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 الورقة الخلفية:

 

 هل يستقيم أن نتحدث عن مفهوم واحد ومحدد للسياسة؟  

مفهوم   نفسه، كما أن  الشهير الذي يحمل العنوانكانت مفردة "السياسة" موضوع نظر قديم مع أرسطو في كتابه  

عّبر عن أفعال توجيهية تصدر عن هيئة أو مؤسسة أو فرد ما  ي    ألنه السياسة حسب ماكس فيبر واسع جدا، ليس  

وانشغلت به على نحو مباشر    ،فحسب، بل بحكم أن الخلفيات الفكرية والنظريات الفلسفية التي المست املفهوم

 مساءلة فكرية في سياقنا املعاصر؛   السياسة  ستكون   بعدهاأو غير مباشر هي في أصلها ال تعد وال تحصر.  
ّ
أيضا محط

كارل شميت "مفهوم  فقيه القانوني الكتاب هي السياسة؟"، و  يكفي أن نستحضر هنا كتاب املفكرة حنة أردنت "ماو 

 الم االجتماع ماكس فيبر "السياسة بوصفها حرفة". ف عالسياس ي"، وقبلهما مصن  

، اغتنى مفهوم السياسة داللة ومضمونا لدى  ضمن مجراه العام  التاريخ  مع أحداث اإلنسان  وتماشيا مع تفاعل      

 
 
عبر  (، وقدلدولة واملجتمع )أرسطولدف  ستخدم مفردة السياسة كمراالقدماء واملعاصرين، إذ قد ت

 
شكل الدولة    عن  ت

منظر  السلطانية،  األحكام  أصحاب  )أفالطون،  وإدارتها  تدبيرها  نمط     و أو 
 
ت وقد  االجتماعي...(،  على العقد   حيل 

الدولة )نظريات الحكم، السياسة    الشرعية،  مشروعية 
 
ت الذي به يستقيم االجتماع  فيد التعاقد...(، وقد   :املعيار 

 ، السيادة والسلطة )فالتر بنيامين، ماكس فيبر...(.  (عند حنة أرندت)طون إلى جون رولز(، الحرية من أفال )العدالة 

في  وعليه يمكن القول إن ما عهدناه من تصورات فكرية بخصوص     في األصل نظر  واقعها   مفهوم السياسة، هي 

الحكم، السلطة، اإلدارة، بناء املجتمع...(، وهي في كل ما ال يستقيم مفهوم السياسية إال به )نظم في و ،واملتوقع منها

منح لفرد  فإن نحن فهمنا السياسة من حيث هي تقنية للحكم    .ئناف وتطويع لتصورات موروثة سلفاالحقيقة است
َ
  ت

  أو جماعة
َ
الخيار أو التوارث، فإننا نجد أنفسنا أمام تخمة في التصورات تحرص على شرعنة اإلرادة في هذا  وأ القوة

طاب    كونها أو ذاك. وإن نحن فهمنا السياسة من حيث  
 
ق روح املجتمع والدولة وفق تصور أرسطو )السياسة هي رديفة ت

ل الروح االجتماعية للدولة من فكرية عديدة ينصب حرصها على ت  تصورات  ماالجتماع واملدينة(، فإننا سنكون أما
ّ
 مث
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النموذج الذي يحقق لحمة املجتمع ويؤّمن التعاقد،   خالل صياغة  )العدالة، الديمقراطية،  الدولة  تماسك كيان 

م االقتران الحاصل فمن رح    ،فصل السلط، الحرية، التداول، العدالة االجتماعية، دولة الحق بالقانون...(. وعليه 

أخرى، جهة  من  وسياسيا  قانونيا  للمجتمع  القيمي  والبناء  والسياسة  جهة،  من  واإلرادة  السياسة  أن   بين  يمكن 

 باعتباره لسياسة خلص أكثر من مفهوم لنست
َ
 فكرية متباينة. تنظيرات ر على فترات متباينة بفضل مظهَ ت

ولئن ارتبطت السياسة ارتباطا وثيقا بالحرية لدى اليونان، خاصة "أثينا"، إذ كانت في تصورهم تعبيرا عن املواطنة  

