملها كما ال يحكم نشاطها دستور نافذ في مواجهة الدول المنض

 اضافة الى ان مقرراتها لم تكن لتلزم الدول االعضاء اال بارادتها.

 لي مجافاال ان ذلك ال يعني بحال من االحوال عدم جدواها، فتلك المحاوالت حققت خطوات متقدمة 

 التنظيم الدولي .

 : عناصر المنظمات الدوليةثانيا :
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 خضوع هذه المنظمات إلى قواعد القانون الدولي.  .1

 وجود عضوية المنظمة الدولية.  .2

لمنظمة التزام وجود قانوٍن خاص بالمنظمة الدولية، بحيث يكون بمثابة معاهدةٍ جماعيٍة تتضمن ا .3

 باألهداف المتفق عليها. 

اب م انتخوجود مجلٍس أو هيئٍة لكّل منظمة دولية بحيث تحقق النظام األساسي للمنظمة، ويت .4

 األعضاء بناًء على اإلجماع. 

ل مساهمة الدول األعضاء في المنظمة بتأمين كافة مصاريف ومستلزمات المنظمة من خال .5

ول اكات الداشتر قوم علىالنسب التي يتّم االتفاق عليها سلفاً، حيث إّن مالية المنظمة الدولية ت

دة على القاع األعضاء التي تتحدد من خالل قاعدةٍ تعرف باسم القدرة على الدفع، حيث تقوم هذه

ة ومحصل بناء معياٍر مركٍب للمقارنة بين الدخل القومي للدول األعضاء وبين متوسط الدخل

 عضاء .ل األّر بها الدوعملة الدولة من العمالت الصعبة، مع مراعاة األزمات المالية التي تم

 :أنواع المنظمات الدوليةثالثا :

حّل  ي علىالمنظمات الدولية العالمية العامة: وهي المنظمات التي يتركز نشاطها بشكٍل أساس .1

 لصالتكافة أنواع النزاع والخالفات الحاصلة بين الدول األعضاء، باإلضافة إلى تدعيم ا

 السلمية بينها وبين المنظمات األخرى مثل هيئة األمم المتحدة. 

لدولية، العمل المؤسسات التي تُعرف باسم الوكاالت، مثل: وكالة المنظمات الدولية الفنية: وهي ا .2

 والتغذية، والزراعة، واليونسكو، ووكالة الصحة الدولية. 

لى عناًء بالمنظمات الدولية القضائية: وهي المنظمات الخاصة بالفصل في المنازعات الدولية  .3

 يم. أساس القانون الدولي مثل محكمة العدل الدولية، ومحاكم التحك

ية، اإلفريق لوحدةالمنظمات الدولية اإلقليمية: ومن األمثلة عليها جامعة الدول العربية، ومنظمة ا .4

 .ومنظمة الدول األمريكية

  تصنيف المنظمات الدولية :رابعا :

 تعددت التصنيفات التي يمكن أن تندرج المنظمات الدولية تحتها:

عصبة ك General Organizations عامة األهدافهنـاك منظمات  ـ فمن حيث األهداف والمقاصد:1

سابقاً ومنظمة األمم المتحدةحالياً وجامعة الدول العربيةومنظمة الوحدة اإلفريقيةومنظمـة المؤتمر  األمم

منظمة كمنظمة الصحة العالمية و Specialized Organizations اإلسالمي.وهناك منظمات متخصصة

    .المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافةواليونسكو ومنظمة العمل العربية و العمل الدولية

يمكن تصنيف المنظمات الدولية إلى منظمات عالمية أي إن عضويتهـا مفتوحـة ـ  ـ ومن حيث العضوية2

كاألمم المتحدة واتحاد  Organizations of Universal Character بدأ ـ للدول كافةمن حيث الم

 Regional الخ، ومنظمات إقليمية… البريد العالمي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية

Organizational  أي إن باب العضوية فيها مفتوح لدول إقليم أو قارة معينة كجامعة الدول العربية

الدول األمريكية واالتحاد األوربي، ومنظمات عقائدية أي إن باب العضوية فيها مفتوح لدول ذات ومنظمة 

توجه عقائدي معين، وهي حالياً تتمثل في منظمة المؤتمر اإلسالمي التي تضم الدول اإلسالمية بغض 

 فيها.النظر عن قوميات أعضائها أو قاراتها أو ارتباطاتهم السياسية األخرى أو شكل الحكم 

يجب تميز بين منظمات تمتلك سلطات قوية تمكنها من فرض إرادتها  ـ من حيث السلطات التي تمارسها:3

حيث تعدّ تجاوزاً ،  1994على الدول األعضاء كاالتحاد األوربي وخاصة بعد معاهدة ماسترخت لعام 

كلمتي فوق  أو فوقمية )وهذا مصطلح عربي منحوت من   super national ومنظمات فوق الدول

األممية( وهي نادرة في هذه األيام ، ومنظمات ال تمتلك من السلطات ما يمكنها من القيام بأكثر من تنسيق 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8352&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8352&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8352&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14048&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14048&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14048&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=161779&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=161779&vid=33
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نشاطات أعضائها والتوفيق بين اتجاهاتهم وتوحيد طرق عملهم عن طريق 

أو اقتراحات لها إلزام أدبي أكثر منه قانوني ، وهذه حال معظم  recommendations توصيات

أو بينمية  inter states منظمات الدولية المعاصرة التي هي بتعبير بعض الكتاب منظمات بين الدولال

 )وهو مصطلح منحوت من كلمتي بين األمم(، 

 الجانب التطبيقي  :

I  :  منظمة األمم المتحدةO.N.U 

 لمحة عامة

وتسترشد  دولة عضو. 193، وتتكون حتى اآلن من 1945األمم المتحدة هي منظمة دولية انشئت في عام 

 باألهداف والمقاصد الواردة في ميثاق تأسيسه .  األمم المتحدة في مهمتها وعملها

 الدول األعضاء

ل ل عضوية الدواألعضاء في األمم المتحدة هي عضو في الجمعية العامة. وتُقب 193الـكل دولة من الدول 

 .في األمم المتحدة بقرار للجمعية العامة بناء على توصية من مجلس األمن

 األجهزة الرئيسية

لألمم المتحدة هي الجمعية العامة ومجلس األمن والمجلس االقتصادي واالجتماعي  األجهزة الرئيسية

عندما 1945أنشئت في  ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية واألمانة العامة لألمم المتحدة. وجميعها

 .أسست األمم المتحدة

 القيادة

وجه  ، وعلى الشعوب مشاكل األمين العام لألمم المتحدة هو رمز المنظمة ومثلها والمتحدث عن 

نطونيو سيد أالخصوص الفقيرة والضعيفة منها. واألمين العام التاسع للمنظمة في الوقت الراهن هو ال

ألمم اميثاق  . ويصف2017 جانفي 1اشر مهام منصبه ابتداء من غويتيريش )من البرتغال(، الذي يب

 .المتحدة األمين العام بأنه "المسؤول اإلداري األول" لها

 األمانة العامة

في جميع ويورك في مقر األمم المتحدة في نيو األمانة العامة هي جهاز يتألف من موظفين دوليين يعملون

م هزة األممة أجأنحاء العالم، ويضطلع باألعمال اليومية المتنوعة للمنظمة. وتتولى األمانة العامة خد

م، مين العااأل ةالمتحدة الرئيسية األخرى وإدارة البرامج والسياسات التي تضعها. ويرأس األمانة العام

 .جديدمة بناء على توصية من مجلس األمن لفترة خمس سنوات قابلة للتالذي تعينه الجمعية العا

 الصناديق والبرامج والوكاالت المتخصصة

من منظمة األمم  —ير رسمية بـ "أسرة األمم المتحدة" المعروف بصفة غ —يتكون نظام األمم المتحدة 

المتحدة ذاتها وعديد المنظمات التابعة لها التي تسمى برامج وصناديق ومفوضيات ووكالت متخصصة. 

ولكل واحدة من تلك المنظمات أعضائها وقيادتها وميزانيتها. وتُمول برامج األمم المتحدة وصناديقها 

لوكاالت المتخصصة فهي منظمات دولية مستقلة تُمول بالمساهمات المحددة بالتبرعات الطوعية. أما ا

 القيمة والتبرعات الطوعية .

