األستاذ :بعيطيش يوسف

محاضرات السياسة المقارنة

ثانيـ ــا  :مساخل جعوز خلل الظُاطت اإلالازهت.
ئن جلظُم مزاخل جعوز الظُاطت اإلالازهت ئلى هالطُىُت وجللُدًت وطلوهُت لِع جلظُما شمىُا جعوزٍا
فدظب ،بل َو جلظُم ًلوم غلى أن َىان هماذج مػسفُت مثلذ اللاغدة واإلاىعلم والخلفُت واإلاىار الػلمي
ليل مسخلت مً َرٍ اإلاساخل ،ومً زم فان جعوز هظسٍاث الظُاطت اإلالازهت مسجبغ بدزحت هبحرة بالخعوزاث
الحادزت غلى مظخوى ماَُت الػلم ،وغلى مظخوى الفسوع ألازسى للػلوم الاحخماغُت اإلاخفاغلت فُما بُجها،
واللائمت غلى الاغخماد اإلاخبادٌ أزرا وغعاء ،ومً َىا فان جعوز الىماذج اإلاػسفُت ،وظهوز هموذج حدًد ًدل
مدل اللدًم ،طواء غلى مظخوى اإلاشسوع الػلمي هيل ،أو في أي مً الػلوم الاحخماغُت ألاهثر طُلا في الظهوز
طوف ًدظسب ئلى باقي الفسوع ،ومجها الظُاطت اإلالازهت.
السؤى والىظسٍاث
ئن حؿحر أو جدوٌ الىماذج اإلاػسفُت ،وخلوٌ أخدَا مدل آلازس ٌػني ئغادة حشىُل
اللائمت ،وجدولها للخىُف مؼ الظُاق الجدًد ،بدُث جأزر ضوزة ؾحر ضوزتها الظابلت ،فخبدوا وهأنها ش يء
لرلً ًطػب
حدًد وئن ظلذ جدخفظ ببػض مً غىاضس وأطع ومظلماث وفسضُاث الىموذج اللدًم،
الخفسكت غلى مظخوى الىماذج اإلاػسفُت بحن مسخلت وأزسى  ،لرلً فان مداولت الخأضُل لخعوز هظسٍاث
الظُاطت اإلالازهت مً مىعلم ابظخمولوجيً سهص غلى جدلُل الىُفُت واإلاطادز التي حشيلذ مجها َرٍ الىظسٍاث
واإلاطداكُت التي جخمخؼ ها ووضػها في طُاق أأبب بالىموذج اإلاػسفي ٌظمذ بالخفسكت بحن مسخلت وأزسى.

أ /املرحلة التقليدية في تطو السياسة املقارنة:

ُ
ح َػ َسف اإلاسخلت الخللُدًت في الظُاطت اإلالازهت بأنها اإلاسخلت الظابلت غً الثوزة الظلوهُت ،فأضوٌ وحروز
الػلوم الظُاطُت بما فحها الظُاطت اإلالازهت ٌػود ئلى الفلظفت الُوهاهُت  ،فم ما مً أً في أن ألازُيُحن كد
اوؿمظوا في اإلاجادالث واإلاىاكشاث الظُاطُت زالٌ اللسن الخامع ق .م  ،فلد واهذ اإلاظائل الػامت وجطسٍف
أئون الحىم أَم ما جدوز غلُب أخادًثهم ،فػاأوا في حو مً اإلاجادالث واإلاىاظساث الىالمُت غلى هدو ًطػب
ُ
جطوزٍ  ،ومً اإلالعوع بب أن طيان أزِىا  -بما ُح ِبلوا غلُب مً غللُت مدشوكت ئلى
غلى السحل الحدًث
اإلاػسفت لم ًترووا هوغا مً اإلاشىالث الظُاطُت ذاث الشأن ئال مدطوٍ .والواكؼ أن الظسوف التي أخاظذ هم
واهذ أهثر ما جيون مالئمت ألهواع زاضت مً البدث الظُاس ي ،ختى ًياد ؤلاؾسٍلي ًيون مدموال غلى الىظس
فُما ٌظمى بالحىم اإلالازن.1


معنى االبستمولوجيا يرجع الى ارتباطيا بعدة أبحاث معرفية تدور حوليا  ,فاالبستمولوجيا ترتبط بنظرية المعرفة كما ترتبط بالمثيودلوجيا

