
 

 النظم والحٌاة السٌاسٌة
 

 مقدمة وتعارف

 

السٌاسٌة الدراسات دبلوم   

 كلٌة الدراسات االقتصادٌة والعلوم السٌاسٌة 

 

عبدالفتاح ماضً / د  

www.abdelfattahmady.net  

  2014نوفمبر   8



 مضامين المحاضرة
مبادئ علٌا.. مقدمة عامة  .. 

تعرٌفات السٌاسة  .. 

 ؟نتعلم السٌاسةلماذا  .. 

ذاتٌة علم السٌاسة  ..  

 والسٌاسٌةعن طبٌعة العلوم االجتماعٌة نبذة .. 

موقع النظم السٌاسٌة من علوم السٌاسة  .. 

ًعالم السٌاسة الوطن .. 

 الدراسً للمقررالتوصٌف 
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 مبادئ عامة
 ...  معالجة اإلشكالٌات - االجتماعٌة: طبٌعة المعرفة1.

النقد  – النقاشات والحوارات –القراءات  –المحاضرة : طرٌقة تلقً المعرفة2.

 ...البناء

 –الهندسة السٌاسٌة  –تراكمٌة : عالقة المعرفة بالحاضر والمستقبل3.

 ..الضحاٌا -للتأٌٌس ال للٌأس وال  –السٌاسة هً فن الممكن 

ال ٌجب التخلً عن المباديء والقٌم العلٌا : صلة المعرفة بالقٌم واألخالقٌات4.

 3 ..السٌاسة واألخالق –والثوابت 



 ما هي السياسة؟
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 صنع القرارات

to build 
villas 

to eliminate 
poverty 

to   
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Politics 

  

 Conflict 

War 



What is Politics? 

6 

 



 ما هي السياسة؟

 السياسة
 المجال العام
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  الخاص



 ما هي السياسة؟
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 الصراع السياسة

 الحرب



 السياسة
  وساَسه سياسة  بمعنى“على الشيء بما ُيْصِلحهالقياُم ”: لغة ،  :

 لسان العرب.   “َأحسن الِقيام عليه”
التسهيل والتذليل والرعاية واإلصالح.. 
 و “ اإلصالح”السياسة جوهر : الحضارة العربية واإلسالميةفي

في كل مستويات المجتمع وليس الدولة “ مصالح الناس تحقيق”
 ..  فقط

”جلب المصلحة ودرء المفسدة “.. 
” أي فعل يكون الناس معه أقرب إلى الصالح وأبعد عن

 ..“الفساد
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 تعريفات السياسة
تعرٌفات عدة للسٌاسة: 

والرعاٌة اإلصالحهً السٌاسة : فً اللغة العربٌة  .. 

 على الشئ بما القٌام  - اإلصالحالسٌاسة هً : اإلسالمٌةالعربٌة فً الحضارة

 ..ٌصلحه

بالدولةهً كل ما ٌتصل السٌاسة : المدخل التقلٌدي فً دراسة السٌاسة... 

المصلحة/  القوةهً السٌاسة : المدخل المعاصر األكثر انتشارا  ... 

 بالشأن العام هً كل ما ٌتصل السٌاسة  ... 

 أي القدرة على صنع القرارات والقدرة على تنفٌذها : فن الحكمهً السٌاسة... 

 المساومة والحلول الوسط  بدالً من استخدام العنف –فن الممكن هً السٌاسة  .. 
 



 السياسة
 اإلنسانجوهر السٌاسة فً  -علم السٌاسة علم اإلنسان.. 

 

  السٌاسٌة الوظائف  -السٌاسة وقطاعات الحٌاة المختلفة
 ..إدارة الشأن العام –

 

وفً  علم السٌاسة المعاصر فً الغرب وفً اللغة العربٌة

 ..  لحضارة العربٌة واإلسالمٌةا
 

 

 



السياسة المعاصرة     

القٌم   
الثقافة 

 المرجعٌات 

الهٌاكل 
المؤسسات 
 االجراءات 

عملٌات صنع 
القرارات 
 والسٌاسات

  :تصل بأبعاد ثالثةت



 لماذا نتعلم السياسة؟

 المعرفة 

 األساسية

فهم 
وإدراك 
عالم 

 السياسة 

 

تشكيل 
آراء 
 مستقلة 

 

ة 
رك

شا
لم

وا
ة 

لي
عا

لف
ا
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 ذاتية علم السياسة
القانون  –التارٌخ  –الفلسفة : المداخل التقلٌدٌة  .... 