 األجهزة الرئيسية

 الجمعية العامة 

o الرئاسة 

 مجلس األمن 

o الرئاسة 

 موارد وخدمات

  حاالت

 الطوارئ

  اإلبالغ عن

 المخالفات

 وثائق رئيسية

  ميثاق األمم

 المتحدة

  اإلعالن العالمي

 لحقوق اإلنسان

 قضايا / حمالت إعالمية

 قضايا عالمية 

  مناسبات

 واحتفاالت

  أهداف التنمية

http://www.un.org/ar/sections/about-un/overview/index.html
http://www.un.org/ar/members/
http://www.un.org/ar/sections/about-un/main-organs/index.html
http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter3.shtml
http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter3.shtml
http://www.un.org/sg/
http://www.un.org/ar/sections/about-un/secretariat/index.html
http://www.un.org/ar/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/index.html
http://www.un.org/ar/ga/
http://www.un.org/pga/
http://www.un.org/ar/sc/
http://www.un.org/ar/sc/presidency/
http://emergency.un.org/
http://emergency.un.org/
https://oios.un.org/page?slug=reporting-wrongdoing
https://oios.un.org/page?slug=reporting-wrongdoing
http://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/global-issues-overview/index.html
http://www.un.org/ar/sections/observances/united-nations-observances/
http://www.un.org/ar/sections/observances/united-nations-observances/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
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  المجلس

اإلقتصادي 

 واإلجتماعي

o الرئاسة 

 مجلس الوصاية 

  محكمة العدل

 الدولية

 األمانة العامة 

o األمين العام 

 إدارات ومكاتب

 نيويورك 

 جنيف 

 نيروبي 

 فيينا 

  دليل منظومة

 األمم المتحدة

  الهيكل

التنظيمي 

لمنظومة األمم 

 المتحدة

  مراكز األمم

 المتحدة لإلعالم

 

  االجتماعات

 والفعاليات

 اليومية 

 الوثائق 

 قواعد البيانات 

 المكتبة 

  حولية األمم

 المتحدة

  مكتبة بيع

 المنشورات

 المنشورات 

 الخرائط 

  إعتماد وسائط

 اإلعالم

 عتماد إ

المنظمات غير 

 -الحكومية 

المجلس 

االقتصادي 

 واالجتماعي

  إعتماد

المنظمات غير 

 -الحكومية 

إدارة شؤون 

 اإلعالم

 زيارة المقر 

 المشتريات 

 فرص العمل 

  برنامج التدريب

 الداخلي

  نموذج األمم

 المتحدة

  محفوظات األمم

 المتحدة

  مكتبة األمم

المتحدة السمعية 

 والبصرية

  بطاقة األمم

 10المتحدة: 

 حقائق

  كيفية التبرع

  اتفاقية حقوق

 الطفل

  النظام األساسي

لمحكمة العدل 

 الدولية

 األنباء ووسائط اإلعالم

  مركز أنباء

 األمم المتحدة

  البيانات

 الصحافية

  اإلحاطات

 الصحفية

 حدث المت

 الرسمي

  األخبار عبر

 الهاتف

 خدمة الصور 

  خدمة مقاطع

 الفيديو

 البث الشبكي 

  سلسلة حكايات

 األمم المتحدة

  سلسلة األمم

المتحدة في 

 الميدان

  سلسلة القرن

21 

  وسائط

التواصل 

 االجتماعي

 شريط األنباء 

  أساسيات عن

 المتحدة األمم

 

 المستدامة

 تغير المناخ 

  األمم المتحدة

 واالستدامة

 الديمقراطية 

 سيادة القانون 

  الالجئون

 والمهاجرون

  ً  "حملة "معا

  فرقة العمل

المعنية 

باألزمات 

الصحية 

 العالمية

  إجراءات

مكافحة 

 اإلرهاب

  ضحايا

 اإلرهاب

  األطفال

والصراعات 

 المسلحة

  القضاء على

العنف ضد 

 المرأة

  منع اإلبادة

 الجماعية

  اإلبادة الجماعية

 في رواندا

 محرقة اليهود 

 قضية فلسطين 

 انهاء االستعمار 

 رسل السالم 

  منع االستغالل

واالنتهاك 

 الجنسيين

  مبادرة تسليط

الضوء من أجل 

القضاء على 

العنف ضد 

 النساء والفتيات

http://www.un.org/ecosoc/ar/
http://www.un.org/ecosoc/ar/
http://www.un.org/ecosoc/ar/
http://www.un.org/en/ecosoc/president/
http://www.un.org/ar/mainbodies/trusteeship
http://www.icj-cij.org/ar
http://www.icj-cij.org/ar
http://www.un.org/ar/sections/about-un/secretariat/index.html
http://www.un.org/ar/sg/
http://www.un.org/ar/sections/about-un/secretariat/index.html
http://www.unog.ch/
http://www.unon.org/
http://www.unvienna.org/
http://www.unsceb.org/ar/content/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%8B
http://www.unsceb.org/ar/content/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%8B
http://www.un.org/ar/aboutun/pdf/UNsystemChart2017.pdf
http://www.un.org/ar/aboutun/pdf/UNsystemChart2017.pdf
http://www.un.org/ar/aboutun/pdf/UNsystemChart2017.pdf
http://www.un.org/ar/aboutun/pdf/UNsystemChart2017.pdf
https://unic.un.org/aroundworld/unics/ar/index.asp
https://unic.un.org/aroundworld/unics/ar/index.asp
http://www.un.org/ar/sections/general/meetings-and-events/index.html
http://www.un.org/ar/sections/general/meetings-and-events/index.html
https://journal.un.org/home?lang=ar
http://www.un.org/ar/documents/index.html
http://www.un.org/ar/databases/index.html
https://library.un.org/ar
http://unyearbook.un.org/
http://unyearbook.un.org/
http://www.un.org/ar/bookshop/
http://www.un.org/ar/bookshop/
https://shop.un.org/ar
http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm
http://www.un.org/ar/media/accreditation/
http://www.un.org/ar/media/accreditation/
http://csonet.org/index.php?menu=151
http://csonet.org/index.php?menu=151
http://csonet.org/index.php?menu=151
http://csonet.org/index.php?menu=151
http://csonet.org/index.php?menu=151
http://csonet.org/index.php?menu=151
http://outreach.un.org/ngorelations/membership/application/
http://outreach.un.org/ngorelations/membership/application/
http://outreach.un.org/ngorelations/membership/application/
http://outreach.un.org/ngorelations/membership/application/
http://outreach.un.org/ngorelations/membership/application/
http://www.un.org/arabic/tours/
https://www.un.org/Depts/ptd/welcome-united-nations-procurement-division-unpd
https://careers.un.org/lbw/Home.aspx
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=IP
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=IP
http://outreach.un.org/mun/
http://outreach.un.org/mun/
http://www.un.org/ar/archives/
http://www.un.org/ar/archives/
http://www.unmultimedia.org/avlibrary/
http://www.unmultimedia.org/avlibrary/
http://www.unmultimedia.org/avlibrary/
http://www.un.org/ar/sections/about-un/2017-un-card/index.html
http://www.un.org/ar/sections/about-un/2017-un-card/index.html
http://www.un.org/ar/sections/about-un/2017-un-card/index.html
http://www.un.org/ar/sections/about-un/how-donate-united-nations-system/index.html
http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/icjstatute.php
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/icjstatute.php
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/icjstatute.php
http://www.un.org/arabic/news/
http://www.un.org/arabic/news/
https://www.un.org/press/en
https://www.un.org/press/en
https://www.un.org/press/en/content/noon-briefings
https://www.un.org/press/en/content/noon-briefings
https://www.un.org/sg/en/spokesperson
https://www.un.org/sg/en/spokesperson
http://www.unmultimedia.org/audio_by_phone.html
http://www.unmultimedia.org/audio_by_phone.html
http://www.unmultimedia.org/photo/
http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/
http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/
http://webtv.un.org/
http://blogs.un.org/unstories/
http://blogs.un.org/unstories/
http://www.unmultimedia.org/tv/unia/
http://www.unmultimedia.org/tv/unia/
http://www.unmultimedia.org/tv/unia/
http://www.unmultimedia.org/tv/21stcentury/
http://www.unmultimedia.org/tv/21stcentury/
http://www.un.org/ar/sections/about-website/un-social-media/index.html
http://www.un.org/ar/sections/about-website/un-social-media/index.html
http://www.un.org/ar/sections/about-website/un-social-media/index.html
http://unnewsstream.org/
http://www.un.org/ar/essential-un/
http://www.un.org/ar/essential-un/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/climatechange/ar/
http://www.un.org/ar/sections/general/un-and-sustainability/index.html
http://www.un.org/ar/sections/general/un-and-sustainability/index.html
http://www.un.org/ar/globalissues/democracy/index.shtml
http://www.un.org/ar/ruleoflaw/
https://refugeesmigrants.un.org/ar
https://refugeesmigrants.un.org/ar
https://together.un.org/ar
http://www.un.org/ar/global-health-crises-task-force/index.html
http://www.un.org/ar/global-health-crises-task-force/index.html
http://www.un.org/ar/global-health-crises-task-force/index.html
http://www.un.org/ar/global-health-crises-task-force/index.html
http://www.un.org/ar/global-health-crises-task-force/index.html
http://www.un.org/ar/counterterrorism/
http://www.un.org/ar/counterterrorism/
http://www.un.org/ar/counterterrorism/
http://www.un.org/victimsofterrorism/ar
http://www.un.org/victimsofterrorism/ar
https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/
https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/
https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/
http://www.un.org/ar/women/endviolence/
http://www.un.org/ar/women/endviolence/
http://www.un.org/ar/women/endviolence/
http://www.un.org/ar/preventgenocide/rwanda/
http://www.un.org/ar/preventgenocide/rwanda/
http://www.un.org/ar/preventgenocide/rwanda/
http://www.un.org/ar/preventgenocide/rwanda/
http://www.un.org/ar/holocaustremembrance/
https://www.un.org/unispal/ar/
http://www.un.org/ar/decolonization/
http://outreach.un.org/mop/ar/
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ar
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ar
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ar
http://www.un.org/ar/spotlight-initiative/
http://www.un.org/ar/spotlight-initiative/
http://www.un.org/ar/spotlight-initiative/
http://www.un.org/ar/spotlight-initiative/
http://www.un.org/ar/spotlight-initiative/
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لمنظومة األمم 

 المتحدة

 

 

 

II : منظمة اإلتحاد اإلفريقي :O U A  

فريقية لوحدة اإلامنظمة  للدول اإلفريقية نشأ بدالً عناالتحاد اإلفريقي االتحاد اإلفريقي هو اتحاد :التعريف 

