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 امللخص

ًلفدأل ػػ  ًلف رألػػ  ًعلافتةألػػ   جخ ػػو عاػػرتك ًر ػػدًك عجت ػػدًك خهػػألطر ع ألػػ  ً نظ ػػ  عنػػد ت خػػديؿ         
 ،ةرندئػػذ خحػػبا خجػتعز لػػذً ًلعاػػو ًل خي ػػؼ اػػرعرا خترأليألػػ  ع ألتخألػػ    ًلبتلألػػ عن ػط  ػػف ًلرت ػػت  

ل ػػػف  ف  ًلخجػػػتعز دأل فػػػؽ دددخيػػػت ًل فألفألػػػ  ػػػػػ    ًلجػػػدا ًعل دًاػػػ  ػػػػػ  د عنػػػد ت خ يػػػذ لػػػذ  ًلر  ألػػػ  
لػػا   ذف ةتل دًاعألػػ علػػذً  تخرػػألر  لألػػ  ًلف ػػر ًلف هػػفا ب فيعـ((ًل دًا      ن ػػو ع هػػترًك ًردأل تلألػػتك 

ًلفطألرػ  خ ػؾ عند ت خ ػعف لنػتؾ  ػو  د  فؽ خعلذً دأل    و ًل تاا ًلبتئد ًل خي ؼأل  ًلفطألرع  
ف  ًل دًاعألػػ  ًلهألتهػػأل  لػػا ع  ألػػ  خيػػدألـ ع  ػػع ل   ههػػت  ،ع أل  أل  ػػف ًلفػػعؿ بػػ ًلخًعحػػؿع  ألػػ  

ًع ة ػػػتر ًعلرت ػػػت  ً جخ تهألتهػػػأل  ًل عجػػػعدا ًلخػػػا علػػػو ع أليػػػت ًلػػػز ف ب ألػػػ  ًلخطػػػعًر  ًلجدألػػػدا 
       دألهخععبيت   

ل ذً عنخجأل  لخيألئ  ًلظرعؼ ً جخ تعأل  ًعلهألت  خحتدأل  ةا ًلفرنألف ًلات ف ًعلختهو عرر  ػف     
 ا  و ًلخا دي   ةا حًرع  ت لخا خ يا  عنيت عددا ًلطبف  ًلبرجًعزأل خطعر  عربت ًلغربأل  ًع

أل  ًلهألتهػأل  نبًرهػتك ر   ةا ًلنظرألت  ًع ة تر ًلخا رةرخيت ًل دًاع  ًلطبفت  ًعلفئت  ًلرجرأل  ًعلخا
ع رجرتك ع ألاتك لناتليت  ف  ع  أل  ًلخات ف ًعلخرتاد بألف ناتؿ لذ  ًلطبف  ًعل دًاعأل  ًلهألتهأل  
لػػػـ ألبفػػػو ةػػػا لػػػذً ًل ػػػدعد بػػػؿ  هػػػخفتد  ًلخألػػػتر ًلف ػػػر  ليػػػذ  ًلطبفػػػ  ً  ًل ألبًرلألػػػ  ًلهألتهػػػأل   ػػػف 

ت يػػت ًلهألتهػػا ًلجدألػػد ب ػػت  خػػ  ًلرنتحػػر ًلف رألػػ  ًل ي ػػ  ل  دًاعألػػ  ًلهألتهػػأل  ةػػا ع  ألػػ  بنتئيػػت لنظ



 849                   لس يايس الليربايل                        ودورها يف تطوير النظام ا الس ياس يةاحلداثوية 

 

 Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

بيػػػػت ًل دًاعألػػػػ  خ ػػػػؾ  ػػػػف  هػػػػتل ت  جدألػػػػ  عع ألفػػػػ    اػػػػر ًل فػػػػتلألـ ًلػػػػذ   ػػػػتف خرػػػػ ؿ ًلرنتحػػػػر 
ًلهػػألتدا ًلرػػربأل  ًعل فع ػػت  ًلرئألهػػ  ًعل ألعألػػ  لر  ألػػ  ًلبنػػتا ذلػػؾ ًلنظتـ،  فػػتلألـ ػػػػ ًلدأل ع ًرطألػػ  ع 

د   ػػتدأل ا جر ػػ   ػػف لػػذً ًل عاػػعع  ف  لػػذً ًلب ػػ   جيػػ ًلر  تنألػػ  ًعلػػ     ػػػػػ ًعل رألػػ  ًلفردألػػ  ع 
ًإلهػيتـ  أل  ًلعحػعؿ  لػو  فألفػ  ع ًع رألػ  ذلػؾر  ،لتدةتك  ف يتؿ خبنا ً هس ًلتك ل رئألهألًك   عر 

     ًل ألع  ل  دًاعأل  ًلهألتهأل  ةا ع  أل  بنتا عخطعألر ًلنظتـ ًلهألتها ًل ألبًرلا 

 

 املقذهة
اعأل  ًلهألتهأل   ف ًل ًعاألو ًل ي   ًعل ألعأل  لأله  ةفط ع و حرألد  ػتدا خر ؿ  عاعع ًل دً   

ن  ت ةأل ت أليػص  ػتدا ً نظ ػ  ًلهألتهػأل  ذلػؾ ألرجػو  لػو  ف  لػذ  ًل ر ػ  لػا  ػف  ًلف ر ًلهألتها عً 
برػ ؿ   لـ ًل ر ت  ًعلخألتًر  ًلف رأل  ػػػػ ًلف هفأل  ةا ًلرحرألف ًل دأل  ًعل رتحر ًلخا هػتل   ع

رألؾ عخنرألط  لـ خألتر ع ر   هألتهأل  عرةخيت لذألف ًلرحرألف عل ػد ًنف ًعلخػا بترز عةرتؿ ةا خ 
ًلطرع ػت   لا ًل ألبًرلألػ  ًلهألتهػأل ،عبتلختلا ةّن يتػػػ    ًل دًاعألػ  ػػػػ هػتل   ع ػف يػتؿ نظرألػت  ع

ًلف رألػػ  ل ف رأليػػت ًلبػػترزألف ةػػا خغذألػػ  عخجيألػػز ًلنظػػتـ ًلهألتهػػا ًل ألبًرلػػا بػػ لـ  فع تخيػػت ةػػا ع  ألػػ  
ل  ههػػػػتخيت ع جيزخيتًل ألعألػػػػ  ةػػػػا ًلر  ألػػػػ  ًلهألتهػػػػأل   ف لنػػػػت عنظػػػػرً  لف ػػػػ  عنػػػػدرا ً ب ػػػػت   بنتئيػػػػت

 ل ألخيػػت ع ػػف اػػـ نظػػرًك  ًعلدًرهػػت  ًل يخ ػػ  بيػػذً ًل عاػػعع هػػأل ت ةػػا جت رتخنػػت ع ًر زنػػت ًلدًرهػػأل 
 ًلف رألػػ  ًعل ررةألػػ  ةػػا  هػػت   ً ب ػػت  ًعلدًرهػػت  ًلر  ألػػ  ًل خر فػػ  بتلظػػتلرا ًلهألتهػػأل  برػػ ؿ عػػتـ

 ػػػف   ػػػف جتنػػػ ، ع ًع نظ ػػػ  ًلهألتهػػػأل  برػػػ ؿ يتص،هػػػأل ت ةػػػا جت رتخنػػػت ع  ههػػػتخنت ً  تدأل ألػػػ 
جتنػػ  ريػػر ل ػػعف لػػذً ًلػػن ط  ع ًلرػػ ؿ  ػػف ًلنظػػتـ ًلهألتهػػا لػػا متلبػػ  عل ػػد ًنف ةػػا ًل هػػت   
ًلهألتجغًرةأل   ف ًل جخ و ًلهألتها ًلدعلا عنفحد بذلؾ ًلدعؿ ًلخا خررؼ بتلدأل فًرطألت  ًل ألبًرلألػ  

