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 :الممخص

سس المنيجية لمتحميؿ السياسي في النظـ البحث ىو محاولة لبياف األ
مف خالؿ االستعانة بالجيود العممية  ،شكالياتوا  السياسية وتفسير جوانب مف حركتو و 

نثروبوجيا السياسية في دراساتيا المتعمقة بالمشاكؿ التي تواجييا سس النظرية لألواأل
ف القضايا التي تبحثيا ا  السيما و  ،المجتمعات ضمف سياؽ تطورىا السياسي

نثروبوجيا السياسية قد فرضت نفسيا عمى مجمؿ النظـ السياسية بغض النظر عف األ
شكاؿ مختمفة أفكؿ مجتمع يواجو ىذه القضايا ب ،االجتماعياالقتصادي و جة تطورىا در 
 ا لظروفو وثقافتو.وفقً 
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Abstract: 
Research is an attempt to demonstrate the methodological basis 

for political analysis in political systems, using the scientific efforts 

and theoretical foundations of political anthropology in their studies of 

the problems faced by societies within the context of their political 

development Especially as the issues discussed by political 

anthropology apply to all political systems regardless of the degree of 

social and economic development and that each society faces these 

issues in different forms according to its conditions and culture  
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 المقدمة:

السياسة عمى دراسة المبادئ والنشاطات التي تتعمؽ بتنظـ العالقة داخؿ 
نساني يعنى بتنظيـ إفيو نشاط  ،خرىالمجتمع السياسي وفي عالقتو بالمجتمعات األ

ساس الحتواء النشاطات يعد النظاـ الشرط األالمجتمع وتحقيؽ وحدتو واستقراره، لذلؾ 
ف وظيفة أبمعنى  ،تماسؾ المجتمع السياسي وديمومتوجؿ أالمتداخمة والمتفاعمة مف 

لى سمطة مخولو لو لتحقيؽ الصالح إ ادارة موارد المجتمع استنادً إالنظاـ السياسي ىي 
ا صبحت السياسة نشاطً أالعاـ عف طريؽ سف وتفعيؿ السياسات، ووفؽ ىذه الرؤية 

نساف اإل نساف كونيا تتبع خواصالزدىار المجتمع وتعزيز وجود اإل ايً ضرور 
ف الظاىرة السياسية تتعامؿ مع الظاىرة االجتماعية، والتعامؿ مع إاالجتماعي. 

يعني تعامؿ مع سنف الواقع االجتماعي بكؿ تفاصيمو السياسية  الظاىرة االجتماعية
ف التحميؿ السياسي يستيدؼ الوصوؿ إلى إوبذلؾ ف ،واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

ات التعامؿ مع الوقائع والظواىر واألحداث المتصمة بالعالـ دراؾ أفضؿ خيار ا  فيـ و 
الذي يعيش فيو األفراد ويتعامموف ويتأثروف معو في أي شكؿ مف أشكاؿ التعامؿ 
والتفاعؿ السياسي، فالدولة والقدرة والسمطة والتوزيع السمطوي لمقيـ عوامؿ مرتبطة 

الدراسة تتعمؽ بمحاولة بياف  ف غايةإف ،ا. ومف ىنانساف وىو محورىا جميعً بوجود اإل
سس المنيجية لمتحميؿ السياسي في النظـ السياسية وتفسير جوانب مف حركتو األ
نثروبوجيا السياسية سس النظرية لألمف خالؿ االستعانة بالجيود العممية واأل،شكالياتوا  و 

في دراساتيا المتعمقة بالمشاكؿ التي تواجييا المجتمعات ضمف سياؽ تطورىا 
خذت تفرض أنثروبوجيا السياسية قد ف القضايا التي تبحثيا األأالسيما و ،يالسياس

نفسيا عمى مجمؿ تفاعالت النظـ السياسية بغض النظر عف درجة تطورىا 
ا لظروفو شكاؿ مختمفة وفقً أفكؿ مجتمع يواجو ىذه القضايا ب ،االجتماعياالقتصادي و 

ية دقيقة ترتكز عمى منيجية وثقافتو. فقد غدا التحميؿ السياسي موضوع دراسة عمم
خذت تخضع لقوانيف ونماذج معرفية وعممية غايتيا اكتشاؼ أو  ،اتطورت تاريخي  
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ف ارتباط التحميؿ السياسي بالمنيج العممي التجريبي إكما .الحقائؽ والتنبؤ بمستقبميا
لـ يغير  ،وتغير مركز االىتماـ ومحور الدراسات السياسية تبعا لتغير مناىج التحميؿ

ولى وبنماذج التدرج ساسية التي تقدـ ليا ركيزتيا األالقة السمطة بالبنى األع
بؿ فرضت  ،االجتماعي التي تجعؿ ىذه العالقة ضرورية لمختمؼ النظـ السياسية

نفسيا في التحميؿ السياسي الكتشاؼ ودراسة مختمؼ الممارسات التي تحكـ عممية 
نثروبولوجيا في المجاؿ السياسي عطى قيمة لألأوىذا ما  ،التفاعؿ داخؿ المجتمع

بوصفيا تعنى بدراسة النظريات التي تتعمؽ بطبيعة المجتمعات البشرية وبتحميؿ البناء 
لى جانب التنظيـ الشامؿ لممجتمع وفؽ مناىجيا إ النسؽوالوظيفة داخؿ  جتمػػػػاعياال

لمتحميؿ  األساسي باإلسياـ الدراسة تتجسد ىذه ىميةأف إ العممي. البحث وطرقيا في
 تنوع مف العممي والتمكف مشروع لممعرفة أخذ يشكؿ الذي نثروبولوجيالأل السياسي

 البنية في يؤدييا التي سير الحكـ والتحوالت والوظائؼ السياسية وطريقة وغايات النظـ
 بنماذج نظرية وبمادة مشفوعة تحميمية عممية االجتماعية التي تستند عمى أعماؿ

 السياسي وبنية ف المشكالت تعتري السموؾ داخؿ المجاؿميدانية تتركز عمى بيا
مكانية رصد مضموف التحميؿ السياسي إشكالية البحث في إلذلؾ ترتكز  المجتمعات.

 الدراسة تسعى الذي الرئيسي البحثي ليكوف السؤاؿ ،ىـ مناىجوأىدافو ووظائفو و أو 
السياسية في مجاؿ  تمعبو األنثروبولوجيا الذي ا حوؿ الدورعنو متمحورً  لإلجابة

 وثقافية وسياسية عتبارات تاريخيةال التي تخضع التحميؿ السياسي لمنظـ السياسية
 الذي وماىي مناىجيا؟ وما ىـ ادواتيا ومفاىيميا في التحميؿ؟أودينية؟ وما ىي 
المتعمقة  الظواىر السياسية بتفسير تتعمؽ التي نماذجيا النظرية ستضيفو في حدود

؟ لذلؾ سعينا في بحثنا إلى إثبات فرضية تقوـ عمى أساس بالنظاـ السياسي وتفاعالتو
األنثروبولوجي في  التحميؿ الترابط بيف ميمة وغايات التحميؿ السياسي واىتمامات

السياسية. مرتكزيف عمى المنيج الوصفي  النظـ في الفرد السياسي ومكانة الحقؿ
 لجوانب الموضوع المراد بحثو. مفسر  و مدخاًل أكمقترب 
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 ول المبحث ال 

 ماهية التحميل السياسي

مختمفة تعود الختالؼ المجاؿ الذي يعنى بو  أبعاًدايأخذ مفيوـ التحميؿ 
استعماالت متعددة ويشمؿ عمى  مصطمح جامع ذوواألغراض المبتغاة منو، فالتحميؿ 

مجاالت واسعة مف األنشطة العممية والمنيجية. والتحميؿ مف الناحية المغوية بصفة 
. أي بمعنى تفكيؾ الشيء (2)، فتحيا ونقضيا فانحمتحؿ العقدة وحميا حاًل  ىو ،عامة

رجاعو  المكونات الجزئية لمعرفة وبياف  إلىأصولو، فالتحميؿ يعني التفكيؾ  إلىوا 
نتيجة  إلىيف المكونيف لموصوؿ ة والخارجية وبنية التفاعؿ بيف ىذالمكونات الداخمي

 التحميؿ يؤطر. وبذلؾ منطقية تعمؿ الظاىرة المراد تحميميا ومعرفة حركتيا وتفاعميا
 العوامؿ لكشؼ واألحداث لمظواىر دراستو في الباحث يستخدميا التي العقمية العمميات
 وطبيعة ياوسمات ياخصائص معرفةل عناصرىا وفرز المدروسة الظاىرة في المؤثرة

 .العقؿ جانب مف مدركةتكوف ل ودالالتيا االختالفات وأسباب بينيا، القائمة العالقات
مع دراسة  اإلمكافب دراسة كؿ شيء في ذاتو قدر و جو يرى )صامويؿ باتمر(  إذ

بأنو مجموعة ويعرؼ التحميؿ . (0) ودراسة ثناياه كافة اعالقاتو لنتمكف مف دراستو فيمً 
البيانات المتوفرة مف  دراسة يا المحمؿ عمىليإيستند األساليب والطرؽ المتنوعة التي 

فيي  ،وتوقع ما سيكوف عميو في المستقبؿ ،داء في الماضي والحاضرجؿ تقييـ األأ
عممية  بأنولى التحميؿ إما ينظر . ك(3)عممية تستيدؼ التقييـ لمحاضر والتنبؤ لممستقبؿ

ومكوناتيا  ئياأجزاوتمييز مختمؼ  أصميافيـ طبيعة الظاىرة مف خالؿ الكشؼ عف 
المسببة لمظاىرة  األجزاءوتجزئتيا كؿ عمى حدة بيدؼ اكتشاؼ طبيعتيا ووظيفة ىذه 

و قانوف أوحجميا وعالقتيا بغيرىا مف الظواىر ومف خالؿ صياغتيا في شكؿ فروض 
عممية  بأنووصؼ يالتحميؿ العممي  إف. (4)مالئمة وأدوات إجراءاتعممي وباستخداـ 

والطبيعية والرياضية  اإلنسانيةمختمؼ العموـ  أساسعقمية فمسفية منطقية وتشكؿ 
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ف الفارؽ إغير  ،وىي تدخؿ في نطاؽ ما يسمى بفمسفة العموـ ،وتطورىا عمى السواء
مكشؼ عف طبيعة لالذي يتبع  نيجفي الم تجسدالعممي ت الوحيد بيف مجاالت التحميؿ

 الخطوات مجموعةلى إوالذي يشير  التحميمي ألسموباب يعرؼ وىذا المسمؾ ،الظاىرة
 االرتباطية والعالقات المحتوى، في الكامنة المعاني اكتشاؼ إلى تسعى التي المنيجية

 الظاىرة لمسمات والكيفي والكمي والموضوعي، الشكمي البحث خالؿ مف المعاني ليذه
الالزمة والمالئمة  واألدواتتحميميا  إجراءاتذ تفرض كؿ ظاىرة إ .المحتوى ىذا في

وىذا يشمؿ جميع  ،والكشؼ عف حقائقيا ووضع المعالجات بصددىالعممية تفكيكيا 
كؿ حقؿ ل فأمف المعمـو ف. (5)والطبيعية بتنوعاتيا وتفرعاتيا واشتقاقاتيا اإلنسانيةالعمـو 

جراءات معينة لمتعامؿ مع ظاىرة  مف ىذه الحقوؿ المعرفية والعممية تصمح أدوات وا 
خر آتخص تمؾ البيئة، لكنيا قد تعجز في تفسير أسس ظاىرة أخرى في حقؿ معرفي 

يضاح جوانبو األساسية بحسب المعايير المستخدمة النتقاء إجراءات التحميؿ  وا 
مجاالت المعرفة العممية ومنيا العمـو  واألدوات المستخدمة في كؿ مجاؿ مف

