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Chapter One

The Importance of International Relations

Figure 1.3   Eight Thousand Years of Changes in the Earth’s Forest Cover:

The map compares areas of the planet covered by forests 8000 years ago and in 1998.  Which continent has lost the most 

of its original forests?

Source:  World Resources Institute, Forest Initiative Project (http://www.wri/org/ffi/maps/).



The State and Its Role in the International System

Figure 2.3  Unipolar World on the International System-as-a-Whole Level of 

Analysis and a Multipolar World at the Regional Level of Analysis



The State and Its Role in the International System

Figure 2.5  Russia:  The Center and the Periphery
Source:  University of Texas Library Online (www.lib.texas.edu/maps/commonwealth/russiaaddivisions.jpg).



Power Factors in International Relations

Figure 3.1  China and the Yangtze River



Power Factors in International Relations

Figure 3.2  Global Illiteracy Rates
Source:  John L. Allen, Student Atlas of World Politics, Fourth Edition, (Guilford, CT:  Dushkin/McGraw-Hill, 2000), p. 66.



السياسة علم 

ف• والجماعات،األفرادنبيالخالفاتوحلسلماً،السياسية–االجتماعيةالتعارضاتوحلالحقيقة،وإنتاجاالختالفإدارةفنبأنهاالسياسةنعرَّ
ً ربًحاالنسبيةالخاسرخسارةوتكونمختلفة،بنسبوإنالجميع،فيهيربحنحوعلى وكذلكاالنتخابات،فيمعينحزبكخسارةللجميع،صافيا
.الدولبينالخالفاتفي

ً يمارسهعامشأنالمعاني،بهذهالسياسة،• كاملةحرةومواطنةوالدولة،المدنيالمجتمعفيالعضويةكاملعضوهوحر  مواطنواختياراً طوعا
ذاتهااألدواتوهذه..والتعاونوالتواثقوالتعاهدوالتعاقدوالتفاوضوالحواروالنقاشالتواصلهيللسياسةالمثلىاألدوات.فيهماالعضوية

كلوزفيتزدفعماوًما،دكذلكتكنلمالتمدن،عالماتأبرزبوصفهاالسياسة،ولكن.وأدواتهوسائلهالمعروفةوالعنفالسياسةبينالفرقتعي ِّن
تفارقثمةلينالحاوفيأخرى،بوسائلللحربامتدادًاالسياسةاعتبارإلىفوكوودفعأخرى،بوسائلللسياسةامتدادًاالحرباعتبارإلى

.(الوسيلةتبررالغاية)ماكيافلليبكلبيةيذكرانوأدواتها،وسائلهاوبينوغاياتها،السياسةماهيةبينوتناقض

منغيرهندوبممارستههويختصالذيالنشاطإنهابل.العاديةحياتهفياإلنسانبهايقومالتياألساسيةالنشاطاتأبرزمنهيالسياسة•
."سياسيحيوان"بأنهاإلنسانلوصفأرسطو،اإلنساني،الفكرأعالمأهمبأحدحداماوهذا.الحيَّةالمخلوقات

وعدالةإنسانيةوأكثرباطرادأفضلالعالمهذالجعلالعملهيالسياسة•

ً العامةالشؤونإدارةهيالسياسة• تشاركيا

((وكيف؟ومتـى؟؟ماذاعلىيحصلمن))النفوذوأصحابالنفوذدراسةهيالسياسة:السويلهارولد•

.المجتمعفيالمختلفةللقيمالتوزيعهيالسياسة:استونديفيد•



السويلتعريف هارولد 

• In Politics: Who Gets What, When, How (1936)—a work whose title
later served as the standard lay definition of politics—he viewed the
elite as the primary holders of power, but in Power and Society: A
Framework for Political Inquiry (1950), written with Abraham Kaplan,
the discussion was broadened to include a general framework for
political inquiry that examined key analytic categories such as person,
personality, group, and culture.



