153

وليـد عبد الحي*

العلوم السياسية
في الجامعات العربية
«اقتراح نموذج»
نموذجا لتدريس العلوم السياسية يف اجلامعات العربية .وقد تم بناء
تقرتح هذه الورقة البحثية
ً
النموذج استنا ًدا إىل االحتياجات العربية الراهنة واملستقبلية يف ميدان احلياة السياسية ،وبعد أن
حيدد النموذج األبعاد الرئيسة التي يرتكز عليها ،وهي :الديمقراطية (السياسية واالجتامعية
واالقتصادية) ،والتكامل القومي ،وإدارة العالقات العربية الدولية ،ومناهج البحث العلمي
موجزا لكل منها.
السيايس ،حيدد املساقات العلمية التي ختدم هذه األبعاد ،كام يقدم توصي ًفا
ً

وقد استندت الورقة إىل فكرة رئيسة وهي اجلمع بني التوجهات العلمية املشرتكة يف ميدان علم
السياسة عىل املستوى العاملي من ناحية و«خصوصية واحتياجات» املجتمع العريب ودوله من ناحية
ثانية ،وذلك هبدف خدمة املجتمع العريب من دون االنفصال عن التطور اإلنساين عمو ًما.
وتراعي الورقة تزويد الطالب بالبعدين النظري والتطبيقي يف العلوم السياسية ،إىل جانب التطور
املنهجي ببعديه الكيفي والكمي.

العلوم السياسية كحقل معرفي مستقل ...نظرة تاريخية
رغم أن أدبيات علم السياسة تعود إىل تاريخ سحيق يتجاوز  2500سنة ،فإن التطور باجتاه
مرحلة التخصص العلمي اجلامعي املستقل عن ارتباطاته بعلوم معرفية أخرى يعود إىل عام
 1903يف الواليات املتحدة ،مع إنشاء اجلمعية األمريكية للعلوم السياسية .ثم ّ
تلكأ حتى فرتة ما بعد احلرب
العاملية الثانية ليحقق استقالليته يف أغلب اجلامعات األوروبية ،وإن كان قد حققها قبل ذلك يف بعض دول

* أستاذ العالقات الدولية ،جامعة الريموك  -األردن.
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ً
ً
مرتبطا يف الغالب بأقسام
مستقال بل كان
شامل أوروبا((( .ويف االحتاد السوفيايت السابق ،مل يكن علم السياسة
وضوحا كتخصص علمي.
القانون واإلدارة ،وإن كانت العالقات الدولية أكثر
ً
أما يف الوطن العريب ،فإن معهد العلوم السياسية يف جامعة اجلزائر يمثل أول كلية جامعية عربية متخصصة
بالعلوم السياسية منذ عام  ،1949غري أن ذلك كان حتت حكم اإلدارة االستعامرية الفرنسية ،ثم ارتبط بمعهد
اإلعالم يف فرتة الحقة ليصبح معهد العلوم والسياسية واإلعالم .ويف بقية الدول العربية كانت أول كلية للعلوم
السياسية تلك التي ُفتحت يف العراق عام  ،1987بينام بقيت العلوم السياسية عىل مستوى األقسام التي ترتبط
بكليات خمتلفة ،فهي مع احلقوق أحيانًا أو مع اآلداب أو االقتصاد أحيانًا أخرى ،وهذا أمر مرتبط بتأثريات
تارخيية خمتلفة.

وقد تأسست اجلمعية العربية للعلوم السياسية يف عام  ،1985وبدأت بإصدار دورية علمية ّ
حمكمة باسم املجلة
حاليا يف جمال تدريس العلوم السياسية يف اجلامعات العربية حواىل
العربية للعلوم السياسية عام  ،1987ويعمل ً
 700عضو هيئة تدريس(((.

مضمون علم السياسة
يفرق بعض الباحثني بني علم السياسة والعلوم السياسية؛ إذ ينرصف علم السياسة إىل معنى حمدد هو «علم
السلطة السياسية» ،بينام تذهب العلوم السياسية إىل تلك املعارف األخرى التي تساعد علم السياسة عىل تأدية
وظيفته بشكل أفضل من خالل وعي البيئة التي تعمل فيها السلطة السياسية ،وهو ما يربز يف التاريخ السيايس
واالقتصاد السيايس وعلم االجتامع السيايس واألنثربولوجيا السياسية وعلم النفس السيايس واجلغرافيا
السياسية ،وغريها.
ّ

وبغض النظر عن النقاش حول حدود امليدان املعريف لعلم السياسة ،فقد حدد مؤمتر اليونسكو عام 1949
ّ
موضوعات التخصص يف أربعة موضوعات رئيسة هي:
 الفكر والنظرية السياسية. احلكومات والنظم السياسية. ديناميات احلياة السياسية. العالقات الدولية والقانون الدويل.بينام حدد الدليل البيوغرايف للجمعية األمريكية للعلوم السياسية املوضوعات يف سبعة فروع رئيسة تنطوي عىل
فرعيا ،كام يوضحها اجلدول التايل(((:
45
ً
موضوعا ً
1 Erkki Berndtson, «‘Schools of Political Science’ and the Formation of a Discipline,» Paper Presented at: The XXIst
World Congress of the International Political Science Association, Santiago de Chile, Chile, 12-16 July 2009, pp. 7-10.

 - 2أمحد سعيد نوفل ،دليل الباحثني العرب يف جمال العلوم السياسية (عامن :املركز العلمي للدراسات السياسية.)2011 ،

3 G.Kh. Shakhnazarov, Contemporary Political Science in the USA and Western Europe, Translated from the Russian by
James Riordan, Criticism of Bourgeois Ideology and Revisionism (Moscow: Progress Publishers, 1985).
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املوضوعات الرئيسة والفرعية لعلم السياسة يف الدول الغربية
املوضوعات الفرعية