حول  لوماتدعونا أعزائي القراء نتعرف معاً في هذا المقال عن تعريف االتحاد اإلفريقي وبعض المع

ي فلموجودة ايمية نشأته وأعضائه. االتحاد اإلفريقي: االتحاد اإلفريقي هو عبارة عن أحد المنظمات اإلقل

من منظمة  بدالً  2002من اثنان وخمسين دولة إفريقية وقد تأسس االتحاد في عام العالم وهي تتكون 

جتمع االتحاد يوبيا ويلة أثالوحدة اإلفريقية يقع مقرر االتحاد اإلفريقي في المدينة اإلفريقية أديس أبابا في دو

 .في مقر الجمعية العامة لالتحاد اإلفريقي ويسمى باالجتماع نصف السنوي

 نظمةون للميتكون االتحاد اإلفريقي من إثنان وخمسين دولة إفريقية األعضاء الحاليحاد أعضاء االت

ريقي ماج اإلفاإلنديهدف االتحاد كأّي منظمة إفريقية إلى تسهيل عملية االندماج السياسي و أهداف االتحاد

د للقارة اإلفريقية بشأن القضايا ّّ قارة تعني ال التي لقارة إفريقيا وذلك من أجل تحسين وتعزيز موقف موّح

 االتحاد هدافأسان. من اإلفريقية وشعوب إفريقيا من أجل تحقيق األمن والسالم وتعزيز حماية حقوق اإلن

نشر قوات بحيث قام  2003أيضاً هي نشر االمن والسالم إذ قام بأول تدخل عسكري في شهر أيار لعام 

ي وذلك وروندبلحفظ السالم من دول مختلفة باالتحاد وهي اثيوبيا وموزمبيق وجنوب إفريقيا ونشرها في 

 نشر قواتليضاً أالعسكرية. وقد تدّخل االتحاد  بهدف أن تقوم باإلشراف على تنفيذ بعضاً من اإلتفاقيات

 .لحفظ السالم في صراع دارفور في السودان

جزء ي واليتكون االتحاد اإلفريقي من جزئين رئيسين وهما الجزء اإلدار مكونات االتحاد اإلفريقي

تحاد الء ا: الجمعية العامة لالتحاد. وهي تتألف من جميع أعضاالسياسي . يتألف من عدة أجهزة وهي

 قدد وهي تعالتحاويقوم باتخاذ أغلبية القرارات لالتحاد بأغلبية الثلثين أو بإجماع جميع األعضاء في ا

خمسة ون مئتان كون ماجتماعاً سنوياً كل عام. البرلمان اإلفريقي وهو بمثابة لسلطة التشريعية لالتحاد ويت

ن حاد يتكوة لالتوهو بمثابة السلطة التنفيذيوستين ممثالً عن مختلف الدول األعضاء. المجلس التنفيذي. 

صناعة ة والمن وزراء يتم اختيارهم من قبل الدول األعضاء ويهتم المجلس بقضايا مختلفة مثل الزراع

 فريقية.دل اإلوالضمان االجتماعي والتجارة الخارجية واإلتصاالت. لجنة االتحاد اإلفريقي. محكمة الع

ثقافي. ماعي والاالجتاد اإلفريقي. مجلس السالم واألمن. المجلس اإلقتصادي والممثلين الدائمين للجنة االتح

 .اللجان الفنية المتخصصة
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   29المحاضرة رقم :

 : السياسة الخارجية المحددات و األهداف

 أوال : تعريف السياسة الخارجية :
الخارجية بشكل دقيق،وذالك الختالف اختلف الكثير من المفكرين في تحديد مفهوم السياسة 

 .منطلقات كل منهم في تعريفه لها.ويمكن عرض بعض تعريفاتها في ثالث اتجاهات

 اإلتجاه الثالث  اإلتجاه الثاني  اإلتجاه األول 

 نشاط  سلوك صانع القرار  مجموعة برامج 
إذ  محمد السيد سليمرالدكتو

عرف السياسة الخارجية 

برنامج العمل العلني الذي ”بأنها

يختاره الممثلون الرسميون 

للوحدة الدولية من بين مجموعة 

من البدائل البرنامجية المتاحة من 

اجل تحقيق أهداف محددة في 

  المحيط الخارجي

الذي عرف  تشارلز هيرمان

تتألف “السياسة الخارجية بقوله 

تلك  السياسة الخارجية من

السلوكيات الرسمية المتميزة التي 

يتبعها صانعوا القرار الرسميون 

في الحكومة أو من يمثلونهم 

والتي يقصد بها التأثير في سلوك 

 الدولة الخارجية

تعريفا للسياسة ” حامد ربيع

جميع صور “الخارجية على أنها 

النشاط الخارجي حتى ولو لم 

تصدر عن الدولة كحقيقة نظامية، 

ط الجماعة كوجود أي نشا

حضري،أو التعبيرات الذاتية 

كصورة فردية للحركة الخارجية 

تنطوي وتندرج تحت الباب 

الواسع الذي نطلق عليه السياسة 

   الخارجية

 

 :إجرائي تعريف 

ى أنها ها،علمن خالل التدقيق في التعريفات المختلفة للسياسة الخارجية،يمكن تقديم تعريفا شامال ل

 وفقا لبرنامجالدولة الناتجة عن اتصاالتها الرسمية مع مختلف فواعل النظام الدولي ، :مجموع نشاطات

ى ظة علمحكم التخطيط ومحدد األهداف ،و التي تهدف إلى تغيير سلوكيات الدول األخرى أو المحاف

   الوضع الراهن في العالقات الدولية.كما أنها تتأثر بالبيئتين الداخلية والخارجية

 
 الخارجية السياسة وتوجهات :خصائصاثاني

تختلف  هاتهاتتميز السياسة الخارجية بشكل عام بنفس الخصائص مهما كانت طبيعة الدولة ، اال ان توج

 .من دولة الى اخرى حسب تطلعاتها وطبيعة نظامها السياسي

  :الخارجية السياسة خصائص أ_

 :في حصرها يمكن بخصائص الخارجية السياسة تتميز

بمعنى أن السياسة الخارجية موجهة للبيئة الخارجية.فبالرغم من أن السياسة ”:بع الخارجيالطا-1

الخارجية تصنع داخل أجهزة الدولة _البيئة الداخلية_إال أن تنفيذها ومسار سلوكها يكون في إطار البيئة 
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 ”.الخارجية أي البيئة الدولية

لة ي الدوفالخارجية تتخذ من قبل جهة رسمية  أن السياسة” :والمقصود بالرسمية هوالطابع الرسمي-2

 سياسة.أي انه ال يمكن ألي جهاز غير رسمي في الدولة أن يكون له الفصل النهائي في توجيه ال

 يةالتنفيذ وأهم جهاز في الدولة يعطي للسياسة الخارجية الطابع الرسمي هو جهاز السلطة .الخارجية

فأي قترحة .وقرارات السياسة الخارجية مختارة من عدة بدائل م:يعني أن برامج الطابع االختياري -3

تلك لة تمموقف دولي ال يوجب بالضرورة رد فعل وحيد وحتمي لدى الدولة المعنية به، وأن تلك الدو

 . ”ةمجموعة من الخيارات والبدائل الممكنة، فهي تختار أحدها حسب أهدافها ومصلحتها القومي

ة واحدة ة دوليالسياسة الخارجية تتمثل في تلك البرامج التي تعتمدها وحد“:يعني أن الطابع الواحدي-4

عالقات .فال إزاء وحدات دولية أخرى.وهذا البعد هو ما يميز السياسة الخارجية عن العالقات الدولية

عني تلك ية فتالدولية تفترض التفاعل، أي الفعل ورد الفعل بين الوحدات الدولية،أما السياسة الخارج

ي أن ( تعنكما أن الصفة)الواحدية”.سياسة الموجهة من وحدة دولية واحدة تجاه وحدات دولية أخرىال

ة .مثال تناقضقرار الدولة إزاء موقف دولي معين يكون موقف وحيد وال يمكن أن يتعدد إلى عدة مواقف م

 .ربيةالغ لصحراءهو موقف وحيد وثابت والمؤيد الستقالل ا  موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية

ن قبل ميط لها سياسة خارجية البد أن تكون موجهة لتحقيق أهداف تم التخط“  : إن أيالطابع الهادفي -5

  “.صانع القرار،ويتم تعبئة كل الموارد المتاحة لتحقيق تلك األهداف

 

  :الخارجية السياسة توجهات : ثالثا

ب تالؤم ذلك حسويطبعها لمدة زمنية قد تطول أو تقصر، تتبع الدولة توجها معينا في سياستها الخارجية، 

 به مصالحها الوطنية مع ذالك التوجه وفقا للظروف الداخلية للدولة والواقع الدولي المحيط

 :العالمي– اإلقليمي التوجه1_ 

 ول توجهدهناك ينصرف التوجه اإلقليمي إلى توجيه السياسة الخارجية للدولة وفقا لمجالها الجغرافي .ف

ثلة ن أهم أمم . هاسياستها الخارجية نحو مجالها اإلقليمي وال تعطي أي اهتمام للقضايا البعيدة عن إقليم

الشرق  ية هوالدول التي تنتهج هذا التوجه،جمهورية مصر العربية ،فالمجال الرئيسي لسياستها الخارج

 األوسط،

  :الراهنة الدولية العالقات تغيير أو إقرار توجه2_ 

وجه توبين  هذا التصنيف بين توجه سياسة خارجية يسعى إلقرار النمط الراهن للعالقات الدوليةيميز 