وفمسفة العموم والمنطق  ,فيي ترتبط بالمنطق من حيث أنيا تدرس شروط المعرفة الصحيحة شأنيا في ذلك شأن المنطق

 ،واالبستمولوجيا

مرتبطة أيضاً بنظرية المعرفة بمعناىا التقميدي من حيث أنيا تدرس أمكانية المعرفة  ,وحدودىا وطبيعتيا ولكن المن زاوية الموقف الخاص بل

االبستمولوجيا ىي نظرية عممية في المعرفة تتمون بمون المرحمة التي يجتازىا العمم في سياق تطوره ونموه
من زاوية التطور العممي المستمر  ,ف
عمى مر العصو ر ,لممزيد من التفصيل أنظر ,محمد عابد الجابري  ,مدخل إلى فمسفة العموم  :العقالنية المعاصرة وتطور الفكر العممي
,ط ,8مركز دراسات الوحدة العربية  ,بيروت  ,2014 ,ص.18

وفي مثال عن استعمال المقارنة في العيد األثيني والروماني ,

يعرض ىيرودوت سبعة من الفرس يتناظرون حول مزايا الحكومة الفردية

واألرستقراطية والديمقراطية ,ونجد معظم حججيم تتبمور في أن الحاكم الفرد أو الممك ميال إلى أن يصبح طاغية مستبدا ,في حين تحقق

الديمقراطية مساواة الجميع اأمام القانون ,ولكنيا سرعان ما تتحول إلى حكومة الغوغاء.
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وكد واهذ أوادًمُت أفالظون أوٌ مدزطت فلظفُت طُاطُت  ،ولو أن ئيشوكساط (  )Isocratesالري غنى
بطفت زاضت بخدزَع الخعابت وفً ؤلاللاء كد فخذ مدزطت كبل ذلً ببضؼ طىحن  ،أما مدزطت أزطعو في
اللوكُون (  )Lyceumفلد افخخدذ بػد ذلً بدوالي زمظحن غاما ،زم أوشئذ بغد أزطعو بلسابت الثالزحن
1
غاما مدزطخان هبحرجانَ :ما اإلادزطت ألابُلوزٍت ،واإلادزطت السواكُت (.)Stoic
و اَخم أفالظون بالىظم الظُاطُت التي طادث غطسٍ ووحدَا ججهاز الواخدة بػد ألازسى ،فداوٌ أن
ًضؼ هظاما لخػاكبها وهُفُت الاهخلاٌ مً هظام ألازس وذلً ظبػا وفلا إلاىظوز ًعابم بُجهم ،ألهب لِع بامياهب
الوضوٌ ئلى أفضل هظام ئال ئذا كاٌ الش يء بضدٍ ،ومً زالٌ طلظلت مً ألاوضاف وضل ئلى هدُجت مفادَا
أن أفضل هظام َو الىظام ألازطخلساظي؛ وٍسى أن الىظم الظُاطُت ولها ًمىً أن جىدطس في زمظت أأً اٌ
2
أطاطُت هي :الىظام الازطخلساظي  ،الخُموكساظي  ،الاولُؿازوي ،الىظام الدًملساظي  ،هظام العؿُان
والدزاطت الظُاطُت اإلالازهت التي جدظم بىوع مً العسح الػلمي الجاد جسحؼ ألوٌ واضؼ ألاطع غلم الظُاطت
وَو الفُلظوف الُوهاوي أزطعو ،وذلً مً زالٌ ملازهخب إلاسخلف دطاجحر دولت  -اإلادًىت الُوهاهُت ،وللد بنى
أزطعو جدلُلب اإلالازن غلى ما كدمب اإلاإزر ؤلاؾسٍلي " ًٌسو دوث" مً مػلوماث ومالخظاجب ،وما ظوزٍ أطخاذٍ
أفالظون مً ئظاز مفاَُمي ٌشخمل غلى مفاَُم الدًملساظُت واإلالىُت وباقي ألاهظمت.
فلدكام أزطعو بملازهت  158دطخوزا مً دطاجحر الدوٌ الُوهاهُت ( اإلادن الُوهاهُت) إلاػسفت أي الدطاجحر
ًدلم الاطخلساز أهثر،وحػلها مجاال لدزاطت أهظمتها الظُاطُت غً ظسٍم اإلالازهت  ،وَػخبر برلً زوزة مىهجُت
في غلم الظُاطت والظُاطت اإلالازهت مً بػدٍ. 3
وٍمىً جددًد ؤلاظاز الىظسي للملازهت غىد أزطعو في الخعواث الخالُت :4
 .1جددًد مشيلت البدث  ،وهي غىدٍ ألاطباب التي جإدي ئلى الاطخلساز أو غدم الاطخلساز.
 .2ججمُؼ خاالث مخػددة في الػالم اإلاػاضس لب.
 .3جطيُف الحاالث ظبلا إلاػاًحر غدد الحيام  ،وهُفُت ممازطت الحىم  ،والىبُت العبلُت أي جوشَؼ الظلعت
بحن ظبلاث اإلاجخمؼ  ،وزبغ الػالكت بحن َرٍ اإلاػاًحر ومً زم جددًد أي الىظم ًدلم الاطخلساز.
َ
وكد مثل جدلُل أفالظون أزطعو هموذحا مػسفُا للخدلُل اإلالازن  ،ظل مخبػا ختى غطس الجهضت ُ ،وَشيل
بػدا أطاطُا في الىظسٍاث اإلاػاضسة للظُاطت اإلالازهت  ،غلى السؾم مً زلو أفيازَما غلى أي أزس غملي
وجعبُلي ألنهما خطسا الدزاطت غلى دولت اإلادًىت  ،لرلً ًمىً اللوٌ أن جىظحرَما فشل لىً مىهجهما ضمد.
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نفس المرجع السابق  ,ص.79
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بمخضر طيفور  ,أبعاد التموجات االبستمولوجية عمى دينامية البناء والتفكيك المعرفي في حقل السياسة المقارنة  ,مرجع سبق
ذكره  ,ص.138