ي رغـ وجود قواعد عامة لمتحميؿ يمكف االعتماد عمييا في كؿ حقؿ عممي أ السياسية،
إنيا تختمؼ في طرؽ التحميؿ التي تتفؽ مع طبيعة ال إبصرؼ النظر عف موضوعو، 

  .كؿ ظاىرة وموضوع وحدث

 :التحميل السياسي -وًل أ

لى دالالت أكثر دقة وتحديد ف محاولة التوصؿ إأالقوؿ كف مي ،عمى ماتقدـ بناءً  
التمييز بيف جوانب جوىرية  إلىفاف االتجاه العاـ ينصرؼ  ،لمفيـو التحميؿ السياسي

و الموضوعي إلى تحديد أذ يستند الجانب الجوىري إ ؛وأخرى إجرائية عند تعييف المفيـو
تعريؼ اإلجرائي إلى التأكيد و الموقؼ، في حيف يذىب الأو المشكمة أمحتوى الظاىرة 

ذا كانت حالة خاصة إعمى السمات األساسية لممشكمة أو الظاىرة بدوف النظر إلى ما 
 .(6)و أزمات عمى المستوى السموكي الشخصيأتتضمف أزمات سياسية بنيوية 
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التحميؿ السياسي ىو العمـ الذي يتوجو نحو التحميؿ المنظـ لمظاىرة السياسية ف 
 وكذلؾ ،ئياسسيا بيدؼ تنظيـ النشاطات والتفاعالت المترتبة مف جراوا  ويحدد مسارىا 

االقتراب مف الظواىر السياسية في محاولة تفسيرىا  وأساليبيعنى بدراسة واستخداـ مناىج 
عممية التحميؿ ليتـ ضبط المعرفة السياسية في ضوء االتساع والتطور الذي  إلىباالستناد 

في معالجة الظواىر المرتبطة بو مف  بنيويةيشيده حقؿ العمـو السياسية مف تغيرات خذ أ
 أف (روبرت داؿ)يرى وىنا  ليات حركتيا وتفاعالتيا.آوبنيتيا و  وأدائياحيث شكميا 

ف إف ،وبالتالي ،الحقائؽ إحدىكونيا  اإلنسانيالسياسة قد غدت حقيقة مف حقائؽ الوجود 
ف إوبذلؾ ف .(7)أبينا ـأو تفادي النتائج المتولدة عنياسواء شئنا أاليمكف تجنبيا  تأثيراتيا

خيارات التعامؿ مع الوقائع  أفضؿ دراؾا  و فيـ  إلىالتحميؿ السياسي يستيدؼ الوصوؿ 
والظواىر واألحداث المتصمة بالعالـ الذي يعيش فيو األفراد ويتعامموف ويتأثروف معو في 

 السياسي.أي شكؿ مف أشكاؿ التعامؿ والتفاعؿ 

ف فيـ وتحميؿ الظواىر واألحداث المرتبطة بعمـ السياسة ىي عممية إوالحؽ 
وبالتالي تستمـز خبرة ودراية  ،معقدة ومتشابكة وذات أبعاد متعددة الجوانب والجذور

إضافة الى ما تقتضيو  ،كافية لمتعامؿ مع تمؾ التعقيدات بأسباب وأدوات عممية خاصة
المستمزمات العممية وفي مقدمتيا الموضوعية والتجرد في تناوؿ القضايا والظواىر 

والتحكـ  يايصعب ضبطف الظاىرة السياسية بطبيعتيا وذلؾ أل ؛واألحداث السياسية
 إلى إضافةالمحيط بالظاىرة،  بيا الختالؼ القيـ والسياقات التاريخية واالمتداد الزمني

 ،(8) لظواىر السياسية مف خمفيات فكرية وسياقات اجتماعية وثقافيةا امميتح ما
دراسة ومعالجة طار العاـ لمتحميؿ الظواىر السياسية يتركز حوؿ ف اإلإوبالتالي ف

المشاكؿ الناجمة عف التعامؿ والتفاعؿ السياسي بقصد الفيـ والتفسير والتوقع مف 
بمورىا أو يقتبسيا أو يتبناىا مف العمـو خالؿ استخداـ طرؽ البحث المختمفة التي ي

 أسموب تباعا يعني يالسياس تحميؿال فإوبناء عمى ماتقدـ يمكف القوؿ،  .(9) األخرى
 الحقائؽ بيف ويربط والبرىاف المنطؽ استعماؿ عمى يعتمد منتظـ موضوعي عممي
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 التي التوصيات أو أعداد وقعالت أوجؿ وضع رؤية أوالدراسة مف  في البحث والقيـ
 أحدث أوأو تفسير ظاىرة  حؿ في النجاح مف ممكنة درجة أقصى ؽيتحق في تساعد

 وتقاليد قيـ المتفقة مع والمبادئ األفكار مف بمجموعة تزود أداة فيو ،سياسية مشكمةو 
السياسية  زماتواأل دراسة المشاكؿ يتجو نحوف التحميؿ السياسي أبمعنى  .المجتمع

و الحكـ داخؿ المجتمع السياسي في جميع أو السمطة أجة عف وجود ظاىرة القوة تالنا
ما لمعرفة  ،والالمؤسسة المؤسسة ،التاريخية والمعاصرة ،جوانبيا النظرية والعممية

الناجمة  االزماتأو كيفية معالجة  ،تأثيرىا فيالسياسية  األحداثالظواىر او  نتجوت
 السياسية السائدة ونمط الحكـ وطبيعتو وخياراتو وتوجياتو. البنىوضبطيا وفؽ 

 :اسيسيمستويات التحميل ال -اثانيً 

اىتماـ التحميؿ السياسي عمى اكتشاؼ القوانيف التي تتحكـ بالظواىر  يتجو
السياسية، ووضع التصورات، والخطط ألسموب إدارة تمؾ الظواىر والتحكـ بيا باتجاه 

ا أو جعميا تتوافؽ مع معطيات المصالح العامة، وغايات وقيـ المجتمع المنتظـ سياسي  
بعض الظواىر السياسية وامتدادىا إلى الناتجة عف  التفاعالتلمواجية  التخطيط

وىذا االىتماـ  مجتمعات أخرى، وتيديد العوامؿ االقتصادية واالجتماعية لمجتمع آخر.
يفترض اكتشاؼ المستويات الحقيقية لمظاىرة السياسية مف أجؿ الوصوؿ إلى حقيقتيا 

يشير ف .ومدى تأثيرىا الجزئي أـ الكمي، السموكي أـ المؤسسي، الداخمي أـ الخارجي
ويعّرؼ مستوى  ،(22) مصطمح مستوى التحميؿ إلى "موقع وحجـ ونطاؽ اليدؼ البحثي"

التحميؿ باعتباره يتعمؽ بكيفية تحديد األنماط المختمفة لممواقع التي تكمف فييا أو تنبثؽ 
وعمى أساس اختيار وحدة أو  واىر وكيفية التعامؿ البحثي معيامنيا مصادر تفسير الظ

التحميؿ تحقؽ أحد أىـ غايات ووظائؼ التحميؿ السياسي إضافة إلى الفاعمية مستوى 
لمجموع الموضوع أو الظاىرة الذي يتولى التحميؿ تناولو، ويطمؽ عمى الوحدة أو المستوى 
الذي يكوف موضوع التحميؿ السياسي اسـ الفاعؿ السياسي الذي يكوف أحد أطراؼ العالقة 

 .(22) ميو الفروض المفروضةبيف المتغيرات والذي تنطبؽ ع
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، أو نظاـ، أو دولة، ولكؿ ىيئةمفرد، أو سموكي ل ميؿكوف تإف وحدة التحميؿ قد 
 معيا فاعؿمف ىذه الوحدات خصائص معينة ترتبط بدراسة الظاىرة السياسية ومف ثـ الت

ج السياسي أف يتجو الختيار األسموب والمني ؿأو التأثر بيا، وبالتالي يتوجب عمى التحمي
التحميؿ تعييف أحد مستويات  ىنا يفترضالمالئـ لمتعامؿ معيا والكشؼ عف جوىرىا، و 

ا يختمؼ عف دراسة مؤسسة تحميؿ سموؾ سياسي يفرض أسموبً  وأدراسة ف أل ؛التحميؿ
ف دراسة وتحميؿ المواقؼ واآلراء السياسية تختمؼ عف إسياسية أو نظاـ سياسي، كما 

ثار آمعالجة و دراسة وتحميؿ الوقائع السياسية، إضافة إلى أف جوانب تحميؿ أساليب 
الظواىر السياسية تفرض اختيار المنيج المالئـ ليا، بمعنى أف مقتضى مادة التحميؿ 

لكشؼ عف جوىر الظاىرة، كما ومستوياه تفرض أسموب التحميؿ والمنيج المالئـ لمتعامؿ وا
ف غموض بعض الظواىر أو اتساع نطاقيا وارتباطيا مف أكثر مف ظاىرة أو مستوى أو إ

مسمؾ تحميمي بفعؿ عوامؿ ومتغيرات البنية الداخمية والخارجية وتشابؾ الظروؼ السياسية 
 .(20)واالجتماعية واالقتصادية والقانونية والثقافية

و عمى نحو منيجي يرتكز عمى فكرة رئيسة ىي ظير مدخؿ يقوـ في تحميالت
رصد تفاعؿ األداء والعناصر الداخمة في التحميؿ بصورة كمية، فاألنساؽ أو الوحدات 

ألنيا ال تشكؿ حاالت  ؛والمستويات الفرعية تؤخذ بنظر االعتبار في حركتيا وعمميا
الحياة مغمقة أو منفصمة بعضيا عف بعض، وىي تشكؿ بمجموعيا مؤثرات في حركة 

السياسية، ولذلؾ ليس بالوسع أف ندرؾ المواقؼ والقرارات السياسية خارج إطار نسؽ 
التي تمثؿ وحدة التحميؿ القيـ والنظـ التي تشكؿ مجتمع الظواىر الخاضعة لمتحميؿ و 

. وبذلؾ يرى ىذا المدخؿ أنو في حاالت ال يمكف تحديد مستوى أو جانب، (23)النيائية
االعتبار الجوانب األخرى المرتبطة بيا، لما لو مف انعكاسات بمعنى أف يؤخذ بنظر 

مباشرة عمى الظاىرة بكميتيا الشاممة، دوف أف ينفصـ في أسسو وأساليب بحثو عف 
 المنيج أو المسمؾ المالئـ لمتعامؿ مع وحدة التحميؿ النيائي.