و إلقرار أوجه اسياسة خارجية يسعى إلى تغيير النمط الراهن للعالقات الدولية إلى نمط مثالي متصور.وت

ولية ضايا الدل القيشمل كالتغيير في العالقات الدولية الراهنة ال ينصرف فقط إلى القضايا اإلقليمية، بل 

  .في شتى أنحاء المعمورة

تها الل سياسة من خ: إذا كان التوجهين السابقين صنفا وفقا ألهداف الدول التوجه التدخلي والال تدخلي -3

تنفيذ  لة فيالتي تتبعها الدو  الخارجية ،فان هذا التوجه يصنف السياسة الخارجية من خالل األدوات

 .خرىلية األأي حد توظف الوحدة الدولية أدوات تدخلية للتأثير في الوحدات الدوسياستها.بمعنى إلى 

توجيهها خرى ويذهب التوجه التدخلي إلى سعي الوحدة الدولية للتأثير في سياسات الوحدات الدولية األ

الواليات خلي التدتوجه ومن ابرز الدول التي تنتهج هذا ال .بالتأثير في تركيب السلطة السياسية القائمة فيها

  دول  اتاه ازمومن أبرز الدول التي تنتهج التوجه الال تدخلي،سياسة الجزائر تج،  المتحدة األمريكية

  2011الحراك العربي منذ 

 

 .الخارجية السياسة :محدداترابعا

يقصد بمحددات السياسة الخارجية تلك العوامل المتعددة التي تؤثر بشكل أو أخر في توجيه وتبلور 

السياسة الخارجية ألي دولة كما تعني أيضا دراسة السياسة الخارجية كمتغير تابع أمام مجموعة من 



في العالقات الدولية الجديدة ظواهر القضايا و ال                                                :   خامس الالمحور 

  
   
 

 

116 

وتتعدد محددات السياسة الخارجية  المتغيرات المستقلة التي تفرضها معطيات البيئتين الداخلية والخارجية

 .وفقا لمحددات داخلية و أخرى خارجية

لذاتي كوين االتي تقع داخل إطار إقليم الدولة وهي مرتبطة بالت:وهي المحددات المحددات الداخلية-أ

تضم .ارجيةوالبنيوي لها والتي من خاللها يمكن للدولة أن ترسم وتحدد أهداف وتوجهات سياستها الخ

دات المحدالمحددات الداخلية كال من المحددات الجغرافية،المحددات البشرية،والمحددات الشخصية،و

 .السياسية،والمحددات العسكرية المجتمعية،المحددات

ساسية ر األ:تشمل الموقع الجغرافي والمساحة والتضاريس والمناخ وهي العناص المحددات الجغرافية1_

  في تكوين الجغرافيا السياسية للدولة

ادن ،ومع هامة كمصادر الطاقة من بترول،غاز  :توفر الدولة على موارد طبيعيةالموارد الطبيعية2_

ة ب متفاوتلو بنسووالنحاس والذهب ،ومواد غذائية كالقمح والذرة ،توفر هذه الموارد لدى الدولة كالحديد 

  يساهم في استقالليتها االقتصادية

 بناء قوةهما لميؤثر العامل البشري في تحديد السياسة الخارجية باعتباره عنصرا المحددات البشرية:3 _

ير اليد ي توففة إثناء السلم والحرب ،كما يلعب عامال مهما عسكرية قادرة على أهداف سياستها الخارجي

 العاملة سواء داخل الدولة أو إرسالها كيد عاملة خارج الدولة

لشخصية دات ا:من أهم العوامل المؤثرة في تحديد السياسة الخارجية للدول، المحدالمحددات الشخصية4_

ة الخارجي سياسةكس سلوكيات صانعوا القرار على اللصانع القرار في السياسة الخارجية.ألن غالبا ما تنع

 ،وبالتالي يجب التركيز على شخصياتهم،

 :أهمها عناصر عدة المجتمعية المحددات :تتضمنالمجتمعية المحددات5-

 ولة،والمقصود بها الصفات العامة التي يشترك فيها كل سكان الد :القومية الشخصية خصائص_ أ

 . جماهير من الناس تجاه قضية او موقف معين ويعني موقف:العام ب_الرأي 

ح من والمقصود به ذلك النسق الذي يشمل األحزاب السياسية وجماعات المصال:المدني ج_المجتمع

 اإلتحادات .نقابات وجمعيات و

ي فؤثرا م:تتمثل أساسا في طبيعة النظام السياسي للدولة،والذي يلعب دورا  المحددات السياسية_6

  السياسة الخارجية.فالنظم الديمقراطية عادة ما تعكس سياسات خارجية سلمية

تحقيق عالة ل:يعتبر العامل العسكري المؤشر الرئيسي لقوة الدولة واألداة الفالمحددات العسكرية 7_

ة ة عاليالدولة على ترسانة عسكرية ضخمة وعلى قيادات عسكرية ذات كفاءأهدافها الخارجية.فتوفر 

 .،باإلضافة إلى امتالكها تكنولوجيا عسكرية متطور

ط دول. فنمية لل:يعتبر النسق الدولي او اإلقليمي من أهم محددات السياسة الخارج المحددات الخارجية-ب

 ذا كانعلى دولة ما تبني سياسة العزلة.فإتوزيع القوى ضمن نسق دولي يتسم باستقطاب حاد يصعب 

في  سياسةالنظام الدولي يقوم على أساس تكتالت ومحاور سياسية وعسكرية ،فان ذالك يدفع واضعي ال

  الدول الصغرى إلى الدخول في بعض التحالفات لحماية أمنهم القومي

 

 خامسا : أهداف السياسة الخارجية 

الدولة في السياسة الخارجية ،و تعود هذه الصعوبة إلى الحقيقة من الصعوبة تحقيق أهداف 

  عاملين :
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إن األهداف ليست واحدة بل متعددة مختلفة متنوعة ، واختالفها وتنوعها يرتبط بطبيعة  -

 الدولة نفسها وطبيعة المنطقة الكائنة فيها وطبيعة قوة الدولة .

ل هي متدرجة من حيث األهمية . إن األهداف بالنسبة للدولة ليست متساوية في أهميتها ب -

  إال أننا نستطيع بشكل عام أن نحدد األهداف األساسية لكل دولة بـ :

 المحافظة على استقالل الدولة و سيادتها و أمنها القومي : و يكون ذلك من خالل : -1

 محاولة إقامة عالقات جيدة مع جيرانها . -ا

 ها من الدول .الدخول في محالفات مختلفة المظاهر مع غير -ب

الحصول على معونات عسكرية و اقتصادية و الدخول في معاهدات رسمية و تكتالت  -ج

 عسكرية و سياسية و اقتصادية .

زيادة قوة الدولة : و يرتبط هذا الهدف بالهدف األول ، بل هو األداة و الوسيلة للحفاظ  - 2

ن مجموعة من عوامل السياسية و على سيادة الدولة و أمنها . فقوة الدولة هي مزيج مركب م

القتصادية و البشرية و الجغرافية و التكنولوجية و النفسية إلى غير ذلك . و قوة الدولة هي 

 التي تحدد سياستها الخارجية ألن السياسة الخارجية ترتبط و تستند إلى قوة الدولة .

هداف الدولة ، بل أن تطوير المستوى االقتصادي للدولة : و الذي يعتبر هدف هام من أ - 3

 وجود الدولة يستند إلى وجود قاعدة اقتصادية يتوفر فيها الحد األدنى من الثروة الوطنية .

إضافة الى االهداف السابقة نستطيع القول بوجود جملة أيضا من األهداف الثانوية للسياسة 

 الخارجية نذكر منها :

 بالدولة خارج حدودها.العمل على نشر األيديولوجية و الثقافة الخاصة  -1

 العمل على تدعيم أسس السالم اإلقليمي و الدولي . -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             30محاضرة رقم : 
 اإلستراتيجية و األمن

 أوال : اإلستراتيجية 

 : تعريف اإلستراتيجية

المرتبطين بأنّها مجموعة من القواعد والمبادئ التي ترتبط بمجال معين، وتساعد األفراد ‘‘ 
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به من اتخاذ القرارات المناسبة بناًء على مجموعة من الخطط الدقيقة، والتي تعتمد على 

 .’’ وضع االستراتيجيات الصحيحة للوصول إلى تحقيق نتائج ناجحة

ألخذ اا، مع بأنها األفعال، واألساليب التي تسعى إلى تحقيق األهداف المخطط له’’أيضا : 
، لذلك ل فعليالعوامل التي تؤثر على إمكانية حدوثها، أو تطبيقها بشكبعين االعتبار كافة 

داث من المهم الحرص على تعديل االستراتيجيات المتبعة في حال عدم مناسبتها لألح

 ‘‘.حالواقعية المرتبطة بها، وحتى ال تؤثّر على مسار تَحقيق األهداف بأسلوب صحي

 

 أهداف االستراتيجية 

 هي:  ، و األهداف التي تحرص االستراتيجية على تطبيقهاتوجد مجموعة من 
 ة له. لمكّونا، والتعّرف على كافة العناصر  معرفة الوضع الحالي للعمل الذي ستعمل على تنفيذه .1

 ، والوسائل التي ستُستخدم لتطبيق العمل.  تحديد كافة األدوات .2

 . باإلستراتيجيةإدراك إيجابيات وسلبّيات العمل المرتبط  .3

 والحرص على تنفيذها بأسلوب صحيح. العمل ،ستفادة من إيجابيات اال .4

 ، والبيئة المناسبة لتنفيذ االستراتيجية.  توفر الظروف  .5

ا، مما تقوم به، مع طبيعة المهمات التي سباإلستراتيجية مراعاة مناسبة كافّة العوامل المحيطة  .6