السياسةأوالً ـ مادة 

فيالعيشنفإوعليه.الموتتعنيالعزلةألن،منعزالً يعيشأنيستطيعالواإلنسان،فراغفيتكونالالسياسةإن•
نع  وقالسياسي،حيوانبأنهاإلنسانأرسطووصفولهذا.اإلنسانيةالحياةتتطلبهاضرورةاآلخرينمعجماعة يعيشمَّ
.البهائممستوىإلىينحدرأواآللهة،مصافإلىيرتقيأنإماأنهالمجتمعخارج

ً معيشكالً النشاطهذايعطيهاالتيالمادةيُعتبروإنماوحسب،السياسيالنشاطإطاريشكلالالمجتمعلكن• فالسياسة.نا
:تعنى

وتدعيمها،وحدتهوتحقيقالمجتمعبتنظيم.1

،محددةوبُنىهياكل،وإعطائهعليها،يقومالتيالمؤسساتوخلق.2

.عليهايرتكزالتيالحقوقيةوالقواعدالقوانينوسن  .3

ً المجتمع،بتطويرالسياسةتعنىكما• بواسطتهااإلنساننيتمكالتياألداةإذاً هيفالسياسة.والمكانالزمانلمقتضياتوفقا
.المجتمعيالواقعمعطياتتفرضهامعينةحدودضمنولكنوتطويره،المجتمع،تحويلمن

ً هيالسياسةأنكما• .الفردوجودخاللهومنالمجتمع،وجودتعزيزعلىتساعدالتيالوسيلةأيضا



السياسةثانيًا ـ ممارسة 
ـالشعبمنأخرىفئاتإلىهؤالءتتعدىهيوإنماالحك ام،علىحكراً ليستالسياسةإن•
يتخذمنلىعللتأثيرأوالسلطة،إلىللوصولالصراعخاللمنالسياسة،يمارسونوفئاتأشخاصهناكمجتمعكلففي•

ً السياسية،القرارات ً تُمارسالالسياسةلكن.لمصالحهمتحقيقا يهتمونالكثيرونأناسفهناك.المجتمعأفرادكلقِّب لمنعمليا
ً السياسية،القراراتانعكاسمنالرغمعلىالسياسي،بالشأنمباشرة .همومصالححياتهم،علىإيجاباً،أوسلبا

ن  إن• األمرفيها،القياديةالمراكزالحتاللبدورهميعملونبآخرينيصطدمأنمنلهالبدالسلطة،إلىللوصوليسعىم 
ً مواجهة،يثيرالذي استقطابمنتمكنهالتياألساليبمنهمكل  يستعملحيثالسياسي،العملعبرهؤالءبينوصراعا

.الجماهير
المجتمعالتطلقراراتاتخاذهمأيالرسمية،المسؤوليةموقعمنللسياسةممارستهميعنيالحكم،سدةإلىالبعضووصول•

.أفرادهمنفردكلحياةعلىمباشرة،غيرأومباشرةبصورةوتؤثرشامل،بشكل
.عليهللتأثيرعىيسأوالقرار،صاحبعلىيؤثرمنإلىيتعداهإنماالقرار،يتخذمنعلىيقتصرالالسياسيالعملأنإالَّ •

عنتتميزيالتالديمقراطية،األنظمةظلفييتعاظمدوروهو.السياسيالعملفيالمختلفةاالجتماعيةالقوىدوريأتيوهنا
.مختلفةكالبأشالسياسية،الحياةفيبالمشاركةلهاوتسمحالشعب،منأوسعشرائحلتشملالعملهذادائرةباتساعغيرها
الديمقراطيةتقدممدىيقاسحيثالراقية،الديمقراطيةالمجتمعاتبهاتتصفالتيالمجتمع،تسييسظاهرةعنهتعب ِّرماوهذا
خاللمنفيها
االنتخاباتءأثناخاص،بشكليتجلى،ماوهو.العامبالشأنواالهتمامالسياسية،الحياةفيالشعبيةالمشاركةاتساعمدى•

.المجتمعتهم  التيالكبرىالقضاياتتناولالتياالستفتاءعملياتأوالعامة،



السياسةثالثًا ـ غاية 
كل نشاط إنساني بأن السياسة نشاط بشري مجتمعي يقودنا إلى البحث عن الغاية التي يهدف إليها هذا النشاط، باعتبار أن لالقول إن •