 3حسن ممحم ,التفكير العممي والمنهجية ,مطبعة دحمب ,الجزائر , 1993 ,ص176
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ئن الاهبػار الحلُلي للدزاطاث الظُاطُت اإلالازهت خدر غىدما حؿحر الػالم ،زاضت غىد اهدشاف
الػالم الجدًد في الفترة اإلامخدة مً اللسن الخامع غشس ئلى اللسن الظابؼ غشس ،وهي فترة اخخىذ فحها أوزوبا
بمسخلف ألاهظمت الظُاطُت وباألزظ ألاهظمت الشسكُت مجها والطحن ،باإلضافت ئلى ؤلامبراظوزٍاث اإلادلُت في
هطف الىسة ألازضُت الؿسبي ،وفي هفع الوكذ وشأث دوٌ خدًثت في أوزوبا بػد خسب اإلاائت طىت بحن
اليازولًُ والبروحظخاهذ في اللسهحن الظادض والظابؼ غشس ،وهي الحسب التي أوشأث جلسٍبا مػظم دوٌ أوزوبا
اإلاػسوفت في خدودَا الحالُت ،هدُجت زلافاث طُاطُت وأهظمت طُاطُت واكخطادًت مسخلفت ،ئضافت ئلى ئغادة
بػث اإلاىهج الػلمي أزىاء الجهضت وما جلى ذلً مً اهدشافاث غلمُت.1
مؼ نهایت اللسن الظابؼ غشس اإلایالدي اهخلل مسهص الثلل في مجاٌ الفلظفت الظیاطیت غلى وحب الخطوص
و
مً ئهجلترا ئلى فسوظا ،التي أهدث خسهت زلافیت واطػت غبر مىابس اإلاػسفت اإلاخمثلت في الجامػاث وألاوادیمیاث
الػلمیت ،ومً زالٌ الػدید مً الىوادي الثلافیت التي یجخمؼ فحها أصحاب الفىس الخلدمي دون الىظس ئلي العبلت
الاحخماغیت اإلاىخمحن ئلحها ،2والتي بسشث غددا مً الشخطیاث واإلافىسًٍ أمثاٌ فولتير و دي مونتسكيو.
أما غً َرا ألازحر أي موهدظىُو  1689( ـ  ، )1755أزطخلساظي اليشأة ،دازطا لللاهون ،وممازض ا
للمداماة ،مخػدد ألاطفاز والسخالث لالهدشاف والاطخػماز .ومً أَم أغمالب هخاب "زوح اللواهحن و الخعاباث
فزطُت" ،التي هي مجموغت زعاباث جللاَا مً ضدًلحن فازطُحن ( ئًسان خالُا)  ،بوى غلحها زؤٍخب للشسق ،و
اٌ ا
اطخسدمها همطدز مػسفي للملازهت ،ولجأ ئلى جدلُل الظواَس الظُاطُت مػخمدا غلى زعت في بدثب حظدىد في
ئظهاز جأزحر اإلاخؿحراث غلى الظاَسة الظُاطُت ( حو  ،مدیغ حؿسافي  ،طيان  ،ظسٍلت الػِش  ،ألاغساف
3
والخلالُد )۰
ومً زم فلد كدم جطيُفا للحيوماث غلى ضوء مػاًحر وغوامل اًيولوحُت واإلاىار والتربت واإلاإطظاث
الاحخماغُت وظسٍلت الػِش  ،والظسوف التي جلوم فحها وججهاز ها  ،والظسوف الخازحُت اإلادُعت بالىظم  ،بل
ٌُػد أوٌ اإلافىسًٍ الرًً اَخمو بالىظم ؾحر ألاوزبُت في ملازهاجب  ،وئلى ججاوش هظ اللواهحن ئلى زوخها  ،وغلى
أطاطها حاء هخابب (( زوح اللواهحن ))  ،وأَم هلعت غالجها فُب هي هظسٍخب في أهماط الحيوماث وهي زالزت
الجمهوزٍت واإلالىُت واإلاظدبدة.4
وكد مثلذ دزاطاث موهدظىُو مطدزا أطاطُا للػدًد مً هظسٍاث الظُاطت اإلالازهت في اللسن الػشسًٍ،
طواء جلً التي اَخمذ بمفهوم بِئت الىظام أو التي جىاولذ ألابيُت والوظائف.5