إف تركيز التحميؿ السياسي عمى جمع أكثر مف وحدة ومستوى تحميؿ قد يكوف 
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مف ناحية المبدأ، أو حينما تقتضي مادة التحميؿ السياسي التعامؿ معيا والكشؼ  ايدً فم
إذ يصعب تطبيقو في حالة دراسة وتحميؿ عمؿ مؤسسات الدولة والنظاـ  ؛عف جوىرىا

السياسي، فالمنيج المناسب يقتضي التعامؿ مع أدوات تنظيمية وقانونية، في حيف أف 
 أثيراتيا عمى سموؾ سياسي في اتجاه القرار أومعالجة وتمكيف قيمة سياسية وت

فإنيا تستدعي عمى المحمؿ السياسي استخداـ أكثر مف وحدة  ،االنتخابات أو التظاىر
عمى سبيؿ المثاؿ و  ومستوى الرتباطيا وعالقتيا في الواقع ببعض الظواىر السياسية.
معيف،  ـ سياسينظاعندما يركز التحميؿ السياسي عمى مسألة االستقرار السياسي في 

بطبيعة الحاؿ فإف الوظيفة األساسية لمستوى التمثيؿ ىي تفسير لظواىر، فإف تحديد 
مستوى التحميؿ سوؼ يسير وفؽ أحد اتجاىيف، أما مستوى تحميؿ جزئي أو مستوى 

وعمى  .النظاـ كمي إذا ما اتجو المحمؿ السياسي لبحث ديناميات التفاعؿ بيف وحدات
في الرغبة  ناجمة عفكوف تظاىرة عدـ االستقرار السياسي قد ف إسبيؿ المثاؿ 

عمى السمطة مف قبؿ فرد أو حزب أو فئة، فاالستحواذ الفردي عمى السمطة االستحواذ 
 نظاـ السياسيبنية ال ا عف خمؿ فيناتجً و قد يكوف ي، أجزئىو مستوى تحميؿ يكوف 

ألنو  ،كمي وليس جزئي مستوى تحميؿما يمـز وفشؿ مؤسساتو وعدـ الكفاءة، وىذا 
 .(24)يتعمؽ بمستوى تمثيؿ نظامي متعدد الوحدات

 :وظائف التحميل السياسي -اثالثً 

باتجاه فينحو  ،يتخطى التحميؿ السياسي ىدؼ البحث المجرد الرؤية السياسية:. أ
وضع رؤية ذات قيمة عممية موضوعية وشاممة تمكف المستفيد مف التحميؿ مف ضبط 

ا ا وركنً ا وىدفً والتحكـ بو بدرجة واقعية، وبذلؾ تشكؿ الرؤية مقومً موضوع التحميؿ 
دراكً أساسي    لمعانيو وغاياتو. الجيود التحميؿ وكشفً  اا مف أركاف التحميؿ السياسي وا 

وما ىي  ؟وكيؼ يتـ صياغتيا ؟ية التي يبتغييا التحميؿ السياسيؤ ولكف ما ىي الر 
 عوامؿ مصداقيتيا؟
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الناحية المغوية عمى النظر بالعيف، كما تطمؽ عمى النظر الرؤية تطمؽ مف 
 ،(25)بالقمب، والنظر في القمب يعني العمـ والمعرفة بالشيء، أي بمعنى التصور الذىني

 فالمعنى المغوي يشير إلى أف الرؤية ىي تصور ذىني أو ذاتي مبني عمى شعور مسبؽ.
ا أو ا عام  جسد الرؤية موقفً أما المعنى االصطالحي فيذىب إلى أبعد مف ذلؾ حيث ت

ا أو ا أو سياسي  ا أو اجتماعي  عف الواقع سواء كاف طبيعي   اعامً  ا تتضمف تمثاًل ا عامً حدثً 
وينطمؽ مصطمح الرؤية إلى مجاالت واسعة عندما يعّبر عنيا بأنيا التعبير  .(26)افمسفيً 
 اا صالحً ا تحميمي  مكونً  وقد أصبحت الرؤية .(27)قد لألفكار تجاه التطمعات واألىداؼعالم

لقدرتو عمى أداء إجراءات وظيفية ومنظور منيجي في العمـو اإلنسانية السيما في التحميؿ 
الرؤية فالسياسي والمتعمؽ بالظواىر والمواضيع السموكية ذات التصورات واألبعاد الذىنية، 

تطورىا وجذورىا تشير إلى التصورات الفكرية المبنية عمى مناقشة تمؾ التفاعالت وحركة 
وارتباطاتيا ومستويات فاعميتيا وجوانب قوتيا أو إخفاقاتيا، والتي بمجمميا تشكؿ مسار 

فإف الرؤية تمثؿ األساس أو الركف النظري الذي يبنى  ،ومف ىنا التصور وآفاؽ التوقع.
عميو التحميؿ لتحقيؽ مقصده وىدفو، ومف أجؿ بموغ تمؾ المقاصد وتكامميا مع اليدؼ 

مع  المواكبةئي لمتحميؿ الفاعؿ وتجنب مواضع القصور، وإلعطاء التحميؿ قدرة عمى النيا
المتغيرات والتفاعالت لمظاىرة أو الحدث، تعتمد الرؤية عمى مبدأ التقسيـ الزمني أو وضع 

سـ تتمشاىد لمتصورات واألىداؼ التي يتبناىا التحميؿ، وىذه المراحؿ الزمنية أو المشاىد 
لتحميؿ ابالوضوح والمرونة مع ثبات الرؤية وفؽ صياغات معطياتيا، وىذا ما يعطي 

ىـ أركاف ومقاصد اوتتسـ الرؤية التي تشكؿ  .(28) إمكانية وواقعية التطبيؽ والوضوح
مكانية التطبيؽ والقياس  ،التحميؿ السياسي بسمات ميمة تتجسد بالشمولية والواقعية وا 

كما أنيا  لشمولية لألىداؼ التي تصبو في نطاؽ التحميؿ النيائي،فالرؤية يجب أف تتسـ با
االستناد إلى معايير موضوعية وأسانيد متوافقة مع المعطيات والبيانات اي تتسـ بالواقعية 

ة لمقياس يمابمالحظاتيا قلوالمقدمات والحقائؽ، وبالتالي تكوف رؤية متفقة مع معطياتيا و 
ميما كانت توجياتو ىو تحقيؽ استقرار سياسي دائـ  إف ىدؼ كؿ نظاـ سياسي المقبوؿ.

فعمى سبيؿ المثاؿ والرؤية ىنا اليدؼ وىي التي ترسـ في كيفية الوصوؿ إلى ىذا اليدؼ. 
دور األحزاب السياسية في لجزء مف تفاعالت النظاـ والمتمثمة في تحميؿ  ريدأذا ما إ
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في التحميؿ السياسي لسير وعمؿ  االنتخابات العامة لدولة معينة وموقع الرؤية السياسية
األحزاب والتوقع بشأنيا فإف المحمؿ السياسي يبدأ بدراسة الظاىرة الحزبية في تمؾ الدورة 
مف حيث القوانيف واألسس الدستورية، ثـ دراسة نظـ االنتخابات، ودراسة ألىـ األحزاب 

الجتماعي، ومدى مدى حصوليا عمى التأييد ا السياسية وقوتيا المادية والتصويتية، أو
وبالتالي وضع رؤية حوؿ المشاىد المحتممة لميدؼ العاـ الذي قصدت  ،تمثيميـ لممكونات

 إليو األحزاب المتنافسة وىو الوصوؿ إلى السمطة.

تتسـ الظواىر السياسية بالتعقيد وسرعة مستجداتيا مف أزمات وأحداث  التنبؤ: .ب
الداخمية، ىذه السمات تستدعي  تفاعميا المستمر بيف محيطيا الخارجي وبيئتيا

مية القائميف بالتحميؿ السياسي استخداـ نماذج أو تقنيات أو عمميات ترشد في عم
دارة تمؾ األحداث ومواجية  التخطيط، وتسيـ في تحقيؽ قدر مف الفاعمية عف تسيير وا 

ف مف وظائؼ إنتائجيا المحتممة باألساليب العممية في ظؿ األىداؼ المحددة. لذلؾ ف
ساسية ىو التنبؤ، والذي يشير عممية تقدير مدروس مبني عمى أساس التحميؿ األ

دراسة الظاىرة أو الحدث المعني، وتطوره ونموه واتجاىاتو ومداه وقوة ارتباطاتو، 
إضافة إلى إخضاعيا إلى أدوات القياس المالئمة واألمور الطارئة والمستجدات التي 

ويعّرؼ التنبؤ بأنو عمـ  دث خالؿ فترة البحث.يكوف ليا تأثير عمى الظاىرة أو الح
ألنو يستخدـ األساليب والطرؽ  ؛وفؽ التوقع باألحداث المستقبمية، فيو عمـ
ألف الخبرة والحدس والتقدير ليا دور  ؛الموضوعية التي تزيد مف دقة تميزه، وىو فف

وعية . إف استمرار وثبات الظروؼ الموض(29)في اختيار األسموب المالئـ لمتنبؤ
لمظاىرة، وعدـ خضوعيا لمستجدات داخمة وخارجة، يمكف مف التنبؤ بصورة أكثر 

ا، ويقدـ توقعات الوصؼ في المستقبؿ، وأف يؤثر فيو صياغة السياسات ا وثباتً استقرارً 
االفتراضات حوؿ  التخطيط ووضع وفالتنبؤ ىوالقرارات األكثر مالئمة بصددىا. 
فيي  ،خاصة عبر فترات زمنية مختمفة، وبالتاليأحداث المستقبؿ باستخداـ تقنيات 

العممية التي يعتمد عمييا متخذو القرارات في تطوير االفتراضات حوؿ أوضاع 
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وتتنوع أساليب التنبؤ وطرقو بحسب الظروؼ، ومدى المالئمة مع  .(02)المستقبؿ
نبؤ كونيا ا لمتا مالئمً الظاىرة أو الحالة، ولذلؾ عمى المعني بالتحميؿ أف يقدـ أسموبً 

 ويعدمسألة ضرورية، وتساعد عمى االستعداد المسبؽ لمواجية األحداث المستقبمية. 
التنبؤ في الدراسات الطبيعية والعموـ الصرفة أكثر دقة في التحميالت المتعمقة 

 لذلؾو  ،صعب إعطاء ىدؼ نيائييبالدراسات االجتماعية والسيما السموكية التي 
وعمى العموـ ىناؾ عدة أساليب يعتمد عمييا التنبؤ  االفتراضية.وصؼ التنبؤ بالحالة ي

، منيا أساليب كمية تستخدـ الطرؽ البيانية واإلحصائية لموصوؿ إلى تبحسب الحاال
بالمقارنة مع األساليب النوعية التي تعتمد عمى  اتنبؤات ىي أكثر دقة وأكثر تحيزً 

في لى أف السمات العامة لمتنبؤ يمكف أف نشير إو  الحس الذاتي والخبرة والتقدير.
 :(02) بػ التحميؿ السياسي تتمثؿ

حسب قانوف ميؿ التفاعمية العوامؿ استمرار إف أساليب وطرؽ التنبؤ تفترض  .1
 الظواىر لمتكرار.

تعدد المتغيرات المؤثرة، وليذا  بسببمعينة قيـ عادة ماترتبط بإف التنبؤات  .2
 مضموف التنبؤ. في االت متعددةحتمايعتمد وضع 

 إف التنبؤ بمجموعة ظواىر متسمطة ىي أكثر دقة مف التنبؤ المفرد. .3
 فؽ الزمني.ثر باألأتتدقة التنبؤ  .4
 في المستقبؿ.لغرض التنبؤ  صعوبة الحصوؿ عمى المعمومات الدقيقة  .5
 ا لتنفيذ عممية التنبؤ بالوسائؿ العممية الحديثة.التكمفة العالية نسبي   .6
 لى االىتماـ بالحاضر أكثر مف المستقبؿ المبني عمى تنبؤات.ميؿ صناع القرار إ .7

 .(00)التفسير في المغة ىو بمعنى البياف والكشؼ، وفّسره أبانو ووضحو التفسير:. ج
تحميؿ الظاىرة  و يوصؿأ الفيـ، ويمكف لىإ يرشالتفسير العممي لمظواىر واألحداث يو 

والحدث إلى أسبابيا الحقيقية، أي ربط السبب بالنتيجة، ولمتفسير مردود إيجابي يمكف 
مف إعطاء األدوات الحموؿ الممكنة لمتحكـ بالظاىرة، والحدث وفيـ دقيؽ  المحمؿ
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بنية معرفة األسباب الحقيقية النتشار العنؼ في مثال للألحداث والتفاعؿ معيا، ف
مف جتمع الم ذلؾمعالجتيا في طرؽ انتشارىا و ف مف تحديد عوامؿ تمك معيف مجتمع

يؿ السياسي يتطمب الكشؼ عف حمفإف الت ،وفي ىذا السياؽ قبؿ النظاـ السياسي.
العالقات والروابط القائمة بيف الظواىر واألحداث المرتبطة والمحركة لمسموؾ السياسي 

يتحقؽ مف خالؿ الكشؼ عنيا  وبيف الوقائع والعوامؿ المحيطة بيذا السموؾ، وىذا
مكانية قياـ التحقؽ منيا. إف تطور المعرفة العممية وفرت أساليب وطرؽ والحؽ  وا 