.  غاية يسعى إلى تحقيقها
يجمعهممع،مجتفيالحياةبضرورةووعيهمالطبيعي،األفرادشعورفييكمنالمجتمعلنشأةاألساسالدافعأنإلىأشرنالقد•

د لجميعمشتركةةمصلحالهدفهذهتحقيقويمثل.والمعنويالماديالصعيدينعلىللحياةأفضلشروطتحقيقبغيةجهودهمويوح ِّ
.المجتمعأفراد

للتمسكرارباستمويدفعهمالمجتمع،لتكوينباألساسدفعهمالذيالحافزهوالمشتركة،المصلحةلهذهالناسإدراكفإنوعليه•
.األسمىالهدفهذاتحقيقفيمنهمأمالً إطاره،ضمنبالعيش

ذلك.وبقائه،المجتمعوحدةعلىللحفاظنفسهتلقاءمنيكفيالأهميتها،ووعيالمشتركة،للمصلحةالمجتمعأعضاءإدراكلكن•
نمجتمعكلأن كالعائلة،)ةومتنوعمتعددة،وجماعاتفئات،إلىينتمونالمجتمعيتكوينهمبحكمواألفراد.أفرادمجموعةمنمكوَّ

بسببقدة،المعالعالقاتمنشبكةعبرالبعض،بعضهامعتتداخلجماعاتوهي،(...الخوالحزب،والتعاونية،والنقابة،والنادي،
ً آن  فيعدَّةجماعاتإلىالواحدالفردانتماء نبينهافيماتترابطالجماعاتوهذه.معا ِّ ً لتكو  ليششامالً مجتمعا بحكمسياسيةوحدةك ِّ

.المصلحةلهذهالجماعيوالوعيالمشتركةالمصلحة
المشتركة،للمصلحةالمختلفةالجماعاتبهاتنظرالتيالمتباينةالرؤىبسببواالهتزاز،للتفككعرضةتظل  الوحدةهذهأنإالَّ •

ً والمتنافرةالضيقة،الفئويةالمصالحتناقضاتعنوالناتجة هذهتحقيقلموضوعيضامنوجودضرورةتأتيهناومن.أحيانا
خاللمنلمجتمع،لالمشتركةالمصلحةتحقيقعلىالعملفيدورهايكمنالتيالسياسية،السلطةفييتمثلالضامنوهذاالمصلحة،

.وتماسكهاره،واستمرالسياسي،المجتمعوحدةعلىوالحفاظالفئوية،المصالحمختلفبينبالتوفيقالكفيلةالتدابيراتخاذ
األفرادكلتمديسالذيالشامل،المجتمعوجودعلىالحفاظفيتكمنالسلطةتمارسهاالتيللسياسةاألساسيةالغايةفإنوعليه•

.وجودهمنوجودهموالجماعات



للسياسةرابعًا ـ الوظيفة األساسية 
الداخليالوفاقتأمينـ1
خاللهمنتحققتالذيالنظام،أسسحولبينهمالتوافقمنأدنىحد  وجوديفترضالمشتركالعيشفيالمجتمعأفراداستمرارإن•

عندماالوفاقهذاويتحقق.المشتركةمصلحتهم
المشترك،الخيروجهةوالجماعاتلألفرادالخاصةاألهدافتتجه•
نةللجماعاتالخاصةالمصالحعلىللمجتمعالعامةالمصلحةوتُغ ل ِّب• ِّ أنيمكنالتياقضات،التنمنالتخفيفعلىوتعملله،المكو 

ضأنلتفاقمهايمكنوالتيبينها،تقوم .واالنهيارللتفككالمجتمعوحدةيعر ِّ
أما.ومعنويمادي،عنصرينعلىالمجتمعأفرادبينالمطلوبالوفاقويرتكز•
.تمعالمجأفرادلجميعالكريمالماديالعيشمستوىمنأدنىحد  تحقيقعلىالسلطةقدرةفيفيتجلىالماديالعنصر•
بكلالمجتمعأفرادنبيالمشتركواألخالقيوالروحي،الثقافي،التراثوفيواألفكار،القيموحدةفيفيتجلىالمعنويالعنصروأما•