ً نظ ػ  ةػا ًل هػت    ليػذ   رتبي  ًعنع  لدأل فًرطألت  ًلغربأل ،ع ف نت أل  اتلا  عبهب  ظيعر  ع ً
بػػػػػ   نػػػػػت عبػػػػػت يص دعؿ ألر يػػػػػت بتلػػػػػدعؿ ًلنت ألػػػػػ  هػػػػػأل ت ةػػػػػا  هػػػػػت ت  جغًرةألػػػػػ   ًلخػػػػػا خط ػػػػػؽ ع أل

 اؿ(خر ألت  لػػذلؾ   ػػ  عجػػدنت  ػػف ًلاػػرعر  جرػػؿ لػػذً ًل عاػػعع   ػػتدا ب األػػ  ر ػػتك  ػػف عًرئيػػت  ف 
 ةاتئنت ًلر  ا ع ؿا ًلفًرغ ًل عجعد ةا لذً ًل فؿ  تا خهتلـ ةا  من

ًلهػػً ؿ ًلجػػعلر  بيػػذً  نألػػ  ًلر  ألػػ  ليػػذً ًلجيػػد ًلدًرهػػا  خيػػذنت  ػػفعل ػػا نػػخ  ف  ػػف خ فألػػؽ ًلب   
ًلحػػدد  ػػتلا  لػػـ ًل فػػعؿ ًعلفطتعػػت  ًل ألبًرلألػػ  ًلهألتهػػأل  ًلخػػا هػػتل   ةأليػػت ًل دًاعألػػ  ًلهألتهػػأل  
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أل ػت برػد  ػف ًلدأل ع ػ  ًعلهألرعرال عل عحػعؿ  لػو ًلجػًع  ًلر  ػا بيدؼ خفعألخيت عخطعألرلت لخػخ  ف ة
لػػػػذً ًلب ػػػػ  ًلرئألهػػػػ  بػػػػػينتؾ خػػػػ األر  بألػػػػر ل هػػػػيت ت  ًلخػػػػا  ػػػػد خيت ةراػػػػأل  ليػػػػذً ًلهػػػػً ؿ  ػػػػددنت 

ًل دًاعألػػػػ  ًلهألتهػػػػأل  ل ألبًرلألػػػػ  ًلهألتهػػػػأل  ب ألػػػػ   د   لػػػػو خطػػػػعألر نظت يػػػػت ًلهألتهػػػػا ع ػػػػو  ػػػػد  
 ًلرحرألف ًل دأل  ًعل رتحر 

ؿ لذً ًلجيد ةفه نت   لو  ب األف رئألهألف،ب أل  نخنتعؿ ةا ً عؿ ًل فتلألـ ًلرئأله  علغرض    ت  
 ف يتؿ اتا   طتل ،ً عؿ يححنت  ل فيػـع ًل دًاعألػ ،ًعلاتنا لخنػتعؿ  فيػـع ًلنظػتـ ًلهألتهػا 

ًل دًاعأل  ًلهألتهأل  عظيػعر ًلنظػتـ ًلهألتهػا  ألخنتعؿ فيـع ًل ألبًرلأل  ًعل ب   ًلاتنا  لب  ًعلاتل  
ًلهألتهػأل  ةػا   ألبًرلا عذلؾ ةا  طتر اتا   طتل ،ً عؿ أليص بب    ظتلر خجهألد ًل دًاعألػ ًل

ةػػػػػػػا ًلنظػػػػػػػتـ ًلهألتهػػػػػػػا لػػػػػػػـ  هػػػػػػػت ت  ًلخػػػػػػػ األر ل  دًاعألػػػػػػػ  ًلهألتهػػػػػػػأل  ًلاتنا ألخنػػػػػػػتعؿ  ًل ألبًرلألػػػػػػػ ،ع 
  لـ  هتل ت  ًل دًاعأل  ةا خطعألر ًلنظتـ ًلهألتها ًل ألبًرلا ًل ألبًرلا،ًعلاتل  ألب   ةا 
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 ولالمبحث ال 
 اإلطار النظري لمموضوع

 ف  فيػـع ًل دًاعألػ  ًلهألتهػأل  ع ػو ًلػرمـ  ػف  نيػت  ػف ًل فػتلألـ ًلخػا خػرخبط ب فيػـع ًل دًاػ  ع    
 فردًخيت ً ير   ف(ًلخ دأل  ع ًل دًاعأل  ع   علػذ  ًل فػتلألـ رػتئر  ًإلهػخر تؿ ًعإلهػخيدًـ هػأل ت 

هألتهػا ًل رتحػر   أل ػ  ًإلهػخيدًـ ع ًلظيػعر ةا ًل ًعاألو ًلافتةأل  ًع دبأل ، د  نيت عةػا ً د  ًل
هأل ت ةػا ًلفاػتا ًلف ػر  ًلهألتهػا لػد  دعؿ ً طػًرؼ ًل هػ و هػتبفتك بػدعؿ ًلرػتلـ ًلاتلاألػ   د بػؿ 
 ف نفػػػػػس  فيػػػػػع ا ًلنظػػػػػتـ ًلهألتهػػػػػا ًعل ألبًرلألػػػػػ  دخ ظألػػػػػتف بتإللخ ػػػػػتـ ًعإلل ػػػػػتـ ًل ػػػػػتةا ًعلر ألػػػػػؽ 

لػػػػنفص ًل ررةػػػػا ً  ػػػػتدأل ا ةػػػػا ًلردألػػػػد  ػػػػف ًل بس ع ً، ألألف،بػػػػؿ  ف لنػػػػتؾ عةػػػػا   ألػػػػتف  األػػػػراًلر 
 ً ب ت  ًعلدًرهت  ًلخا خ خ  عني ت 

ع ألػػػ  ع دةرػػػت ل ع ػػػعع ةػػػا خ  ػػػـ ًإللخبتهػػػت  ًعلخرػػػعلت  ًلف رألػػػ   ػػػف جتنػػػ  ع ػػػف جتنػػػ  ريػػػر    
إلعطػػتا  عاػػعع ًلب ػػ  لػػذً بنألخػػ  ًلر  أل ،عجػػدنت  ػػف ًلاػػرعر  ًلػػديعؿ  لألػػ   ػػف بػػت  ًإلطػػتر 

ذً ًل عاػػعع لػػع ةػػا ع ػػ  ذًخػػ  ذع طبألرػػ  نظرألػػ  ع ػػو  هػػـ  بألػػر ًلنظػػر  ل  عاعع،هػػأل ت ع ف لػػ
 نػػػ   ذ  ف ًل فػػػردا ًلرئألهػػػ  ةأل (ًل دًاعألػػػ  ًلهألتهػػػأل  لا  فػػػردا نظرألػػػ  ػػػػػػ ة رألػػػ  د بػػػؿ  نيػػػت نخػػػت  
 عظػػػـ  ر ػػػ  افتةألػػػ  ة رألػػػ  عرةخيػػػت ًلف ػػػر ًعلف هػػػف  ًإلنهػػػتنألخألف ًعلخػػػا خخجهػػػد ةػػػا  ر ػػػ  ًلخنػػػعألر 

 تعؿ لذً ًل ب    ف يتؿ ًل طتل  ًلاتا  ًلختلأل :ػػػً عربأل  ليذً عجدنت  ف نخن
 ًل ط   ً عؿ:  فيـع ًل دًاعأل  ًلهألتهأل  