ا مف متحميؿ والتفسير مف أجؿ إعطاء واقع منيجي ومنظـ لمظواىر واألحداث انطالقً ل
وقائع محددة ودقيقة، وذلؾ بيدؼ البحث عف تفسيرات يطبعيا االستمرار مف جية، 

إف مسألة التفسير ال تنحصر في مياـ  .(03)البياف في نسقيا مف جية ثانيةوالدقة و 
نما ارتبطت تاريخي   حيث رافقت اإلنساف في الحاجة  ،اعمومً  ا بالمعرفة البشريةالعمـ، وا 

فإف السمات األساسية  ،والرغبة في فيـ نفسو وبيئتو والظواىر المحيطة بو، ولذلؾ
 .(04)يتحدد بػ  المنيج العممي ط واصوؿشرو لمتفسير في االستخدامات وفؽ 

 إف التفسير يتحدد في مكاشفة ورصد الدينامية المتولدة مف الظواىر واألحداث. .أ 
ذا طابع  افإنو يبقى تفسيرً  ،إف التفسير يتخذ مظير التحميؿ والتشخيص، ومف ثـ .ب 

 تأويمي.
 إف التفسير ييدؼ لإلحاطة بالظواىر واألحداث غير السوية واالضطرابات .ج 

 .زماتواأل
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 المبحث الثاني

 المنهجية في التحميل السياسي

التحميؿ السياسي مف حيث المبدأ ىو نشاط عممي منظـ قائـ عمى األسس 
والتفاعالت العممية ييدؼ إلى استخالص نتائج موضوعية تخص الظواىر واألحداث 

أىمية بالغة ويكتسب التحميؿ السياسي  .(05)اا وخارجي  داخمي  السياسية التي تجري 
يساىـ في رفد قائـ عمى أسس منيجية رصينة ا ا موضوعي  عممي   ابوصفو أسموبً 

الجوانب المعرفية المستويات العممية ومراكز صنع القرار السياسي بمجموعة مف 
موضوعية لمتعامؿ مع الظواىر  والمبادئ والحموؿ والخيارات وتقديـ حمواًل التفسيرات و 

فرازاتيا وت حقيؽ خطوات موضوعية لموصوؿ إلى حقائؽ عممية توظؼ السياسية وا 
لمتعامؿ مع الوقائع التي تفرزىا تمؾ الظاىرة أو تفسر جوانبيا أو لوضع توصيات 
لمتعامؿ المستقبمي لتفادي تأثيرىا السمبي في ظؿ عالـ باتت متغيراتو وأحداثو متداخمة 

 .ومتشابكة وسريعة التأثير في جوانب الحياة المجتمعية كافة

 :نهجية لمتحميل السياسيالبنية الم -ولأ

الى البنية المنطقية إلجراءات البحث والتحميؿ العممي يشير تعبير منيجية 
كونيا تشمؿ عمى التقنيات التي تجمع مواد البحث والتحميؿ لموصوؿ إلى نتائج محددة 

وتطويع وفؽ أطر ومجموعة أسس يقوـ عمى أساسيا اىتماـ المختص بدراسة الظاىرة 
متغيراتيا وتفاعالتيا عف طريؽ المنيج، ولذلؾ يقاؿ أف العمـ بمنيجو ال 

وأساس المنيجية ىو العمـ الذي يعني طريقة منيجية في جمع وتنظيـ  .(06)بموضوعو
المعمومات وصياغة الفرضيات والروابط بيف السبب والنتيجة واستخالص التعميمات 

قة ما بما يمكف يعف مجيوؿ أو برىنة حق في النتائج بشكؿ مبادئ أساسية والكشؼ
مف إصدار التعميـ العممي المناسب. وتتميز المنيجية السياسية بالجيود الصادقة إلى 
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إقرار الوقائع باستخداـ التنظيـ السميـ لسمسة األفكار وتفسير الوقائع وتحميميا وصنع 
واىر السياسية األنماط السياسية، ولذلؾ يتـ وصؼ المنيجية في دراسة وتحميؿ الظ

بمعنى دقيؽ مف خالؿ حصرىا في عمميات فكرية عقالنية منضبطة تيدؼ إلى معرفة 
أما المنيج فيو استراتيجية عامة تعتمد عمى مجموعة مف األسس  .(07)الواقع السياسي
أو ىو  ،(08)يا الباحث في تحقيؽ أىداؼ العمؿ أو البحث العمميبيد تقوالقواعد التي ي

طريؽ كشؼ الحقيقة في العمـو بواسطة مجموعة قواعد عامة تييمف عمى سير العقؿ 
فالمنيج إذف ىو مجموعة مقننة مف  .(09)وتحدد عممياتو لموصوؿ إلى نتيجة معمومة

األدوات التي تستخدـ وفؽ قواعد إجرائية محددة متفؽ عمييا مف قبؿ المجتمع العممي 
ة خاصة بيذا المجتمع، ويرسـ عالقاتو المختمفة مع نيا تشكؿ لغإالمحترؼ، بحيث 
المنيج ىي عبارة عف نظاـ يحدد العالقات الممكنة وغير  ولغةمجتمعات مينية 

  .(32)الممكنة في عممية اإلنتاج المعرفي

إف الرغبة في التوصؿ إلى تحميؿ عممي يستمد معطياتو مف الدقة والتعميـ 
إلى  * ة، فما وصمت إليو، قد دفع عمماء السياسةواإلثبات الذي مّكف العموـ الطبيعي

البحث المستمر عف وسائؿ التحميؿ المستخدمة في الحقوؿ األخرى واالستناد إلييا في 
التحميؿ السياسي، وتقديـ تحميؿ واقعي وعممي لمشكالت العالـ، والتنبؤ بمستقبؿ تمؾ 

المناسبة ليا مع تطور  المشكالت، وبناء نموذج قادر عمى التعامؿ معيا، ودفع الحموؿ
رساء المنيجية العممية لدراسة وتحميؿ الظاىرة  .(32)الزمف وفي إطار التطور وا 

اتجاىات منيجية عممية واقعية، ركز األوؿ منيا عمى  ةالسياسية، فقد برزت ثالث
التصدي لمواقع في ضوء المالحظة والتاريخ، في حيف لجأت الثانية إلى عمميات عقمية 
معينة تبدأ بالفرض العقمي لشؤوف الظواىر لتنتقؿ إلى البرىاف وتنتيي إلى المنطوؽ، 

ي الذي يركز عمى دراسة الظواىر ظير االتجاه الثالث أو االتجاه العممي التحميم اوأخيرً 
ثـ تحميميا والكشؼ عف عالقة السبب وأثره، ومف ثـ ما  فباعتبارىا مادة التحميؿ م

تجري عميو ىذه الظواىر مف حتميات، وىذه العممية المفرطة ىو مجاؿ تطور الظواىر 
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كؿ السياسية الذي استمد التحميؿ السياسي معطياتو وأبعاده منو لفيـ وحؿ معظـ المشا
  .(30)السياسية النظرية والتطبيقية

إف النظرية السياسية في سيرورتيا الزمانية القديمة والوسيطة والحديثة 
والمعاصرة قد أفرزت في تفاعميا وتكوينيا مجموعة األدوات الفكرية والنظـ والقيـ التي 

جراءات البحث والتحميؿ، وكذلؾ أرست دعائـ قؿ المنيج العممي لمح تحكـ أساليب وا 
ألنو  ؛فمنذ نشأة الجماعة البشرية واإلنساف منشغؿ بالسياسة .(33)السياسي بمجممو

يفكر بالنظاـ األصمح لمحكـ، ومع االنتقاؿ مف األساطير والفمسفات التصورية 
ا عف سعي اإلنساف لتجسيد تطمعاتو السياسية والتجريب ظير عمـ السياسة تعبيرً 

والقيادة السياسية والسموؾ السياسي  ؛لسياسيةالمثالية وفي الوقع، أي في السمطة ا
والتنظيمات والمؤسسات السياسية.وكاف التقريب بيف الفكر السياسي والحياة السياسية 
رىف يفيـ حقائؽ السياسة واكتشاؼ جوىرىا وقوانينيا عمى نحو وضعي بجيود 
ة اإلنساف في البحث عف الفيـ وليس كما يتصور، وىنا أوجدت النظرية السياسي

وأصبحت السياسة عمـ موضوعي، وتطورت الجيود البحثية فأنتجت النظريات 
وتعددت المناىج البحثية التحميمية، وطورت األدوات التي أضافت إلى عمـ السياسة 

وبذلؾ أخذ يستند التحميؿ السياسي إلى المعرفة في المسائؿ السياسية  .الؿقذاتية واست
التي يدور التفكير فييا لمجابية عدـ اليقيف بطريقة مفيدة بحيث نستطيع أف نبحث عف 

عف البحث عف الحموؿ الكاممة أو المثالية التي قد  نتائج وحموؿ مرضية لممشاكؿ بداًل 
 .(34) رية والماديةتكوف تكمفتيا باىظة مف الناحية البش

إف االنتقاالت الفكرية والتطورات المعرفية لعمـ السياسة عمى المستوى الكمي، أي 
منذ االعتماد عمى فمسفة األخالؽ في عصر التنوير إلى بداية المرحمة التقميدية بعد القرف 
التاسع عشر واالعتماد عمى المدارس القانونية والمؤسسية والتاريخية وغيرىا في التحميؿ 

ت لمتحرر مف التقميد السائد واالنغالؽ عف العمـو األخرى في تفسير السياسي قد ميد
الظاىرة وتحميؿ أبعادىا وجذورىا ونتائجيا، فكانت اإلنتاج المعرفي بعد الحرب العالمية 
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الثانية يتسـ بالتحوؿ الكبير الذي طرأ عمى الحقؿ السياسي في تحقيؽ نتائج مذىمة في 
مـو الطبيعية، وساىمت في ترقية اقترابات جديدة، تقميد المناىج المعموؿ بيا في الع

بسبب اعتمادىا  اأخرى لمبحث والتحميؿ، وانتشرت مناىج غير مألوفة سابقً  اووضعت طرقً 
عمى المنطؽ العممي، ومف ثـ تـ تقويـ ىذا االتجاه ليتماشى مع الواقع مف خالؿ اعتماد 

وف أماـ معالجة مباشرة لمظواىر التعددية المنيجية وعدـ إحداث قطيعة معرفية شاممة لتك
لما يناسب القدرة التفسيرية  االسياسية مف خالؿ االعتماد واالىتماـ بمشاكؿ المجتمع وفقً 

ولعؿ ذلؾ يرجع إلى تعقد الظاىرة  .(35)لمظواىر السياسية الجديدة والتحديات التي تفرزىا
أخرى في المسببات  السياسية وتشابكيا مع عناصر متعددة ومتغيرات متداخمة مع ظواىر

وكذلؾ عدـ االستقرار والثبات قد يحوؿ دوف تحقؽ الموضوعية شأنيا شأف العمـو  ،والنتائج
ف التراكـ المعرفي والعممي لحقؿ السياسة قد ساىـ في إيجاد إاإلنسانية بصورة عامة، إال 

األخرى ا عف غيره عف العمـو مميزات تحدد لذاتو وموضوعو مناىج نوعية تختمؼ نسبي  
رغـ أف المحصمة  .(36)بيدؼ تكييؼ ظواىره إلى المالحظة والتجريب والتفسير العممي

النيائية لمتحميؿ السياسي استمر يواجو عقبات في تطبيؽ المناىج العممية لدراسة الظواىر 
 وذلؾ بسبب: ؛السياسية

تعدد مستويات وامتدادات الظاىرة السياسية في تفاعميا، فقد تكوف الظاىرة  .1
لعواقب مجتمعية متنوعة اقتصادية وثقافية ونفسية  وفاعاًل  االسياسية مسببً 

وليس تأثير مع ذلؾ  اداخؿ المجتمع، ومف جانب آخر قد يكوف التفاعؿ تأثرً 
ا، ولذلؾ فإف يكوف الفاعؿ والمسبب بالضرورة سياسي   اإذ ليس دائمً  ؛السياؽ