املوضوع الرئيس
النظم

النظرية السياسية

الفكرية

السياسية يف
التاريخ

املؤسسات
السياسية

اإلدارة العامة

السلوك السيايس

السياسة العامة

العالقات الدولية

املنهجية

التاريخ

السيايس

والدستوري

البريوقراطية

الفلسفة

السياسية

احلكومات
املحلية

اإلدارة
املقارنة

نظرية صنع

التنمية

السيايس

السيايس

القرار

نظرية

السياسة
العامة

نظريات

العالقات
الدولية

نظرية املعرفة
وفلسفة
العلم

األيديولوجيات
والعقائد

أ-نظم

احلكومات
ب-النظم
االنتخابية

حتليل النظم
اإلدارية

النظم املنهجية والتحليلية

أ-األحزاب
ب-مجاعات

أ-الرأي

ج-املجتمع

ب-النخبة

الضغط
املدين

نظرية التنظيم
اإلداري

نظرية التغري

والتحديث

القيم السياسية

والتكيف

االقتصاد

العلم

املوارد الطبيعية

السيايس

التنظيم
الدويل

بناء النامذج

السيايس

والتكنولوجيا

والبيئة

السياسة

السياسة

اخلارجية

الدولية

التحليل

املناهج الكمية

اإلحصائي

والكيفية

العام

التخطيط
والربجمة

واملوازنة
نظرية

الثورة

أ-السياسة
املقارنة

ب-القانون
العام

إدارة

املوظفني
أ-التنشئة
السياسية

ب-التعبئة
السياسية

الفقر

والبنية

الطبقية
القانون
الدويل

مجع

البيانات
امليدانية

العوملة

احلاسب
اآليل
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أما يف الوطن العريب ،فقد توزعت موضوعات العلوم السياسية يف  39قسماً للعلوم السياسية يف اجلامعات
العربية (حتى عام  )2010عىل املوضوعات التالية:

ال ُبعد النظري
يشمل:

الفكر السيايس

تارخييا (فكر سيايس قديم ،فكر سيايس وسيط ،فكر سيايس حديث ،فكر سيايس معارص)
و ُيقسم يف الغالب إما
ً
وإما حضار ًيا (فكر سيايس غريب ،فكر سيايس آسيوي ،فكر سيايس عريب ،فكر سيايس إسالمي).

ورغم اإلقرار بأمهية الفكر السيايس الغريب يف خمتلف املراحل التارخيية ،فنحن نعتقد أن هناك اعتناء أقل بالفكر
السيايس خارج الفضاء األورويب والفضاء األمريكي (الصني واليابان واهلند) ،ال سيام يف الدراسات التأصيلية
للفكر السيايس.

يالحظ أن الفكر السيايس الغريب احلديث يكاد يقف يف أغلب اجلامعات العربية عند هناية القرن التاسع
كذلك َ
عرش ،وختلو اخلطط الدراسية من مفكري القرن العرشين يف أغلب األحيان ،رغم أن دراسة متخصصة أحصت
سياسيا خالل القرن العرشين(((.
مفكرا
265
ً
ً

الفلسفة السياسية

وترتكز عىل دراسة القيم السياسية ،وختتلط أحيانًا بالفكر السيايس والنظرية السياسية يف اخلطط الدراسية ،وهو
أمر يستحق التنويه.

النظرية السياسية

حماولة الرتكيز عىل تعميامت يتم استخالصها من دراسة الظواهر السياسية.

المؤسسي
ال ُبعد
ّ
يتناول:
نظم الحكومات

متخصصا
ويالحظ أن كل دولة عربية تفرد يف خططها الدراسية مسا ًقا
دراسة األشكال املختلفة للنظم السياسية،
ً
َ
للنظام السيايس الوطني (وهو ُعرف متداول يف أغلب جامعات العامل) ،لكنها تتباين يف النامذج األخرى التي
جيري تدريسها من حيث درجة العناية هبا ،بسبب اخللفيات األكاديمية لألساتذة ،فنالحظ غلبة النموذج
قياسا باألنغلوفوين يف اجلامعات املشارقية.
الفرنكوفوين يف اجلامعات املغاربية ً
;4 Robert Benewick and Philip Green, eds., The Routledge Dictionary of Twentieth-Century Political Thinkers (London
New York: Routledge, 1992.
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السياسة المقارنة

مقارنة النظم املختلفة لتفسري التباين بينها ،ويبدو لنا أن اجلامعات العربية تقدم نفس املحتوى الذي تقدمه
اجلامعات الغربية يف هذا اجلانب.
المؤسسات السياسية

وتشمل السلطات الثالث ،األحزاب ،النظم االنتخابية ،مجاعات الضغط ،املجتمع املدين .وتبدو هذه
نظرا إىل انعدام اخلربة املجتمعية هلذه املوضوعات.
املوضوعات أقل
ً
تركيزا يف جامعات الدول اخلليجيةً ،
اإلدارة العامة

وتتناول القانون اإلداري ،التنمية السياسية واإلدارية ،اإلدارة املحلية.

العالقات الدولية
تشمل:

 نظريات العالقات الدولية -السياسة اخلارجية

 -اجلغرافيا السياسية

 -الدراسات اإلقليمية

 -املنظامت الدولية ونظرية التنظيم الدويل

 -القانون الدويل

المنهجية
تشمل:

 -املناهج التحليلية والرتكيبية

 -املناهج االستقرائية واالستنباطية

 -املنهج املقارن

 -املناهج الكمية والكيفية

 -القياس
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التوجهات الرئيسية ألقسام العلوم السياسية عالم ًيا وعرب ًيا
عند مقارنة حمتوى املساقات التي تدرس يف أقسام العلوم السياسية يف خمتلف جامعات العامل ،يمكن التنبيه إىل

عدد من املالحظات:

التوجه العام للتخصص

يمكن تقسيم التوجهات يف العلوم السياسية إىل عدد من النامذج عىل النحو التايل:
البعد القانوين والدستوري عىل التوجه العام للعلوم السياسية يف فرنسا؛ إذ يبدو القانون الدويل
 َيالحظ غلبة ُ
والقانون الدستوري واإلداري والتنظيم الدويل واملنظامت الدولية هي القاعدة ،مدعومة بمساقات ختدم هذا

التوجه ،ومن هنا نالحظ غلبة املنهج املؤسيس عىل دراساهتم.

البعد
 -متيل اجلامعات األمريكية يف معظمها إىل تغليب ُبعدين يكادان أن يكونا مها الركيزة األوضح ،ومها ُ

االجتامعي لعلم السياسة ،وكل ما يدور يف فلك علم االجتامع السيايس وعلم النفس السيايس واألنثروبولوجيا
السياسية...إلخ من ناحية  ،بينام يغلب عىل العالقات الدولية الدراسات التنظريية وبناء املناهج التحليلية ،من

ناحية أخرى.

 يغلب عىل التوجه يف اجلامعات الربيطانية االقتصاد السيايس الدويل أو اإلقليمي بشكل عام ،وهو استمرارلتقاليد املدارس الفكرية الربيطانية يف هذا اجلانب.