العربية ربطتها بالقدرة على الترويض )ساس يسوس(، والشجاعة واملخاطرة واالهتمام بالشأن العام، فإن املعاجم  

   .تها من القاموس الرعوي )الرعايا(واستعارت تعريفا
 
ظر للسياسة تاريخيا على أنها من أسمى القيم االجتماعية، ولئن ن

ردة ساهمت في تكريس  بمثابة فصل اإلنسان عن إنسانيته  عن السياسية هو   اإلنسانوأن فصل  
ّ
، فإن التحوالت املط

للحرب بطريقة سلمية"، وفي   ا مرار ت"اسنظرة غير جيدة للسياسة، وفي أحسن األحوال جعلت منها "فنا للممكن" أو  

 لصيقة باملكر والخديعة واملصلحة الخاصة. هاأسوء األحوال جعلت

في هذا السياق، يحاول ملف العدد الثالث من مجلة تكامل، استعادة النقاش حول مفهوم السياسة، وما ترتبط      

ي   أخرى   به من مفاهيم 
 
وت أجل نتجها  من  التالية  املحاور  اقتراح  يمكن  ثم  وتتفاعل معه، ومن  معها  يتفاعل  نتجه، 

 معالجة إشكالية هذا العدد: 

 وصفية(؛  وليست   استشكاليةالسياسية املقارنة )قراءات مفهوم السياسة في األدبيات   -

 التمييز بين مفهوَمي السياسة والسياس ي؛ -

السياسية،   - التنشئة  السياسية،  الثقافة  السياسية،  الهوية  الفرعية:  املفاهيم  وشبكة  السياسة 

 األيديولوجية والعقيدة السياسية؛ 

 السياسة وداعي املصلحة العليا للدول؛  -
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 الرأي العام الداخلي؛ السياسة وتحوالت -

 السياسة بين الحرية والضبط االجتماعي؛  -

 عالقة السياسة بباقي العلوم اإلنسانية: هيمنة أم تكامل؟ -

 التواصل السياس ي والفاعلون السياسيون؛  -

 الحرب والعنف؛ ، السياسة -

 األسطورة والدين؛، السياسة -

 يلة والدولة؛ بياسة، القالس  -

 ؟وصل  أم  فصل  السياسة والتقنوقراطية:  -

املساهمة في العدد من خالل ترجمة إحدى الدراسات املرتبطة باملوضوع أو مراجعة كتاب يتناول نفس  كما يمكن  

التواصل مسب يتم  أن  الحصو إشكالية االستكتاب، على  التحرير من أجل  في   ل قا مع هيئة  بالشروع  املوافقة  على 

 الترجمة أو املراجعة.

 

و  ✓ حدود صفحة  )في  األولية  امللخصات  املجلة  أجل تستقبل  داخل  مقتضبة،  ذاتية  بسيرة  مرفقة  احدة(، 

املقبولة(، وفق املعايير املبّينة أسفله،    املشاريععبر البريد الخاص بها )ال يتم إال على    2022  ماي   15أقصاه  

 . 2022يوليوز  20على أن تتوصل بالدراسات النهائية داخل أجل أقصاه 
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 معايير النشر باملجلة  

املغرب   داخل  من  الباحثين  بل  ق  من  والدراسات،  األبحاث  نشر  طلبات  تكامل  مجلة  تستقبل 

 والقراءة والفحص األكاديمي.وتخضع جميع املواد املرسلة للتقييم  وخارجه،

 ويشترط في الدراسات واألبحاث املعايير العلمية التالية:

عدا على نحو خاص   ✓ أن يكون البحث أصيال وله قيمة علمية مضافة، ولم يتم نشره من قبل، وم 

 ملجلة تكامل، وأال يكون جزاء من كتاب أو أطروحة؛ 

ر واملراجع العلمية الدقيقة والحديثة، ويعمل أن يلتزم قواعد البحث العلمي، ويعتمد على املصاد ✓