اعتماد مناىج غير المعتمد في ىذا التعقيد والتنوع يدفع بالمحمؿ السياسي إلى 
 .(37)إطاره المصرفي الخاص

ديناميكية الظاىرة السياسية وسرعة التحوؿ في مكوناتيا ونتائجيا يجعؿ مف  .2
الظاىرة المدروسة تدخؿ في إطار التاريخ والعودة المستمرة إلى مكوناتيا 

ا عممي   اوتفاعميا لرصد العوامؿ المتغيرة وىو ما يجعؿ التحميؿ ال يشكؿ تنبؤً 
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 .(38) ايفيد في التأثير عمى الظاىر حيف وقوعيا زمنيً  ا أو تقديـ تحمياًل دقيقً 
عدـ تجانس الظاىرة السياسية كونيا تتأثر بالتدخؿ السموكي، وكذلؾ حالة  .3

تتنوع وقائعيا وعوامؿ تكوينيا، وبالتالي يكوف المجيود العممي لتحميؿ أحداثيا 
ا، إذ تباع إجراءات منيجية خاصة نسبي  تعدد بمستويات الظاىرة، وابيتأثر 

يؼ جميع تمؾ المستويات ضمف الفئات المتجانسة مثؿ الظواىر صنيصعب ت
الطبيعية القائمة عمى أساس التجانس ووحدة الطبيعة، فتكوف صعوبة التحميؿ 
في كيفية الحصوؿ عمى تعميمات واستخراج القوانيف التي تحكـ الظاىرة 

 .(39)وأحداثيا المتفرعة عنيا
صعوبة استخداـ التجريب في مجاؿ الظاىرة السياسية ومحدوديتو، وىذا نابع  .4

مف تكاليفو الباىظة التي ترجع إلى عوامؿ كثيرة قد ال يفمح التحميؿ والتنبؤ 
ف إحدى مستويات الظاىرة السياسية في الشؤوف التي إالتوفيؽ بينيا، حيث و 

يكوف التجريب خارج إطار تيـ التعامؿ الخارجي وصنع القرار السياسي قد 
 .(42)المجيود العممي المنطقي

صعوبة التقيد بضوابط الموضوعية والتجريد والحيادية خارج إطار الفكر  .5
والوعي السموكي، وىو ما يجعؿ التحميؿ السياسي ذا قيمة معرفية نسبية، في 
حيف أف تحقيؽ نتائج خارج إطار المعتقدات، والذاتية المعتدلة والمتجردة 

 .(42)لمتعميـ وفؽ الصيغة العممية خارج إطار الغايات يصبح التحميؿ قاباًل 

ورغـ كؿ ما تقدـ حوؿ الظاىرة السياسية، فإف عمـ السياسة استمر 
بالتطور، وتحديد موضوعو، وبناء مناىجو وتقنيات التحميؿ السياسي التي تخضع 

بصفة عامة، أو  لكؿ األسس والركائز المعتمدة في مجاؿ الدراسات االجتماعية
التي تتفؽ مع طبيعة موضوعو، لذلؾ اتسمت المناىج التحميمية بالتنوع والتعدد رغـ 
أف الظاىرة السياسية واحدة، حيث اقتضت معرفة وتقنيات البحث والتحميؿ 
السياسي اإللماـ بكافة امتدادات الظاىرة السياسية وتشابكيا مع تفاعميا المجتمعي، 
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حيط بالظاىرة السياسية أصبح االعتماد عمى منيج ثابت ولتعدد العناصر التي ت
لمتحميؿ ال يقدـ النتائج الكاممة حوؿ جوىر الظاىر، وبذلؾ فإف التحميؿ السياسي 
لكي يعالج المشاكؿ الناتجة في الظاىرة السياسية في تفاعميا، عميو أف يعبئ كؿ 

بسيا أو يتبناىا ما يستطيع تعبئتو مف مفاىيـ وطرؽ بحث مختمفة يبمورىا أو يقت
 .(40)عف العمـو األخرى لمعالجة موضوعاتو عمى نحو شامؿ

رغـ أف موضوع تصنيؼ المناىج أو الزعـ بوجود منيج خاص بعمـ السياسة 
قد تبدو أوؿ وىمة معضمة عممية وموضوعية ترجع في أسبابيا إلى حداثة نشأة عمـ 

ا بسبب تعدد استخداـ وثانيً السياسة بصورتو المستقمة عف فروع العموـ االجتماعية، 
معايير التصنيؼ مف قبؿ المصنفيف الذيف أنتجوا في سياؽ أعماليـ أنظمة تصنيفية 
متعددة تتميز بتداخميا مع بعضيا البعض وتشابكيا بصورة معقدة يصعب فصؿ 

ف ما يقاؿ عف حجـ تمؾ المعضمة أف نظاـ التصنيؼ إ. إال (43)إحداىا عف األخرى
عممية التحميؿ والبحث والخطوات الموضوعية بكؿ ما تتضمنو  ليس أكثر أىمية مف

مف قواعد وآليات محددة، ووسائؿ وأساليب تنظيمية، واستخالص النتائج، وتقديـ حموؿ 
وتفسيرات مستقبمية، والتي تكرست عبر مراحؿ التطور التي قطعتيا العمـو 

ومناىجيا واألسس التي االجتماعية، واستفاد منيا عمـ السياسة واستعاف بمعظـ طرقيا 
يرتكز عمييا، وبذلؾ فإف اعتماد المحمؿ أو الباحث السياسي عمى منيج معيف لبحث 
ظاىرة أو حدث أو أزمة والتزامو بقواعده وآلياتو تعد الضمانة الوحيدة واألكيدة 

 .(44)الموضوعية وعممية التحميؿ السياسي

 :معيار تصنيف مناهج التحميل السياسي -اثانيً 

ا إلى ما تقدـ، فإف التحميؿ السياسي بغية وصولو إلى نتائج ومخرجات واستنادً 
ناجعة ومؤثرة في عرض الوقائع وتفسير األحداث والظواىر واألزمات السياسية، فإنو 
يرتكز عمى األسس المنيجية المستحدثة في عمـ السياسة مع بعض الميارات الفكرية 
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لدراسات والتحميالت مف قبؿ القائميف بالتحميؿ، لذلؾ والذىنية والسموكية التي تمزج بيف ا
سوؼ تتناوؿ أىـ المناىج المستخدمة في عمـ السياسة وفؽ تصنيفات الباحثيف، ومف ثـ 

مف  اتتناوؿ أىـ المناىج التي تتطابؽ مع أشكاؿ وأنواع التحميؿ السياسي وغاياتو انطالقً 
معينة يتـ التعامؿ معيا المحمؿ أو مبدأ أف لكؿ حدث أو ظاىرة أو مشكمة منيج وأدوات 

يذىب الباحثوف في الباحث حسب خبرتو، وطبيعة الموضوع، والغاية المستيدفة. و 
مؤشرات تصنيفية اتجاىات و ضع و تحديدىـ وتصنيفيـ لمناىج التحميؿ السياسي عمى 

 أىـ تمؾ االتجاىات بػ:وتتجسد  ضمنيا مناىج عممية متعددة ومتداخمة

 ىذا المعيار إلى: وفؽتقسـ مناىج التحميؿ السياسي : معيار الحداثة أ.
رتكز عمى تحميؿ الواقع واالتجاىات المستقبمية بناًء تي تالو  ة:ىج التقميدياالمن .1

عمى تداخؿ الحقائؽ والقيـ في التحميؿ السياسي، فيو يركز عمى الطرؽ 
المثمى لمتوصؿ إلى صيغة عمؿ مستقبمية يمكف مف خالليا تقديـ منظور 
سياسي أكثر قدرة عمى التفاعؿ مع األحداث والتغيرات. ولعؿ أبرز المناىج 

 .(45)التقميدية تتمثؿ بالمنيج القانوني والتاريخي والفمسفي والوظيفي
لما أحدثتو مف تطور  االمناىج الحديثة: وىي التي تسمى بالمناىج الثورية نظرً  .2

مف استعماؿ  ارية بداًل في استعماليا لممناىج األمبريقية التجريبية واالختب
المناىج الوصفية، وتتجسد أىميا بالمدرسة السموكية التي نطقت مختمؼ 
العموـ االجتماعية وعمـ اإلحصاء والرياضيات وأدوات القياس التحميمي مما 

ا مف جعمو وراء بناء النماذج النظرية المعاصرة لمتحميؿ العممي، وأحدث تغييرً 
فقد تركز جيد ىذا االتجاه بدراسة  تحميؿحيث المادة والمنيج وأدوات ال

وىكذا تتركز مادة  .(46)النشاطات المنبعثة مف الظواىر السياسية المتفاعمة 
المعرفة السياسية بدراسة نشاطات السياسة المنبعثة مف الظواىر السياسية 

أنماط تمؾ النشاطات في الحياة السياسية وفي إطار  ؿالمتفاعمة، ومف ثـ تحمي
التمييز بيف ما ىو كائف وما ينبغي أف يكوف مف خالؿ أدوات التحقؽ العقمية 
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قد ظؿ تطبيؽ و  درجة عالية مف الوضوح والدقة. ىوالتقنية لتقديـ تحميؿ ذ
عمى جوانب معينة مف  االسموكية محدودً الحديثة والسيما مجاؿ المنيجية 

ة السياسية، والسيما التي تتوافر فييا المعطيات الكمية التي يمكف قياسيا الحيا
اإلنساني وتجاىؿ  شعورالوتقدير حجميا، إضافة إلى تركيزىا الشديد عمى 

نشاطات المؤسسات وتجاىؿ النظرية والقيـ ألغراض التحميؿ والبحث 
تجاوز  ولذلؾ برزت منيجية جديدة سميت ما بعد السموكية حاولت ،التجريبي

الغموؿ بالتجريبية والدخوؿ في اتجاه جديد توفيقي يجمع القيـ والنتائج التجريبية 
ا لمتحميؿ السياسي ا لمتناقضات، وإلمكانية إعطاء تعميمات محايدة عممي  إدراكً 

مف خالؿ ربطو بمجموعة األىداؼ االجتماعية العامة وبالتوازي مع البعد 
 . (47)النظري لمظاىرة السياسية عامة 

 :المناهج الكمية والكيفية ب.