البعد الفلسفي ،لذا يغلب عىل املساقات التوجه نحو اجلوانب
 -متيل دراسات العلوم السياسية األملانية إىل ُ

الفكرية والتأصيل التارخيي...إلخ.

-متيل أغلب اجلامعات يف أوروبا الرشقية إىل املزج بني النمط السابق عىل اهنيار املنظومة االشرتاكية والتوجهات

االخرى اجلديدة ،فهي مزيج من األيديولوجيا واالقتصاد السيايس والبعد االجتامعي ...إلخ.

 -أما يف الصني ،فإن املنظور األيديولوجي ما زال مهيم ًنا وذا « ُبعد واحد» ،مع قليل من االنفتاح عىل التيارات

الفكرية األخرى .غري أن البعد القانوين أخذ يتزايد يف فرتة ما بعد مرحلة التحديثات األربعة منذ عام .1978

لعل ما سبق جيعلنا نشري إىل أن ما يتحكم يف التوجه العام لتخصص العلوم السياسية حمكوم بعاملني أساسيني مها:
اإلرث احلضاري (بكل تفاصيله) للمجتمع واملشكالت الراهنة (بكل أبعادها) للمجتمع.
بناء عليه ،ال بد أن ُيراعى العامالن السابقان عند حتديد التوجه العام لتخصص العلوم السياسية يف بلد معني.

وتدل مراجعتنا لتطور العلوم السياسية عىل املستوى العاملي إىل التزايد املتسارع ملوضوع الدراسات املستقبلية أو
االسترشافية ( ،)Future studiesوهو ما أماله تسارع إيقاع التغري يف البنى االجتامعية والسياسية واالقتصادية

بشكل مل يمكن آليات التكيف من جماراهتا ،وهو ما بدأ ينعكس عىل استقرار النظم السياسية واالجتامعية.
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نموذج لتخصص العلوم السياسية في بلد عربي
من خالل جتربتي التعليمية يف اجلامعات العربية((( ،ال بد أن أسجل بعض املالحظات ،السيام أنني تعرفت عىل
خمتلف نامذج اخلطط التدريسية يف العلوم السياسية ،غري أن األمر الذي ال بد من اإلشارة له هنا هو أن ختصص
العلوم السياسية هو التخصص األكثر حاجة إىل بيئة أكاديمية حرة متا ًما؛ إذ إن هذا التخصص يتناول بشكل
مبارش مراكز القهر السيايس وقيم املجتمع ونخبه وتوزيع املوارد ومستويات الفساد ،وهي موضوعات ال يمكن
ونظرا إىل ضيق هامش احلريات يف الوطن العريب وتباين
التطور يف تدريسها من دون توافر بيئة بحثية حرة.
ً
مستوياته من دولة عربية إىل أخرى ،فإن ذلك يفرس إىل حد ما تباين اخلطط الدراسية من ناحية ،وتعثر تطور
املعرفة السياسية يف اجلامعات العربية من ناحية أخرى ،واقتصار البحوث السياسية العربية عىل موضوعات
«غري حساسة» من وجهة نظر السلطة السياسية.
إىل جانب ذلك يمكن اإلشارة إىل املالحظات التالية:

 ختلو اخلطط الدراسية من دالة هلا ،فاخلطط الدراسية ال ختدم هد ًفا حمد ًدا ،بل هي أسرية جتاذبات بني خلفياتدرسه يف اجلامعات (عربية أو أجنبية) ،وهوما يؤدي
مدرس إنتاج النمط الذي ّ
خمتلفة للمدرسني؛ إذ يعيد كل ّ
ً
علميا.
«كشكوال»
إىل جعل اخلطة
ً

 تباين املراجع التي حيال إليها الطالب أو يستند إليها أساتذة األقسام؛ ًمرجعا باللغة
فمثال من النادر أن جتد
ً
اإلنكليزية يف مكتبات جامعات املغرب العريب ،وختلو مكتبات املرشق العريب ،باستثناء لبنان ،من مراجع
باللغة الفرنسية ،وهو ما جيعل الطالب ،واملدرسني إىل حد ما ،يتبنون مضامني فكرية أو منهجيات معدة
ملجتمعات معينة.

يالحظ أن عدد األساتذة أو املساقات أو أطروحات املاجستري أو الدكتوراه املتخصصة يف املغرب العريب
 َقليلة جدً ا يف جامعات املرشق العريب ،بينام الحظت أن األمر خمتلف بشكل واضح يف جامعات املغرب العريب،
باستثناء لبنان جتاه املرشق العريب.

 تغيب املساقات أو األطروحات اجلامعية اخلاصة باجلانب السيايس للقارة األفريقية يف أغلب اجلامعاتالعربية (مع وضع أفضل إىل حد ما يف اجلامعات املرصية والعراقية)ً ،
فمثال ال يوجد يف اجلامعات األردنية كلها
أي متخصص بالشؤون السياسية األفريقية.
يالحظ قلة املساقات أو املتخصصني يف الصني أو اليابان أو أمريكا الالتينية أو كندا.
َ -

ً
معدال أعىل يف جامعات املغرب العريب مقارنة مع جامعات املرشق العريب.
 -متثل نسبة الدراسات التطبيقية

 طالب املغرب العريب أفضل ًحاال يف القدرة عىل استخدام املرجع األجنبي من طالب املرشق العريب يف نطاق
العلوم االجتامعية بشكل عام.
نجحت يف إدخال مساق عن الدراسات املستقبلية يف
 ختلو اجلامعات العربية من دراسات مستقبلية ،وقدُ
العلوم السياسية يف جامعة اجلزائر عام  ،1982ويف جامعة الريموك عام  ،2000غري أن موضوع الدراسات
(تدريسا يف مستوى البكالوريوس أو املاجستري أو الدكتوراه أو اإلرشاف عىل أطروحات
 5امتدت جتربتي التعليمية يف اجلامعات العربية
ً
املاجستري والدكتوراه) مدة ثالثة وثالثني عا ًما.
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علميا منذ عام
ختصصا
املستقبلية مل يتطور يف اجلامعات العربية التي خيلو معظمها منه ،رغم أن املوضوع أصبح
ً
ً
 1975يف الواليات املتحدة.