 ًل ط   ًلاتنا: فيـع ًلنظتـ ًلهألتها 
 ًل ط   ًلاتل :  فيـع ًل ألبًرلأل  ًلهألتهأل  
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 المطمب الول
 مفهوم الحداثوية السياسية

 بػػؿ  ف نب ػػ  ةػػا  فيػػـع ًل دًاعألػػ  ًلهألتهػػأل  ألجػػ  خنػػتعؿ  فيػػـع ًل دًاػػ  ذلػػؾ ل رخبػػتط          
ػػػ    ًل دًاػ  ػػػػ  ف ًل ػدأل   اػتنالػا  ػف   ػد  نختجػت  ًل عؿألؽ بػألف ًل فيػع ألف،د بػؿ  ف ً ًلعا

ألػ  عف لػذ  ًل فػتلألـ لػألس بجدألػد هػأل ت ةػا ًلفاػتا ًلافػتةا ًعلف ػر  ًلغربػا ًعلػذ  لػ  ي فألػ  خترألي
ػػػػػػ، ذ  ف لػػذ  ً يألػػرا  خ رػػت  ًلنت ألػػ  برػػد بتل فترنػػ   ػػو ًلفاػػتا ًلافػػتًلف ر  ًلرػػر ا ػػػػػ ألفحػػد ًل ج

ع نيػػت ًلفاػػتا ًلف ػػر  ًع  ػػتدأل ا ل جخ رنت،بػػتلرمـ  ػػف  نػػ  خرػػتنا  ػػف  دًاػػ  ع حػػر ًل ػػدا ةػػا 
 ً يطػػػتا عخرػػػعبيت ًل األػػػر  ػػػف  نا  ألاػػػتك  ػػػف  رػػػ تلأل  ًلخنػػػتعؿخنتعلػػػ   ػػػو لػػػذ  ًل فتلألـ،ةّنػػػ  خرػػػت

ًإللخبتهػػػت  ع أل  أل ػػػعف  ػػػف ًل فألػػػد ًعل نطفػػػا ًلب ػػػ  ةػػػا لػػػذ  ًل فػػػتلألـ إلًزلػػػ  خ ػػػؾ ًإللخبتهػػػت  
ًع يطتا ذلؾ بت اتة   لو  تجت  ع فع ت  لػذ  ًلدًرهػ     تعلػ  ع  ألػ  لخنػتعؿ لػذ  ًل فػتلألـ 

  ف ًلنت أل  ًلنظرأل  
ًل فػػتلألـ ًلرئألهػػأل  ًع علألػػ  ةػػا لػػذً ػػػػػ ًعلخػػا لػػا  ػػف modernaةأل ػػت ألخر ػػؽ ب فيػػـع ًل دًاػػ  ػػػػ     

ًلهػػألتؽ لنػػتؾ رًرا ع عجيػػت  نظػػر  يخ فػػ   ػػعؿ خ دألػػد  رتنأليػػت عدددلخيػػت ًلف رألػػ ،ل ف  بػػؿ ذلػػؾ 
دً ت  لػذً ًل فيػـع  ذ  ف لنتؾ نفط   ي   دبد  ف ًلخطرؽ  لأليت عخخر ؽ بت حعؿ ًلز نأل  إلهخي

لي ػت ًلنياػ   دبػؿ ألرخبػرعف  ف ً انػألف ألرجرعن   لو بدًألت  عحر ردألد  ف ًلدًرهألف ًعل خت ًل
بدًألػػ  ًع ػػدا،ًد  ف رلتبر تسبألػػذل  بيػػذً ًلحػػدد  خجتلػػت ريػػر عألفعؿ:(( هػػخر        (( ػػدأل  ػػػػػ 

modern ػػػ  ل  را ً علو ةا  ًعير ًلفرف ًليت س لفحؿ ًل تاػر ًل هػأل ا ًلػذ   ػتف  ػد حػتر
  اػت ألف خرخبكػر ًلَجد ا(ًلرحػرن  حًل دًاػ  ل خع ره ألتك،عف ًل تاا ًلرع تنا ًلعانا،عرمـ خبػدؿ ًل

دع تك عف ًلععا ًليتص ب فب  خاو نفهيت ةا عت    و ًل تاا عحعر ًلفدأل  ،عدألنطبؽ لذً 
ةفط ع و عحر ًلنيا  ًلذ  ألبد  ب  ًلرحر ًل دأل  ةفد  عخبر ًلنػتس  نفهػيـ  ػدألاألف ةػا ز ػف 

ًل دًاػػ  بػددك  ػػف  ف ألرػألر  لػػو ددلػػ    ع ألػػ  أل  ػف ًلفػػعؿ بػ ف1رػترل تف عةػػا ًلفػرف ًلاػػتنا عرػر  
نيا  ع و هبألؿ ًل اتؿ ةّنيت ليت ددل   يػر  خخر ػؽ بظيػعر لز نأل  يتح  ب فب   رألن   رحر ً

ذلؾ ًلػععا لػد   ةػًرد  جخ ػو  رػألف بػ نيـ خ  نػًع  ػف   ػدً  خغألػر ةػا  عاػتعيـ ًل رألرػأل  ع ػذً 
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يـ  لػػو  ػػد بػػت  ةألػػ  لػػذ  ًلخغألػػر ألرػػ ؿ ًل اػػترأل  ًعلافتةألػػ  خيخ ػػؼ   ألػػتك عػػف ًل ر  ػػ  ًلهػػتبف  لػػدأل
  طألر   و ًل فب  ًلهتبف   و عجعد عت    هخ ًررأل   و ذلؾ ًل تاا ًل خي ؼ 

 فػػتلألـ ًل دًاػػ  ًعل ػػدأل  لي ػت  رػػتنا عددد  خػػديؿ ةػػا هػػألتؽ  ررةػػا ًع ػػد  ف  ّبنػتاًك ع ألػػ  ةػػ    
لو ع ػو ًلاتنألػ  خجػتعزًك بفعلػ  ألفرؽ بألني ت بخجتعز ً ع بلتبر تسرو ًنير ع و ً  ؿ ز نألتك،ًد  ف 

 ػػػػػ خ فألػػ  ز نػػا   ػػدد ةفب ػػ  ًلفػػدألـ ع ػػف ًل   ػػف  ف ألخعهػػط بألني ػػت ًلعهػػألط عmodern"ًل ػػدأل  ػػػػػ
ػػػػػ ةيػا  هػ  لتبر ػتس  طألرػ  modernityخ ؾ   يت ةخًر  خترأليأل  ع فبت  ز نأل ،  ت ًل دًاػ  ػػػػ 

    1ررطأل  ًإلنهتنا ًعلرفتنا"ز نأل   خ ررا إلنخت  نهؽ جدألد ب ررةخ  ع عجعد  ع أل   عب
ةا لذً ًلهألتؽ نجدر ت س ةألبربألب   ةا لذً ًل فيعـ  ف  راألخيت ًلهعهألعلعجأل  ع خبرتك لذلؾ   

ةّف"ًلخفهػػػػألر ًلهعهػػػػألعلعجا ألرجػػػػو نرػػػػ ا ًل دًاػػػػ   لػػػػو ًلػػػػدعر ًلفتعػػػػؿ ل  نرػػػػ ا ًلر هػػػػ تلأل  ًعإلدًرا 
أل  ًإل خحتدأل ،ععف ن  ًلاتنأل  نظػتـ خهػألر ًلبألرع ًرطأل ،    ههخألف عفتنألخألف،عف ن   عدل ت ًلر  

ذً  تن  ًلرف ن   د  خيذ  طتبرتك   ههألتك  نظ تك ةا ًإل خحتد ًعإلدًرا،ةّنيت  ػو ذلػؾ  ًل جخ و   عً 
  2ع  أل  رت      خه   ًل جخ و ًلغربا    "

