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برهامج السياسة املقارهة
(السداس ي الثاوي)
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اململحر ألاو :مشاخل جطىس العُاظ ــت اإلالاسهـ ـ ــت وأزش الخطىساث العُاظُت والفىشٍت.
أألاال :أزش الخطىساث العُاظُت والفىشٍت في خلل العُاظت اإلالاسهت.
أ/الخطىساث العُاظُت الػامت.
ب/الخطىساث الفىشٍت واإلانهاحُت.
ثاهيـ ــا  :مشاخل جطىس خلل العُاظت اإلالاسهت.
أ .اإلاشخلت الخللُذًت.

هقد ألاثقييم.
ب .اإلاشخلت العلىهُت.

هقد ألاثقييم.
ت .جطىس العُاظت اإلالاسهت في مشخلت ما بػذ العلىهُت.

هقد ألاثقييم.
اململحر الثاوي :اكتراباث ومذاخل العُاظت اإلالاسهت.
أألاال :اكتراباث اإلاذسظت الخللُذًت.
أ .الاكتراب الخاسٍخي.
ب .الاكتراب اللاهىوي.
ت .الاكتراب اإلاؤظس ي.
ثاهيا :اكتراباث اإلاذسظت العلىهُت.
أ .الاكتراب الىظمي (اليعلي).
ب .الاكتراب الاجصالي.
ت .الاكتراب الىظُفي البىائي.
ثالثا  :اكتراباث مابػذ العلىهُت.
أ .الاكخصاد العُاس ي.
ب .اليىسبىساجُت.
ت .غالكت الذولت ـ اإلاجخمؼ.
اململحر الثالث  :مىاطُؼ معخجذة في العُاظت اإلالاسهت.
أ .الخىمُت العُاظُت.
ب .الخيؽئت العُاظُت.
ْ
َ
ت .الحىم الشاؼذ وإؼيالُت اإلاـ ـ ـأ َظ َعت.
ث .الؽشغُت واإلاؽشوغُت.
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العُاظت اإلالاسهت وان لها جاسٍخ طىٍل ومخميز هدلل مً خلىٌ غلم العُاظت ،ومً خالٌ جلذًم هظشة
غامت ومىحضة غً جطىس الحلل والخدىالث الشئِعُت التي ؼهذَاً ،مىً فهم الخمىحاث والاخخالفاث الفىشٍت
العائذة في الحلل خاليا ووطػها في إطاسَا الصحُذ .
فلذ غشف خلل العُاظت اإلالاسهت حذال واظػا مً خالٌ اإلاشاحػاث والذساظاث التي حػشطذ له بالىلذ ،
ورلً هظشا للذم حزوسٍ الخاسٍخُت باإلطافت إلى الظىاَش واإلاىاطُؼ العُاظُت التي ًذسظها ،وباألخص اإلاىاهج
وألاظالُب البدثُت اإلاخبػت في جلً البدىر؛ وأغلب غلماء العُاظُت ًىظشون إلى هطاق دساظاث العُاظُت
اإلالاسهت غلى أهه هطاق كذیم كذم دساظت العُاظت هفعها  ،فاإلالاسهاث الىظمُت اإلابىشة لألهظمت العُاظُت
جشحؼ إلى اَخماماث اللذماء ؤلاغشٍم.
أألاال  :أثر التطحرات السياسية ألاالفكرية على حقل السياسة املقارهة.