بنا ًء عىل ما سبق ،نرى بأنه ليتم بناء نموذج لتخصص معريف ،ال بد من حتديد «دالة» التخصص ،بمعنى حتديد
اهلدف من هذا التخصص (العلوم السياسية يف حالتنا هذه):
إن حتديد املشكالت ذات الطابع االسرتاتيجي للمجتمع تفرض التوجه املركزي لتخصص العلوم السياسية.
ويف تقديري أن هناك أربع مشكالت اسرتاتيجية يف العامل العريب ال بد أن ينصب تدريس وتطوير العلوم
السياسية باجتاهها ،وهي:
 -الديمقراطية (السياسية واالجتامعية واالقتصادية).

 -التكامل القومي .

 -إدارة العالقات العربية الدولية.

 -مناهج البحث العلمي السيايس.

ذلك يعني أن ختصص العلوم السياسية يف اجلامعات العربية ال بد أن خيدم األهداف األربعة السابقة بشكل
رئيس ،وهو ما يؤسس لتحديد املساقات التي جيب تقديمها للطالب سواء كمساقات اختيارية أو إجبارية.

تحديد المساقات
الديمقراطية

يمكن أن تشمل املساقات ذات الصلة هبذا املوضوع ما ييل:

 الديمقراطية يف الفكر السيايس :وهنا يتم الرتكيز عىل املفكرين يف التاريخ القديم والوسيط واحلديث واملعارصالذين انصب اجلزء الرئيس من فكرهم عىل الديمقراطية.

 تطور القيم الديمقراطية يف املامرسة السياسية (احلرية والعدالة واملساواة) من خالل دراسة املؤسسات التيكانت األكثر عناية ٍ
بأي من القيم السياسية الكربى ذات العالقة بالديمقراطية.
 الديمقراطية يف التاريخ العريب واإلسالمي ،وتتم دراستها من خالل ُبعدينُ :بعد الفكر السيايس العريبواإلسالمي (القديم واحلديث واملعارص) ،عىل أن يتم الرتكيز عىل األفكار ذات الصلة بالديمقراطية ،و ُبعد
املامرسة السياسية للديمقراطية من خالل القوانني الدستورية العربية ونظم احلكم العربية.
 دراسات تطبيقية لنظم ديمقراطية (نموذج غريب ،آسيوي ،نموذج لدولة نامية) ،ثم مقارنة النامذج الثالثة(أو أكثر) لتحديد التباينات بينها وتفسريها.
 -نظرية الديكتاتورية :أي الفكر السيايس الذي يفرس نشوء النامذج الديكتاتورية.

أما املواد املساعدة لتحقيق هذا اهلدف فتشمل:

 -نظرية التغري والتكيف االجتامعي.

دراسات
العلوم السياسية في الجامعات العربية «اقتراح نموذج»

 نظرية الثورة. نظرية النخبة. االندماج والتكامل االجتامعي يف الدولة القطرية. نظرية التنمية السياسية والتحديث. -نظرية الثقافة السياسية والتنشئة السياسية.

التكامل القومي
وتتمثل املساقات التي جيري الرتكيز عليها لتحقيق هذا اهلدف يف اآليت:
 نظريات التكامل القومي. نظرية التنظيم الدويل واإلقليمي. املنظامت اإلقليمية (السياسية واالقتصادية واالجتامعية احلكومية وغري احلكومية). نظريات الوحدة السياسية يف ٍّكل من الفكر الغريب ويف الفكر العريب اإلسالمي ويف الفكر االشرتاكي.
 نظريات االقتصاد السيايس. -االقتصاد السيايس العريب.

إدارة العالقات العربية الدولية
البعد املساقات التالية:
ويقع ضمن هذا ُ

 -نظرية السياسة اخلارجية.

 نظريات العالقات الدولية. العالقات العربية الدولية :العالقات العربية مع القوى الكربى والعالقات العربية مع دول اجلوار. املنظامت الدولية. القانون الدويل. العوملة. -الديبلوماسية.
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مناهج البحث في العلوم السياسية
من دون الغوص عميقًا يف تطور مناهج البحث يف علم السياسية ،نجد أن التطور األبرز بدأ يف مرحلة الستينيات
من القرن املايض بظهور ما تعارف عليه الباحثون يف العلوم السياسية باسم «احلركة السلوكية» ،التي تركزت يف

مهمني مها بناء النظرية من ناحية وتطوير تقنيات البحث نحو اجلانب اإلمربيقي من ناحية أخرى .ويبدو
ُبعدين ّ

البعد الثاين هو الذي طغى عىل مسامهة السلوكيني بشكل واضح ،فأصبح لتقنيات معينة ،كالتقنيات الكمية
أن ُ
واإلحصائية واملقابلة واملالحظة ودراسة احلالة وحتليل املضمون ،موقع الوجاهة يف بناء الدراسات السياسية.

غري أن األزمة املعرفية التي بدأت تلقي بظالهلا عىل نموذج املعرفة احلداثي واحلركة السلوكية مع مطلع

تدرجييا يف قلب املجتمعات
السبعينيات من القرن املايض (عندما بدأت مالمح عدم االستقرار السيايس تطل
ً
الصناعية أو «املركز») جعلت علامء السياسة من السلوكيني يضطربون يف تفسري نموذج الثورة يف جمتمعات

الرفاه ،وهو ما أعاد من جديد فلسفة الربط بني «منظومة القيم من ناحية» وبنية الواقع من ناحية أخرى ،وبرزت
بشكل واضح أدبيات ما ُعرف ِبـ «مدرسة ما بعد السلوكية» يف دراسات ديفيد إيستون  -الذي أعاد النظر يف
منهجه السلوكي  -من خالل ما أسامه «عقيدة املواءمة» التي تتضمن(((:

 أولوية املضمون عىل تقنية البحث.البعد الذي كان السلوكيون
 -تغليب ُبعد التغري االجتامعي والسيايس عىل االستقرار السيايس واالجتامعي (وهو ُ

أكثر اعتناء به).

 إعادة االعتبار إىل القيم السياسية. إضعاف النزعة التأملية حلساب الربط بني الفكر واحلركة.غري أن «ما بعد السلوكية» كشف عن انشطار اجلامعة العلمية يف حقل العلوم السياسية إىل تيارين ،أحدمها يستند
إىل النسبية الثقافية ويرفض التفسريات السببية أو التنظري التقليدي الذي هيمن عىل دراسات السياسة املقارنة،

بينام ينشغل اآلخر بالركائز املنهجية من خالل تركيزه عىل أبعاد مثل العقلنة والنمذجة ونظريات املباراة  .وقد
جتسد هذا االنشطار يف تكاثر أفكار «املابعدية» (أندرو جانوس وغريه) ،ومثل ما بعد السلوكية (ديفيد إيستون)،

وما بعد الصناعية (دانيل بيل) وما بعد املادية (هرب ماس) وما بعد القومية (كينيش أومهي) ...إلخ ،.و«النهائية»

( )Endismمثل هناية التاريخ (فوكوياما) ،وهناية األيديولوجيا (دانيل بيل) ...إلخ.

