
1 
 

 االجتماع السياسي

  ولالفصل اال   
 :3تمهيد  رقم المحاضرة 
 :((مفهوم السلطة)) عنوان المحاضرة 

 اعداد وتقديم: د. عماد العمر 

  قسم العلوم السياسية 

  كلية القانون والعلوم السياسية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 مفهوم السلطة 

ة جففيكتنففت تحد ففد مفهففوم السففلطة الاليففر مففت الصففعو ا  نتي

اخفففتال الفففرطر واال روففففا  الفاريفففة للةفففافليت مفففت جهفففة  

فضا عت عدم سكونها مت جهة اخرر  فهي بوصفها واقعفة 

محفاوال  ففر  اجتماعية لم تتخذ شكًا ثابتفًا ا  تنقلفب بفيت 

القففوة للسففيطرة علففي االخففريت و ففيت محففاوال  اقنففاع االففففراد 

 و كلمففة اخففرر اففي واقعففة اجتماعيففة بعمففل جمففاعي م ففتر  

سياسفففية تنطفففوع علفففي عناصفففر ماديفففة )االجةفففار( ومعنويفففة 

د منهففا )االقنففاع( وتتجففو نحففو ااففدال تنسيميففة ت سيسففية ال بفف

فففي  ففل تر يففا اجتمففاعي مففنسم  وممففا تقففدم يمكففت القففول ان 

السلطة تتمحور في مجموعة دوال  فهفي دالفة قفوة  مفا انهفا 
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دالفة تفففاو  ودالفة تنسففيم ودالفة رضففا والفي يمكففت بمجموعهففا 

 لل مفهوم السلطة و ما ي تي : تم

 السلطة دالة قوة -1

بدءًا يجا االفراز ان  ل أمر البد ان يقترن بالطاعفة الال أننفا 

يجا ان ندر  انو ليس  ل أمر يحسي بهذه الطاعة  ما انفو 

س فففي  ففل فففال تحسففي السففلطة بالطاعففة  لففذا ال بففد مففت لففي

نففا  اإلكففراه الففذع تلجفف  اليففو السففلطة افيانففا لحمففل ال وجففود

علففي الطاعفففة   ال  ال يمكفففت القامففة نسامفففًا وسفففلطة ومجتمعفففًا 

متماسكًا دون ان تاون انا  قوة ت خذ علي أ فدع الخفارجيت 

 عت قيمو .

الال انو مت نافية اخرر تعمل السلطة السيما في المجتمعفا  

الحد لففة باالسففتناد الففي الرضففا فففي انجففاز مهماتهففا والوصففول 
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ان الرضففا اففو ال يمففة الففي ااراضففها بيففد انففو يصففعا تخيففل 

الوفيدة التي تستند اليها السلطة في انجفاز افذه المهمفا    

بمعني انو ال يمكت تجاافل انفو البفد للسفلطة مفت القفوة  ف داة 

ال يمكففت تحاشففيها لوضففب مطالضهففا موضففب التنفيففذ و القسففر  

لذا  ان لزامًا علفي ماسفكي السفلطة التوفيفن بفيت المنهجفيت  

تتخلفي عفت القفوة أبفدًا ومفت جهفة فهي مت جهة ال يمكت أن 

  لذا انا  فرقًا بيت اسفتخدام ال يمكت ان تستخدم القوة دائماً 

القوة الدعاء شرعية السلطة و يت استخدامها لت كيفد شفرعية 

فففا ا  انففب السففلطة تعنففي الحففن فففي الحكففم فففذل  ال السففلطة  

يعنففي اللجففوء الواسففب السففتخدام القسففر او التهد ففد بففو مففا لففم 

داٍع شففرعي لففذل   أمففا ال ا افتقففد  السففلطة لهففذا  يكففت انففا 

الداعي او اسرفب في اكرااها فهي تقفو  دعفائم شفرعيتها  

فففالحن فففي الحكففم والقففدرة علففي التفف ثير فففي االخففريت تعنففي 
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تحقيففن اففدفيت أساسففيت االول  تملففل فففي افترامهففا لحقففو  

وفريفففة اففففراد مجتمعهفففا  واللفففاني  تملفففل ففففي الحففففا  علفففي 

سفتمراراا والقضفول بسياسفاتها وفمفل النفا  علفي استقراراا وا

 الطاعة لها وفقدان اع منهما  هدد شرعيتها.