خجهػػد ل رػػتنا عددد   ةػػا ًل فألفػػ  لنػػتؾ  ػػف ألػػر  بػػ ف خػػترأل  خطػػعر ًل جخ رػػت  ًإلنهػػتنأل     
فيعـ ًل دًا ،ذلؾ عند ت ألرعف ب ف لذً ًلخترأل   تف ةا ًلًع و لعخجهألد لرت   خ  ؿ ةا طألتخيت  

 ع بػت  ر  لػع عت ػ  بػػألف ةػتع ألف رئألهػألألف عل ػػت ًإلنفجػتر ًعلخرػ ؿ،ع ف لػػذً ًلخحػعر  لػو ًع ػػو 
  " ػػػؿ  ر  ػػػ ف  عر  فيػػػـع ًل دًا  ل ػػػذً ةػػػػػ  ت ًل ر ػػػ  ًلخترأليألػػػ  عجػػػعلر خطعرلػػػت بػػػرز   لػػػو ًلظيػػػ

خترأليأل   تن  خفجر  ع رخيت ًليتح  بفرؿ خًر  ت  ًلاغط ًل  دأل   لو ذلؾ ع ف اػـ خبػد   ر  ػ  
خر ؿ جدألدا،عل ذً ًلو  تدنيتألػ ،ًعلخفجألر لػـ أل ػف ألرنػا   ػع راػتر ًل تاػا بفػدر  ػتألرنا  عػتدا 
خر أل   ةا حعرا جدألدا عةؽ  رطألت  عظرعؼ جدألدا، ف يػتؿ  هػر عخجػتعز رػرط   ع  نطفػ  

 ا ًلهػػتبؽ،   ،ةتلخ رر ع ػػو لػػذً ً هػػتس ألرنػػا ًلفطػػو بفػػدر  ػػتألرنا ًلخًعحػػؿ،ألرنا ًلنفػػا ًلػػدًي
ز نألػػ   جػػذعر ع  برػػتد  ع ألػػ  ععةفػػت ليػػذً ًل نظػػعر ةػػ ف ل فيػػـع ًل دًاػػ  3بفػػدر  ػػتألرنا ًإلهػػخ ًرر  "

 ًلخػػا خبػػد  برحػػر ًلنياػػ ،عبتلختلا ععةفػػتك ع خ خػػد ًلػػو  ًر ػػؿ خترأليألػػ    ػػدـ  ػػف  ر  ػػ  ًلخػػا نررةيػػت 
ليػػذً ًل نظػػعر ًلف هػػفا دألفخحػػر  رنػػو لػػذً ًل فيػػـع ةفػػط ع ػػو ًلػػددد  ًلخػػا خهػػخ د جػػذعرلت  ػػف 
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بؿ لنتؾ  رتنا خرخبط  ع بت  ر  خهخ د جذعرلت  ف ًل فردً  ًليتح  بيذ  ًل ر    ػػ ًلنيا  ػػػ 
    نطؽ ًلخطعر ًلخا خ  ـ ع و عجعد عهألرعرا ًل جخ رت  ًدنهتنأل  

بػػ ف  ًل دًاػػ  ةفػػط ألخر ػػز ع ػػو عنحػػر((ًلفطألر    و ًل تاػػا،بؿ لنػػتؾ ـز لػػألس  ػػف ًلحػػ ألا ًلجػػ
عنحػػر  يػػـ ريػػر دبػػد  ػػف  ف خعجػػد ةأليػػت عخخ اػػؿ ب فيعـ((ًلخًعحػػؿ  ،لذً نػػتخ  ع  ػػت ألػػذل  ًلألػػ  

خ رألػػر ًل هػػخفبؿ  ػػف ًل تاػػا  رػػرعط بتلخًعحؿ،ًعلخًعحػػؿ  رػػرعط بػػتلفطو، ف  " ف  ًلػػبرض ًلػػو
نا،ألخاػػ ف خر ألبػػتك ل  تاػػا عععألػػتك بػػ    ت  ف ًلخًعحػػؿ  ػػف  فيػػـع ًل هػػخفبؿ  ػػععا بػػتلز ف ًإلنهت

  1يتؿ لذً ًلععا ألهخدعا ًلفطو ًعلخجتعز ليذً ًل تاا  ا ألخ فؽ ًل هخفبؿ"
ػػػػػػ ل فيػػـع ًل دًاػػ  عبيػػذً ًل رنػػو ألػػذل  abstractلنػػتؾ  ػػف ألبرػػد ًلخخػػتبو ًلز نػػا ًلخجرألػػد  ػػػػػ    

 ررط خ فألؽ ًل د  علا  ػو ذلػؾ خترأليألػ  ع ػت خنبجس  ف ًلبرد ًلز نا  بتلفعؿ  لو  ف ًل دًا 
ًلبرػػدألف ًل  ػػتنا ًعلز ػػتنا ألفخاػػألتف ًإلنجػػتز ًإلنهػػتنا  ػػ ةؽ  يحػػعص أل ػػعف ةألػػ  ًل ػػدأل  عػػف 

ل ػػػذً يػػػذً ًلخررألػػػؼ ل فيػػػـع ًل دًا ، لنػػػت ألظيػػػر ًل اػػػ عف  ع ًلطػػػتبو ًلرفتنػػػا ل2ًل دًاػػػ     نػػػتك 
ذً ألفػػص بػػألف  فبخألف،ًلرحػػر ًلعهػػألط ًلػػذ  نفػػؼ ع ػػو ددلػػ  ًل دًاػػ  ةػػا ًل جخ ػػو ًلغربػػا ًلػػذ  "عً 
نخحػػػر ل  نألهػػػػ  ع فبػػػػ  جدألػػػػدا خرػػػػ ؿ ًلاػػػػعرا ًلحػػػنتعأل  ًلخػػػػا خ ههػػػػ  ع ػػػػو ًليطػػػػت  ًلرفتنػػػػا  

   3"ل نهتف ًعل عف
  ػػت  ػػف ًل نظػػعر ًإل خحػػتد  ةخرخبػػر ًل دًاػػ   ّ ػػد   لػػـ خج ألػػت  ًلف ػػر ًلخنػػعألر  نتخجػػت عػػف     

 ت ًلاػػعرا ًلحػػنتعأل  ع تخ ياػػ  هػػأل نياػػ رحػػر ًل ػػت د  ًلألػػ  ًلخغألػػًر  ًإل خحػػتدأل  ًل حػػت ب  ل
ف ة ػػر ًلخنػػعألر بػػ  عنيػػت  ػػف عددا طبفخػػألف  جخ ػػتعألخألف رئألهػػألخألف،عبيذً ًليحػػعص لنػػتؾ  ػػف ألػػر 

 ع ًلػػذ  جػػتا  ربػػرًك عػػف ط ع ػػت  ًلطبفػػت  ًلعلألدا(ًلر هػػ تلأل  ػػػػ ًلر تلألػػ  ، ف  جػػؿ  ابػػت  ذًخيػػت،
أليألػتك  ػػف اػألتع عظ ػـ ع يػػر ععبعدألػ   ػف  بػػؿ خ فألػؽ هػرتدخيت،ع رألخيت،خجت   ت ػتف أل ػػألط بيػت ختر 