ومتحورت مناقشات التيارات املختلفة يف هناية القرن املايض وحتى اآلن عىل متغري التكنولوجيا بشكل حمدد،
وهو ما دفع إىل بروز جمموعة من الدراسات التي تتمحور يف أبعادها التنظريية نحو ما ييل(((:

 6محدي عبد الرمحن (حمرر) ،املنهج يف العلوم السياسية :ندوة تدريس العلوم السياسية يف اجلامعات األردنية  :جامعة آل البيت-31 ،
 ،1997-12معهد بيت احلكمة ،أوراق وحمارضات؛ ( 3عامن :جامعة آل البيت ،)1998 ،ص .13-11
7 AtulKohli [et al.], «The Role of Theory in Comparative Politics: A Symposium,» World Politics, vol. 48, no. 1
(October 1995), pp. 1-49.
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 الدراسات املستقبلية التي يمكن اعتبار ألفني توفلر من أبرز روادها األوائل. ربط التغري التكنولوجي بعدم االستقرار السيايس ،وتُعد دراسات ديفيز بريمان من أبرزها. -العوملة واالنتقال لتفسري الظواهر عىل أساس كلاّ ين ( ،)holisticحيث تربز يف هذا اجلانب دراسات أنتوين

غيدنز وروبرتسون وغريمها.

استنا ًدا إىل النموذج املقرتح ،نرى أن تتوزع مساقات التخصص يف مستوى املاجستري والدكتوراه عىل ُبعدين

مها مساقات علم السياسة (التي متثل صلب املوضوع ( ،))Coreومساقات العلوم السياسية (أي املساقات
التي تشارك فيها ختصصات أخرى لكنها وثيقة الصلة باألوىل ،مثل التاريخ السيايس ،االقتصاد السيايس ،علم

االجتامع السيايس ،علم النفس السيايس ،األنثربولوجيا السياسية ،اجلغرافيا السياسية ...إلخ) ،أي ال بد من
التمييز بني علم السياسة (كعلم السلطة السياسية) والعلوم السياسية املعنية بـ «بيئة السلطة السياسية املحلية أو

اإلقليمية أو الدولية»:

المساقات اإلجبارية
القيم الديمقراطية
تتمحور الديمقراطية حول منظومة قيمية متثلها احلرية واملساواة والعدالة ،والفارق بني النظم السياسية يف حتديد

القيمة العليا لكل منها من ناحية ،والقيم التابعة من ناحية ثانية .فبعضها جيعل من احلرية قيمته العليا ،بينام حتتل
العدالة واملساواة موقعهام كقيم تابعة ،أي أنه يتم تأويلها يف إطار القيمة العليا ،بينام هناك نظم سياسية جتعل من
العدالة هي القيمة العليا وختضع القيم األخرى هلذه القيمة العليا ،وهكذا...

ويسعى املساق إىل دراسة تطور القيم العليا عرب املراحل التارخيية ،وأسباب تغليب قيمة عىل أخرى ،والتجسدات
املؤسسية هلذه القيم يف النظم السياسية املختلفة ،ودراسة هذه القيم يف الرتاث العريب اإلسالمي وتتبع تطورها يف

إطار التطور السيايس العريب.
االندماج االجتامعي

ينتمي الفرد إىل سلسلة متداخلة من األنساق االجتامعية املختلفة (الدين ،القومية ،اللون ،اللغة ،املذهب،

وكثريا ما تضاربت املطالب املوجهة للفرد من هذه األنساق املختلفة .ويميل الفرد إىل تغليب
الطائفة ...إلخ).
ً
النسق األدنى عىل النسق األعىل يف كثري من األحيان ،وهو ما هيدد بنية املجتمع بشكل عام .ويالحظ أن املجتمع
الدويل املعارص ينطوي عىل ظاهرتني متناقضتني مها الرتابط االقتصادي من ناحية والتفتت االجتامعي والسيايس

من ناحية أخرى.

يسعى املساق إىل دراسة النظريات املختلفة لرشوط وظروف وآليات االندماج االجتامعي ،ودراسة الرشوط
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التمهيدية لتحقيق االندماج االجتامعي ،مع الرتكيز عند دراسة النظريات عىل كيفية توظيفها وتطبيقها عىل

املجتمع العريب بعد دراسة التنوعات االجتامعية يف الوطن العريب.
والتكيف
التغيرّ
ّ

يمثل التغيرّ يف بنية األنساق االجتامعية واالقتصادية والسياسية ظاهرة مستقرة منذ األزل ،لكن التسارع يف إيقاع
التغري شكل ظاهرة حديثة ،وأصبحت قدرة األنساق املختلفة عىل التكيف مع التغري معضلة كبرية.
نظريات التكامل القومي
ثمة ثالثة ميادين للتكامل ،االجتامعي (القومي) والسيايس (الفدرايل والكونفدرايل واالحتادي) واالقتصادي

(االحتاد االقتصادي ،السوق املشرتكة ،االحتاد النقدي ،مناطق التجارة احلرة ،االحتاد النقدي...إلخ).
النظريات املعارصة يف العالقات الدولية

بعد سيطرة النظريات الواقعية والسلوكية عىل أدبيات العالقات الدولية خالل الفرتة املاضية (حتى منتصف

تقريبا) ،وسيطرة املنهج الوضعي يف دراسة الظواهر الدولية ،بدأت تظهر حتوالت يف التوجهات
الثامنينيات
ً
العامة لنظريات العالقات الدولية من خالل تقسيم النظر للعالقات الدولية عرب مستويات ثالثة هي النظام
الدويل (وحدة حتليل الدولة) والنظام العاملي (الدولة وما دوهنا وما فوقها) والعوملة (افرتاض صريورة نحو

املجتمع الدويل الواحد) .وأصبح املنهج الوضعي موضع نقد نحو تأسيس «ما بعد الوضعية» .وجتسدت كل

هذه التحوالت يف عدد من النظريات التي تركّ زت عىل ُبعدين :التحول من املنهج الوضعي إىل املنهج ما بعد
الوضعي وحتديد أسباب التحول ومضمونه ،ثم دراسات النظريات املعارصة مثل الواقعية اجلديدة ،الليربالية

البعد االقتصادي) النظرية التارخيية االجتامعية املعارصة ،النظرية البنيوية،
اجلديدة (يف العالقات الدولية وليس ُ
ما بعد احلداثة ،النظرية النسوية ( ،)Feminismنظرية العوملة.

