محاضرات السياسة المقارنة

السنة الثالثة ليسانس

هقد وثقييم املرحلة الحقليدًة :
لػل املخغير الىخُذ الزي ًمىً مالخظخه غلى معاس هزا الػلم في هزه املشخلت هى غلبت الذساظاث
الذظخىسٍت البػُذة غً أظلىب الخدلُل في املػالجت ،وبالخالي فللذ ظلذ الفجىة كائمت بين الىاكؼ العُاس ي
والىظم الذظخىسٍت ،هما اجخزث دساظاث هظم الحىم طابػا هظشٍا وكاهىهُت ال غالكت له بالىاكؼ الفػلي لهزه
الىظم ،فلذ اججهذ بػع الذساظاث ئلى جمجُذ أو هلذ املزاهب الذًملشاطُت وألاسظخلشاطُت وإلاشتراهُت و
الفىطىٍت دون اهخمام بالىظم التي جدبجى هزه املزاهب  ،هما اججهذ دساظاث أخشي ئلى مػالجت هظم الحىم
في بػع الذوٌ مً مىظىس كاهىوي ،أي في خذود ماهى مبين بالىزائم الذظخىسٍت ،وهزه الذساظاث غمذث ئلى
الىصف املإظس ي الشىلي ئما لىظام بػُىه أو لػذة هظم دون ملاسهت بُنها.
للذ اهدصشث مػظم أدبُاث العُاظُت امللاسهت الخللُذًت في الخطشق ئلى البىاء املإظس ي ،والترهيز غلى
الخبرًشاث املػُاسٍت للحيىمت ودساظت الترجِباث الهُيلُت لها ،وبزلً اكخصشث جلً ألادبُاث غلى املفاهُم
الجامذة و الجافت في العُاظت ،فبلُذ جلً الذساظاث وصفُت ظاهشٍت لم حغص أو جخػمم في جىاوٌ
املإظعاث والظىاهش العُاظُت غىص جدلُلُت ،هما لم حػمذ ئلى فهم وجدلُل العلىن العُاس ي وال الػملُاث
املالصمت للظاهشة العُاظُت.1
وكذ ظل هزا هى خاٌ غلم العُاظت والعُاظت امللاسهت  ،ختى مىخصف اللشن الخاظؼ غشش وختى بذاًت
اللشن الػششًٍ،غباسة غً مجمىغت مً ألادبُاث املػُاسٍت و إلاظخيباطُت ٌغلب غليها الطابؼ الفلعفي و واهذ
تهذف في مجملها ئلى وطؼ جصىساث غً الىطؼ العُاس ي ألامثل وهُفُت ئكامخه ،وظل هزا الىطؼ العائذ
ختى فترة نهاًت اللشن الخاظؼ غشش أًً ظهش غذم ملذسة املذسظت الخللُذًت واكترابا ثها املخخلفت ( الفلعفُت،
والخاسٍخُت واللاهىهُت) غلى مجابهت الخدذًاث املطشوخت غليها وعجضها غً جفعير ألاخذار الىبري مثل الحشب
الػاملُت ألاولى وختى الثاهُت ،وبشوص الىاصٍت والفاشُت ،وانهُاس أهظمت دًملشاطُت وصػىد دهخاجىسٍاث ،وخذور
الىعاد الاكخصادي املالي الىبير ،ول هزه ألاخذار واهذ بداجت ئلى جفعير ،فاصداد الاهخلاد جلً الاكتراباث
الخللُذًت وأصبذ الباخثىن واملفىشون ًذغىن ئلى ئًجاد وخذاث جدلُل جذًذة.2
أماروي ماكريدش  Roy Macridisفيري أن الذساظاث العُاظُت امللاسهت كبل املدشلت العلىهُت بها الىثير
ُ
مً الىلائص املىطىغُت واملىهجُت  ،وكذ كام بخلُُم أدبُاث الحلل وخلص ئلى الىخائج الخالُت:3
 أنها دساظاث غير ملاسهت نها أغللها وان في هطاق بلذ واخذ أو غباسة غً وصف ملاسن.
 أنها دساظاث طُلت الىطاق وراث جديزاث ئًذًىلىجُت وفىشٍت مػُىت مترهضة في دوٌ غشبُت.