 السلطة دالة تما ز-2

ان السففلطة اففي واقعففة تمففا ز واففذه تن فف  فففي  ففل المجتمففب 

 لف  االمفر  السياسي بيت مت ي مر مت نافية و فيت مفت  نففذ

مففت نافيففة اخففرر  انمففر يعنففي وجففود فالففة مففت التمففا ز فففي 

مراكففز  واففذا التمففا ز امففر  ضيعففي تحففدده القففدرا  الماديففة ال

وال خصففية مففت جهففة والمكانففة واالدوار والمراكففز مففت جهففة 

 اخرر .
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واففذا التفففاو  موجففود فففي المجتمففب بففدءًا مففت العائلففة مففرورًا 

بالع ففففيرة والقضيلففففة   ولاففففت الففففذع يعنينففففا اففففو التمففففا ز فففففي 

ز بنففاء علففي المجتمففب السياسففي وانففا تحففدده االدوار والمراكفف

الافاءة والمؤاا    واذا التما ز مت جهة اخفرر  فدلل علفي 

  وجود تفاو  بيت االففراد عمليفًا وان  فانوا متسفاوون قانونيفاً 

فضًا علي ان اذا التفاو  قد يسهر في اشفكال مفت عاقفا  

السفففلطة بفففيت االففففراد ت خفففذ اشفففكال السفففيطرة والنففففو  نتيجفففة 

سففتحن  لفف  و انففو مؤاففل إلفسففا  التففابعيت بفف ن المتضففوع ي

اكلر منهم إلفداث الت ثير فيهم  و ناء علي  ل  فإن السلطة 

تاففففون لمففففت لففففو الحففففن فففففي انمففففر بينمففففا الخضففففوع يكففففون 

لألشخاص الفذ ت افم ملزمفون بالطاعفة لمفت ياصفدر انمفر.ال  

الن أفراد المجتمب قد يطيعون انوامر والتوجيها  ليس ننهم 

بالضرورة مقتنعيت عقانيًا وعا فيًا بهفا   أو ننهفم يخفافون 
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مففت تةعففا  عففدم  اعتهففا بففا ننهففم يحترمففون مصففدر اففذه 

و انوامففر ويعتقففدون أنففو علففي فففن وأنففو  تصففرل علففي نحفف

 .صحيح

 السلطة دالة تنسيم -3

ان المجتمب بوصفو وفدة تنسيميفو البفد لفو مفت سفلطة تقفوم 

علي أمره ومت ثم فإن الصدار االمفر و وجفوا الطفاع لفو مفت 

صفففميم عمليفففة التنسفففيم التفففي  نضفففةح بهفففا المجتمفففب تح يقفففًا 

لغاياتففو وأادافففو التففي رسففمتها لففو سففلطتو العليففا   لففذا ياعففد  

 لسلطة ال يمكت ان تست يم بدونو .التنسيم مت مصادر ا

ففففإ ا مفففا وصففففنا السفففلطة ب نهفففا وسفففيلة لتضريفففر العمفففل فإنهفففا 

بالت كيد يجفا ان تقفوم بتففويع بعفع صفافياتها لعفدد مفت 

االشخاص ضمت منسومة تسلسل ارمي وتتحدد بموجا تل  
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الصففافيا  مسففتويا  المسففؤولية لاففل منصففا او و يفففة   

وائي دون ان تاففون انففا  و لفف  ال يمكففت ان  ففتم ب ففكل ع فف

قدرة تنسيمية لهذه السلطة   ومهما  انب  ضيعة السلطة ففا 

بفففد لهفففا مفففت وففففدة تنسميفففة مفففا   وأن النسريفففة الصفففحيحة 

للسففففلطة  ففففا ان تتضففففمت او تاففففون متسففففقة مففففب انسففففا  

 الح يقي لوفدة التنسيم الذع تقوم عليو.