ناته، ِّ .لهالوالءشعورويخلقواحد،وطنإلىاالنتماءلفكرةاألساسيشكلوالذيمكو 
تهب  قدالتيالعواصفوجهفيالصمودعلىقدرتهمنيخففألحدهما،أوالعنصرين،لهذينمجتمعأيافتقادأنالواضحومن•

.األساسمنووجودهوحدته،وتهد ِّدصوب ،كلمنعليه،

الخارجياألمنتحقيق–2
تتطلبوهي.هابالقيامالسياسيةالسلطةعلىينبغيالتياألخرى،األساسيةالوظيفةهيالخارجيةاالعتداءاتمنالمجتمعحمايةإن•

.وسيادتهااستقاللهااحترامعلىاألخرىالدولدفعمنيمكنهاماوالمعنويةالماديةالقوةوسائلمنالسلطةامتالك
ً دوراً يلعبوهوالدولة،تملكهاالتياألساسيةالقوةعواملأحدللمجتمعالداخليالتماسكويُع د  • وعالقاتهامواقفهايدتحدفيحاسما

تتشجعيالتاألجنبية،الدولطرفمنواألطماعللتجاذبعرضةأكثرتكونوهنمنالداخليتماسكهايشكوالتيوالدول.الدولية
.باالنهيارووجودهابالتفتت،وحدتهايهددالذياألمرالداخلية،شؤونهافيالتدخلعلى



خامسًا ـ أدوات السياسة 
ـ القوة1

ً السياسيالمجتمعخصوصيةتتجلى• ممارستهلسلطةليمكنالالذياإلكراه،يفترضاألمرأنإالَّ .والطاعةاألمرظاهرةفيأساسا
ً نعينمقتاستثناء،دونالمجتمع،أفرادكليكونأنالضروريمنليسأنهذاك.لذلكالالزمةالقوةعناصرامتلكتإذاإالَّ  دوما

ً اإلكراهيكونولهذا.السلطةزمامعلىالقابضةالجماعةأوالشخص،أفكاروصوابيةبعدالة تراماحفرضأجلمنضروريا
ً المشتركالعيشيجعلالذيالنظام .الجميعلمصلحةممكنا

كراه• التيألساسيةاالقواعدويحترمونللنظام،يمتثلونلجعلهمالجماعةأفرادعلىالقيادةتمارسهالذيالضغطهوالسياسيواإلِّ
أجهزةلخالمنالحقهذاومارستالقوة،استخدامحقلنفسهااحتكرتإذاإال  للسلطةميسوراً يكونالاإلكراهوهذا.عليهايقوم

.الغرضلهذاتنشئهاالتيوالقضاءواألمنالشرطة
.والخارجيالداخليالصعيدينعلىمنهبدالأمراً القوةألسبابالدولةامتالكويُع د  •
يكفيماماديةالالقوةأسبابمنامتلكتإذاإالَّ المجتمعفيوالنظاماألمنعلىالحفاظدولةأليةيمكنالالداخليالصعيدفعلى•

تتساهلأنمكنيالتيوالدولة.وبقائهالمجتمع،وحدةلتهديديؤديبشكلالنظامعلىبالخروجالتفكيرعنجماعةأوفردأيلردع
.انهيارهاطريقفياألولىالخطوةبدأتقدتكوناألمرهذافي

ً يكونالالدولةعنالدفاعتأمينفإنالخارجيالصعيدعلىأما• الماديةالقوةوسائلوكلالمسلحة،القوةعلىباالعتمادإالأساسا
.والشعباألرض،عنالدفاعيفرضهاالتياألخرى،

ً ترتكز،الدوليةالعالقاتأنالواضحومن• ً أساسا والعدالةاةالمساومبادئعلىترتكزمماأكثر،القوىموازينعلى،وواقعيا
هاالتي،السيادةواحترام القوةمنقدرأكبرعلىللحصولالدولةتسعىأنهذهوالحالةالطبيعي،ومن.العامالدوليالقانونيقر 
.منهمابالنيلالتفكيرعنالخارجيةالقوىوتردع،وسيادتهااستقاللهالهاتضمنالتيالعسكرية