ًشحؼ الخدىٌ في دساظت وجطىس العُاظت اإلالاسهت في اإلالام ألاوٌ إلى غذم سض ى الذاسظين غً خالت
الحلل وسغبتهم في جطىٍشٍ  ،وإن لم ًىً الػامل الىخُذ واليافي في خذ راجه إلخذار الخدىٌ  ،فلذ لػبذ
غىامل أخشي في إخذار َزا الخطىس  ،1فلذ وان لهزٍ الخطىساث أزشا غمُلا غلى العُاظت اإلالاسهت وغلى
اإلاذاخل الىظشٍت التي َُمىذ غلى الحلل في ول فترة مً فتراث جطىسٍ  ،أَم َزٍ الخطىساث:
أ /التطحرات السياسية العامة:2
 الحشب الػاإلاُت الثاهُت وما صاخبها مً أَىاٌ وفظائؼ وججاوصاث وان لها جأزير غمُم غلى هخاباث
فريدريك إيرت  Friedrich.Ebertو جان فحن
الجُل ألاوٌ مً غلماء العُاظت اإلالاسهت أمثاٌ
هيحمان  J.V. Neumannو وغيرَم  ،وكذ وان َزا الخأزير واضحت في حهىدَم لخدلُل الىظام الىاصي
وجدلُل أظباب وحزوس الفاؼُت  ،هزلً ؼمل جدلُلهم الذساظت اإلالاسهت للظاَشة الؽمىلُت بصفت
غامت ،مشکضًٍ غلى الىظام الىاصي والىظام العخالُني في الاجداد العىفُُتي.
 مً هاخُت أخشي واهذ للحشب الػاإلاُت الثاهُت والخجشبت الىاصٍت  ،وجدلُل أظباب وحزوس الفاؼُت،
هزلً ؼمل جدلُلهم الذساظت اإلالاسهت للظاَشة الؽمىلُت بصفت غامت ،مشهضًٍ غلى الىظام الىاصي
والىظام العخالُني في الاجداد العىفُُتي  ،مً هاخُت أخشي واهذ للحشب الػاإلاُت الثاهُت والخجشبت
الىاصٍت والعخالُيُت جأزيراتها الشئِعُت والفػالت غلى حُل آخش مً غلماء العُاظت اإلالاسهت في فترة ما
بػذ الحشب الػاإلاُت الثاهُت ،وَى الجُل الزي جىلى كُادة خشهت الخجذًذ الفىشي في العُاظت اإلالاسهت
في الخمعُيُاث وأوائل العخِىُاث ،والزي أزشث وؽاطاجه الفىشٍت غلى صُاغت اإلاذاخل وألاطش
الىظشٍت الجذًذة التي سهضث غلى دساظت البلذان الىامُت.
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 جأزش مفىشي حُل الخمعُيُاث والعخِىُاث بلىة بئطاس الحشب الباسدة التي بشصث في فترة ما بػذ
الحشب الػاإلاُت الثاهُت ،مػظم غلماء َزا الجُل أصِبىا بخُبت ألامل اججاٍ الاؼتراهُت الثىسٍت بعبب
الخصفُاث الذمىٍت للىظام العخالُني والاخخالٌ الػعىشي العىفُُتي لذوٌ أوسوبا الؽشكُت ،واإلاداولت
الؽُىغُت للعُطشة غلى العلطت في إًطالُا والُىهان ،وخصاس بشلين غام  ،1948والثىسة الصِىُت
واإلاماسظاث الؽمىلُت التي جلتها .،وكذ وان الاغخلاد العائذ في رلً الىكذ أن الاجداد العىفُُتي َى
ظبب الحشب الباسدة ،لػل َزا ما ًفعش إلى خذ نبير الخديزاث العُاظُت والػشكُت والخىحهاث
اإلاظادة للماسهعُت التي غىعتها أدبُاث العُاظت اإلالاسهت في جلً اإلاشخلت  ،ولػله لِغ مً اإلاصادفت
أن همىرج الذولت الحذًثت الػصشٍت ،وَى الىمىرج الزي جصىسٍ ووطػه غلماء خلل العُاظت
اإلالاسهت للذوٌ الىامُت ،وان همىرحا لذولت مػخذلت  ،أو غادلت احخماغُت ،وحػذدًت ،ودًملشاطُت،
وللذ بذا َزا الىمىرج وهأهه صىسة مثالُت للمجخمؼ ألامشٍيي راجه.