معرفية ذات طبيعة متمايزة، رغـ وجود اختالفات  تشكؿ ىذه المناىج حقوالً 
وفروؽ نظرية وعممية، إضافة إلى أف لكؿ منيا أسسو الخاصة التي يستند عمييا 

ف لكؿ منيما أسموبو المتميز مف التحميؿ والتفكير والميارة إويستمد منيا وجوده، كما 
العقمية.فاألغمب عمى التحميؿ القائـ عمى األسس الكمية، إنو يستند عمى أسس 

واألشكاؿ  ة ناتجة مف األرقاـ والمعادالت والنسب المئوية والجداوؿنصير معرفية، 
ف إكما  .(48) والمدلوالتالرياضية والمخططات البيانية مف أجؿ الوصوؿ إلى النتائج 

ا يحتـ وجود معرفة ونظريات ومعمومات حوؿ الموضوع أو التحميؿ كمي   استخداـ
ا، الظاىرة محؿ البحث والدراسة، إلى جانب توفر مقاييس ثابتة وصادقة إحصائي  

وبالتالي يمكف القوؿ أف االتجاه الكمي في التحميؿ يتيح كمية مف البيانات ذات 
ميـ، رغـ وجود مثالب التحيز مف قبؿ المحمميف والباحثيف في أي مرحمة اإلمكانية لمتع

فيو يسعى  ،أما التحميؿ الكيفي .(49) مف مراحؿ التحميؿ لموصوؿ إلى نتائج محددة
إلى العمؽ في التحميؿ أكثر مف السعي لمكمية في البيانات، فيو منيجية بالمشاركة، 
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وييدؼ إلى جمع بيانات غير إحصائية عف المشاكؿ والقضايا، أي ىو يعني بالفيـ 
الموضوعي والعميؽ أكثر مف التركيز عمى األنماط، فالنتائج المستحصمة تنتج مف 

والمواقؼ والصور والوثائؽ واالتصاالت... الخ. أي بمعنى المالحظة وتحميؿ األحداث 
أف التحميؿ وفؽ ىذا االتجاه الكيفي يكوف ضمف اإلطار والسياؽ الذي تجري فيو 
نما يتـ التحميؿ مف خالؿ استقراء  الظاىرة دوف الحاجة إلى إجراء مقاييس تجريبية، وا 

 .(52)البيانات والمشاىدات والمقابالت

 :ة الفعمية لمتحميلمن حيث القدر  .ـج

المنيج االستنباطي: ىو االستدالؿ العقمي المبني عمى مسممات أو نظريات  .1
يتـ استنباط منيا ما يتعمؽ بالجزء أو الظاىرة المراد بحثيا. فاالستنباط ينطمؽ 
مف التجريد ليصؿ إلى الواقع مف خالؿ اشتقاؽ القضايا اإلجرائية التي تميد 

أي بمعنى أف نتائج التحميؿ تتـ عبر سمسمة مف لمفروض القابمة لالختيار، 
المقارنة والقياس بيف المبدأ العاـ أو النظرية وبيف النتائج المبحوثة، وبالتالي 

دي إلى نتائج صحيحة، والعكس ما تؤ  افالمقدمات الصحيحة والمنطقية غالبً 
عمى االنتقاؿ إلى عمميات التعميـ التي  نيجوبذلؾ يساعد ىذا الم صحيح،

 .(52)كـ بالظواىرتتح
المنيج االستقرائي: وىو المنيج المبني عمى مالحظة جزئيات الظواىر وتعميـ  .2

ىذه النتائج عمى الظاىرة الكمية، وىو المنيج المبني عمى أساس المالحظة 
المنظمة لجزئيات الظواىر المراد تحميميا، وتعميـ النتائج عمى الظاىرة الكمية 

لالنتقاؿ  ئياب المالحظة وجمع البيانات واستقرابشكؿ تعميمات، فيو يتبع أسمو 
وليذا  تعميميا وتحويميا إلى فوائد عامة،إلى الحكـ عمى جميع الجزئيات و 

اري مف خالؿ باالتجاه أساسو الرياضي، حيث يعتمد التنبؤ والتفسير االخت
التعميـ لكؿ الحاالت المشابية، ومف وصوال الى استقراء الواقع بكؿ جزئياتو 

ىذا المنيج في التحميؿ السياسي مع  دمجالمنظور الحديث وفؽ تـ ىنا ي
 .(50)االستنباط في استدالالتو العقمية
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 :المقارنة د.

تشكؿ المقارنة أحد أىـ النشاطات العممية والفكرية التي استخدمت منذ القدـ 
االجتماعية في جميع العمـو االجتماعية، وحتى الطبيعية، وتقوـ المقارنة في العموـ 

 استخدمت. وقد (53)تحقؽ الكثير مف وظائفياي العموـ الطبيعية، وقد مقاـ التجربة ف
المنيج المقارف لمدراسات السياسية في الفكر اليوناني القديـ، وامتدت لتشمؿ  إسيامات

استخدـ المنيج المقارف بعض المفكريف كما القروف الوسطى والحديثة والمعاصرة.
وقد احتمت المقارنة مكانتيا العممية والسيما  .(54)خمدوف والفارابي المسمميف مثؿ ابف

وذلؾ لشموليتيا عمى مستوى التحميؿ السياسي سواء تعمؽ  ؛في مجاؿ العموـ السياسية
األمر بالوصؼ وصياغة النماذج أو عمى مستوى التفسير، فيو منيج يرتكز عمى 

أساس دراسة ظواىر متشابية أو منظور تتقاطع فيو حقوؿ معرفية متعددة قائمة عمى 
 عبرختالفات في موضع أو أكثر لال ـ. أو ىي تحميؿ منظالمجتمعمتناظرة في 

جد مبرراتو في المتشابيات واالختالفات التحميؿ المقارف يورغـ أف  مجتمعيف أو أكثر.
الى لمخروج بنتائج عامة ومعبرة عف الواقع، فإف العديد مف الباحثيف مازاؿ يوجو النقد 

متحميؿ المقارف في قدرتو عمى إيجاد أسس العالقة والمتغيرات التي النماذج المعرفية ل
 .(55) تتحكـ في مسار الظاىرة أو الظواىر المتشابية

 :القياس.ــه
ضي التحميؿ العممي لمظواىر السياسية استخداـ األدوات والتقنيات التي تيق

بمعرفة عممية لمحصوؿ عمى البيانات تتناوؿ البنية األساسية لمموضوع أو الظاىرة 
ا لمتوصؿ إلى نتائج متحقؽ منيا بموضوعية، وأحد تمؾ األساسية ومعالجتيا عمميً 

الوسائؿ ىو إمكانية إيجاد قياسات صادقة يمكف االعتماد عمييا لقياس الظواىر 
 ويشير القياس بصورة عامة إلى .(56)السياسية مقارنة بما يستخدـ في العموـ الطبيعية

تحديد خصائص الظاىرة المراد قياسيا وتقديرىا بشرط أف تكوف قابمة لممالحظة 
ف المفاىيـ السياسية واالجتماعية إوالقياس، فتكوف ىناؾ وسيمة محددة لقياسيا. وحيث 
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مفاىيـ عامة ومجردة، فإف أولى الخطوات ىي تحديدىا بطريقة تجعميا ممكنة 
أىميتيا لمتحميؿ السياسي كونيا تعد األداة ة لمقياس. ومف ىنا تنبع ضعلممالحظة وخا

وفي  .(57)األساسية لمربط بيف االفتراض النظري والواقع الذي تستيدؼ تحميمو وتفسيره
مجاؿ الظواىر السياسية يفيـ التحقؽ أو القدرة عمى القياس عمى أنو فقط ما يعرؼ 

... الخ، والتي بالقياسات البينية مثؿ تمؾ المستخدمة لقياس عدد السكاف والمساحة
تستخدـ في قياس بعض الظواىر ذات الصمة باالختالفات بيف األنظمة السياسية مثؿ 
نسبة المشاركيف في االنتخابات، في حيف أف االتجاه الغالب في التحميؿ السياسي ىو 

مف( التي  أقؿ –مساوي  –لتقديرات )أكثر مف  االركوف إلى القياسات الترتيبية وفقً 
 اداـ وسائؿ قياس كمية قوية لمتفاعؿ مع البيانات، وبالتالي تسيؿ كثيرً تساىـ في استخ

مف قياـ تحميؿ نسبي قائـ عمى تدفؽ المعمومات المتعمقة بالظاىرة الخاضعة 
ويشير ىذا النوع مف المناىج العممية لمتحميؿ إلى طبيعة التطورات  .(58)لمتحميؿ

ستو الثورة السموكية مف تحوالت في واالنتقاالت في بنية عمـ السياسة والسيما ما كر 
مجاؿ إعادة الصياغة العممية لمعموـ السياسية ونقميا مف الدراسات المعيارية والشكمية 
إلى دراسات عممية تجريبية تقر بالتفسير العممي لمظواىر السياسية، والذي بموجبو 

واىر أصبح النظاـ السياسي أداة تحميمية تنطبؽ عمى العديد مف المواضيع والظ
السياسية المعبرة عف األشكاؿ المختمفة لوجود وممارسة السمطة مف حيث منطمقيا 

 األيديولوجي والقائميف عمى ممارستيا، أو اإلطار المؤسساتي المنظـ ليا.

يدؿ ىذا التنوع في المناىج العممية لمتحميؿ السياسي  فإف ،ا الى ماتقدـواستنادً 
 طبيعة التطور واالنتقاالت في بنية عمـ السياسة، وما شيده مف تحوالت في عمى

لى إلعمـ السياسة ونقمو مف الدراسات المعيارية والشكمية الصياغة العممية  عادةإمجاؿ 
صبح بموجبو أوالذي  ،دراسات عممية تجريبية تقر بالتفسير العممي لمظواىر السياسية

نطبؽ عمى العديد مف الظواىر المجتمعية المعبرة عف داة تحميمية تأالنظاـ السياسي 
 و الفاعميفأيديولوجي شكاؿ المختمفة لوجود وممارسة السمطة مف حيث منطمقيا األاأل
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يوجو وفي ىذا اإلطار أصبح التحميؿ السياسي . طار المؤسساتي المنظـ لياو اإلأ
لشاممة لمعمميات مواقع السياسي وشبكة التفاعالت التي تمثؿ األسس ااىتماماتو ل

 .(59)السياسية الخاصة بالنظاـ السياسي داخؿ المجتمع
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 المبحث الثالث

 في التحميل السياسي نثروبولوجيا السياسيةال  إسهامات

 :نثروبولوجيا السياسيةال ماهية  -وًل أ

تعّرؼ األنثروبولوجيا بكونيا العمـ الذي يتجو لدراسة اإلنساف مف حيث ىو 
يعيش في مجتمع تسوده نظـ وأنساؽ اجتماعية في ظّؿ ثقافة كائف عضوي حي، 

ا ىو العمـ الذي يدرس ا وكذلؾ أيضً ا محددً معّينة ويقوـ بأعماؿ متعددة، ويسمؾ سموكً 
عمى تطوره عبر التاريخ  اويحاوؿ التنبؤ بمستقبؿ اإلنساف معتمدً  ،تطور الحياة

ا، يدرس اإلنساف وسموكو متطورً ا اإلنساني الطويؿ، ولذلؾ تعد األنثروبولوجيا عممً 
ومع دخوؿ األنثروبولوجيا مجاؿ القرف العشريف،  .وأعمالو ضمف منظومة مجتمعية

طرأت عمييا تغّيرات جوىرية في  بأحداثو وتغّيراتو العممية واالجتماعية والسياسية،
موضوعيا ومنيج دراستيا، حيث تخّمت عف المنيج النظري وأخذت بالمنيج التطبيقي 

بينيا وبيف منظومة  بارىا ظاىرة عممّية، إضافة إلى تحديد عالقة التأثير والتأّثرباعت
العموـ االجتماعية واإلنسانية األخرى. حيث أصبحت النظرة الشاممة تمّيز المنيج 

ميما كانت طبيعتو وأىدافو، دراسة  األنثروبولوجي، الذي يتطّمب دراسة أي موضوع
ختمفة، وبتمؾ التفاعالت المتبادلة بيف أبعاد ىذا كمّية متكاممة تحيط بأبعاده الم

 .(62) الموضوع وجوانب الحياة األخرى السائدة في المجتمع

فراغ وانما في تفاعؿ مستمر  يعيش فى نساف بوصفو كائف اجتماعي الفاإل
مع البيئة المحيطة، لذلؾ األنثروبولوجيا السياسية تناوؿ بالدراسة أثر المتغيرات 

وتطور أنظمة الحكـ في  ،لحضارية في تشكيؿ بنية السمطة السياسيةاالجتماعية وا
فالنظـ االجتماعية والعناصر الحضارية مف وجية نظر ىذا الميداف ،المجتمع

)متغيرات(، وأمور السياسة وشؤونيا عوامؿ تابعة تتأثر بالعوامؿ االجتماعية وتتغير 
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 ات السياسية يتطمب تحمياًل فإف أي فيـ دقيؽ لمنظـ والمؤسس ،وعمى ىذا ،بتغيراتيا
وتتصدى األنثروبولوجيا  .لعناصر التغير في المجتمع اورصدً  ،لمرتكزاتيا المجتمعية

، وتستخدـ مفاىيـ تحميمية تترابط مع منظومة العمـو وميمةالسياسية لموضوعات كثيرة 
داة أفيي  .االجتماعية األخرى، وبخاصة مع مفاىيـ عمـو االجتماع والسياسة والتاريخ

نيا أتحميؿ ودراسة شتى المؤسسات والممارسات التي تحقؽ حكـ الناس فضال عمى 
  .(62)داة لتحميؿ نظـ التفكير والرموز التي تستند عمييا أ