القانون -2
منالبدكانلذلك.ةالسياسغايةلتحقيقوسيلةهيوإنمابذاتها،غايةالقوةأنيعنيالالسياسةفيالقوةعاملعلىالتشديدأنإالَّ •

كراه،القوةلممارسةضوابطوضع لضبطالسلطةاتضعهالتيالحقوقيةالقواعدبمجموعأيبالقانون،عنهايعبرالضوابطوهذهواإلِّ
.المجتمعفيواألمنوالوفاقالنظام

لقانونيةضوابطبدونالقوةاستخدامأنوكما• ِّ لهاقيمةالقواعدجردميصبحقوةبدونالقانونفإنتعسفية،سلطةإلىالسلطةيحو 
 ً النظامبرعتحقيقه،إلىاإلنسانيطمحالذيبالهدفوإنمابذاتهما،لهمامعنىالوسيلتينسوىليساوالقانونالقوةإن.عمليا

هوجمعالوهذا.والقانونالقوةبينبقائهاأجلمنتجمعأنالدولةوعلى.وتماسكهالمجتمعوحدةعلىالحفاظهدفوهوالسياسي،
كراهوطأةمنالتخفيفعلىويساعدالشرعية،السياسيةالسلطةيعطيالذي تفرضهذيالاألمرإن.األفرادعلىتمارسهالذياإلِّ

طاعةهرهاجوفيتكونهؤالءبهايلتزمالتيوالطاعة،القانونعلىيرتكزمابقدرمقبوالً يكونالمجتمعأفرادعلىالسلطة
كما.تعسفيةسلطةإلىولوتتحالشرعية،تفقدوتتجاوزهاالقانونيةبالقواعدتأبهوالالقوةمبدأعلىفقطترتكزالتيوالسلطة.للقانون

ً تفقد،القانونتنفيذعلىقادرةغيروتكونالقوةلعاملتفتقدالتيالسلطةأن غايةتحقيقعناجزةعتصبحألنهاشرعيتهاأيضا
.وتماسكهالمجتمعوحدةعلىبالحفاظالمتمثلةالسياسة

والقوةها،عنللدولةغنىالالتياإلنصافقاعدةهوفالقانون.الجماعيةللحياةإذنوضروريانمهمانعنصرانوالقوةالقانونإن•
فيالوحيدةهيف.السياسيالمجتمعداخلالسلطاتمنغيرهاعنيمي زهاامتيازالسياسية،للسلطةامتيازهيالقانونعلىالمبنية
.المشتركةياةللحالناظمةالقانونيةالقواعدبسن ِّ الشرعيوالحق،للقوةالشرعياالستعمالحقلنفسهاتحتكرالتيالمجتمع



الدبلوماسيةـ 3

بغيةفاوضالتعلىترتكزالتيالدبلوماسيةهيأخرىأداةعنالكالمإلىيقود،السياسةأدواتمنكأداةالقوةعنالكالمأنإالَّ •
القوةعنكبديل،الزاويةهذهمنتبدوالدبلوماسيةإن.الدولبينالنزاعاتحلفيالعنفالستخدامحداً تضعتسويةإلىالتوصل
ً ممكنغيروالدبلوماسيةالقوةبينالفصللكن.العسكرية القوةإن.القوةكانمتأخذأناألخيرةلهذهيمكنفالالحقيقة،فيواقعيا
إلىيؤديوالقوى،موازينعلىيقومسياسي،كحدثوالتفاوض،.العنفيطابعهاتحجبجديدةحلةً الدبلوماسيبالعملترتدي
يأتيفالضعيفةالدولةعلىشروطهاعادةتمليالتيهيالقويةوالدولة.الموازينهذهفيخلالً هناكأنطالماعادلة،تسوية
.بينهماالحقيقيةالقوىموازينليعكسالتفاوض،خاللمنالطرفين،بينالدبلوماسياالتفاق