 جشمض نهاًت الحشب الػاإلاُت الثاهُت جدىالث ظیاظُت َامت فلذ ؼهذث جلً الفترة خصىٌ حل الذوٌ
الىامُت في إفشٍلُا وآظُا وأمشٍيا الالجُيُت اظخلاللها العُاس ي مً الذوٌ الغشبُت لخبذأ مشخلت حذًذة
مً همارج الحىم الزاحي  ،1مما أدي بذوسٍ إلى صٍادة مجاٌ وهطاق خلل العُاظت اإلالاسهت  ،وإلى جىفش
مػامل حذًذة لخدلُل واخخباس الفشطُاث التي جطشخها اإلاذاخل الفىشٍت.2
ب /التطحرات الفكرية ألااملنهاجية :
إلى حاهب الخطىساث العُاظُت الػامت ،وان خلل العُاظت اإلالاسهت ٌؽهذ جدىالث حىَشٍت أخشي وَػِؾ
وظط جمىحاث فىشٍت هبيرة.
 بذأث َزٍ الخمىحاث غام باحخماع في حامػت الؽماٌ الغشبي بمذًىت ؼُياغى  ،لحللت دساظُت خىٌ
العُاظت اإلالاسهت جابػت لمحلغ أبدار الػلىم الاحخماغُت ) (Social Science Research Councilوالتي
اهبثلذ غنها لجىت العُاظت اإلالاسهت  (Committee on Comparative Politics).وللذ طمذ َزٍ
الحللت الذساظُت الػذًذ مً غلماء العُاظت اإلالاسهت الزًً هخبىا دساظاث هلذًت خىٌ الترهيز
اللاهىوي الشظمي للمذخل الخللُذي والزي وان مخمدىس ا خىٌ أوسوبا الغشبُت،وللذ وان لهؤالء الػلماء
دوس هبير في الثىسة الىاظػت الىطاق التي احخاخذ غلم العُاظت بصفت غامت والتي دغذ إلى الترهيز
غلى ظلىهُاث الجماغاث اإلاصلحُت ،وغملُت صىؼ اللشاس ،والجىاهب غير الشظمُت للعُاظت بذال مً
الترهيز غلى الجىاهب اإلاؤظعُت الشظمُت.



بالتالي فإن حقل السياسة المقارنة في تمك الفترة ـ أو حتى بعدىا ـ ـ لم يكن لو مدخل فکري جديد فقط ولكنو كان يسعى أيضا إلى

نقل ونشر رسالة سياسية معينة ،أي أنو كان ىناك برنامج سياسي غير ممموس مرتبطا بدراسة الدول النامية إلى جانب التوجو أو

اليدف العممي البحت.