األنثروبولوجيا السياسية ىي احدى الفئات الفرعية التي أنتجتيا األنثروبولوجيا 
 باعتبارىا السياسية، وبولوجيااألنثر  تأسيس الكالسيكية في فترة ما بعد الحرب ويرجع

 كبيرة أولت أىمية حيث البريطانية، االجتماعية لمتحميؿ إلى األنثروبولوجيا ميدانا
 ىو ساساأل دراستيا ميداف فكاف ،التحوؿ في العموـ االجتماعية والسياسية لعوامؿ

ولدراسة في محاولة لفيـ مصادر القوة والحكـ خارج الدولة وسيادتيا  فريقيةالقارة األ
لقد استيدفت األنثروبولوجيا  .اإلفريقية السياسية والنظـ قضايا وارتباطات القرابة

السياسية وضع مساحات جزئية لمتحميؿ ولكشؼ وتحقيؽ معرفة متقدمة في الحقؿ 
ساسية التي تقدـ ليا ركيزتيا االولى السياسي لتتناوؿ بالتحميؿ عالقة السمطة بالبنى األ

ا ليس مف ناحية المبادى التي ا سياسي  نسانية تنتج شأنً مجتمعات اإلف الأوبنماذج تثبت 
. (60)ا لمممارسات واالستراتيجيات التي تنتجيا ىذه المجتمعاتولكف تبعً  ،تحكـ تنظيميا

خفاؽ في تقديـ ومرد ذلؾ التركيز عمى النماذج الجزئية في التحميؿ ىو لتجاوز اإل
ليتـ االىتماـ بدال عف ذلؾ تقديـ  ،مجتمعنظرية عامة وشاممة تفسر شتى قطاعات ال

صبحت ىذه النماذج أنماذج نظرية وجزئية تعنى بقطاعات معينة ومحددة حتى 
 وىكذا .(63)والنظريات الجزئية ىي السمة الغالبة في التحميؿ السياسي المعاصر

 : (64)المجتمعات في ساسييفأمريف أتحقيؽ  في يساعد اعممً  األنثروبولوجيا برزت
 دارة والحكـ في المجتمعات.عف اإل الناتجة المشكالتحؿ  .1
في ىذه  السريع الحضاري والتحديث الناتجة عف التغيير المشكالت معالجة .2

 .المجتمعات والمساعدة في عممية التكيؼ
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 :مناهج التحميل في النثروبولوجيا السياسية -اثانيً 

داة اكتشاؼ أاكتسبت مناىج التحميؿ في األنثروبولوجيا السياسية بوصفيا 
داة اكتشاؼ أنيا أوتحميؿ مختمؼ المؤسسات والممارسات التي تحكـ الناس فضال عف 

فاىتماـ األنثروبولوجيا السياسية بوصؼ األنظمة السياسية  ،وتحميؿ نظـ تفكيرىـ
وتحميميا عمى مستوى الب نى، والعمميات، أو التمثيؿ، والتفاعؿ، استيدؼ اصالة عممية 

بحاث الميدانية والفاعمية العممية األ إسياماتوموضوعا عمميا محددا يرتكز عمى تبني 
تعددت  تقدـّ  ما عمى ا. وتأسيسً (65)في تحميؿ ومعرفة الحقؿ السياسي بصفة عامة 

 لى زيادة المشتغميف في ىذاإدى أ مما المعاصر، األنثربولوجيا وتنّوعت مناىج التحميؿ
 في ميم ا دورا المعاصرة نثروبولوجيالأل ما يعطي وىذا العالـ في الباحثيف مف الميداف

ورغـ تنوع تمؾ  .في المجاؿ السياسي األنثروبولوجيا التي تتبناىا القضايا والدراسات
  ا في التحميؿ السياسي:كثرىا شيوعً أالمناىج سوؼ تركز دراستنا عمى 

 : البنيوي منهج التحميل . أ

 لى اكتشاؼإ نثروبولوجييفالسياسي وفقا لأل لمنظاـ البنيوي التحميؿ ييدؼ 
فالبنية السياسية ىي الطرؽ  ،تحكمو التي األساسية المبادئ أو الكامنة القواعد

 في وعندما ينطمقوف ،المنظمة التي ينجز المواطنوف نشاطاتيـ السياسية مف طريقيا
 مف البنيوية المقاربة تمر لممعرفة أداة بوصفيا بنيوية نماذج مف لمسياسي تحميميـ
 ينبغي فييا التي في الميداف االجتماعي المكتشفة البنيوية تحميؿ المبادئ خالؿ
األنثربولوجيوف  التيار مّثؿ ىذا وقد ،المختمفة السموكيات وراء الكامنة القواعد بعاداست

 كؿ بعيف االعتبار يأخذوف حيث الرسمية، العالقات زاوية مف السياسة يحمموف الذيف
 ىي كما ،مجردة نظما السياسية البنيات ذ تشكؿ؛ إالمجموعات بيف القوة عالقات
 تستمد .(66)األنثروبولوجيا قبؿ مف أعيد بناؤىا أو المجتمع أعضاء طرؼ مف مصاغة

 التقميدييف االجتماع عمماء مف مجموعة آراء مف العامة الفكرية أصوليا النظرية ىذه
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 االستقرار الحفاظ المجتمعات عمى كيفية بدراسة اىتمت حيث،والمعاصريف الغربييف
 .(67)واالستقرار االجتماعي التماسؾ وتفسير،الزمف عبر والبقاء الداخمي

داة التحميؿ لمنظاـ المتكوف أيرتكز التحميؿ البنيوي عمى مفيوـ البنية بوصفيا 
ف ىدؼ التحميؿ البنيوي يتمثؿ بالكشؼ عف موضع إوبالتالي ف ،جزاء مترابطةأمف 

ف التحميؿ البنيوي ييتـ أي بمعنى أ ،خرىجزاء األوحجـ كؿ جزء ومدى ترابطو مع األ
ف وذلؾ أل ؛كثر مف وجودىاألوظائفيا  أدائيافي النظاـ السياسي و  جزاءبمدى ترابط األ

وبالتالي تسيـ في عممية  ،جزاءالبنية عبارة عف نظاـ لو قانوف يحكـ بيف تمؾ األ
ثر التي يمكف مف خالؿ تفسير وتحميؿ الحدث او الظواىر المتعمقة أثير والتأالت

 ،جزاءط الترابط والعالقات بيف األوذج في تحميؿ نممىمية ىذا النأ. ورغـ (68)بالنظاـ
وسع لمبنى طار األكبر تتجسد بتحميؿ البنية السياسية في اإلاأل ىميةف األإف

 افاقً آوبالتالي يفتح التحميؿ البنيوي  ،االجتماعية مف خالؿ الترابط لمبنى الكمية لممجتمع
التي تمارس بيا لمدراسات العممية حيث يمكننا ىذا التحميؿ الكشؼ عف الكيفية  جديدة

نظمة المختمفة رغـ تشابو المؤسسات مف خالؿ تحميؿ البنية مظاىر السمطة بيف األ
 .(69)وضاع الجغرافية واالقتصادية والثقافيةفراد واألودور البيئة ونشاطات األ

 :منهج التحميل الوظيفي . ب

 أو أعضائيا إلى الجماعة تقدميا التي سياماتاإل إلى الوظيفة تشير
لى إحياء المنقوؿ الجزئية لمكؿ، فضمف محاكاة لمفيوـ الوظيفة في عمـ األ سياماتاإل

فراد في يؤديو األ خذ مفيوـ الوظيفة يعني ماأ ،داة تحميميةأالعموـ االجتماعية بوصفيا 
وبالتالي يرتبط التحميؿ بالكشؼ عف  ،دوار بحكـ الموقعأو تنظيـ معيف مف أمجتمع 

و التنظيـ وفؽ تحميؿ وظيفي مبني ألى استمرار واستقرار المجموع إدوار التي تؤدي األ
يقـو  .(72)عمى منظور مفاىيمي لواقع النظاـ االجتماعي عامة، والسياسي خاصة

المدخؿ الوظيفي عمى استخداـ نظرة إجمالية في تناوؿ األبنية االجتماعية كمنظومة 
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دات، كوف النظاـ السياسي كاممة، ال كمجتمعات مف األفراد، أو العناصر أو الوح
مف التفاعالت التي توجد في المجتمع مف أجؿ تحقيؽ وظائؼ  النسؽيعتبر ذلؾ 

ا، والشامؿ لكافة التفاعالت السياسية التي تتجسد في ىيئة التكامؿ والتكيؼ داخمي  
وحدات بنائية تؤدي كؿ منيا أدواًرا وأنشطة معينة، ال توجد في معزؿ عف بعضيا 

 الحاؿ بطبيعة النظاـ وظائؼ ار ارتباط وتأثير متبادؿ بينيا. وتتحددالبعض، في إط
 الوظيفة ىذه نجاح يتوقؼ كما ،تحقيقيا إلى يسعى التي الغايات و ضوء األىداؼ في
 التي القدرات وكفاءة ونوع حجـ عمى النظاـ ينشدىا التي األىداؼ تحقيؽ في تمؾ أو

 الموضوعية النتائج تعني فالوظيفة، عمييا يعتمد ليات التيواآل والبنى ،يتحمى بيا نفسو
 .عمييا الدالة الموضوعية المؤشرات توافر مع ولكف ،مالحظتيا يمكف التي

وبذلؾ تعني الوظيفة السياسية، الدور الذي يمعبو أو يؤديو النظاـ ومؤسساتو 
التشابؾ  ى مدىفي البناء المجتمعي والذي يفسره البعض بأنو محاولة التعرؼ عم

والتفاعؿ القائميف بيف النظـ التي تؤلؼ حياة المجتمع ككؿ، ونصيب كؿ نظاـ منيا 
في الحفاظ عمى تماس ىذا المجتمع واستمراريتو ووحدتو وكيانو، وبذلؾ يكوف التحميؿ 

شكاؿ المختمفة لمتفاعالت الوظيفي أداة تحميمية أساسية لمباحثيف مف أجؿ دراسة األ
 .(72)ةوالترابطات السياسي

 :يالنسق. منهج التحميل ـج

وىما مفيوماف منقوالف عف  تزاف(واال النسؽ) إلى مفيومي يالنسقيرتكز التحميؿ 
عمـ الفيزياء، والحؽ إلى مجاؿ العمـو االجتماعية ثـ متأخر في التحميؿ السياسي منذ 

في التحميؿ  ا لمتطيبؽخصبً  يوف مجااًل النسقفقد وجدت  .اأوائؿ القرف العشريف فصاعدً 
 النسؽمف  اإلى اعتبار الظواىر السياسية جزءً  يوفالنسقيذىب السياسي، حيث 

 النسؽالسياسي و  النسؽي عمى أف العالقة ما بيف النسقذ يوكد المنيج ؛إ االجتماعي
والتوزيع  االجتماعي العاـ ىي التي تساعد األوؿ عمى القياـ بوظائؼ التكيؼ والضبط
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كما يبيف دور البيئة االجتماعية في عممة اتخاذ القرار  ،النسؽبما يحوؿ دوف اختالؿ 
او النظاـ كوحدة مستقمة تنظـ ذاتيا  النسؽ. لقد انطمؽ 'ديفيد ايستوف' مف (70)السياسي

تحدث داخميا جميع األنشطة السياسية )فالنظاـ السياسي ىو تمؾ الظواىر الخاصة 
السياسي  النسؽف إف ،وبذلؾ لسياسي(.بالحكـ وتنظيمو، الجماعة السياسية، والسموؾ ا

و الحياة أدوات التحميؿ السياسي لبياف حقيقة واقع سياسي معيف أداة مف أىو تعبير عف 
ف شتى عناصر وذلؾ أل ،واالتزاف النسؽسياسية بمجمميا مف خالؿ تبنى مفيومي 