 أنها دساظاث ظاهىت ال جأخز بػين الاغخباس الفىاغل الذًىامُت غير الشظمُت.
 أنها دساظاث أخادًت الطشح ن اغلب وأهم دساظاث ألاهظمت العُاظُت للذوٌ الخاسجُت جدىاوٌ املإظعاث
العُاظُت لىظام واخذ في جضئُت واخذة.
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سغم الضخم الهائل الزي أغطخه أفياس املشخلت الخللُذًت للػلىم العُاظت وللعُاظت امللاسهت با خص ئال
هصر محمد عارف في هخابه
أن رلً لم ٌشفؼ لها مً الىلذ والخلى مً الىلائص  ،وكذ جمؼ ألاظخار
ابعخمىلىجُا العُاظت امللاسهت  ،أوجه كصىسها في الخالي:1
 .1غلبت الطابؼ الىصفي ،خُث جم الترهيز غلى الىصف الذكُم الخفاصُل الىظام العُاس ي مىطؼ البدث،
ظىاء أوان وصف املإظعاث الحيىمُت أو غشض ألاظماء و الخىاسٍخ وألاخذار والىزائم ،ومً زم لم جىً
هىان ملاسهت.
 .2غلبت الطابؼ املإظس ي اللاهىوي  ،خُث ًيىن فُه الاهخمام فلط باملإظعاث الشظمُت واملدذداث
اللاهىهُت والذظخىسٍت لػمل جلً الاجهضة  ،دون مشاغاث الػالكاث البُيُت بُنها.
 .3الخظُِم الشذًذ في ئطاس امللاسهت والاكخصاس غلى الىظم الغشبُت في أوسوبا  ،خُث وان الترهيز غلى أسبؼ
خيىماث في أوسوبا  ،هي بشٍطاهُا وفشوعا وأملاهُا وسوظُا  ،باإلطافت للىالًاث املخدذة ألامشٍىُت الخلا ،
ُ
وك ِذمذ جبرًشاث غذًذة لهزا الخىجه  ،منها ان بشٍطاهُا والىالًاث املخدذة وفشوعا وأملاهُا هي الذوٌ راث
ألاهمُت  ،ومنها فجىة املػلىماث الىاججت غً غذم اللذسة غلى الخىاصل مؼ بلُت الػالم.
 .4الاججاه املدافظ :فلذ واهذ بإسة الخدلُل وهذفه جشهض غلى كظُت اظخمشاس ودوام الىظم العُاظُت وغذم
حغيرها ،والاهخمام بخطىس املإظعاث غبر الخاسٍخ ،ولِغ الخغير أو الاهلالب ،لزلً هظش ئلى الىظم غير
الذًملشاطُت مثل سوظُا بػذ الثىسة الشُىغُت غلى أنها اهدشاف غً اليعم ،ولِعذ هظما معخللت في
راتها.
 .5افخلاد الجاهب الىظشي :خُث لم ًىصشف الاهخمام ئلى بىاء الىظشٍت ألامبرًلُت ،أو الىصىٌ ئلى حػمُماث
أمبرًلُت،فالخىظير وان مػظمه مػیاسیا هابػا مً أظغ اللاهىن الطبُعي وألاخالق و الفلعفت ،ومىصبا غلی
هُفُت جيىًٍ املىاطً الصالح الزي ٌػشف خلىكه وواجباجه.
 .6فلذان الحعاظُت املىهجُت ،فلذ حشيل الحلل مىز بذاًخه غلى أظغ املدذودًت املىهجُت ،ولم ًىً ًىجذ
فُه غير ألاطشوخاث الخللُذًت امللذمت مً مفىشًٍ أمثاٌ  :جون صخيوارت ميل  ،أوجضد كوهد أو هربرت
صبنضر  ،في جدذًذ ماهُت الذساظت املىهجُت امللاسهت ،بل وختى هزه ألاطشوخاث واهذ كلُال ما حعخخذم
مً كبل غلماء العُاظت ،هزلً فان جىىُياث جمؼ واخخباس وجصيُف املادة واهذ غير مخطىسة وغير
مىظمت ،ختى أن سئِغ الجمػُت ألامشٍىُت للػلىم العُاظُت أهذ غلى أن غلم العُاظت غلم مالخظت ولِغ
غلما ججشٍبُا.