طبيعة العالقة بين العلم والسياسة: الثالثةالفقرة 

ف• أوطبيعة،تحديدرضبغتتموالتيوالتجريب،والدراسة،المالحظة،عنتنشأالتيالمنسَّقةالمعرفة"بأنهويبسترقاموسعرَّ
."دراستهتتمماوأصولأسس

فكما• والموضوعيةبالتنظيموالمتميزةالواقعية،للظواهرالمنظَّمةالموضوعيةالدراسة"بأنهالعلماالجتماععلمقاموسعرَّ
"والتجريب

ووه...التنبؤعلىومساعدوالرفض،للتأكيدقابلعام،خطابإنه.خاصنوعمنخطاب“العلمأنفيرىدانكان.م.جأما•
"للمراجعةوقابلةتقريبية،وقتية،نسبية،معرفة

فيهتوجدالنظَّممكونالعالمبأناالعتقادعلىترتكزفهي،الحديثةالعصوربدايةمعبالتشكلبدأتالتي،العلميةالمعرفةأما•
.أكثرأورتينظاهبينضروريةعالقةعنعبارةهومنهاكل،محددةقوانينوفقتسيرالطبيعيةالظواهروبأن،سبببالنتيجة
،“ب"الظاهرةوقوعقبلكان"أ"الظاهرةوقوعأنيعنيهذافإن"ب"الظاهرةوقوعسببت"أ"الظاهرةبأنيقالفعندما
.الظاهرتينبينومنطقيةسببيةعالقةهناكوأن



مكن وصف ثانيًا ـ إلى أي مدى يمكن وصف المعرفة السياسية بأنها معرفة علمية؟ ثانيًا ـ إلى أي مدى ي
المعرفة السياسية بأنها معرفة علمية؟

ً منهاتجعلالطبيعيةالظاهرةطبيعةفإنوعليه• قوانيناكتشافإلىفيهاالعلميالمنهجاعتماديؤديدقيقة،علميةلدراسةموضوعا
.وقوعهاقبلبهاوالتنبؤاألحداثاستباقمنتمكنناونظرياتصارمةعلمية

هلف.صحيحةعلميةدراسةدراستهاإمكانيةحولالسؤاليطرحالطبيعيةالظواهرعناختالفهافإنالسياسيةالظاهرةأما•
إذابأنهال،المثسبيلعلىالجزم،يمكنوهلالطبيعية؟الظواهرمثلوصارمةدقيقةعلميةلقوانينتخضعالسياسيةالظواهر
ً سينتفضفإنهخانقةاقتصاديةأزمةمنماشعبعانى هذهمثلوجودأنارباعتبالقائم،السياسيالنظامتغيربثورةويقومحتما
ً يشكلاألزمة ً دافعا ً وشرطا منالخالصلسبلالناسوعيفييتمثلذاتياً،عنصراً هناكأنأماجتماعية،ثورةأيةلقيامموضوعيا
فترضيُ الذياألمرهذاتحققدونتوف رهعدمويحول،مخاطرمنعنهينجمقدمامعالسبيلهذالسلوكواستعدادهماألزمة،هذه
ً يكونأن .حتميا



علم السياسة والمنهج العلمي 

ً يعتبرالسياسةعلمأننستنتجوهكذا• لما فيالعلميمنهجالفيعتمدبذاتهاقائمةكظاهرةالسياسيةالظاهرةيتناولألنهعِّ
شروطضمنطبيقللتقابلةولكنهاالطبيعة،علمفيالقوانيندقةلهاليسسياسية،قوانيناكتشافإلىويتوصلدراستها،
إساءةونديحولللسلطةحدودوضعبأنالقائلةتلكالمثال،سبيلعلىنذكر،أنيمكنالسياسيةالقوانينومن.محددة

األكثريرديالفاالنتخابنظاموأنفيه،السياسياالستقراردونتحولمابلدفيالسياسيةاألحزابكثرةوأناستعمالها،
.اثرهاتكإلىالنسبيالالئحياالنتخابنظاميؤديبينماالسياسية،األحزابعددلتقليصيؤديالواحدةالدورةذي