العالقات العربية ودول اجلوار
هناك مستويان ملفهوم اجلوار ،املستوى األول اجلوار القريب ( ،)near abroadوهو الذي يشتمل عىل الدول
املحاذية للوطن العريب ،أي التي هلا حدود مشرتكة مع الدول العربية ،واملستوى الثاين هو مستوى النظم

اإلقليمية التي يشارك فيها الوطن العريب مع غريه من الدول (غرب آسيا ،القرن األفريقي ،الرشق األوسط،

البحر املتوسط ...إلخ).

يتناول املساق العالقات العربية مع دول اجلوار القريب ودول النظم اإلقليمية الفرعية ،هبدف حتديد عوامل

التقارب والتباعد بني الدول العربية وهذه الدول ،ودراسة البدائل االسرتاتيجية لكيفية التعامل العريب معها،
تارخييا هلذه العالقات ،مع
وهو ما يستدعي اإلطالل عىل اخللفية التارخيية للعالقات لتحديد النموذج السائد
ً
دراسة العوامل املؤثرة عىل حتديد طبيعة هذه العالقات ،سواء العوامل االقتصادية أو السياسية أو االجتامعية

الداخلية أو اإلقليمية أو الدولية.
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العالقات الدولية العربية
يشتمل هذا املساق عىل مستويات ثالثة هي مستوى العالقة مع الدول الكربى ،والعالقة مع املنظامت الدولية

واإلقليمية ،ثم العالقة مع الرأي العام الدويل ،ويتناول شبكة العالقات العربية مع املستويات الثالثة السابقة

تقريبا ،مع الرتكيز عىل ُبعدين مها القضايا العربية وموقف هذه األطراف الدولية منها
يف الفرتة ما بعد 1990
ً
(الرصاع العريب -الصهيوين ،النزاعات العربية البينية ...إلخ) من ناحية ،والعالقات االقتصادية العربية مع

الدول والرشكات املتعددة اجلنسية (االستثامر ،التجارة ،الديون ،التسلح من الناحية االقتصادية ...إلخ) من

ناحية أخرى.

املناهج املعارصة يف العلوم السياسية
هناك تغيرّ يف مناهج البحث يف العلوم السياسية باجتاه وحدات التحليل من ناحية ،وكيفية التوفيق بني املنهج
الكمي والكيفي ،مع تزايد واضح يف آليات التنبؤ من خالل الدراسات املستقبلية.

المساقات االختيارية
وتضم املساقات التالية:
 -النظم االنتخابية

أمرا مهماً .
تشكل العملية االنتخابية
مظهرا من مظاهر الديمقراطية ،وهو ما جيعل فهم هذا املظهر ً
ً
يتناول املساق دراسة األنظمة االنتخابية املختلفة وتشمل:

نظام االنتخاب الفردي أو التعددي :ويشمل نظام الفوز بأعىل األصوات يف دائرة ذات مقعد ،أو نظام الصوت
املتنقل أو الكتل االنتخابية ملقاعد متعددة ،او نظام االقرتاع عىل جولتني ،أو نظام األفضلية.

ن ُُظم االنتخاب بالقائمة :ويشمل القائمة املغلقة ،أو القائمة املفتوحة ،أو القائمة النسبية.

نظام التمثيل النسبي :ويشمل نظام الدوائر الصغرية ،أو نظام الدوائر الكبرية (الدولة ككل).
األنظمة املختلطة :وتشمل بشكل عام نمطني مها :نظام اجلمع بني االنتخاب الفردي لدائرة بمقعد واالنتخاب
النسبي للوالية أو املحافظة ،ونظام اجلمع بني نظام الصوت الواحد والدائرة املتعددة املقاعد.

التنمية السياسية
يتمحور مفهوم التنمية السياسية حول معنى حمدد وهو االنتقال من نظام سيايس معني إىل نظام آخر أكثر قدرة
عىل التعامل مع املشكالت ،وأكثر قدرة عىل االستجابة للمطالب النابعة من بيئته الداخلية واخلارجية.

يتناول املساق مراحل التنمية السياسية وحمركاهتا؛ أشكال النظم السياسية املالئمة لكل مرحلة؛ عالقة الديمقراطية
بالتنمية السياسية؛ حتديد النموذج املرجعي للتنمية السياسية؛ ويستدعي ذلك دراسة املدارس املختلفة للتنمية
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السياسية( ،مدرسة دراسة النظم السياسية ككل) ،أو دراسة جزئيات النظم كمؤسساهتا (البريوقراطية ،املؤسسة
العسكرية ،الثقافة السياسية...إلخ) أو مدرسة الربط بني التنمية السياسية وطبيعة البيئة الدولية.

 -علم النفس السيايس

هناك ثالثة مستويات لوحدات التحليل يف علم النفس بشكل عام ،فهناك مستوى الفرد (ويف السياسة يتمثل
يف القائد أو الزعيم أو الرئيس ...إلخ) ،واملستوى الفئوي (ويف السياسة يتمثل يف األحزاب أو األقليات أو

مجاعات الضغط ...إلخ) ،واملستوى املجتمعي (ويتمثل يف العلوم السياسية يف دراسة خصائص الطابع القومي،

العقل السيايس اجلمعي ...إلخ).
 -نظريات الديكتاتورية

تباينت النظريات السياسية يف تفسريها لظاهرة الديكتاتورية ،مثل النظرية األنثروبولوجية ،أو النظرية
اهليدروليكية أو نظرية نمط اإلنتاج اآلسيوي ،أو املنظور «اإلرثي» ملاكس فيرب ،أو النظرية اخللدونية ...إلخ.