 .يؤدي إلى الوصول لتحقيق النتائج المطلوبة من العمل

 

 مبادئ اإلستراتيجية 

 تعتمد االستراتيجية على المبادئ التالية: 
 جية. وضع كافة األهداف التي سيتم تحقيقها، وتُعتبر المبدأ األول من مبادئ االستراتي .1

  لعمل.االحرص على أن تتميّز االستراتيجية بالمرونة، أي أن تكون سهلة التطبيق في بيئة  .2

 تعدّ االستراتيجية وسيلةً من الوسائل المساندة لوظيفة التخطيط اإلداري.  .3

تي طة اليجب أن تكون االستراتيجية شاملة، ومتكاملة، أي أن ال تغفل أي جزء من أجزاء الخ .4

 .سيتّم تنفيذها

 

 التخطيط اإلستراتيجي :
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 اإلستراتيجية العسكرية :

 .ةالقوة المسلحة إلى نتائج سياسية مستهدففهى العملية التي تُترجم من خاللها 

قيق تال وتحن القفاإلستراتيجية العسكرية هي أداة اإلستراتيجية العليا إلحراز النصر في ميدا
ى هدف السياسة وهي تابعة لها تعمل وفق مخططها ومنهجها وفي تطبيقها العملي عل

ية في لعسكرمد اإلستراتيجية اتعتالوجه التنفيذي لسياسة القوة. و مستوًى أدنى وهي تشكل

 للوصول ألدنىاسبيل تحقيق النجاح إلى محاولة اختزال إمكانات المقاومة المعادية إلى الحد 
امل م لعوإلى هدفها باقصر وأيسر السبل وأقلها تكلفة، مدرعة بدراسة عميقة وتقدير سلي

 هدافهايقي ألوبفهم حق موجودوالمعنوية المشكلة للوضع الالزمان والمكان والقدرات المادية 

التي  تيجيةومتسلحة بعاملي الحركة والمفاجأة الذين يشكالن معاً عنصر المناورة اإلسترا
جه المو تحدد تتابع العوامل وعالقات األوضاع المتعاقبة. حيث أن المناورة هي العامل

ال أفعل والمحرك لبقية العوامل والمعبر عن الصراع المجرد بين إرادات الخصوم على شك

 .وردود أفعال متعاقبة

 ثانيا : األمن 
 :مفهوم األمن -أوال

ة لى يد قوعرفت دائرة المعارف البريطانية األمن بأنه "حماية األمة من خطر القهر ع  -أ   

 أجنبية". 

ن ملداخلية " قدرة األمة على حماية قيمها ا األمن بأنهعرفت موسوعة العلوم االجتماعية  - ب

 التهديدات الخارجية". 

ن أي هجوم و غياب الخوف م اكتسابهاحماية القيّم التي تم "أن األمن يعني " ولفرز"يري  - ج

 .القيم" تلكعلى 

ولعل من أبرز ما كتب عن "األمن" هو ما أوضحه "روبرت مكنمارا" وزير الدفاع األمريكي     
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وأحد مفكري اإلستراتيجية البارزين في كتابه "جوهر األمن". حيث قال "إن األمن يعني األسبق 
التطور والتنمية، سواء منها االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية في ظل حماية مضمونة". 

إن األمن يعني التنمية؛ فاألمن ليس تراكم السالح بالرغم من أن ذلك قد يكون واستطرد قائالً: "

ا منه، و األمن ليس هو القوة العسكرية بالرغم من أنه قد يشتمل عليها، واألمن ليس النشاط جزء

 العسكري  التقليدي  بالرغم من أنه قد  يحتوي عليه، إن األمن هو  التنمية 

ن ين األمبلربط ومن دون التنمية فال مجال للحديث عن األمن". و قد كان هذا التعريف اتجاه قوي ل

 رفاهية االقتصادية والتوازن السياسي باإلضافة إلى القدرة العسكرية.القومي وال

عي هومه الدفاو منه نستنتج أن األمن القومي بمفهومه المعاصر ال يعني األمن العسكري بمف     
ياسية د السفحسب، و إن كان يشكل أحد عناصره األساسية و إنما يتسع ليتضمن الجوانب و األبعا

من ألى صون تصر عثقافية و االجتماعية و البيئية، إنه األمن الشامل الذي ال يقو االقتصادية و ال

لدولة اأمين تالدولة فقط بل يشتمل على أمن المواطن و هذا يتطلب تحقيق توازن دقيق بين مطالب 

 و حماية مطالب المجتمع من األخطار و التهديدات الخارجية و الداخلية.

 

 

 ولية األمن تعني أن له أبعادًا متعددة أهمها:إن شم أبعاد األمن: -ثانيا

 : ويتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة.البعد السياسي -1

بل توفير سشعب وو الذي يرمي إلى توفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات ال البعد االقتصادي: -2
 التقدم والرفاهية له.

عور ية الشاألمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنم: و يرمي إلى توفير البعد االجتماعي -3

 باالنتماء والوالء.

ن الفكر والمعتقدات ويحافظ على االبعد المعنوي أو األيديولوجي -4 اليد ت والتقلعادا: و الذي يؤّمِّ

 والقيم.

 باتومسب : الذي يوفِّّر التأمين ضد أخطار البيئة خاصة التخلص من النفاياتالبعد البيئي -5

 

 مستويات األمن: -ثالثا

 لألمن  العديد من المستويات يقع في جوهرها األمن القومي:   

ما  مينه ضدو يقع ضمن اختصاصات و التزامات الدولة القومية، و يقصد به تأ ي:من الفرداأل -1

 يهدد سالمته الشخصية و كرامته.

ياسي و لها السالدفاع عن استقالو يقصد به أمن الدولة الوطنية و قدراتها على ي: من الوطناأل -2

 ا.استقرارها الداخلي، و يستهدف تحقيق المصالح القومية للدولة كما تحددها بإرادته

ديدات هة التهويعني اتفاق عدة دول في إطار إقليم واحد على التخطيط لمواج ،اإلقليمياألمن  -3

 .تفي بعض الحاالومي"التي تواجهها داخليًّا وخارجيًّا، وهو ما يعبر عنه "باألمن الق

مم عامة لألعية الوهو الذي تتواله المنظمات الدولية سواء منها الجم ،أو الجماعي األمن الدولي -4

 المتحدة أو مجلس األمن الدولي و دورهما في الحفاظ على األمن والسلم الدوليين.

 

 ثالثا :اإلستراتيجية و األمن :
 العالقة بين اإلستراتيجية و األمن 

لقد إرتبط مصطلحي كل من األمن و اإلستراتيجية  إرتباطا بليغا ، حيث أن إرتباطهما هذا كان 
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 دليال على التقارب المفاهيمي لهما .و يظهر هذا التقارب في وجود مصطلحين هما : 
فسية ة والنوالتي تعني اإلستغالل الكامل للقوى السياسية واإلقتصادي:  اإلستراتيجية األمنية

ها وأمن ية والعقائدية للدولة في السلم والحرب لتحقيق األهداف التي تضمن سالمتهاوالعسكر

سائل امل للول الكوالتي تعني اإلستغال ةوالحفاظ على سيادتها واستقاللها. أما اإلستراتيجية الحربي

كرية ات العسللقو العسكرية لتحقيق أهداف اإلستراتيجية القومية باإلستخدام المباشر أو غير المباشر

 و بالتالي تحقيق األمن الشامل . للدولة أثناء السلم والحرب

ع لى وضع: فهو عند البعض نوعا من أنواع األمن الذي تعمل األطراف  أما األمن اإلستراتيجي

ألمن لالكبرى األفعال، واألساليب التي تسعى إلى تحقيق األهداف خطة محكمة متكونة من 

 بإحكام و بدراسة مقننة و واعية .  المخطط لها

م ما تقو ي هواتيجتضع الدولة إستراتيجية محكمة لتحقيق أمنها الوطني ، كما أن األمن اإلستر
ة والبشرية التي تقدر وتنمي وتحشد كافة اإلمكانات والطاقات االقتصادي  بع الجهات الرسمية 

 .نهاوالعسكرية والمؤازرة وسواها من قوى الضغط لتحقيق أهداف السياسة كبرى أو البعض م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     31المحاضرة 

 دور األحالف العسكرية في حفظ األمن الجماعي

على  : يعرف العديد من فقهاء القانون الدولي، الحلف،تعريف الحلف العسكري-1

 .ة الحربي حالفأنه:"عالقة تعاقدية بين أكثر من دولتين يتعهدون فيها بالمساعدة المتبادلة 

كثر، و يعرف أيضا على أنه: "معاهدة تحالف ذات طابع عسكري، تبرم بين دولتين أو أ
 ترك بينها "للتعاون في تنظيم دفاع مش

ل يشترك التعريفان في قاسم مشترك واحد يتمثل في وجود مصلحة متقاطعة بين الدو

ء عتداالمتعاقدة ، تدفعهم للتعاون في المجال العسكري على وجه الخصوص بهدف دفع اال
اع وفق الدف الذي يمكن أن يقع على أي منها من خالل العمل الجماعي ، أين يتم تنظيم أمور

ه نص هذية ، تحدد بموجبها التزامات كل دولة من الدول المتعاهدة ، كما تمعاهدة دول

ين بدفاع المعاهدة على وجود أجهزة دائمة و مختصة مهمتها اإلشراف على تنسيق أعمال ال
 هذه الدول .
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ن مكتلة يتحدد مفهوم ال  :الفرق بين الحلف العسكري و التكتالت الدولية-2

التجارة و  خط مشترك في مجاالت مختلفة كالسياسة ، االقتصاد ،خالل إتباع عدد من الدول ل

ى ر علغيرها ، و قد يكون هذا التكتل موجها ضد مجموعة أخرى من الدول ، كما قد يقتص

 مجرد التعاون بين الدول المنضوية تحته.