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َ غ َبر غذد مً اإلادللين العُاظُين غً الخطىس الزي ؼهذجه الػلىم العُاظُت خُث رهشوا إن الػلىم
العُاظُت وهدُجت للخأزش بالخطىساث التي جدذر غلى العاخت الذولُت مشث بمعاسًٍ ألاوٌ منهاجي
وألاخش إًذًىلىجي .وألاوٌ ظهش في الخدىٌ إلى الذساظاث الىمُت واظخخذام ألاسكام وؤلاخصاءاث ،بِىما
ظهش آلاخش في ظهىس اججاَاث أسبػت اجخزَا اإلاىظش ون وغلماء العُاظُت ،والتي جمثلذ في الاججاٍ
اإلااسهس ي ،ومىظش و الخبػُت ،ومىظش و الىظام الذولي ،وحمُػهم اظدىىشوا الفصل بين اإلاػشفت والىاكؼ،
خُث حػلىا جطىس الػلىم العُاظُت مشجبط بالصشاع الاؼتراوي  ،أما الاججاٍ ألاخير فُمثله اإلادافظىن
واإلادافظىن الجذد الزًً فظلىا فىشة جشاحؼ دوس الذولت والاكخصاد العىقي الحش والعُاظت
الخاسحُت البػُذة غً اللُم الاؼتراهُت
 وفي هفغ الىكذ ،ؼهذث أواخش الخمعُيُاث وأوائل العخِىُاث جطىساث فىشٍت أخشي وان لها جأزيرَا
اللىي في حؽىُل ؤلاحماع الباسص في خلل العُاظت اإلالاسهت  ،ففي جلً الفترة بذا ديفيد إإستحن
 D.Eastonفي وؽش أغماله الػامت خىٌ الىظام العُاس ي التي أغطذ صخما حذًذة إلى دساظت الػملُاث
العُاظُت والجىاهب غير الشظمُت في العُاظت ،هزلً وان إٌعخىن غامال سئِعُا في اهدؽاس وصٍادة
ؼػبُت اإلاذخل الىظامي (  )System Approachوجدلُل اإلاذخالث واإلاخشحاث Input - Output Analysis
والتي أصبدذ حعخػمل بؽيل واظؼ في خلل العُاظت اإلالاسهت. 1
 حػخبر الػىإلات مً أَم وأخطش الخدىالث التي ؼهذَا الػالم بػذ الحشب الػاإلاُت الثاهُت وحػملذ جدذًاتها
ومخاطشَا وجذاغُاتها العُاظُت والاحخماغُت واإلاػشفُت  ،خالٌ الثماهُيُاث والدعػُىاث مً اللشن
اإلااض ي ،وكذ اوػىغ َزا الىطؼ غلى اللظاًا البدثُت في الػلىم العُاظُت  ،فمؼ نهاًت الحشب الباسدة
وانهُاس الاجداد العىفُتي وظهىس الىالًاث اإلاخدذة هلىة غظمى وخُذة غلى العاخت الذولُت ,وظُادة
همىرحها اظخذغذ الحاحت البدث غً آلُاث مىهجُت حذًذة،جملً ملىالث جفعيرًت كادسة غلى اظدُػاب
حملت الخدىالث الجزسٍت وكادسة غلى فهم ظماث العُاظت الػاإلاُت في صىستها الجذًذة ,ومً زم فلذ بذأ
ًا
الىلاػ في ألاوظاط ألاوادًمُت مخمدىسا خىٌ اإلاشوهت اإلافاَُمُت ،أي إًجاد مفاَُم حذًذة كابلت للخىُف
مؼ الخدىالث الػمُلت غلى العاخت الذولُت ,وجصمُم ملاسباث هظشٍت لخفعير اإلاعخجذاث واإلافاَُم ،
والحلُلت أن َزا الحىاس أؼبه بالىلاػ الزي داس خىٌ اإلاشوهت اإلاىهجُت بػذ نهاًت الحشب الػاإلاُت الثاهُت
في ظل اإلاداوسة الخىظيرًت بين اإلاذسظخين العلىهُت والىاكػُت.2
َُ مىت مىظىس مذسظت الخدذًث والخىمُت العُاظُت في أواخش الخمعُيُاث وأوائل العخِىُاث ،والتي
جىطلم مً ؤلاًمان بأن اإلاجخمػاث البؽشٍت حعير في خط مخصاغذً ،خيىن مً مشاخل مخخابػت ،ول
مشخلت منها أغلى مً العابلت ،ورلً اهطالكا مً اغخباس اإلاجخمؼ ألاوسوبي أهمىرحا مػیاس ًا للمجخمػاث
ألاخشي ًجب غليها  -إرا أسادث جدلُم الخدذًث والخىمُت  -أن جلخفي أزش َزا ألاهمىرج .3
1
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وجلىم َزٍ الىظشٍاث  ،غلى جذغُم فىشة وحىد غلم احخماعي غالمي للخىمُت ًمىً مً خالله
جدلُل ول الذوٌ  ،ولهزا جم الافتراض ،لِغ فلط أن مىظىس الخىمُت صحیذ غلمُا  ،ولىىه هزلً
ظلُم وملبىٌ ظیاظُا وأخالكُا  ،وللذ واهذ َزٍ الخىلُفت مً الصحت الػلمُت ،والخطبُم الػالمي
الػام ،واللبىٌ العُاس ي وألاخالقي ،هي التي ظاَمذ في حػل اإلاذاخل الىظشٍت إلاذسظت الخدذًث
والخىمُت العُاظُت تهُمً غلى خلل العُاظت اإلالاسهت في جلً الفترة .