ومهما قيفل ففي التنسفيم بوصففو مصفدرًا مفت مصفادر السفلطة 

هفففو يعمفففل علفففي تحقيفففن ارضفففيت   فهفففو مفففت جهفففة  فففؤمت ف

خضففففوع القففففائميت علففففي أمففففر السففففلطة ل يمهففففا ومةادئهففففا ) 

الخضفففوع الفففداخلي نافففدال ومطالفففا التنسفففيم (  ومفففت جهفففة 

اخففففرر  ففففؤمت خضففففوع المجتمففففب ناففففدال وقففففيم السففففلطة ) 
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الخضففففوع الخففففارجي لغيففففر اعضففففاء التنسففففيم ناففففدال وقففففيم 

 التنسيم(.

تعمد السفلطة مفت خفال التنسفيم الفي  كما انو مت جهة اخرر 

فضفففًا عفففت القفففوة االقتصفففادية تر يفففز مكونفففا  القفففوة الةحتفففة 

والنفسية في  فداا  مفا تعمفل بفذل  تحد فد االافدال وتقلفي  

التنوع   ا  مت اللابب انو  لما زاد تنوع االافدال التفي تعمفل 

التنسيما  علي تح يقو  لمفا قلفب درجفة الخضفوع المتحصفل 

تلفف  االاففدال لففذا تعمففد السففلطة ففا ففًا علففي لاففل اففدل مففت 

قوتهففا وتماسففكها الففي تقليففل وجهففا  النسففر المتعارضففة مففت 

 خال استخدام االكراه او التهد د باستخدامو.

 اعة فذل  يعني -وخاصة القول بما ان السلطة عاقة أمر

قيامهفففا علفففي اسفففا  تراتضيفففة معينفففة او تسلسفففل ارمفففي مفففب 
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يففب االختصاصففا  والصففافيا  ترسففيم الحففدود المحففددة وتوز 

للمسففتويا  االعلففي واالدنففي   ا ا ت ةففب قلففة فففي اعلففي الهففرم 

التنسيمفففي تسفففند اليهفففا مهمفففة اصفففدار االوامفففر والتوجيهفففا  

اللزمة ليسفير عمفل التنسفيم مقابفل االدنفي التفي تقفوم بمهمفة 

 تنفيذ ما  و ل اليها مت اوامر.

 السلطة دالة شرعية-4

ال  الطاعفففة( ففففان االخيفففرة-)االمففرا ا  انففب السفففلطة  رفاافففا 

رن بفاكراه شفرعي  وا ا  فان يمكت ان تةقي وتسفتمر مفالم تقتف

رضا وقضفول لسياسفا  السفلطة   ود جاالمر  ذل  فابد مت و 

واففذا الرضفففا والقضفففول افففو الففذع يعطفففي السفففلطة شفففرعيتها   

و دون االخيرة تصفةح القفوة مجفرد اكفراه او نفوع مفت الهيمنفة 

او السفففيطرة المجفففردة   وعليفففو يمكفففت القفففول ان  فففل عاقفففة 
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سلطة تنطوع علي فد ادني مت االلتزام الطوعي في الطاعفة 

عليففففة تلفففف  السففففلطة  وااللتففففزام   واففففذا يعنففففي االعتففففرال بفا

نفعيفة  نسفةاابالطاعة اما باتفا  االرادة الجمعية او بفالقوة 

 .او ل يمة عقانية او  ليهما 

 المصادر 
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