تتمثل  و بغية التمييز بين الكتلة و الحلف، أورد فقهاء القانون الدولي ثالثة معايير للتفرقة،

 في:

 الحلف           الكتلة                           

تعبر الكتلة عن عصبة من الدول تتصف 

بالتجانس المذهبي بين أعضائها، مثال : 

 الكتلة الشرقية ، الغربية        

 فال يشترط هذا التجانس 

يمتد اختصاص الكتلة للتنسيق بين أعضائها  

ية ، في مختلف المجاالت : السياس

 اإلقتصادية ، اإليديولوجية و غيرها

مدى االختصاص: يقتصر عمل الحلف في 

 تقديم المساعدة العسكرية.

عدم التكافؤ بين الدول المنضوية تحت مظلة 

 الكتلة : حيث تتزعم الكتلة دولة قطبية تدور

في فلكها مجموعة من الدولة أقل منها قوة ، 
 ةالمتحد مثال الكتلة الغربية بقيادة الواليات

 األمريكية.

على الرغم من عدم تساوي القوة العسكرية 

بين أعضائه، إال أن ذلك ال يعد معيارا في 

 التنسيق بينهم.

كرية العس : رغم تعدد صور المعاهداتالتمييز بين األحالف و المعاهدات العسكرية-أ

ت ض السماع بعبينها مالتي تبرمها الدول في سبيل الحفاظ على أمنها، إال أنها تتشابه في ما 

 المميزة لألحالف العسكرية، فنجد:

o أي بقيام : يتعهد بموجبها األطراف )الدول( باالمتناع عن المعاهدات عدم االعتداء

في حين  ،عمل من أعمال العدوان في مواجهة بقية األطراف ، فهي تمثل التزام سلبي 

ملين ، ء محتتبرم بين أصدقا أن الحلف هو تعهد بالقيام بعمل إيجابي  كما أن األحالف
لزم في حين تبرم مواثيق عدم االعتداء بين أعداء محتملين و تتضمن معاهدات ت

ص و تن الدول بمقتضاها بعدم اللجوء إلى الحرب كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية

 ية.على طرق محددة لعالجها ، و هو ما يخالف تماما نظام عمل األحالف العسكر
o هو عبارة عن تعهد بين الدول ينص على عدم القيام أي منها بعمل  :الوفاق الدولي

سياسي أو عسكري دون حصول رضا األطراف في الوفاق ، و يختلف الوفاق الدولي 

عن األحالف العسكرية في كون  أجهزة الوفاق الدولي ال تقوم بتنفيذ بنود االتفاق 
ل األعضاء في الوفاق عن الدولي ، بل يقتصر عملها على مجرد التشاور بين الدو
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طريق األجهزة السياسية في كل دولة من دوله و التنسيق بينهم ، حيث يمتنع أي منهم 

 عن اتخاذ قرار أو إتباع سياسة دون توافق آراء الدول األعضاء في الوفاق . 
o دولة : بنوعيه: االختياري أو اإلجباري ، وهو عبارة عن تنازل النظام الحماية

رة ء من سيادتها لصالح الدولة الحامية ، حيث تقوم هذه األخيالمحمية عن جز

فاع بالد باإلشراف عن تنظيم العالقات الخارجية للدولة المحمية ، فضال عن تعهدها

ليات و جود آعنها ، إال أن الفرق بين األحالف العسكرية و هذا النظام يكمن في عدم و

 .أجهزة في نظام الحماية بخالف األحالف العسكرية

لقد أكد  :الفرق بين األحالف و التكتالت الدولية السياسية و االقتصادية-ب

ن األم الميثاق األممي على أهمية الدور الذي تلعبه المنظمات اإلقليمية في حفظ

درة ية قاالجماعي و مواجهة أوجه النقص في هذا المجال ، حيث لم تعد الهيئة األمم

اع من م أنوليه ، فقد سمح الميثاق األممي بقيالوحدها على النهوض بهذا الدور ، و ع
   حياة   حي الالتكتالت لتشمل مجاالت : السياسة ، اإلقتصاد ، الثقافة و غيرها من منا

جال ي المو هذا ما يميزها عن األحالف العسكرية التي يقتصر نشاطها على التعاون ف

 العسكري دون سواه  على عكس هذه التكتالت ، حيث نجد منها:

 :تلك  ،يقصد بالوكاالت الدولية المتخصصة  الوكاالت الدولية المتخصصة
 تركةالمنظمات التي تنشأ بمقتضى إتفاقية بين الدول بهدف رعاية مصالح مش

ظمة و دائمة بينها في مجال متخصص أو لتنفيذ مشروع مشترك يقوم هذه المن

اطع من وجود تقبالتصرف فيه وفقا لقواعد عالمية معمول بها ، فعلى الرغم 
 بين األحالف العسكرية و المنظمات المتخصصة ، يكمن في وجود هيئات و

يعة أجهزة تقوم بتحقيق غايات مشتركة ، إال أن الفرق بينهما يكمن في طب

ف الغاية: حيث تسعى المنظمات المختصة في دعم التعاون الدولي في مختل
ة عسكري، تهدف األحالف الالمجاالت : اقتصادية ، ثقافية ، سياسية ، بينما 

 .لتحقيق التعاون في المجال العسكري فقط ، كهدف أصيل ووحيد لألحالف 

 ون كفي  : يكمن الفرق بينهمااألحالف العسكرية و االتحادات الفيدرالية

ية انوناألحالف العسكرية تكون بين دول مستقلة تحتفظ كل منها بشخصيتها الق

د تحاهذا الحلف ، في حين يترتب على اإل الدولية على الرغم من عضويتها في
ن كيا الفيدرالي اضمحالل الشخصية القانونية للدول األعضاء فيه ، و إنتاج

 قانوني جديد بشخصية دولية مستقلة ذات نظام دستوري جديد ، و مؤسسات

تشابه  وجودلفيدرالية جديدة )الواليات المتحدة األمريكية ( و من ثم ، ال مجال 
من  ف العسكرية و اإلتحاد الفدرالي سوى أن كليهما يمثل صورةبين األحال

صور إتحاد الدول ، حيث في نموذج األحالف ، تحتفظ الدولة العضو 

ات يإستقاللها و في النموذج الثاني تفقد استقاللها بمجرد نشوء المؤسس
 الفيدرالية الجديدة.
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و أاألطلسي  يعتبر حلف دور حلف شمال األطلسي في حفظ األمن الجماعي-3

رة ء فتما يعرب ب"الناتو" من أبرز األحالف العسكرية على الصعيد الدولي ، سواء أثنا

 ي طبيعةفبحث الحرب الباردة أو المرحلة التي أعقبت نهايتها ، و بالنظر ألهميته ، نحول ال
 ها.العالقة بين الحلف و نظام األمن الجماعي ، سواء أثناء الحرب الباردة أو بعد

شمال األطلسي و نظام األمن الجماعي حلف 

 أثناء الحرب الباردة

ترى الدول األوروبية المنشئة للحلف أنه 

الهدف من إنشائه يتمثل في تشجيع االستقرار 
و نشر الرفاهية في منطقة شمال األطلسي و 

الدفاع و المحافظة على السلم و األمن 

 الدوليين.
ة يحق  لها القيام بجميع التدابير العسكري

للدفاع عن إقليمها أو أقاليمها مع إخطار 

مجلس األمن في وقته لمناقشة هذا الوضع 
الجديد و إتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة 

 على األمن و السلم الدوليين.

حلف شمال األطلسي و نظام األمن الجماعي 
 بعد إنتهاء الحرب الباردة

عرف حلف الناتوبعد نهاية الحرب الباردة 
في مهامه العسكرية و األمنية التي توسيعا 

أنشأ من أجلها ، لتشمل الدفاع عن 

الديمقراطية ، االهتمام بحقوق اإلنسان ، 
 دةتوقيع اتفاقية الشراكة مع قوات األمم المتح

في إطار الدبلوماسية الوقائية من أجل مدها 

بمعلومات حول بؤر التوتر و األزمات 
طه الموجودة في العالم ، كما اتسع نشا

ليعرف المجال االقتصادي من خالل التنسيق 

بين السياسات االقتصادية للدول األعضاء 
للتخفيف من حدة التنافس االقتصادي مما 

يمكن من سيطرة النظام الرأسمالي على 

 اإلقتصاد الدولي.
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            32المحاضرة رقم : 

 الديمقراطية و حقوق اإلنسان

 الديمقراطيةأوال : 

 

 تعريف الديمقراطية : .1

تعود  (Démocratie( أو للفرنسية )Democracyإن الديمقراطية التي تترجم لإلنجليزية )

 إلى عهد اليونان خالل القرن الخامس قبل الميالد.