ًله طخألف ًلز تنأل  ًعلرع أل   رتك،لػذً ًلف ػر خج ػو ةػا ًلفػرف ًلختهػو عرػر،اعرا  فألفألػ  ةػا ًلف هػف  
ًعلهألتهػػ  ًعإل خحػػتد، أل   هػػخطتع ةػػا ًلف هػػف  خ طػػألـ  ػػألـ ًإل خاػػتؿ ًعلغألبألػػ  لألفهػػا ةػػا ًل جػػتؿ 
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 ألتهػػػػ ، طـ  ألػػػػعد ًإلهػػػػخبدًد   ػػػػتـ ًلدأل ع ًرطألػػػػ  عًعهػػػػرتك   ػػػػتـ  ػػػػألـ ًلرفتنألػػػػ  ًعلعاػػػػرأل  عةا ًله
   1ل  ًل نتةه  ًعل رأل  ًإل خحتدأل ًلدهخعر عةا ًإل خحتد  تف دععا لخ  ألد  ذ

نًرا ً   ار ،ةبتلرمـ  ف  ف   ع  دلعليت ًلهألتها  راألخيت ا  فيـع ًل دًا   ف ف نب   ةألبفو    
" ف ،ًلخحػعر ًلػػذ     ػع  خحػػعر مربػا ل  دًاػػ  ع ًلخعجيػت  خ يػذ بػػتل فيـع ًلرفتنػا ليػػذً ًل فيػـع

  ف ًلرف نػ  خفػرض ل ػدـ  ًلرت ػت  ً جخ تعألػ ،ًعلرًعطؼ ًع عػًرؼ ع   ػد تف ل   ع ػؽ ًناتر، ػد  
ن ػت لػع ًل رخفدً  ًلخا خ   دعو خف ألدأل ،ع ف ًلرت ػؿ ًلخ ػدأل  لػألس ةئػ ك  ع طبفػ ك ًجخ تعألػ  يتحػ  عً 

ًلطػػتبو ع  ًد  ف لنػػتؾ  ػػف ألبػػرز عأل  ػػد،2نخحػػتر "ًلرفػػؿ نفهػػ  ًعلاػػرعرا ًلخترأليألػػ  ًلخػػا خ يػػد  
،ب رنو لػػألس  ف  ػػؿ جيػػد  ع ع ػػؿ عفتنػػا ألفػػـع بخيػػدألـ ًز ػػ   ًل  خػػع  ًلهألتهػػا ليػػذً ًل فيػػـع عً 

ًرا ًلهتئدا ًعل هألطرا ًعلخػا خفػعـ ع ػو ًلنظػر ًلػو ً رػألتا  عخ ػتدًك ع ػو ً ة تر ًعل رخفدً  ع ًن
ػػػػػػ لػػا خرػػ ؿ  mitafisikismنألػػ   ع ًل ػػتعًرا طبألرتنألػػ  ػػػػػ ًلخحػػعًر  ًعل رخفػػدً  ًلفدأل ػػ  هػػأل ت ًلدأل

، ف لنػػتؾ  ر ػػ   ع بًر هػػألس خجهػػد  ع ب ػد ذًخيػػت ع ػػؿ  ػػدًاا عبتلخػتلا لػػا  ػػتنرنا بػػ  ًل دًاػ 
بربترا  دؽ خفعـ بّنيػتا ع ػؿ ًل  ههػت  ًإلجخ تعألػ  ًعلهألتهػأل  ًلفتئ ػ  اػ ف نظػتـ هألتهػا هػتئد 

  تنػػ  عةا لػػذً لنػػتؾ  ػػف ألػػر  بػػ ف ة ػػرا ًل دًاػػ   تنػػ   عً  ػػتؿ نظػػتـ هألتهػػا ػػػػ ًجخ ػػتعا جدألػػد
،ًعلخػػا 1668،  ػػت لػػا ًل ػػتؿ ةػػا ًن  خػػًر برػػد اعرألػػ  ةػػا ةرنهػػت ز نػػتك طعألتك، نيػػت لػػـ أل ػػف بّ  تنيت
رلعؾبب ف د،لػػػذً ًل ػػػد  ًلخػػػترأليا ًلخػػػا دةرػػػ  بػػػػػخ  نػػػ   ػػػف  نرػػػتا نظػػػتـ هألتهػػػا  جخ ػػػتعا جدأل

   3 ط ف  اد ًلخفتعخت  ً  خألتًز   خنتد  بتلطبألر  اد ًل جخ و عبه ط  جدألدا
ألبد  ًل دًاعأل  ًلهألتهأل  ةا  برز خج ألتخيت  و  ت ألتةأل  ا دبؿ ألرخبػر لػذً ًل ف ػر عنػد ًلػبرض     

،بيػػذً أل  ػػف ًلفػػعؿ ع  ػػت ألػػر  ًلػػبرض ًلػػو  ف  ت ألػػتةأل  ا  يػػد 4ً   ًل  هػػس ل  دًاعألػػ  ًلهألتهػػأل 
ععا ًعلر  ا،عبتلختلا ًلنفد ،ة رتلـ ًل دًاعأل  ً راأل  ًل فألفأل  إلياتع ًلهألته  ل خ  ألؿ ًل عا

 :ػػ5ًلهألتهأل  عند  أل  ف ةا ًلنفتط ًلختلأل 
 

                                      

 ،84،العدد11،السنة1111، ربٌع11عدنان العوٌد،اللٌبرالٌة المعاصرة رؤٌا نقدٌة،النهج،العدد (1

 .131،131ص
 .18،ص1114،منشورات وزارة الثقافة،دمشق،1اح الجحٌم،ط،ت،ص1ٌ،جلحداثةآالن تورٌن،نقد ا (1
 .14المرجع نفسه،ص (3

،ابدن النددٌم للنشدر 1مجموعة مؤلفٌن،الفلسفة السٌاسٌة المعاصرة،تحرٌر وإشراف،د.علً عبود المحمدداوي،ط (8
 .11ص،1111والتوزٌع،بٌروت،

 .18،13ـــ11ص ص،المرجع السابقمجموعة مؤلفٌن، (8
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 ػػػ ياعع ًلدألف ًع يتؽ ل رتألألر ًله ط  ًعلهألته  1
 ل يألر  ع ًلفاأل   ةأليت د ط عح ًلهألتهأل ، خفـع ع و  هتس ًل ح   ،ع  ػػػ ًل  تره 2
   هألطرا ع و  جخ ر  ًعلخرت ؿ  و ًلدعؿ ً ير   ـ لػػػ  ف ًل  ر ًعلدلتا ًعلفعا،لا  دًع  ًل ت3
 ػرعرًك ب ػؿ  فرلػعبز ع لػعؾب عحػعدك   ر ًل دًاعأل  ًلهألتهأل   و بػدًألتخيت ًل ت ألتةأل  ألػ ل ذً ألهخ   
خخعألجػػت يت ػتك ليػذ  ًل دًاعألػ ،ة  ت ألػػر   ًلػذ  ألرخبػر ػتنط ع لألغؿبهػػأل ت لػذً ً يألػر ر ػؿ  ػف ًلػو

 عبيػت ًل فألفػا  ػف يػتؿ  رهػتاًل دًاعألػ  الهألتهأل   ف  ف خ بس ًلبرض لفد خ  ن  ة هف  لألغؿ ً
 :ػػػ1ةأليت ًلفًععد ًلختلأل 

 رعئيت ع  ترهخيت ًلرفؿ لع  رألتر ًلدعل  ةا ن 
   ًلفتنعف لع ًإلطتر ًلذ  ألنر   ف  نظع   ًل فػعؽ عبػر جدلألػ  طبألرألػ  يتاػر  لف هػف

 خطعر ًلف ر  ع ًلرعح  
 جخ و ًل دألنا،جدؿ ًل ؽ ًل  ا ًعل ؽ ًليػتص، ع ًلدعل  نخت  طبألرا لجدؿ ً هرا ًعل 