 -النظم الفرعية العربية

(احتاد املغرب العريب ،جملس التعاون اخلليجي ...إلخ) :عرفت الدول العربية سلسلة من حماوالت التكامل
السيايس واالقتصادي خالل فرتة ما بعد إنشاء اجلامعة العربية ،وهذا حيتاج إىل دراسة هذه املحاوالت ومقارنتها

بعضها ببعض ،مع الرتكيز عىل أسباب التعثر ،ومقارنتها بنامذج أخرى من نظم فرعية إقليمية أخرى.
 -قضية دولية معارصة

نظرا إىل التطورات املتالحقة يف املجتمع الدويل ،من الرضوري أن يتم اختيار قضية دولية راهنة يف كل عام لتكون
ً
موضوع دراسة معمقة ،مع الرتكيز عىل القضايا التي هلا تأثري مبارش عىل الدول العربية بأي شكل من األشكال،

واهلدف من ذلك التواصل مع التطورات يف املجتمع الدويل ،أكانت هذه القضايا ذات طابع اقتصادي (مثل
األزمة املالية العاملية ،أو البرتول ...إلخ) أم قضايا سياسية (مثل نزاعات دولية معينة أو حروب أو تدخالت

مهمة ،أو نشوء تنظيامت إقليمية أو دولية
أو حتوالت يف توجهات معينة ،أو تغريات يف بنية السلطة يف دولة ّ

معينة ...إلخ).

القراءات السياسية
 -التحليل السيايس للدساتري العربية املعارصة

يتباين التطور السيايس بني دولة عربية وأخرى ،ومتثل الدساتري التعبري النظري عن مستوى التطور السيايس.

وللتعرف عىل مستوى هذا التطور ال بد من حتليل الدساتري العربية من حيث درجة توافقها مع التطور الديمقراطي.
وهيدف التحليل السيايس إىل التعرف عىل بنية الدساتري العربية من ناحية ،ومدى تطبيق النصوص الدستورية يف

الواقع امليداين من ناحية أخرى ،وهو أمر من الرضوري التعرف فيه عىل املقاييس الدولية ملؤرشات الديمقراطية

وكيفية قياسها ملقارنتها بالنصوص الدستورية.

دراسات
العلوم السياسية في الجامعات العربية «اقتراح نموذج»

 صنع القرار السيايس يف الدول العربيةهناك نظرية معروفة يف العلوم السياسية ،وهي نظرية صنع القرار السيايس ،وهناك عدة اجتهادات منهجية داخل

هذه النظرية .وهدف هذا املساق هو تطبيق نظرية صنع القرار عىل الدول العربية هبدف التعرف عىل آليات صنع
القرار ومشكالته وخطواته يف الدول العربية ،من خالل الرتكيز عىل عينة ممثلة للدول العربية (اجلزائر ،تونس،

مرص ،السعودية ،العراق ،سورية ،اليمن).

 قياس الظواهر السياسية ()Indexationحيتاج حتليل العديد من الظواهر السياسية إىل قياس كمي ليساعد عىل التحليل وحتديد حجم الظاهرة ومدى

تطورها من سنة إىل أخرى ،ومقارنتها بني دولة وأخرى ،إىل جانب تسهيل قياس الرتابط بينها وبني غريها

من الظواهر.

أيديولوجيا يف ثناياه،
ويالحظ أن هناك مقاييس عديدة للظواهر السياسية ،لكن الكثري منها خيفي مضمونًا
َ
ً
وهو أمر ال يمكن إدراكه وحتديد مدى تأثريه عىل التحليل السيايس من دون معرفة اخلطوات التقنية التي يتبعها
نموذج القياس ،فهناك قياس كمي للديمقراطية ،للحروب ،لالستقرار ،للعوملة ،للفساد السيايس ،للتنمية

السياسية ،لتوزيع الدخل ...إلخ.
 -االقتصاد السيايس العريب

بد من دراسة االقتصاد السيايس العريب يف ضوء هذه
بعد التعرف عىل نظريات االقتصاد السيايس املختلفة ،ال ّ
النظريات ،ويستهدف حتليل العالقة بني بنية االقتصاد العريب وتأثريه يف نمط البنية السياسية العربية ،وحتليل

التأثري املتبادل بينهام.

 العوملة :يستهدف هذا املساق دراسة النظريات التي تفرس العوملة (النظريات االقتصادية ،النظريات السياسية،مهمني مها تأثري
النظريات االجتامعية) ،ثم حتديد نامذج القياس للعوملة ونقد هذه النامذج ،ثم دراسة بعدين ّ
العوملة يف الديمقراطية (والوطن العريب) ،وتأثري العوملة يف التكامل اإلقليمي وظهور التكتالت اإلقليمية

(وتآمرها عىل الدول العربية).

 السلوك التصويتي يف املنظامت الدولية واإلقليميةتتباين أنامط التصويت يف املنظامت الدولية واإلقليمية بشكل كبري ،ويظهر التباين يف مدى التساوي بني
األصوات ،أو األساس الذي يقوم عليه التصويت ،أو طريقة حساب التصويت ،أو كيفية اختاذ القرار يف

املنظامت املختلفة ...إلخ ،ولكل نمط أسانيد نظرية وعملية ،تتط ّلب التعرف عليها.

وهيدف املساق دراسة السلوك التصويتي العريب والعوامل املؤثرة يف هذا السلوك ،وربط السلوك التصويتي

بالبيئة السياسية الداخلية واإلقليمية والدولية.
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 الديموغرافيا السياسيةيسعى هذا املساق إىل عرض نظريات الدراسات السكانية ،ثم دراسة أعداد السكان ،نسب النمو السكاين،

توزيع الدخل ،التوزيع السكاين ،الكثافة السكانية ،التنوع اإلثني (الدين ،املذهب ،اللغة ،العرق ،اللون...

إلخ) ،نسبة التمدين ( ،)Urbanizationنسبة األمية ،نسبة طالب اجلامعات ،نسبة الباحثني إىل السكان ،نسبة
اإلنفاق العسكري ،نسبة هجرة العقول ...إلخ.

املجتمعية وكيفية الربط بني البنية السكانية واألبعاد السياسية
وهيدف املساق إىل تعزيز املعرفة التفصيلية بالبنية
ّ

ال سيام االستقرار السيايس ،وطرق قياسها.
 -الدراسات املستقبلية يف العالقات الدولية

يستهدف املساق التعريف بمدارس الدراسات املستقبلية ،ثم التعرف عىل تقنيات الدراسة املستقبلية املختلفة

(املصفوفات ،دوالب املستقبل ،اإلسقاط واالنحدار ،املحاكاة ...إلخ) ،ثم عرض دراسات تطبيقية لدراسات
مستقبلية يف نطاق العلوم السياسية أو العالقات الدولية.

 اإلعالم العامليأدت ثورة التكنولوجيا يف جمال املواصالت واالتصاالت إىل فيضان معريف وتزايد قدرة املؤثرات السمعية

والبرصية عىل التأثري يف التوجهات السياسية ملختلف املجتمعات.