ي و تعن’’ Kratos‘‘ و تعني الشعب و  ’’Démos ‘‘هي كلمة مقسمة إلى جزئين هما :
 عب.بذلك تصبح هذه الكلمة المركبة تعني حكم أو سيادة الشالحكم أو السيادة ، و 

عالة و فريقة و عموما تعني الديمقراطية مشاركة أغلبية الشعب في الشؤون السلطة العليا بط

 للشعب شعب وحقيقية ، بحيث تصبح الكلمة العليا بيد الشعب ، و هو ما يعني حكم الشعب بال

 

 : شروط الديمقراطية : 2

 لسياسية:التعددية ا 

 أي ضمان وجود مجموعة من األحزاب السياسية التي تطرح مشاريع سياسية في إطار

ع ن يستطيعني أبرامج حزبية تتنافس فيما بينها من أجل إقناع أكبر عدد من الناخبين ، كما ت

 الناخب اإلختيار بين عدة توجهات سياسية ) تيارات سياسية (.

 : مبدأ األغلبية 

حكم ية ، الرلمانبعلى وجود أغلبية خالل العمليات اإلنتخابية ، أي أغلبية  تنبني الديمقراطية
تؤهل حزب  التي%50لمن له األغلبية ، و نفرق هنا بين األغلبية البسيطة التي ال تتجاوز 

 تحصل منلتي يمن بين األحزاب المتنافسة للظفر بالمرتبة األولى و بين األغلبية المطلقة ا

 .+ صوت واحد ( %50) 1+50أي مبدأ  %50ة تفوق خاللها حزبا على نسب

 السياسية: الليبرالية 
 ،الم إلعئل اإن الديمقراطية الحقيقية تقوم على حرية التعبير عن الرأي ، و تعدد وسا .2

 أرائهاو حق المعارضة في التعبير عن 
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 : أشكال الديمقراطية :

 ، و هي:  هناك ثالثة أشكال من الديمقراطية

ؤون سيير شساد هذا النوع من الحكم في القديم والذي يعني ت الديمقراطيّة المباشرة: -1
ث كان ان حيالدولة بواسطة الشعب مباشرة دون إنابة غيره، و قد ساد هذا النظام في اليون

 شريع.بالت يجتمع المواطنون األحرار في شكل جمعيات التخاذ القرارات الضرورية المتعلقة

ار طته يختبواس و يقصد بالحكم النيابي ذلك النوع من الحكم الذي ة النيابية:الديمقراطيّ  -2
 به، والشعب أشخاصا يمثلونه في الدولة و يسيرون دفة الحكم و يصوتون باسمه و لحسا

مثلة لة المتالدو القول بهذا يعني أن الشعب ال يتخد القرارات المتعلقة بالوظيفة األساسية في

 عون باسمه.كتفي بانتخاب ممثلون عنه يشرّ في التشريع و إنما ي
ن عه بيسمي هذا النوع من الديمقراطية بهذا االسم لجم :الديمقراطيّة  شبه مباشرة-3

ن قبل متخبة الديمقراطية المباشرة و النيابية، ففي ظل هذا النظام نجد هيئات تمثيلية من

نب ذلك لى جاإالشعب تمارس السلطة باسمه و لحسابه كما هو الحال في النظام النيابي، لكنه 
 السلطة بطرق مختلفة.يعتمد مشاركة الشعب المباشرة في ممارسة 

 الي:ي التو تبرز مظاهر مشاركة الشعب في تسيير شؤونه العامة إلى جانب البرلمان ف    

 االعتراض الشعبي على القوانين. -أ
 االستفتاء الشعبي.    -ب

 إقالة الناخبين لنوابهم و حل المجالس المنتخبة. -ج

 عزل رئيس الجمهورية. -د

 

 

 ثانيا : حقوق اإلنسان :

 

 تعريف حقوق اإلنسان : .1

 بكل يمكن تعريف حقوق اإلنسان بأنها " مجموعة من االمتيازات التي تتصل طبيعيا
 ن نابعةإلنساكائن بشري يتمتع بها اإلنسان ويضمنها القانون ويحميها، فالحقوق األساسية ل

 من قيم اجتماعية وابرز هذه القيم هي كرامة اإلنسان".

ي لحق فامنها الحق في االحترام, الحق في العيش واألمن، و الحقوق األساسية كثيرة 
ه در هذالمساواة، الحق في الحرية، الحق في التملك والحق في معاملة الئقة، و أن مص

ن الحقوق هو اإلنسان نفسه وهي ليست هبة من أحد. وكرامة اإلنسان جاءت لتعبر ع

 االحترام المتبادل بين بني البشر .

 

 

 

 ي لحقوق اإلنسان اإلعالن العالم .2
 

صاغه —تاريخية هامة في تاريخ حقوق اإلنسان وثيقة —اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
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ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية  

 1948كانوان األول/ ديسمبر  10العامة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في باريس في 

بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب  ألف 217القرار  بموجب
حمايتها عالميا. واألمم. وهو يحدد،و للمرة األولى، حقوق اإلنسان األساسية التي يتعين 

 .من لغات العالم لغة 500 وترجمت تلك الحقوق إلى

 

 خصائص حقوق اإلنسان : .3

 يمكن حصر خصائص حقوق اإلنسان في ما يلي :

ر من أحد بل هي ملك للبشإن حقوق اإلنسان ال تشترى والتباع وهي ليست منحة  -1

 بصفتهم بشر، فحقوق اإلنسان متأصلة في كل إنسان ومالزمة له كونه إنسانا.

لدين، إن حقوق اإلنسان هي نفسها لكل بني البشر بغض النظر عن اللون، العرق، ا - 2
ون متساووالجنس، الرأي السياسي أو األصل االجتماعي...الخ. فنحن جميعا ولدنا أحرارا 

توى امة والحقوق، بهذه الحقيقة فإن حقوق اإلنسان هي عالمية من حيث المحفي الكر

 والمضمون.
رمان ال يمكن بأي حال االنتقاص من حقوق اإلنسان، فإن أحدا ال يملك الحق في ح -3

ك أو ف بذلشخص آخر منها مهما كانت األسباب، وحتى لو كانت القوانين في بلد ما ال تعتر

إن انتهاك  لبشر.أن بلد ما يقوم بانتهاكها، فإن ذلك ال يفقدها قيمتها وال ينكر تأصلها في ا
 عدم وجودها، فهي غير قابلة للتصرف. الحقوق ال يعني

نية انت مدكإن حقوق اإلنسان هي وحدة واحدة وغير قابلة للتجزئة فحقوق اإلنسان سواء  -4

ألمن وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية،هي وحدة واحدة تنطوي على الحرية وا
 والمستوى المعيشي الالئق.

ا، إنسان ، وكما أنها مرتبطة باإلنسان بصفتهإن حقوق اإلنسان في حالة تطور مستمر - 5

 ب معهفإن حاجة اإلنسان وارتفاع مستواه المادي والروحي في حالة تطور مستمر يستوج
 تطوير الحقوق

 

 تصنيفات حقوق اإلنسان:  - 3

 فئات أساسية، هي:  في ثالثتقع أهم تصنيفات حقوق اإلنسان 
بطة وتسمى أيضاً "الجيل األول من الحقوق"، وهي مرت:الحقوق المدنية والسياسية-1

لتعذيب عرض لبالحريات، وتشمل الحقوق التالية: الحق في الحياة والحرية واألمن، وعدم الت

ن، ر والديالضميوالتحّرر من العبودية؛ المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير و
 وحرية االشتراك في الجمعيات والتجمع. 

هي ووتسمى أيضاً "الجيل الثاني من الحقوق"،  :الحقوق االقتصادية واالجتماعية-2
 لمأوىمرتبطة باألمن وتشمل: العمل والتعليم والمستوى الالئق للمعيشة؛ والمأكل وا

 والرعاية الصحية. 

وتسمى أيضاً "الجيل الثالث من الحقوق"، وتشمل  :الحقوق البيئية والثقافية والتنموية-3
يش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية حق الع

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
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 واالقتصادية. 

ت ؤولياوعندما نقول أن لكل شخص حقوقاً إنسانية، فإننا نقول كذلك أن على كل شخص مس

 نحو احترام الحقوق اإلنسانية لآلخرين.

 

 

 عالقة الديمقراطية بحقوق اإلنسان : -4
فة دا على الديمقراطية من حيث الممارسة الفعلية هي حكم األغلبية وفرض إرادتهإن كانت 

 اطنينالحكم، فإن إعالن حقوق اإلنسان هو الطرف اآلخر في معادلة التساوي بين المو

قوق ثاق حوالحفاظ على كرامتهم والدفاع عن حقوق األقليات التي لن تشارك في الحكم. مي
عية سم شرألغلبية التي قد تجنح إلى التسلط واالستبداد بااإلنسان يضع حدودا لسيطرة ا

 لبعض.احقوق اإلنسان والديمقراطية متالزمان ومتممان لبعضهما  األغلبية الدستورية.