1

نصر محمد عارف  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.206

السداسي الثاني

األستاذ :بعيطيش يوسف

محاضرات السياسة المقارنة

السنة الثالثة ليسانس

ب /املرحلة الضلوكية في ثطور الضياصة املقارهة:
ئن أهم العماث الشئِعُت للذساظاث الخللُذًت في العُاظت امللاسهت ،أنها لم جىً دساظاث ملاسهت في
جىهشها ،فياهذ امللاسهت مجشد اظم فلط  ،وواهذ الذساظت جضءا مما ٌعمى بذساظت الحيىماث ألاجىبُت ،
لزلً ظمُذ املشخلت الخللُذًت بمشخلت (( الحيىماث امللاسهت ))  ،ففي ئطاسها جشث مػالجت الخىظُماث
الشظمُت ملإظعاث الذولت ،والهُئاث الحيىمُت ،بطشٍلت وصفُت ،جاسٍخُت وكاهىهُت  ،ئر جشهض الاهخمام بشيل
أولي غلى الىزائم املىخىبت والذظاجير ،واللىاغذ اللاهىهُت التي جدذد مىكؼ اللىة العُاظُت ،وشيل العلطاث
وجىصَػها ،ووصف طشق مماسظت هزه العلطاث ،ودساظت ألاظغ الذظخىسٍت ،وهُفُت جىظُم العلطت.1
فباهنهاء الحشب الػاملُت ألاولى ،وفي ظل خالت الفشل التي أصابذ الػذًذ مً الذوٌ ألاوس وبُت ،واهدشاس
الىظم العُاظُت الفاشُت والذهخاجىسٍت ،وئدسان الباخثين لػذم جذوي الاكتراباث الخللُذًت و غذم فػالینها
في فهم الىاكؼ وجفعيره ،اججه الػذًذ مً باخثي الػلىم الاجخماغُت في أوسبا ئلى الاهخمام بالخىجهاث الىفعُت ،
وفي هفغ الىكذ وان هىان ئدسان متزاًذ ،وبصىسة ظابلت لذي الػلماء ألامشٍىُين همُت وطشوسة جبجى
الاكتراباث العلىهُت في جدلُل الظىاهش الاجخماغُت والعُاظُت ،خصىصا مً كبل "الجمػُت ألامشٍىُت للػلىم
العُاظُت"  ، APSAو ُ
اغخ ِبر هزا املجلغ بمثابت هُئت فىق الجامػاث جلىم بالخيعُم بُنها لخطىٍش البدث
الػلمي ،وكذ لػب املجلغ الذوس املدىسي بل الذوس ألاظاط في صُاغت وحشىُل الػلىم الاجخماغُت في الىالًاث
املخدذة والػالم خالٌ هصف اللشن الخالي إلوشائه.2
هزه الهُئت أو املجلغ املزوىس اظدىذ ئلى فىشجين أظاظِخين: 3