 

ذاتٌة علم السٌاسٌة فً الربع األول من القرن العشرٌن  .. 

 

ارتباطه بالمنهج العلمً التجرٌبً المستمد من العلوم الطبٌعٌة  .. 

 

 ًعالم السٌاسة الدولً –عالم السٌاسة الوطن  .. 
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 نبذة عن طبيعة العلوم االجتماعية والسياسية

 الرئٌسٌةعدم االتفاق على المفاهٌم األساسٌة ومضامٌنها ... 

 متعددةوجود مدارس فكرٌة.. 

طبٌعة الظواهر االجتماعٌة  : 

 ومعنويعناصر مادٌة.. 

 تتكررأحداث تارٌخٌة فرٌدة قد ال.. 

 المتشابهةاختالف دالالت االحداث.. 

 والعاداتدور القٌم.. 

 للتجرٌبصعوبة خضوعها.. 

أوجه التحٌز.. 

 الظاهر والخفً –العلنً والمستتر  .. 

 15 ..  دروس وعبر –سنن كونٌة 



 السياسية من علوم السياسةوالحياة موقع النظم 

 1947 قائمة الٌونسكو : 

 .تارٌخ الفكر السٌاسً –النظرٌة السٌاسٌة : النظرٌة السٌاسٌة1.

الحكومة اإلقلٌمٌة  –الحكومة المركزٌة  –الدستور : المؤسسات السٌاسٌة2.

 –وظائف الحكومة االقتصادٌة واالجتماعٌة  –اإلدارة العامة  –والمحلٌة 

 .المؤسسات السٌاسٌة المقارنة

مشاركة المواطن  –األحزاب السٌاسٌة : األحزاب والجماعات والرأي العام3.

 .الرأي العام –فً الحكومة واإلدارة 

 .القانون الدولً –التنظٌمات الدولٌة  –السٌاسة الدولٌة : العالقات الدولٌة4.

 

 

 

 

16 



 موقع النظم السياسية من علوم السياسة

 والغربٌة، توجد التخصصات التالٌةفً معظم الجامعات األمرٌكٌة: 

  ..النظرٌة السٌاسٌة1.

السٌاسة / فً ألمانٌاالسٌاسة األلمانٌة أو الحكومة )لكل دولة  الوطنٌةالحكومة 2.

  ..(... األمرٌكٌة

  ..السٌاسة المقارنة3.

  ..  السٌاسة العامة واإلدارة العامة4.

  ..العالقات الدولٌة5.

التارٌخ الدبلوماسً : فروع أخرى مشتركة مع بعض أفرع العلوم االجتماعٌة مثل6.

 ...االقتصاد السٌاسً  –علم النفس السٌاسً  –علم اجتماع السٌاسة  –

 17 ... فً الواقع تتداخل هذه األفرع 
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السلطة السٌاسٌة 
 القوة الرسمٌة

 (التشرٌع والتنفٌذ)

مؤسسات الدولة غٌر 
 السٌاسٌة 

الجٌش والقضاء )
 (والجهاز اإلداري

قوى الحٌاة السٌاسٌة 
 غٌر الرسمٌة

جماعات  –األحزاب )
المجتمع  –الضغط 

 ..(الرأي العام -المدنً

 الدستور

 عالم السياسة الوطني 



 التوصيف الدراسي 

 األهداف 

المصادر والقراءات 

المضامٌن 

 التقٌٌم 

قواعد عامة 

 ....... 
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(1  )
المفاهٌم 
 الرئٌسٌة 

(2  ) 

   الدولة

(3  ) 

النظم 
 السٌاسٌة

(3  ) 

قوى الحٌاة 
السٌاسٌة 
 الالرسمٌة 

(5) 

المجتمع 
 والسٌاسة

 مضامين المقرر
النظم 

 الدٌمقراطٌة

النظم 

 الشمولٌة

تغٌر نظم 

:  الحكم

 اإلصالح 

 الثورة

التنشئة 

 السٌاسٌة

الثقافة 

 السٌاسٌة

المشاركة 

 السٌاسٌة

األحزاب 

 السٌاسٌة
 جماعات الضغط

 المجتمع المدنً

االنتخابات 

 الدٌمقراطٌة

الدٌن 

 والسٌاسة 