سسات دولة ديمقراطية مبنية على مؤ  لضمان حقوق اإلنسان من البديهي أن يكون هناك
 مآنذاك، الكال يكون الحاكم هو الدولة، تتجاوز أهواء الحكام وتكون مستقلة عنهم. أما عندما

 عن حقوق اإلنسان يصبح كالما فارغا
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 الخاتمة :

ب ؟ فيجيالغرض من دراسة العلوم السياسيّةيقول أحدهم و هو يسأل : ما 

لى راً عهو تعميق المعرفة والفهم لواحدة من أكثر المجاالت تأثي بالقول : 

ات الناس والمجتمعات والشركات اليوم، وهي الحكومة التي تنتج من سياس

 ات حولحكوممعيّنة في العالم، ثم بدرجة موازية لفهم التوجهات المستقبليّة لل

يد لعدي في االعالم. هذا العلم يضيف قيمة لجميع المواطنين، كما أنه ضرور

سار للم من الوظائف اليوم، فيحتاج رجال األعمال التنفيذيين إلى بعض الفهم

 .المحتمل للسياسة من أجل اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة

تخّصص يستخدم مناهج مختلفة، فإن الدورات  العلوم السياسيّة نظراً ألنّ 

التدريبيّة في هذا المجال تساعدك على التمّكن من عدد من المهارات المختلفة 

التي ستساعدك على النجاح في أي مهنة تقريباً، فمعظم الدورات الدراسية في 

ا مهام تعمل على تطوير مهاراتك في الكتابة، وتتطلب جميع هذا المجال لديه

 .الوظائف الجيّدة تقريباً مهارات الكتابة

كما يساعدك هذا التدريب على فهم أكبر وتطوير مهاراتك في التفكير 

اة ي الحيدر فالكّمي،كما أّن القدرة على تقييم الحجج اإلحصائيّة مهمة بنفس الق

ي لي، وهتحلينظريّة السياسيّة لدينا على التفكير الالحديثة. وتزيد الدورات ال

 ً  .مهارة أساسية لجميع المهن الجذابة تقريبا

ليس من المستغرب أن خريجي تخصصات العلوم السياسية هم أشخاص 

ون ناجحون في العديد من المهن والمنظمات المختلفة، بما في ذلك القان

ن هم م Fortune 500 كاتواألعمال، فالرؤساء التنفيذيّون للعديد من شر

 .دارسّي تخّصصات العلوم السياسية

 ويجد البعض أّن العمل في الحكومة رائعة لدرجة أنهم يجعلون الخدمة

لب تتط الحكومية حياتهم المهنية. في حين أن العديد من المهن مثل القانون

ات منك الذهاب إلى مدرسة مهنية للتدريب بعد التخرج، بالتالي فالمهار

ي ية المكتسبة في تخصص العلوم السياسية هي أساس عظيم للنجاح فالفكر

 .المستقبل

 

إن تقدم األمم والمجتمعات وبناء الدول والحضارات ال يكون إال بالعلم،      

فنجاح أية عملية تنموية رهينة بمدى وعي الفرد والمجتمع بالمتطلبات 

المولد األساسي  العصرية وآليات تطبيقها. وذلك باعتبار أن المعرفة هي

للتطور والرقي وبناء دول قادرة على تسيير شؤون رعاياها دون أي إشكال. 

فالعلم والمعرفة هي اللبنة األولى لمرحلة البناء والتشييد، فمن الناحية 

المفاهيمية يختلف مصطلح العلم عن المعرفة، فهذا األخير أعمق من خالل 

https://www.bu.edu/polisci/about/why-political-science/?fbclid=IwAR2iPkT47mJo4L1XhBZsbxmWtlB342gfMGROKk8WsVvTI5KkErmZuN03g4A
https://www.bu.edu/polisci/about/why-political-science/?fbclid=IwAR2iPkT47mJo4L1XhBZsbxmWtlB342gfMGROKk8WsVvTI5KkErmZuN03g4A
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معرفة منظمة تأتي بعد مجهود  مدى شموليته، في حين يعرف العلم على أنه

 .من البحث والتفكير

 ان منذإلنساتأتي أهمية السياسة من كونها المؤثر بحياة الدول منذ نشأتها , و 

يه والدته و حتى وفاته. فكل ما يتعلق بحياة اإلنسان يسيس أو تشرف عل

ة تتدخل بجميع مفاصل الحيا  السلطة السياسية . حتى غدت هذه األخيرة

  .البعيدة كل البعد عن السياسة و معتركاتها

مج يعتبر علم السياسة األقرب لتسيير شؤون الحكم، والتخطيط لبناء برا

 جميعتنموية هادفة تساهم في معالجة الظواهر السلبية المعيقة للتنمية ب

اة الحيأشكالها. فهو من بين أهم العلوم اإلنسانية، والتي تدرس الظواهر و

ات أنه العلم الذي يدرس الحكوم جامعة كولومبيا عرفتها السياسية، فقد

ة رنسيوالمؤسسات والسلوك والممارسة السياسية، في حين تعرفه المعاجم الف

 .على أنه العلم الذي يدرس المجتمعات البشرية وحكم الدول

ب أقر إن المحاور الخمسة التي بين يديك عزيزي الطالب أو القارئ ، تجعلك

ول ا يجسياسي من جميع نواحيه ، كما تساعدك على إيجاد كل ملفهم الواقع ال

 في خاطرك و في عقلك من مشكالت علمية إرتبطت بمجال علم السياسة .

قات لعالعلم السياسي جاء من أجل اإلنسان الفرد محاوال تفسير العالقة بل ا

 وكوم اإلجتماعية في شكلها السياسي ، من حيث العالقة بين الحاكم و المح

ت و لعالقة بين الدولة و دول أخرى ، ألن اإلنسان هو محور كل النشاطاا

ذه جه هالعمليات و العالقات اإّلنسانية الموجودة منذ بداية الحياة على ة

 األرض .

 

 



 

  المراجع قائمة
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 95 القوة الشاملة للدولة -ثانيا 

 97 القوة  الناعمة. -ثالثا 

 98 تاريخ  العولمة  ومظاهرها 26

 98 ماهية العولمة-أوال 

 98 صيرورة العولمة –ثانيا  

 99 أبعاد العولمة ومظاهرها -ثالثا 

 99 العولمة ظاهرة اقتصادية-1 

 100 العولمة هيمنة أمريكية -2 

 100 ثورة تكنولوجيةالعولمة -3 

 101 آليات  العولمة  وخاطرها 27

 101 آليات العولمة-أوال 

 101 الشركات متعددة الجنسية-1 

 101 الثورة المعلوماتية -2 

 101 المؤسسات االقتصادية والمؤتمرات-3 

 102 مخاطر العولمة -ثانيا 

 102 المخاطر السياسية واألمنية-1 

 102   المعلوماتية )الحرب والجرائم اإللكترونية(المخاطر  -2 

 103 المخاطر االقتصادية-3 

 103 المخاطر الثقافية واالجتماعية- 

  قضايا علم العالقات الدولية :  المحور الخامس  

 106 السياسة الخارجية : المحددات و األهداف  28

 106 ألوال ـــــــ تعريف السياسة الخارجية  

 106 ــــــــ خصائص السياسة الخارجية ثانيا  

 107 ثالثا ــــــــ توجهات السياسة الخارجية  

 108 رابعا ــــــــ محددات السياسة الخارجية  

  خامسا ــــــــــ أهداف السياسة الخارجية  

 112 اإلستراتيجية و األمن  29

 112 أوال ــــــــ اإلستراتيجية  

 112 : تعريف اإلستراتيجية  1 

 112 : أهداف إستراتيجية  2 
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 112 : مبادئ اإلستراتيجية  3 

 113 التخطيط اإلستراتيجي - 4 

 113 اإلستراتيجية العسكرية : - 5 

 114 األمنثانيا :  

 114 مفهوم األمن -1 

 114 أبعاد األمن - 2 

 115 مستويات األمن - 3 

 115 اإلستراتيجية و األمنثالثا : 

 117 دور األحالف العسكرية في حفظ األمن الجماعي 30

 117 تعريف الحلف العسكري-1 

 117   :الفرق بين الحلف العسكري و التكتالت الدولية-2 

 118 :التمييز بين األحالف و المعاهدات العسكرية-أ 

و  الفرق بين األحالف و التكتالت الدولية السياسية-ب 

 االقتصادية

118 

 119 دور حلف شمال األطلسي في حفظ األمن الجماعي-3 

  البيئة في العالقات الدولية  31

 121 أوال ـــــــ تعريف البيئة  

 123 ثانيا ــــــــ البيئة في العالقات الدولية  

 123  : النظرية الخضراء 1 

 124 : التلوث البيئي  2 

 125 ثالثا ـــــــــ حماية البيئة على المستوى الدولي  

  125 : أهم المؤتمرات الدولية لحماية البيئة  1 

 128 الخاتمة  

 131 قائمة المراجع  

  136 الفهرس  

 


	كانت وسيلة من وسائل الرقابة التي يمارسها الشعب على القضاة و القانون و كل أعضائها منتخبين من قبل الشعب، و على الرغم من كل هذا بدا بعض المفكرين يتساءلون عن مدى صلاحية هذه الأنظمة و اخذوا يقارنونها ببقية الأنظمة الأخرى وهكذا بدا الفكر السياسي الإغريقي...
	- الحكومة الطاغية: هي حكومة الفرد الاستبدادي و الناتجة عن فساد الحكم الفردي الملكي.
	- الحكومة الديماغوجية: و هي حكومة العامة المتبعين لأهوائهم أو حكومة الغوغاء و هي ناتجة عن فوضى الديمقراطية.
	1- مفهوم العقد الاجتماعي
	يرى جون لوك أن الأفراد تعاقدوا وتخلوا عن جزء من حقوقهم الطبيعية للسلطة الحاكمة لتمكينها من المحافظة على الأمن وحماية حقوقهم، إذ يعتبر الحاكم طرفاً في العقد يتحمل الالتزامات وعليه واجبات، لأن التعاقد لا يكون من طرف واحد، بل من الطرفين، كما يفرض خضوع...
	* جوهر العقد: تنازل الأفراد عن جزء من حقوقهم للسلطة الحاكمة قصد حماية الجزء الآخر دون أن يفقدوا حرياتهم.
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