 على توثيقها؛ 

 أن تكون لغة البحث سليمة ودقيقة وخالية من األخطاء اللغوية والنحوية؛  ✓

 أن يحترم أخالقيات الكتابة والبحث واألمانة العلمية؛  ✓

بل  ✓ ق  من  أو  للمجلة،  العلمية  اللجنة  بل  ق  من  سّري  أكاديمي  لتحكيم  األبحاث  جميع  تخضع 

 كمين مختصين من خارجها، ويكون البحث صالحا للنشر فقط إذا تم إدخال التعديالت؛ مح

تحتفظ املجلة بحقها في االعتذار عن نشر البحوث املرسلة إليها، أو طلب إدخال التعديالت، أو   ✓

 إعادة الصياغة؛ 

 باستثناء الدراسات امليدانية، ال تنشر املجلة األعمال املشتركة؛  ✓

فّضل هيئة التحرير أن تكون البحوث  تعلن املجلة عن اس ✓
 
ت تكتابات بخصوص أعدادها، لذلك 

 املرسلة إليها متساوقة مع محاور االستكتاب؛ 

تنشر مجلة تكامل األعمال املترجمة، شريطة أن يكون مأذونا بترجمتها، وأن يتواصل الباحث)ة(   ✓

 رجم ضمن محور العدد.مع هئية التحرير قبل الشروع في عملية الترجمة، وأن َيدخل البحث املت

 كما يشترط أن يشتمل الهيكل العام للبحث على العناصر التالية: 

بين   ✓ الدراسة  حجم  العربية   8000و  6000يترواح  باللغتين  البحث  عنوان  يتضمن:  كلمة، 

 كلمة، وكلمات مفتاحية باللغتين العربية واإلنجليزية؛ 250واإلنجليزية؛ ملخصا تنفيذيا في حدود 

في نسختين إحداهما من دون اسم الباحث)ة(، ومن دون أي إشارات     Wordترسل الدراسة بملف   ✓

 داخل النص أو في الهامش تدل عليه)ا(؛ 

إشكالية البحث وفرضياته، وأهميته، ثم املنهجية املعتمدة في البحث، وتحليل املعطيات    تحديد ✓

 والنتائج املتوصل إليها؛ 

 يكون املتن بالهامش مرتبا في شكل أرقام متسلسلة من بداية املقال إلى نهايته؛  ✓
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 Maxماكس فيبر )بالعربية والالتينية مثال:    ألول مرةتكتب األسماء األجنبية التي ترد في الدراسة   ✓

Weber ؛) 

املعتمدة، ✓ األساسية  واملراجع   باملصادر  عامة  بقائمة  البحث  ذّيل  تقديم    ي  مع  بائيا  ألف  مرتبة 

قدم االسم على اللقب(، أما املواقع اإللكترونية والجرائد   اللقب على االسم )أما في الهوامش في 

 واملدونات القانونية، فيشار إليها فقط في الهوامش وليس في قائمة املراجع؛ 

الب ✓ ببرنامج  يكتب  الرئيسية  14حجم  Sakkal Majalla بخط     wordحث  العناوين  وتكتب   ،

 ؛12والفرعية بنفس الخط مع التضخيم، ويكتب الهامش بخط 

يرفق البحث بموجز عن السيرة الذاتية باللغة العربية، وملخصا عن السيرة الذاتية في سطرين   ✓

 .شخصية أو ثالثة باللغة العربية واإلنجليزية، إضافة إلى صورة 

 ال تتقاض ى املجلة أي رسوم على النشر فيها، كما ال تدفع مكافآت عن البحوث التي تنشرها؛ 

 ال يمكن إعادة نشر البحوث التي تنشرها املجلة إال بإذن مكتوب من مديرها. 

 األفكار واآلراء التي تتضمنها األبحاث والدراسات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر عن رأي املجلة، 

 وال تتحمل املجلة مسؤولية أية سرقة علمية قد يتضمنها بحث ما. 

 ترسل البحوث إلى البريد اإللكتروني الخاص باملجلة:

 

takamulrevue@gmail.com  

 

 : وقع االلكترونيم ومنشوراته علىكز تكامل ر ة م شطع على أن طال اال ن يمك

 
.orgakamoulT 

 

 

mailto:takamulrevue@gmail.com