 و بألف ً انألف لع ًل ؿ  ع ًلدعل   نرعا ةرد ألج 
   ف ًل رأل  لا  هتس  ؿ  عاعع ًل ؽ،عخ هأله  ل هألته   نظرأل  ةا ًلدعل  

بنتاًك ع و  تخفدـ نخعحؿ  لو  ف  ًل دًاعألػ  ًلهألتهػأل   خألػتر افػتةا لػا  ػف   اػر لػذ  ًلخألػتًر     
 ة ػترلـ عطرع ػتخيـ ًلف هػفأل  ةػا يد ػ  لػذً ًلخألػتر   ارًك بتل ف رألف ًعلفتهف  ًلػذألف عظفػًعع ععتك  عخ

ًلخػػا  تلباػػ  عنخألجػػ  لخ ػػؾ ًلرت ػػ  ًلفعألػػ   ػػو ًلف ػػر ًعلف هػػف  ًلهألتهػػأل   ػػف جيػػ ،ع ف جيػػ  اتنألػػ  
خ ػػ  خػػ األر ًل ر ػػ  ً جخ تعألػػ   ع بػػت  ر  ًل ر ػػت  ً جخ تهألتهػػأل  ًلنتلاػػ  ًعلهػػتئدا ةػػا خ ػػؾ 
ًل ر  ػػػػ  ًل ررعةػػػػ  برحػػػػر ًلنياػػػػ ، ف خ علػػػػ  لػػػػا ً يػػػػر   لػػػػو  ر ػػػػ  هألتهػػػػأل   عألػػػػ  ب ألػػػػ  

خ األرلػت عخعجأليػت  ألػتـ عخ هػألس ًلردألػد  ػف  نظ ػ  ًل  ػـ ًلهألتهػأل   ًهخطتع   ف  ف خياػو خ ػ 
ع و حرألد رير عةأل ت ألخر ؽ بتل رنو ًل فػتلأل ا ًعلدددخألػ  ةػّف  ًل دًاعألػ  ًلهألتهػأل  لػا ًل دألا  

ًلخػا  نيػ  ً ن ػتط ًل يخ فػ   ػف ًلبنػو ع ًلخفتلألػد ًع ة ػتر ع ً نظ ػ  ًلهألتهػأل  ًلخػا  خ ؾ ًل ر ػ 
 تن  ع و طعؿ ًلرحر ًلفرعنعهطعأل  هتئدا ع هألطرا ةا ًل ألتا ًلهألتهأل ، ذلؾ  ف يتؿ ي ػؽ 

ألجتد بدًئ يت ع و  هس  ف ًلرفتنأل  ًع ة تر ًلر  أل  ًلجدألدا    ًلفطألر   و خ ؾ ً ن تط عً 
 

                                      

 .81،صالمرجع نفسه (1
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 الثاني المطمب
 مفهوم النظام السياسي

ؼ  فيعـ((ًلنظػتـ   ًعلخػا  هػ  ر ػعرألس بنػت  ف نرػر ألجػدر  عند ب ػ   فيػعـ ًلنظػتـ ًلهألتهػا   
دعةرجألػػػػ بلا عبػػػػترا عف:((ج  ػػػػ  ً ةرػػػػتؿ ًل خبتدلػػػػ  ً جخ تعألػػػػ  ًل بنألػػػػ  ًعل نهػػػػف  ًلخػػػػا خخ ػػػػرؾ 

عبيػػػذً ًل رنػػػو لنػػػتؾ  ألاػػػتك ،1تك ةػػػا  طترلػػػت  بتعخبترلػػػت  ألتنػػػتك، ف ًلطبألرػػػا  ف خبنػػػو ًلن ػػػتذ   حػػػ
رألؼ رلعدةألغ ةعف برختدنفابًعلذ  ألفعـ ع و  ف ًلنظتـ  ن ت لا(( ج عع  عنتحر  خًربط ،   خر

 رخبطػػ  ةأل تبألنيػػت برت ػػت  ب ألػػ   نػػ   ذً خرػػدل    ػػدًلت ةػػّف ً يػػر  خخرػػدؿ  ألاػػتك،عبتلختلا،ةّف 
  2ًل ج عع    يت خخ عؿ  

ل فيػػـع ((ًلنظػػتـ  أل  ف ًلفػػعؿ ًلػػو  ف ًل فد ػػ   عػػت  رألؼ ًلخرػػت بيػػذً ًل رنػػو عبػػتلع عؼ ع ػػو   
ًلنظتـ ًلهألتها خر ؿ ب د ذًخيت   د خ ػؾ ًلن ػتذ  ًلخػا خرػخ ؿ  ج ععػ  عنتحػر  خًربطػ  ب ألػ  
خ ألزلػػت عػػف ًلن ػػتذ  ً يػػر  ًلخػػا خعجػػد دًيػػؿ ًلنظػػتـ ًلرتـ،ع ألػػ  نػػ خا ًلػػو خررألػػؼ  فيػػـع ًلنظػػتـ 

ًعلخػا خرخ ػد ع ػو عت ػت  ًلنظػتـ   ػد  لػـ ًلخرػترألؼ ًل فد ػ ًلهألتها ًلخا خرنا دًرهػخنت لذ ،عنرخ
 ػػػو ًلبألئػػػ  ًلخػػػا خعجػػػد بيت،علػػػذ  ً يألػػػرا خاػػػ ف  عدك ًلػػػنظـ ً يػػػر  ًل درجػػػ  ةػػػا ًل جخ ػػػو ًلرػػػتـ 

ع ػػف اػػـ ألخاػػ ف ًل ػػدرعس،    ػػؿ  ػػف ًلنظػػتـ ً  خحػػتد  ًعلنظػػتـ ًلافتةا،ًعلنظػػتـ ًلػػدألنا ًعل   ،
ً ًل جخ ػػػػػو ًلرػػػػػتـ  ػػػػػػػ(ًلنظتـ ًلبألئػػػػػا ًعلنظػػػػػتـ ًلبألعلػػػػػعجا ًلػػػػػنظـ ً يػػػػػر  مألػػػػػر ً جخ تعألػػػػػ  ليػػػػػذ

ًلنظـ ًليترجأل  ليذً ًل جخ و ًلرتـ ع نيت ًلػنظـ ًلدعلألػ   ػػػ(ً  خحتدأل   ًعل    ،ع يألرًك خ خع  ع و
  3ًلنفهتنأل  ًعل      ًعلهألتهأل  ع

ف"ًلنظتـ ًلهألتهػا ةّ ععةفتك نًرا ع خعجيت  ةفيتا لذً ًلفتنعف   ت  ف نت أل  ًلفتنعف ًلدهخعر     
ألخ لؼ  ف  ج عع  ًل  ههت  ًلهألتهأل   تلنظتـ ًلبرل ػتنا ًعلنظػتـ ًلرئتهػا عنظػتـ ًل ػز  ًلًع ػد 

  4ًل  ًلخا خر ؿ ب د ذًخيت ًل نخظـ ًلهألتها"

                                      

 ،المؤسسددة الجامعٌددة للدراسددات والنشددروالتوزٌع،1مددورٌس دوفرجٌددة،علم إجتمدداع السٌاسة،ت،د.سددلٌم حددداد،ط(1
 .111،ص1111بٌروت،

المؤسسدددة الجامعٌدددة للدراسدددات  ت،د.محمدددد عدددرال صاصدددٌال،السٌاسدددة،نقدددالن عننجدددان مددداري رانكدددان،علم (1
 .181،ص1118بٌروت،والنشروالتوزٌع،

 .131،138لسابق،صمورٌس دوفرجٌة،المرجع ا (3
 ،المؤسسدة الجامعٌدة للدراسدات والنشدر والتوزٌدع،1د.اسماعٌل الغزال،القانون الدستوري والدنمم السٌاسدٌة،ط (8