يستهدف املساق دراسة النظريات املختلفة يف جمال توظيف اإلعالم يف جمال الدعاية السياسية (البيضاء،
أو السوداء ،أو الرمادية كام يصنفها ّ
املنظرون يف جمال الدعاية السياسية) ،ودراسة نامذج خمتلفة لتأثريات
وسائل االتصال عىل القادة والنخب السياسية والرأي العام من حيث التأثري يف خصائص الطابع القومي أو
األيديولوجيات أو األديان والثقافة السياسية أو يف التوجهات بشأن قضايا سياسية معينة.

 الفلسفة السياسية املعارصةيمكن اعتبار نظرية العدالة جليمس راولز ( )J. Rawlsعام  1971نقطة انطالق جديدة للفلسفة السياسية،
وعودة إىل املنظور املعياري يف الفلسفة .وهيدف املساق دراسة أدبيات الفلسفة السياسية املعارصة ،التي تتمثل يف

utilitarianism, liberal equality, libertarianism, communitarianis, and feminism.

 دراسات قانونية دولية معارصةعرف القانون الدويل عد ًدا من التطورات يف مرحلة ما بعد انتهاء احلرب الباردة وتغري العالقة بني القانون
الدويل والقانون الداخيل ،وبرزت مفاهيم مثل التدخل اإلنساين ،وتزايد االعرتاف بدور املنظامت الدولية غري

احلكومية يف املنظامت الدولية ،وتغري مكانة الدولة يف التفاعالت الدولية ،املحاكم الدولية ...إلخ.

سياسيا
ويستهدف املساق دراسة دالالت هذه التحوالت عىل الوطن العريب ،وكيفية توظيف هذه املفاهيم
ً

وقانونيا ،مع دراسة حاالت تطبيقية.
ً

دراسات
العلوم السياسية في الجامعات العربية «اقتراح نموذج»

 -قضية دولية معارصة

يتم اختيار قضية (أو قضايا) دولية  -ذات تأثري يف الوطن العريب – لدراستها ومناقشتها .إىل ذلك ،هناك حلقات

دراسية يمكن إدراجها يف اإلطار العام للعلوم السياسية ،منها:

 األنثروبولوجيا السياسية التي تُعنى بدراسة النظم السياسية استنا ًدا إىل بنية جمتمعاهتا ،بعد أن كانت معنيةبدراسة السياسة يف املجتمعات غري املنتظمة يف دولة ( .)stateless societiesوتتضمن موضوعات املساق
دراسة اجلنس والنوع االجتامعي ( ،)genderوأنثروبولوجيا املعرفة السياسية ،واألنثروبولوجيا السياسية

الدولية ...إلخ.

 الرأي العام الدويل الذي يتطرق إىل دراسة املناهج املختلفة لدراسة توجهات الرأي العام الدويل جتاه القضاياالسياسية؛ ومن الرضوري تتبع التغري ومستوياته يف هذه التوجهات ،وتفسريها ،ودالالهتا للقضايا العربية ،مع

إحصائيا (العينة بأنواعها املختلفة ،إعداد االستبيانات
تزويد الطالب بطرق قياس الرأي العام وحساب النتائج
ً

وإعداد األسئلة ،فرز النتائج ،حساب هامش اخلطأ ...إلخ).

 النامذج التكاملية غري العربية ،ومنها نامذج تكاملية ناجحة أو فاشلة من خارج اخلربة التارخيية العربية ،ويمكنحتديد عوامل نجاحها وفشلها ،وحتديد اجلوانب التي يمكن االستفادة منها يف التجارب التكاملية العربية ،سواء

التكامل السيايس أو االقتصادي أو االجتامعي.

 التعاون الدويل :رغم أن العالقات الدولية تتسم بجانبني مها التعاون والرصاع ،فإن الرضورة تقتيض دراسةنامذج التعاون الدويل يف خمتلف املجاالت (البيئة ،سباق التسلح ،اهلجرة ،البحث العلمي ...إلخ) وحماولة
حتديد سبل املشاركة يف اجلهود الدولية يف هذه اجلوانب من خالل العالقات الثنائية ،أو املؤمترات الدولية ،أو

التنظيامت الدولية .ويستهدف املساق حتديد أشكال التعاون الدويل ،وآليات التعاون ،وأسباب النجاح والتعثر

يف جماالت خمتلفة من التعاون الدويل ،وكيفية عقد وتنظيم املؤمترات للتعاون ،وكيفية نقل التجارب الناجحة

للوطن العريب.

 حقوق اإلنسان يف الدول العربية :حيدد املساق حقوق اإلنسان كام هي موضحة يف املواثيق والعهود الدوليةمن ناحية ،ثم حتليل حقوق اإلنسان يف الدول العربية من حيث االنضامم لالتفاقيات الدولية اخلاصة بحقوق

اإلنسان ،مدى االلتزام باالتفاقيات ،مواطن اخللل يف التطبيق ،مدى التطابق بني مضمون وحقوق اإلنسان يف
العهود الدولية ،املؤسسات العربية املعنية بحقوق اإلنسان (عىل املستوى الوطني واملستوى العريب) ،حقوق

اإلنسان يف املنظامت العربية ومواثيق القوى السياسية العربية.

نظرا إىل الوزن النسبي للحركات السياسية اإلسالمية يف
 احلركات السياسية اإلسالمية العربية املعارصةً :الواقع العريب املعارص ،من الرضوري التوجه نحو دراسة هذه احلركات .ويستهدف املساق دراسة اجلذور

التارخيية للحركات السياسية اإلسالمية العربية ،وتصنيف هذه احلركات من حيث موقفها من الدولة املدنية،
ومن مفهوم احلريات ،وأدبياهتا االقتصادية ،ثم البنية السياسية هلذه احلركات ،والنخب السياسية هلا ،وكيفية

صنع القرار فيها ...إلخ.
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ً
حديثا
صدر

فاطمة الصمادي

التيارات السياسية في إيران
تبدو دراسة التيارات السياسية في ايران مسألة سهلة أول وهلة ،لكنها في الحقيقة
مسألة متشعبة ويصدق عليها وصف السهل الممتع .يحاول هذا الكتاب سبر أغوار هذا
السهل الممتع ،من خالل قراءة تاريخية – تحليلية للتجمعات السياسية السائدة في
ايران والتي تعبّر عن نفسها عبر تيارات ليس من البساطة اختزالها إلى مجرد محافظين
واصالحيين وحسب ،نظرًا إلى وجود عوامل متعددة تتدخل في تكوين التيارات السياسية
والحركات االجتماعية في ايران.

