
 

 

 الجبهة العربية لتحرير األحواز
Arab Front For Libration Of Alahwaz 

(AFLA) 

 معلومات نحتاجها ونبحث عنها لنتعلمها

 ( الجزء الثاني )

 

 بقلم: فريد علي الزويدات



في الحلقة الماضية أي الجزء األول كتبنا عن جذور عبارة العقل السليم في 

الجسم السليم مستفيدين من محاضرات الباحث والمحاضر األردني القدير 

األستاذ ) محمد الجبور ( ونحن نتابع حلقات من محاضراته القيمة، وخرجنا 

.يدنا وتفيد القراء أيضابمعلومات تف  

 

اليكم الجزء الثاني وهو يحتوي على معلومات وتحليالت افادنا بها 

 المحاضر البارع األستاذ محمد الجبور:

 

*****  

 

توجد رابطة وطيدة بين علم السياسة وعلم التاريخ، حيث أي حديث في 

السياسة البد وان نرجع للتاريخ، ألنه ومن خالل دراستنا للتاريخ يمكن ان 

نتنبأ للمستقبل، حيث أن أي باحث سياسي أو محلل اليمكن ان يقوم بدراسة 

اسة وعلم شكل الكم أو النظام السياسي السائد إال ورجع لتاريخ علم السي

.الجغرافية، وبين هذين العلمين توجد عالقة وثيقه  

حيث يؤثر الموقع الجغرافي في السياسهدة الخارجية لدى الدول، بمعنى  

ان الدول التي تمتاز بحدود وموانع طبيعية تكون أقوى وأقدر من الدول 

.التي التمتلك تلك الحدود  

وة والقدرة على حماية الدولة الدول التي تمتلك الجبال الوعرة تكون لديها ألق

.من االعتداء الخارجي ومن التهديدات الخارجية  

والمميز لالحتالل واألطماع الخارجية واالستعمار هو مثل فلسطين، تكون 

.عرضة لالحتالل واألطماع من االستعمار الخارجي   



وفي اتجاه ثالث، الدول التي تمتلك مساحات جغرافية كبيرة تكون على 

لدول التي تكون مساحاتها الجغرافية أصغر،عكس تلك ا  

غير ذلك الموارد الطبيعية ممكن أن تؤثر على السياسه الخارجية من خالل 

.وجود اقتصاد وتنمية اقتصادية قوية وكبيرة    

نستنتج من هذا ان علم السياسة وعلم التاريخ وعلم الجغرافية في ارتباط 

.وثيق مع بعضهما   

.سة أيضاً اسمها ) الجيوبولتيك (هناك نقطة في علم السيا   

  

 ماذا يعني الجيوبولتيك؟

 

هذا العلم يدرس مدى تأثير الموقع الجغرافي على السياسة الخارجية أو  

مدى ثأثيره على صنع القرار السياسي للدول إذا كان في الداخل أو في 

.الخارج  

 

  فروع علم السياسة

 

 ماهي فروع علم السياسة؟

 

اسيةالنظرية السي _1  

 



 ماذا يدرس هذا الفرع؟

 

 يقوم بدراسة الفكر السياسي 

  

ةالنظم السياسي _2 

  

بمعنى دراسة النظام السياسي ومكوناته  يدرس الدولة ومقاوماتها، دينها، 

اركانها، الدستور، وماهي وظائف الدولة ماهي أنواع الدستور السائدة، 

النظام السياسي  الطرق التي يتم وضع الدستور بها، غير ذلك، يدرس

 الصائب، على أي دستور مبني؟

.األحزاب السياسيه والرأي العام _3 

هذا الفرع يدرس األحزاب السياسية وجماعات الضغط أي جماعات 

 المصالح، 

 ماهي عالقة الرأي العام بالقرار السياسي؟

يتكلم هذا الفرع عن ان لدينا العديد من األحزاب السياسية ومن الموكد ان 

في أي دولة توجد العديد من األحزاب، ولدينا اشكال لألحزاب، البد من 

دراسة كل حزب واتجاهه السياسي والفكر السياسي للحزب، بمعنى أن كل 

لسياسية حزب لديه ايدلوجيا خاصة به، وهذا الفرع يقوم بدراسة األحزاب ا

والرأي العام، وغير ذلك يدرس هذا الفرع مدى تأثير الراي العام بالقرار 

                                                     .السياسي

  



 4_ العالقات الدولية والقانون الدولي

 

هذا من اهم الفروع السياسيه، حيث أن هذا الفرع يقوم بتنظيم العالقات  

تي الدولية مابين الدول، وعلى أي أساس تبنى العالقات، وماهي العوامل ال

تؤثر في صناعة تلك القرارات، وأيضاً يقوم بدارسة المنظمات الدولية 

واإلقليمية، هذا الفرع يقوم بدراسة ماهي المنظمات الدولية، ماهو تعريفها، 

على أي أساس تبنى المنظمات الدولية، ماهي وظائف واهداف تلك 

  المنظمات مثل منظمة األمم المتحدة؟

ياسين وأبحاثهمواليخفى على حضراتكم كل الس  

السياسية أدت إلى اختالف العلماء على تعريف علم السياسة، ربما شخص 

لديه بحث سياسي يخص اإلرهاب والتطرف الفكري، و هناك سياسين 

مهتمين في األحزاب السياسية او القانون الدولي او قوانين وضع الدستور، 

فرعها، ولهذا نسمع ولهذا يوجد اختالف في علم السياسة بين العلماء لكثرة أ

في األخبار اليومية تقول: فالن الفالني مختص في األحزاب السياسية والى 

.غير ذلك من االختصاصات   

ومن هذا نستنتج ان علم السياسة يختلف اختالف كبير بين هذا العلم وباقي 

العلوم الطبيعية، بمعنى أنه ال يمكن بشكل من األشكال أن نصل إلى نتيجة 

تيجة ثابتة، وعلم السياسة هو أحد أهم العلوم االجتماعية ايضا، محددة او ن

وأيضاً ينظم العالقة بين المواطنين وانفسهم وبين الحاكم والمواطنين، 

.ويدرس العالقة أيضاً بين القاضي والمتهم أو المحكوم  

 

 

 