1

بمخضر طيفور  ,المرجع السابق  ,ص.142

2

جان بيرنجيو وآخرون ,موسوعة تاريخ أوروبا العام ,ترجمة :وجيو البوعيني ,ط , 1ج ,2منشورات العويدات  ,بيروت ,1995 ,ص.684



شارل لوي دي سيكوندا المعروف باسم مونتيسكيو  ,فيمسوف فرنسي صاحب نظرية فصل السمطات الذي تعتمده غالبية األنظمة حاليا ,ولد
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وفي هخابُب (( الدًملساظُت في أمسٍيا )) و (( الىظام اللدًم و الثوزة الفسوظُت ))  ،زهص ألكسيس دي
توكفيل  1855(ـ  )1859غلى كضاًا مػُىت أَمها :اإلاظاواة وغدم اإلاظاواة ،والحسٍت والاطدبداد ،والاطخلساز
وغدم الاطخلساز واجبؼ هفع مىهجُت أزطعو و موهدظىُو في جطيُف الىظم الظُاطُت ظبلا إلاػُازًٍ َما ،
وحد الحسٍت أو غدم وحودَا  ،و مػُاز غدد اإلاشازهحن في الػملُت الظُاطُت.
وكد كام جوهفُل بدزاطت ملازهت لفسوظا والوالًاث اإلاخددة ،مخبؼ ا اطتراجُجُت الترهحز غلى الازخالفاث أهثر
مً الدشا هاث ،ومػخمدا غلی: 1
 .1اإلاظاواة لحظاب ألازطخلساظُت في ملابل اإلاظاواة الخامت.
 .2ألافياز الثوزٍت في مواحهت البرؽماجُت.
 .3الثوزة وشٍادة اإلاسهصٍت في مواحهت الاطخلساز.
ومً زالٌ َرٍ اإلاػاًحر كام دي جوهفُل باحساء اإلالازهت غلى مظخوٍحن:
أ .ملازهت دازل الوخدة غبر الصمان.
ب .ملازهت بحن دولخحن مً زالٌ دولت زالثت ،فُلازن بحن خالت دًملساظُت زالطت و أزسى أزطخلساظُت
زالطت مً زالٌ وخدة زالثت مسخلعت.
وججدز ؤلاأازة ئلى أن ول الدزاطاث الظُاطُت اإلالازهت الظابلت واهذ ئما جدذ حىاح الدزاطاث الفلظفُت
في اإلاساخل ألاولى أو هفسع للفلظفت ألازالكُت بػد بداًت مسخلت جفىً الفلظفت مؼ بداًت غطس الجهضت ،ومً
بػدَا بلُذ جلً الدزاطاث أًضا حظُعس غلحها الجزغاث الخازٍسُت أو الاكخطادًت  ،وكد اطخمس َرا الوضؼ ئلى
ؾاًت بداًت حشيل غلم مظخلل للدزاطاث الظُاطُت في الىطف الثاوي مً اللسن الخاطؼ غشس ،وَو ألامس
الري أغعى دفػت كوٍت للدزاطاث اإلالازهت غلى السؾم مً اطخمسازٍت هفع همغ اإلالازهت للدزاطاث اللدًمت.2
ُ
وفي ظل الخعوزاث وألاخدار الظُاطُت والاكخطادًت والثلافُت التي غاٌشتها أوزوبا  ،والتي اج ِفم غلى
حظمُتها بػطس ؤلاضالح والخىوٍس ،والتي ججظدث أَم هخائجها زالٌ اللسن الثامً غشس بالثوزة الفسوظُت طىت
 ،1789باإلضافت ئلى الخعوز الاكخطادي في بسٍعاهُا ،و أهدث أإلااهُا زالٌ جلً الحلبت الصمىُت جلدما زلافُا
ملحوظا ،أدث َرٍ الظسوف  ،ئلى ظهوز مجموغت مخىوغت مً الدزاطاث الظُاطُت واإلافىسًٍ أَمهم ماكس
فيبر  ،)1920-1864( Max Weber خُث بدأ دزاطخب خوٌ ملازهت ألادًان وزبعها بملازهت الىظم الاكخطادًت
والاحخماغُت  ،وزهص غلى ضسوزة اإلالازهت غبر الخازٍسُت باغخبازٍ مػمل الخجسبت البشسٍت.
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من أىم البحوث االجتماعية في القرن التاسع عشر وأبعدىا أث ار .أشير أعمالو" :في الديمقراطية األميركية" و"النظام القديم والثورة"
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ألمانيا في االقتصاد والسياسة ,وأحد مؤسسي عمم االجتماع الحديث ودراسة اإلدارة العامة في
عالما
ً
ماكسيميميان كارل إميل فيبر كان ً
مؤسسات الدولة ,وىو من أتى بتعريف البيروقراطية ,وعممو األكثر شيرة ىو كتاب األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية.