 .11،ص1141بٌروت،
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لنػػتؾ  ػػف ع  ػػتا ع ػػـ ًلهألتهػػ  ًعلبػػت األف ًلهألتهػػألألف ًل ػػدألاألف ًلػػذألف ألػػرعف بػػ ف لنػػتؾ دًيػػؿ     
ددا  ػػػف ًجخ تعألػػػ  عافتةألػػػ  ًع خحػػػتدأل  ععفتئدألػػػ  عنفهػػػأل  عخترأل ألػػػ  عنػػػت   خرػػػ ًلنظػػػتـ ًلهألتهػػػا  

ع تنعنأل  ع خو ًلجغًرةأل ،د بؿ  نيـ ألػذلبعف ًلػو ًلفػعؿ بػ ف لنػتؾ خػ األر ل خفػدـ ًلخفنػا ًعل اػتر  
ةػػا ًلنظػػتـ ًلهألتهػػا،ع ف لػػذً ألهػػخنخ   هػػ  ر   لػػ دا ًلفنتعػػ  ًلخػػا خفػػعؿ بػػ ف ًلنظػػتـ ًلهألتهػػا 

عبػػترا عػػف خ ػػؾ ًلرًع ػػؿ ًعل  عنػػت  ًل رػػترا  ا   ػػألط علػػذً ًل  ػػألط لػػع ن ػػت ألنرػػ  عألن ػػع عأل ألػػت ةػػ
ل ػػف رمػػـ عجػػعد لػػذً ًإلخجػػت  ًلػػذ  ألخ هػػؾ عألرػػدد ع ػػو عجػػعد ًلرنحػػر ًدجخ ػػتعا    ػػد  1ًلأليػػت

عنتحر ًلنظتـ ًلهألتهػا،ةّف لػذً دألف ػؿ  ػف  ل ألػ  لػذً ًلرنحػر بتلنهػب  لر ػؿ ًلنظػتـ ًلهألتهػا، 
ًلو  د ًلرنحر ًدجخ تعا  بيذً ًليحعص عألزألد  ف  ل أل     ار  ف لذً دبؿ لنتؾ  ف ألذل

(( ف جػػػعلر :ً ػػػد   طبػػػا ًلبألئػػػ  ًلخػػػا خػػػدعر ةأليػػػت ًلر  ألػػػ  ًلهألتهػػػأل  لػػػذً لػػػع  تألفعل ر ت رألػػػدسب
ًلر  ألػػػػػ  ًلهألتهػػػػػأل  أل  ػػػػػف ةػػػػػا ًلخفتعػػػػػؿ بػػػػػألف ًإلطػػػػػتر ًل جخ رػػػػػا ًعل  ههػػػػػت  ًلهألتهػػػػػأل ،ةتإلطتر 

عج تعت  ًل حتلا ًع  ًز  لا ل زا ًلعحؿ بػألف ًل جخ را لع ًلبألئ  ًلخا ألخ رؾ ةأليت ًلنظتـ،
  2ًلبألئ  عحنتع ًلفًرر  

نػػعع  ػػف ًلخرػػتب  بػػألف نفطػػ   ي ػػ  ألجػػ  ًإلرػػترا ًلأليػػت لنػػت خخ اػػؿ ةػػا عجػػعد ةػػا ًل فألفػػ  لنػػتؾ    
 فيع ا((ًلنظتـ ًلهألتها  ع((ًلدعل    ًلو  د لنتؾ  ف ألذل  ًلو ًلفعؿ ب ف ًلدعل  لا  نظ   

   ف لذً ًلخحعر 3ف ًلدعل  لا  نظ    ر ب لدأليـ  ب  دًك ع و عجعد  نتع ًل نظ ت  عذلؾ  عخ ت
ًلػػػذ  خفػػػـع ع ػػػو ًعخبػػػتر ًلدعلػػػ  ع ػػػو  نيػػػت ًلحػػػ ف ًلػػػذ  خخًعجػػػد ةأليػػػت  تةػػػ  ًل نظ ػػػت  ً يػػػر  

ألهخند ع و ًلفنتع  ًلخا خفػعؿ بػ ف ًلدعلػ  لػا ًل هػت   ًلخػا خفػتـ  ًل خًعجدا ةا ًل جخ و ًلهألتها
ألط ػػؽ لر عرألس لعرألعبًلػػذ  دةػػو بػػػ ً هػػتسلػػع لػػذً ًلخنظأل ألػػ  ةػػا ًل جخ و، ع أليػػت  تةػػ  ًليألت ػػؿ

ع ػػو ًلدعلػػ  خهػػ أل " نظ   ًل نظ ػػت  بعحػػفيت ًل نظ ػػ  ًلر ألػػت  ع ًلنيتئألػػ  ًلخػػا لػػألس  ألػػ   نظ ػػ  
  4 ير   ًزئيت ه ط  خ تاؿ  ت له طخيت  ف ر عؿ"

                                      
 سدكندرٌة،األ ،دار الوفدا  لدنٌاالطباعةوالنشدر،1د.محمد نصرمهنا،اإلتجاهات المعاصرة فً تنمٌر السٌاسدة،ط (1

 .111،ص1114
 ،1148،شدركة الربٌعدان للنشدروالتوزٌع،الكوٌت،1أصول النمم السٌاسدٌة المقارندة،ط كما المنوفًد.نقالن عنن (1

 .88ص
 أنمرأٌلددانن.13،ص1118علددم السٌاسددة،ت،أحمد حسددٌال عبدداس،دار نهلددة مصددر،القاهرة،،رٌلددومارسددٌل ث(3

 .81ــ31د.كمال المنوفً،المرجع السابق،ص

 .13المرجع نفسه،ص (8
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 هػت    ي ػ   ػف خف ألػر  هػـ  ةا ًل فألف   ف لذ  ًلنفط  ليت  ف ً ل أل  ب أل  خهخ عذ ع و    
 ف ًل ف رألف ًعلبػت األف لألهػ  ةفػط بتلنهػب  ل ر ػـ ًلهألتهػ   ن ػت ع ػو حػرألد ع ػـ ً جخ ػتع  ألاػتك، 

لنػتؾ  ف ل رتحػرألألف بيػذً ًلحػدد   ػف ًل ف ػرألألف ً ب ػت ألػذل  ًلألػ  برػض عل ددل  ع و ذلؾ ن خا
 ػط بألني ػت،ل ف ًل فألفػ  لػا  ف يخبتدؿ  و  فيـع ًلدعل     ب رنػو ًل ف خهخيدـ  فيعـ ًلنظتـ بتل

دًرخيت  عدك،ألجػ   خ ؾ ًليألت ؿ ًلخنظأل أل  "ةا ًلًع و   ههػت   هػخف   خهػتعد ع ػو خررألػؼ ًلدعلػ  عً 
ع ألنت ًلخ ألز بألف ًلدعل  ًعلنظتـ ًلذ  أُلرػر ؼ ب نػ   ج ععػ  ًلفػًعنألف ًعل رػتألألر ً هتهػأل  ةػا ًل ألػتا 

 لدًؼ ًلطعأل   ًل ػد  ًل خر فػ  بتل رألػ  ًلفردألػ  ،ألجهد نظتـ  ت ًع   ار خ دألدًك عع و ن ًلهألتهأل  
    1ًعل هتًعا ًلج تعأل ،ًعل  تف ًلذ  ألج   ف خهخفر ةأل  ًله ط  ع ألؼ ألج   ف ُخهخيد ـ"