ومً خالٌ اظخػماٌ الخصيُفاث واإلاذاخل التي بشصث في أدبُاث الخدذًث والخىمُت ،جدىٌ الػذًذ
مً غلماء العُاظت الؽبان إلى دساظت اإلاىاطم الىامُت في آظُا وأفشٍلُا وأمشٍيا الالجُيُت .وللذ وان
خخما أن ًصاب َؤالء الػلماء الؽبان باإلخباط وخُبت ألامل ورلً هظشا ألن اإلاػاًير اإلاعخػملت للُاط
الخىمُت واهذ مؽخلت بصفت سئِعُت مً خبراث وججاسب الىالًاث اإلاخدذة وأوسوبا الغشبُت.
 وفى َزا ؤلاطاس ظهش ما ٌػشف بـ ـ (( ألاحىذة البدثُت)) هأداة حذًذة للتروٍج للىمىرج الغشبي وكُمه
العُاظُت والاكخصادًت والثلافُت  ،لِغ َزا وخعب بل هأداة إلخظاع الذوٌ وبعط الىفىر وجدلُم
اإلاصالح وألاَذاف الزاجُت ،وٍالخظ غلى َزٍ ألاحىذة  ،وفم الذساظت التي كام بها هصر مملمد عارف في
هخابه الاججاَاث اإلاػاصشة في العُاظت اإلالاسهت  ،خىٌ مجلت العُاظت اإلالاسهت Comparative Politics
ُ
 ،وخلص فيها إلى أن اإلاىطىغاث الجذًذة التي جم جىاولها هي كظاًا الخدىٌ الذًملشاطي  ،ؤلاصالح
الهُىلي  ،كظاًا ألاخضاب  ،الفعاد والظػف العُاس ي  ....وَزٍ ألاحىذة البدثُت مخجهت في اغلبها هدى
الاججاَاث الحذًثت  ،وأن َزا اإلاجاٌ في مشخلت جدىٌ خلُلُت هبري مً العلىهُت إلى ما بػذ
العلىهُت بيل أبػادَا وحىاهبها.1
وٍالخظ غلى َزٍ ألاحىذة البدثُت ما ًلي:2
 إن ألاحىذة البدثُت اهخللذ بىخذاث الخدلُل مً اإلاعخىي الىخذاث الخدلُلُت اليلُت للىظام العُاس ي
واإلاصلحت الىطىُت إلى اإلاعخىي الجضئي ودساظت مىطىغاث واإلاشأة والطفل والبِئت وؤلاسَاب.
 إن الخمىٍل الغشبي للبدث الػلمي ولُت كذ اهصشف ججاٍ مىطىغاث َزٍ ألاحىذة ,ومً زم اهصب ؤلاهخاج
الفىشي في وافت فشوع الػلىم العُاظُت غلى َزٍ اإلاىطىغاث ,فيل الباخثين وول الىخاباث كذ اهصشفذ
إلى جىاوٌ َزٍ اللظاًا.
ًا
 وكذ ظاَم رلً في التروٍج لهزٍ ألاحىذة ,وفشطها فشطا غلى اإلاجخمػا ث ،في إطاس فشض الىمىرج
الشأظمالي وجأهُذ اظخمشاس ًذٌ وصالخُخه دون غيرٍ.
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