ىي  وكذلؾ ،االحياة السياسية التي تنتظـ في نسؽ سياسي ىي عناصر متساندة وظيفي  
ف القرارات السياسية وتنفيذىا أمتفاعمة بما يجعؿ الكؿ متزف ومستقر، وىنا يرى )ايستف( 

ولكي يفعؿ القرار السياسي فعمو يجب صياغة  ،اتتـ وسط وحدات اجتماعية متنوعة جد  
دارية لتنفيذ القرار و تشريع والوسائؿ اإلأالطمبات واختزاؿ تناقضاتيا ووجود عرؼ 

نثروبولجية ي عمى المعطيات األالنسقكد التحميؿ ؤ ومف ىنا ي .(73)السمطةووسائؿ دعـ 
عندما يعني بوضع تصور لمجموعة مف النشاطات والعالقات السياسية المتساندة 

 .(74)خرى الممثمة لمبنية الكميةنساؽ المجتمعية األوالمتفاعمة مع األ

 :بعاد التحميل في النثروبولوجيا السياسيةأ -اثالثً 

خذت تجسدىا األنثروبولوجيا السياسية أالتي  سياماتف اإلأمف خالؿ ماتقدـ يتبيف 
بعادىا أخذ أت ،نساف مف حيث التحميؿ والتفسير والوصؼضمف البناء االجتماعي لإل

لى إفي االنتقاؿ مف االىتماـ بحالة التضامف االجتماعي ووحدة المجتمع وبنيتو 
 .و النظاـأ النسؽالة التغيير التي تجري داخؿ االىتماـ بتحميؿ الظواىر المؤثرة بح

ولى ساسية التي يقدـ ليا ركيزتيا األفتناوؿ طريقة تفاعؿ عالقة السمطة بالبنى األ
وبنماذج التدرج والتخصص ومف خالؿ مالئمة تحميؿ البنية مع نسؽ الواقع المعني 

 ،ووسائؿ اتخاذ القرارشكاؿ ألياتيا و آنو يتـ التركيز عمى دينامية السمطة و إف ،ووظائفو
 وكذلؾ الكشؼ عف حاالت الصراع والمنافسة بيف جميع القوى المجتمعية. 
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ومف خالؿ الفعؿ التطبيقي والميداني الذي نيجتو األنثروبولوجيا السياسية في 
مكانيات التحكـ بالمؤسسات والعمميات ا  تحميميا قد ولد فيـ لعمميات االستقرار والتغييرات و 

زمات التي تعتري وظائؼ البنى، ومف خالؿ لسياسية ومعرفة المشكالت واألاالجتماعية وا
التي نيجت عمييا األنثروبولوجيا السياسية يتـ تقرير  دوات والنماذج التحميميةاستخداـ األ

و المعارضة التي تنتج عف أفعاؿ وتحديد المتضادات مكانية تحريؾ النشاطات واألإ
فراد اء عمميا ومف ثـ تقديـ الحموؿ لممشكالت المتعمقة باألنثأالتحوالت في السمطة السياسية 

كما يشكؿ تحميؿ  .او المؤسسات والتي مف خالليا يحافظ المجتمع عمى استقراره وتطوره
و غير أجانب رسمي  لؼ مفأو الصراعات داخؿ البنية السياسية التي تتأدائرة العنؼ 

و أو معرفة الكيفية أفمف خالؿ تحميؿ  ،ىـ اىتمامات األنثروبولوجيا السياسيةأحد أرسمي 
نتمكف مف ،و العممياتأطار البنية االجتماعية سواء داخؿ البنى إسباب استعماؿ القوة في أ

ليات التي يتبعيا وكذلؾ مف خالؿ تحميؿ الوسائؿ واآل ،فيـ طبيعة وسموؾ النظاـ السياسي
 النسؽمى عيث كمما يوشر بح ،ثير يمكف تصنيؼ تمؾ النظـأالنظاـ السياسي في عممية الت

ا وتفاقـ في مستويات العنؼ وال يستجيب لممطالب ا سياسي  و النظاـ السياسي انغالقً أ
يكوف النظاـ السياسي ضمف  و يتـ احتكار السمطة مف قبؿ جماعات معينةأاالجتماعية 

 .(75)و العاجزة التي تولد تفجر بالعنؼ االجتماعيأنساؽ المضطربة و األأقصائية النظـ اإل

الناتجة عف انغالؽ البنى  االجتماعية التغيرات والتحوالت إف ،ريب فال
تنظيمات  أسس تحوؿ تطوؿ حركة و غياب الديمقراطية الناضجة إنما تعنيأالسياسية 

 االجتماعي البناء نساؽ وعالقاتأ في تعديالت التحوؿ ذلؾ عمى المجتمع، ويترتب
أو  التحوؿ ىذا إف بيد االجتماعية، والتفعالتفي مجمؿ النظـ والعالقات  وتبدالت
نثروبولوجي في وىذا مايعطي التحميؿ األ .ومتباينة مختمفة مسارات يتخذ قد التغير

نسانية كذلؾ معنى عاـ ويجعميا نساني ويعطي القضايا اإلالجانب السياسي دوره اإل
متخصص قابمة لمتطبيؽ في المجتمعات السياسية مف خالؿ تشخيص وتفسير عممي 

  .(76)حداث السياسية المؤثرة فيولوظائؼ وبنى النظـ السياسية والظواىر واأل
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 :الخاتمة

 اسي الذيػحميؿ السيػالتيـو ػمف إف ،اامً ػخت وؿػػالق كفػمػـ عرضو يػالؿ ماتػػف خػم
بشكؿ  تقديـ رؤية منيجية عممية لتحميؿ الظاىرة السياسية ،ءً حاولنا فيو ابتدا اوؿػػتن سبؽ

 نسانية ومف ثـثيراتيا والكشؼ عف معطياتيا في المجتمعات اإلدراؾ لماىية تأإعاـ، بغية 
السياسية  لمنظـ تنوعيا وتطورىا ودورىا في التقييـ الفعمي حيث مف التحميؿ تناوؿ مناىج
نثروبولوجيا في مف خالؿ اعتماد النماذج التحميمية لأل، المجتمعي محيطيا عمى اختالؼ

كذلؾ  ،السياسي بوصفيا تعنى بدراسة جانب مف جوانب التنظيـ الشامؿ لممجتمعالمجاؿ 
 و المستقبمية. أالحالية  السياسية الكثير مف التحوالت فيـ في

لقد ارتبط تطور التحميؿ السياسي بتطور طرؽ البحث مف مرحمة إلى أخرى،  
تحميؿ أضفت عميو فمف المرحمة التقميدية التي تميز فييا البحث بطرؽ، ووحدات 

الطابع الشكمي، التأممي، الوصفي، الكيفي، إلى المرحمة السموكية والتي تميز فييا 
واالمبريقي،  البحث بفصؿ الواقع عف القيـ، الموضوعية، تطبيؽ المنيج الكمي

ومف ثـ  ،والمقارنة والتركيز عمى الوظائؼ واألبنية والجماعات الرسمية وغير الرسمية
لسموكية التي تميز فييا البحث بتطبيؽ المناىج الكمية والكيفية، مرحمة ما بعد ا

  .والمعيارية الموجية لخدمة الفرد ومعالجة مشاكؿ المجتمع

الوصوؿ إلى معرفة وتحميؿ عممي عبر ىذه المراحؿ ضمف ىذه المداخؿ ف إ 
في بناء واألطر، والتطرؽ إلى حدود ىذه المعرفة ومصداقيتيا وكيفية التحقؽ منيا ودورىا 

وكذلؾ إدراؾ االختالؼ  ،تصورات تعيف العقؿ اإلنساني عمى فيـ الواقع وحسف إدراكو
والتنوع في المجتمعات البشرية والخصائص الذاتية لمنظـ والشعوب ومعرفة أنماط 

 األنثروبولوجيا إدراج قد الـز العالقات والتفاعالت والمعايير والقيـ السائدة في كؿ مجتمع
 الممارسة طارإفي  لمنظـ السياسية يـومنظري عمـ السياسة في تحميممف قبؿ باحثي 

 بدارسة األنثروبولوجيا بصورة ممحة وىذا نابع مف اىتماـ حاليا ف تطرحأ ،االجتماعية
 ،الحضاري سسو الثقافية وطابعوأو  المجتمع في ويتأثر يؤثر اجتماعي كائف بكونو نسافاإل
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وكذلؾ عمى طبيعة التأثيرات المتبادلة بيف النظاـ السياسي وبيف األفراد داخؿ المجتمع، 
وبيف النظاـ السياسي والنظـ االجتماعية األخرى داخؿ البناء االجتماعي وبيف النظاـ 

 السياسية فالسمطة .السياسي وغيره مف النظـ السياسية داخؿ األبنية االجتماعية األخرى
جتماعية بوجود اال اإلنسانية العالقات تنظيـ لمنظاـ وفي بنائيا في ألدوات كما تحتاج

ف مدى تأثر النظاـ السياسي إحاكـ ومحكـو بغض النظر عف الشكؿ والغاية مف الحكـ. ف
السياسية في  بالنظـ االجتماعية األخرى وقدرتو عمى التأثير عمييا، قد مكف األنثروبولوجيا

مختمؼ الممارسات التي تحكـ عممية التفاعؿ داخؿ ودراسة التحميؿ السياسي الكتشاؼ 
 .عطاىا قيمة عممية في مجاؿ التحميؿ السياسيأوىذا ما  ،المجتمع
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 .8ص  ،2004 ،دمشؽ

 ،مجد الموسسة الجامعية لمدراسات ولمنشر والتوزيع ،االنتروبولوجيا السياسية ،جورج باالندي (61
 .9، ص2،2007بيروت، ط 

 .14ص  ،المصدر نفسو (62
 .11سابؽ، صالمصدر العادؿ فتحي ثابت، النظرية السياسية المعاصرة،  (63
 .124ص  ،سابؽالمصدر ال ،الشّماس عيسى (64
 .29ص  ،المصدر السابؽ ،جورج باالندي (65
 ،أمغار مولود :ترجمة ،سياسية أنثروبولوجيا األنثروبولوجيا نحو في السياسي ،بيموف ليز (66

 .14، ص2018الرباط، –المممكة المغربية  ،مؤسسة مؤمنوف بال حدود لمدراسات واالبحاث
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 المصرية المعاصرة،الدار ونظرياتو االتصاؿ السيد، حسيف ليمى مكاري، عماد حسف (67
 124 ص ،2006 المبنانية،القاىرة،

مجمة االندلس لمعمـو االنسانية  ،البنيوية النشاة والمفيـو ،محمد بف عبد اهلل بف صالح (68
، العدد ،واالجتماعية  .246ص  ،2017ايموؿ  ،16المجمد  ،15جامعة االندلس لمعمـو

دراسة في النماذج والنظريات التيقدمت لتحميؿ –عادؿ فتحي ثابت، النظرية السياسية المعاصرة  (69
 .164، ص 2007 ،مصر–االسكندرية  ،الدار الجامعية،السياسةوفيـ عالـ 

 .181ص ،المصدر نفسو (70
 – 1945دور النظرية الوظيفية في تحميؿ سياسات الجامعة العربية لمفترة  ،عال زكي داوود (71

رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كمية كمية االداب والعمـو جامعة الشرؽ  ،2014
 .24ص ،2015،االوسط

مكتبة  ،الوجيز في مناىج البحث العممي وتقنياتو ،بد الفتاح و زيف العابديف حمزاويلؤي ع (72
 .13، ص2012 ،وجدة/المغرب القادسية،

 .48ص  ،المصدر السابؽ ،جورج باالندي (73
 .210ص ،بؽاسالمصدر ال ،عادؿ فتحي ثابت (74
حوليات ،الحركات االجتماعية الجديدة والعنؼ بحث في االنثروبولوجيا السياسية ،سيد فارس (75

 .160ص  ،2017عدد سبتمبر  ،45المجمد  ،جامعة عيف شمس ،اداب عيف شمس
 .234ص  ،المصدر السابؽ ،جورج باالندي (76
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