ًا
مىصبا غلى
الفكرة أولى  :جخػلم باغادة حػشٍف مىطىع البدث في العُاظت امللاسهت ،فبػذ ما وان الترهيز
الجىاهب الشظمُت للحيىمت ومإظعاتها  ،وان غلى العلىهُين الاهخمام بالجىاهب غير الشظمُت ،املخػللت
بعلىن جماغاث املصالح ،وألاخضاب العُاظُت ،والشأي الػام ،والثلافت العُاظُت ،والخيشئت الاجخماغُت،
والتي جم الىظش ئليها غلى أنها أظاط كُام الىظام العُاس ي بىظائفه.
الفكرة الثاهية  :الحاجت ئلى ملترب غلمي للهظشٍاث واملىاهج ،فالعلىهُىن وما أبذوه مً مػاسطت خىٌ ما
الخظىه غً هذسة الىظشٍاث والخجشٍب في املشخلت العابلت ،واهىا أهثر جذًت في الذغىة ئلى هظشٍت الخدلُل
اليعلي والاخخباس الخجشٍبي.
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وكذ وان غالم العُاظت ألامشٍيي جشارلس مریام  ، Charles Merriamواخذا مً أهم املىذفػين هدى جدىیل
غلم العُاظُت ئلى الترهيز غلى دساظت العلىن الىاكعي للىاط بذال مً جدلُل املإظعاث والذظاجير وآساء
الفالظفت ،وكذ وان جالمزجه وصمالؤه في املجلغ مً سواد الثىسة العلىهُت أمثاٌ "هاسولذ الظىٍل "و "املىهذ "و
"هشبشث ظُمىن "و"دًفُذ جشومان".
وفي مىخصف الػششٍىاث مً اللشن الػششًٍ ظهشث مذسظت شُياغى في الىالًاث املخدذة ألامشٍىُت ومً
أبشص هخاباتها هخاب لدشاسلض مشٍام  :بػىىان (( :جىاهب جذًذة في دساظت الىاكؼ العُاس ي )) New Aspects of
 ، Politicsالصادس ظىت  ،1925والىخاب في جملخه دغىة ئلى ئطفاء هظشٍت ظُيىلىجُت في جدلُل الىاكؼ
العُاس ي ورلً غلى أزش ئطفاء جلً الىظشة في غلم الاجخماع ،هما دغا مريام ئلى اظخخذام ادواث جذًذة في
الخدلُل العُاس ي.1
وفي الفترة العابلت مً الحشب الػاملُت الثاهُت مباششة كذم "هارولد الزویل  ، Harold Lasswellفي
مإلفه "" " Power and Personalityاللى ة والشخصُت " مداولت إلطفاء هظشة ظُيىلىجُت أًظا في مجاٌ
الذساظاث العُاظت ،ئلى جاهب جشهيزه غلى اللىة همادة لطم العُاظت ،وهظشا الهخمامه الشذًذ بالخدلُل
العُيىلىجي للظىاهش العُاظُت ٌػخبر "الصوٍل  -همضة الىصل بين العلىوي ين املخلذمين (هبيخلى وماسٍام) وبين
" صوٍل "بمداولت اظخخذام أدواث
العلىوي ين الزًً جاءوا في أغلاب الحشب الػاملُت الثاهُت ،هما كام
ووظائل جذًذة بشان وصف وجدلُل الظىاهش العُاظُت جدلُال همُت خُث اظخخذم هى وأجباغه بیاهاث
كُاظُت وجذاوٌ ئخصائُت لىنها لم جىً في ئطاس جدلُلي واضح.2
وكذ مثلذ الحشب الػاملُت الثاهُت هلطت اهطالق الهفخاح الػلىم غلى بػظها البػع ،فُما غشف
بالذساظاث بين الحلىٌ  ، interdisciplinaryفلذ اهفخذ داسظى العُاظت امللاسهت غلى الػلىم ألاخشي ،خُث
فشطذ ظشوف الحشب غلى مخخلف الخخصصاث أن حػمل في فشٍم واخذ ،فلذ مثلذ مياجب الخذماث
إلاظتراجُجُت والػعىشٍت مذاسط للخشٍجين مً مخخلف الخخصصاث والخاسٍخ وألاهثروبىلىجُا وغلم الىفغ
والاكخصاد وغلم الاجخماع ،وأصبذ ول واخذ مً هإالء ًذسط الظاهشة مً مىطلم كاغذجه املػشفُت وخلفُخه
ألاوادًمُت ،مما أدي ئلى ئخصاب مخبادٌ ملخخلف الحلىٌ  ،واهخلاٌ لالكتراباث املخطىسة مً غلم الىفغ
وألاهثروبىلىجُا ئلى غلم العُاظت .مً هاخُت أخشي جطىسث الذساظاث غبر الحلىٌ وجضاًذث جفاغالتها مً
خالٌ ما غشف بذساظاث املىاطم  ، area studiesفمؼ صػىد أهمُت الذوٌ غير ألاوسبُت واظخلاللها ،وبشوص
الػذًذ مً املشىالث املشجبطت بها ،مثل الخدذًث والخىمُت والثىسة والخغير الاجخماعي ،بشصث أهمُت الترهيز غلى
مىاطم مػُىت هظشا للخػذد الثلافي والخاسٍخي في هزه الذوٌ
 146فأصبذ الػامل الجغشافي أظاظُا في
الذساطاث العُاظت امللاسهت.3
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