
 

 

 الجبهة العربية لتحرير األحواز
Arab Front For Libration Of Alahwaz 

(AFLA) 

 معلومات نحتاجها ونبحث عنها لنتعلمها

(الثالث واألخير)الجزء   

 

 بقلم: فريد علي الزويدات



تحدثنا فيما مضى في الجزءين من هذا المقال عن معلومات استسقيناها من 

ث والمحاضر األردني محللين ومحاضرين وباحثين واساتذة كبار منهم الباح

القدير األستاذ ) محمد الجبور ( واستفدنا منها نحن والمتابعين عن كل 

معلومة جديدة أو قديمة ليستفادوا منها، واليكم اآلن الجزء الثالث وهو 

 من هذا المقال:الجزء األخير 

 

**** 

 

 تعريف علم السياسة

 

لور منذ نهاية قرن هو احد فروع العلوم االجتماعية والذي بدأ يتطور ويتب

وهو العلم الذي يقوم بدراسة السلطة السياسية  20وبداية القرن  19

والظاهرة السياسية والجهود المبذولة للوصول إلى السلطة من خالل دراسة 

العالقة بين المواطن والدولة وتنظيم تلك العالقة، وكذلك يقوم بدراسة الدولة 

.ومفهومها ومقاومتها وأركانها ونشأتها  

 

 أهم فروع علم السياسة هي :

  

  النظرية السياسية

  والنظم السياسية

 واألحزاب السياسية



 

  الرأي العام والقانون الدولي والمنظمات الدولية

 

الطبيعة المركبة للظاهرة السياسية، والظاهرة السياسية مرتبطة بالسلوك } 

اإلنساني، والسلوك اإلنساني يتغيّر من زمان إلى زمان ومن مكان الى 

{.مكان، وهذا الموضوع ادى إلى اختالف العلماء حول تحديد علم السياسة   

ن او منإلى زم زمن السبب الثاني هو اختالف القضية السياسية من -1 

إلى عصر بمعنى ان القضية السياسية في العصور القديمة هي ايجاد  عصر

مجتمع سياسي منظم، فكان كل تركيز العلماء والباحثين السياسين هو على 

كيف يمكنهم أن يجدوا مجتمع سياسي منظم بعد ذلك، في العصور الوسطى 

سيين على حل كان صراع بين الكنيسة والدولة، فركَّز كل الباحثين والسيا

.هذا الصراع  

في العصور الحديثة ركز الباحثون على نشأة الدولة والدراسة على مفهوم 

.الدولة  

ماهي الدولة وما هي أركانها وماهي نشأتها وماهي مقّومات الدول وماهي 

 عناصر الدول؟

و بعد ذلك جاء الحديث عن الحكومة، ماهي الحكومه، وما هي الوظائف  

، وماهي اهم الهيئات الرئيسية والسلطات الرئيسية التابعة األساسية للحكومة

.للحكومة  

وأيضاً من خالل هذا الفصل نتعرف على ما تعني كلمة  السلطات، وماهي 

.أساسيات السلطات، وما هو المبدأ التي تعتمد عليه السلطات  



هنا البد لنا من ان نتعرف على ما هو النظام السياسي الديمقراطي والنظام 

ياسي الدكتاتوري، وأيضاً نتعرف على ما هو الدستور وكيف يوضع الس

.الدستور وما هي أهمية الدستور  

 

 2- الدولة

 

 ما هي الدولة؟

 هو كيان سياسي منظم... مامعنى كيان سياسي منظم؟ 

 

 الدولة ال تقوم إال بوجود كيان سياسي او منظومة

ستغناء عن عنصر متكاملة، بمعنى أنه ال يمكن بأي شكل من األشكال اال

من عناصره األساسية لقيام دولة ما، والدولة بوجود غياب أي عنصر من 

.العناصر ال يمكن ان تسمى دولة أيضا   

َست الجبهه العربيه لتحرير االحواز  ولدعلى هذا األساس وهذا التنظيم أُّسِّ

على شكل دولة مصغرة في المنفى  وذلك بوجود جماهيرها الكبيرة أي 

ني بها الجماهير األحوازية في مكان تأسيسها، ومؤسساتها الشعب ونع

.المتعددة التي تعمل منذ تأسيسها والى يومنا هذا  

 

 ولتأسيس الدولة البد ان تكون العناصر االساسية موجودة

 

 1 -الشعب



 

ال يمكن ان تقوم دولة بدون شعب، والشعب هو مجموعة من األفراد الذين 

.يعيشون في بقعة جغرافية محدودة المساحة  

  

 2-األرض

 

البد من ان توجد هناك ارض لكي يقوم عليها او يعيش منها وفيها هذا 

.الشعب  

  

 3-السلطة او السيادة

 

، إَذن يجب ان بمعنى انا عندي شعب والشعب موجود على هذه األرض

تكون هناك سلطة او حكومة تقوم بتنظيم الشعب او تنظيم العالقة مابين 

.الشعب والحكومة  

 

 4-ومن ثم السيادة

 

بمعنى أن هذه السلطة تفرض سيادتها على الشعب من خالل القوانين، أي 

نَها الدستور .القوانين التي تََضمَّ  

 



ربعة أعاله موجودة حتى اتضح فيما مضى بأنه يجب أن تكون العناصر األ

.نتمكن من القيام بدولة بمعنى الكلمة   

 

يعني بغياب أي عنصر أو أي ُمقَّوم من تلك العناصر والمقّوومات ال يمكن 

.من قيام دولة البتة     

 

ولهذا نتكلم عن أن الكيان السياسي يجب أن يكون متكامل وُمنَظَّم كي ينجح 

.شدهفي عمله للوصول الى الهدف الذي يُن  