السنة الثالثة ليسانس

السداسي الثاني

محاضرات السياسة المقارنة

األستاذ :بعيطيش يوسف

فلد أكام بشيل ضلب ،مطداكُت الخفظحر اإلاخػدد ألاطباب واإلاخبادٌ الػالكاث بحن اللاهون والاكخطاد في
طُاق جعوز السأطمالُت .وفي الوكذ ذاجب ،فلد أماط اللثام غً اطخلاللُت اللاهون .وأهد أن اللاهون لِع
مظخلال غً الظسوف الاكخطادًت والاحخماغُت.1
وأن الخىمُت الاكخطادًت وزأطمالُت الؿسب ،مثلذ ظواَس فسٍدة ججد جفظحرَا في خلب ظسوف زاضت،
لىً الظسوف الاكخطادًت والظُاطُت مسخلفت ،في الدوٌ الظائسة في ظسٍم الىمو ،فال ًجب الاغخلاد بأن
2
اطخدزاٌ اللاهون الحدًث باللوة ،طُإدي ئلى هخائج ممازلت لخلً التي زلفها في البلدان الؿسبًت .
وكد وان اكتراب فيبر في اإلالازهت اوػياطا إلاسخلت اهخلالُت في الػلم واإلاػسفت الػلمُت ،خُث مثل مىعللا
للظلوهُت ،وهرلً إلاا بػدَا ،فلد زفض ماهع فُبر ذلً الىوع مً ألامحرًلُت الخازٍسُت التي هخج غجها اإلاىهج
اإلالازن غىد دوزههاًم  ،هرلً زفض اإلالازهاث اللائمت غلى الدشسَػاث واللواهحن  ،وخسص غلى فهم الظاَسة
مً زالٌ ئكامت ملازهاث فسدًت  ،وكدم زالر هماذج للظلعت  ،هي البحروكساظُت والابوٍت  ،والحىم اإلالدض
أي خىم أباء الىىِظت ،وٍسى فُبر أن غملُت اإلالازهت بحن َرٍ الىماذج ًمىً أن جخم مً زالٌ زالزت
اطتراجُجُاث: 3
 ملازهت هموذج مؼ أزس لخوضُذ اإلافاَُم.
 ملازهت هموذج أو حصء مىب مؼ خاالث مخػددة دازل هفع الىموذج دو
 ملازهت مجموغت مً الحاالث مؼ خالت واخدة مػُىت.
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