 لػػو جتنػػ  عجػػعد خ ػػؾ ًلخفػػتع  ًعإليػػختؼ بػػألف  فيػػع ا ًلنظػػتـ ًلهألتهػػا ًعلدعلػػ ،لنتؾ  ألاػػتك     
ًلهألتهػػأل  ًعلخػػا  ػػف ًل فألػػد ًإلرػػترا ًلأليػػت لنػػت  يػػختؼ بػػألف  فيػػع ا ًلنظػػتـ ًلهألتهػػا ًعل نظع ػػ  

ًعل ػػدأل  عنيت ةتلنظػػتـ ًلهألتهػػا ع  ػػت ألررةيػػتر عرألس دعةرجألػػ بلع عبػػترا عف(( نظع ػػ   حػػغرا 
ًلنظػػتـ ًلرئتهػػا   عنػػ   ػػف  ج ػػعع ًل  ههػػت  ًلهألتهػػأل  ل نظع ػػ  ًجخ تعألػػ   تلنظتـ ًلبرل ػػتنا ع 

ًلنظػػتـ ًلهألتهػػا بػػ ف  ضت ألػػذل  ًلألػػ  ًلػػبرع ألػػ  أل  ػػف ًلفػػعؿ ع  ػػ 2  ًلًع ػػد،ًل      عنظػتـ ًل ػػز 
ًعلخا لػػػا لػػػا عبػػػترا عػػػف  ج ػػػؿ ًل  ههػػػت  ًلهألتهػػػأل  ًعلخػػػا خرػػػ ؿ  نظع ػػػ   حػػػغرا يتحػػػ ،

  رخبطػػػ  ع ػػػو ن ػػػع عاألػػػؽ ب ػػػؿ ًلرنتحػػػر ًلبت ألػػػ  ل  نظع ػػػ  ًدجخ تعألػػػ  ًعلخػػػا خاػػػ ف خنهػػػألفيت ع
   3نخظت يت 

لػػدألنت نفطػػ   ي ػػ  ألط ػػ  ب اػػ   ألظيرعن ػػف بحػػدد خررألػػؼ  فيػػـع ًلنظػػتـ ًلهألتهػػا ع دًرهػػخ ،   
ًعلخطرؽ ًلأليت،علا ًنلأل   ع رلألت  ًلخػا خ ػد ًلنظػتـ ًلهألتهػا برًع ػؿ ًلبفػتا ًعإلهػخ ًرر ًعلخطػعر، 
علػػذً أل  ػػف   ػػت ألػػر  ًلػػبرض ةػػا عػػدا   رػػألتا  ل يػػت لػػا ً  ػػًز  ًلهألتهػػأل "عةا ًلػػنظـ ًلهألتهػػأل  

عألػ ار  ألاػتك ع ػو ًلفػدًر   ًلنظتـألغألر ظيعر   ًز  ج تلألرأل  ةا  دًا  ؿ ًليألت ؿ ً ير  ةا 
ل ػػذً ألخبػػألف لنػػت بػػ ف ًل  عنػػت   ع ًلفػػع  ًلهألتهػػأل   ػػف  4ًلرت ػػ  ل نظػػتـ ةػػا ًلبألئػػ  ًل   ألػػ  ًعلدعلألػػ "

                                      

،دار الفرقددددد للطباعددددة والنشددددر 1ي  علددددم السٌاسددددة المقارن،ت،باسددددم جبٌلددددً،طباترٌدددد  هددددـ أونٌل،مبدددداد (1
 .83،ص1111، والتوزٌع،دمشق

، 1طمورٌس دوفرجٌة،المؤسسات السٌاسٌة والقانون الدستوري األنممدة السٌاسدٌة الكبرت،ت،د.جدورج سدعد، (1
 .18،ص1111والتوزٌع،بٌروت، الجامعٌة للدراسات والنشر المؤسسة

 .18ص،المرجع نفسه (3

) .))ًفً اإلشارة الى مفهوم ))النمام السٌاس 

 .131،صالمرجع السابقد.محمد نصرمهنا، (8
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ً ػػػًز  ع ر ػػػت  هألتهػػػأل  ع ػػػذً ج تعػػػت  ًل حػػػتلا ًعلفػػػع  ًلاػػػتمط  ع  نظ ػػػت    تألػػػ  ًلبألئػػػ  
  نظتـ هألتهػا بػت  ر  ةػّف بفػتا ًعل    خر  عف  دًع  ع عهتئؿ  تدأل   ي   ةا  ألعأل  ع  عا  

 ألعأل  عدأل ع    أل  نظتـ هألتها  رلعف ةا جتن   بألر  نيت بعجعد ًلفع  ًلهألتهأل  ًلخػا خزعدلػت 
ع ألػ  عبنػتاًك ع ػو  تخفػدـ أل  ػف ًلفػعؿ ع  ػت ألػذل  ًلألػػ     برًع ػؿ خ ػؾ ًل ألعألػ  ًعلفػعا عدأل ع خيػت  

ن ػػت ألرػػ ؿ  ألاػػتك ً بنألػػ  ًلهألتهػػأل  ًلدهػػخعرأل دألفخحػػر ةفػػط ع ػػوًلنظػػتـ ًلهألتهػػا ًلػػبرض بػػ ف    عً 
ا  ػػػػف ًلر ػػػػؿ ز ر ًلرهػػػػ أل  عع  ألػػػػت  ًإلخحػػػػتؿ،  ت  حػػػػبا ألنظػػػػر ًلػػػػو ًلر ػػػػؿ ًلهألتهػػػػا  جػػػػألػػػػم

   1ًدجخ تعا ًل  ا علع بذلؾ ألخ ار بتلنظـ ًلفرعأل  ً ير   تلنظتـ ًد خحتد  عنظتـ ًلفألـ
ها ًعلذ  ألػخ يص بػ ف  ًلنظػتـ  تخ   ب ا   عت  ألبرز لنت ًإلهخنخت  ًلجعلر  ًعلرئأل ةا اعا   

هألتهػأل  ًل عجػعدا ةػا  طػتر دعلػ  ًلهألتها لا  نظع    حغرا خرخ ؿ ع و  ج عع ًل  ههت  ًل
 ألػػػتف هألتهػػػا  هػػػخفؿ،لذ  ًل نظع ػػػ  ألخ ػػػرؾ دًيػػػؿ ًل نظع ػػػ  ً  بػػػر  نيػػػت علػػػا ًلنظػػػتـ  ػػػت  ع 
ف  ً  خغألػػر ةػػا ًلػػدألتل خأل ا بألني ت،ب ألػػ   ًلخػػًربط تعا عذلػػؾ اػػ ف عت ػػ   ػػف ًلخفتعػػؿ ع ً جخ ػػ

ألجتبتك ع و ً عؿ ًعلر س حػ ألا،ل ف ًلجػعلر  ةػا ذلػؾ لػع عجػعد ًلخنهػألؽ  ًلاتنا هأل ار ه بتك عً 
   ع ًلخنظألـ ًلارعر  ًعلرفتنا  ف  جؿ ا تف  هخ ًررأل  عدأل ع   ًل جخ و ًلهألتها 

 لثالمطمب الثا
 السياسية الميبراليةمفهوم في 

لألـ ًل ي ػػ  ةػػا ًلف ػػر ًلهألتهػػا ًل ػػدأل  ًعل رتحػػر ًعلخػػا تفػػ فيػػـع ًل ألبًرلألػػ  ليػػا  ػػف ًل   ف     
ت ػػؿ  ريػػت هػػأل ت عنػػد ًل ػػدأل  عػػف ًلد ػػ  ًلر  ألػػ  ةػػا  هػػخيدً يت ًعلخرخرػػتنا  ػػف ًلخرػػتبؾ ع عػػدـ 

ف ًل فػػػػردا ً هتهػػػػأل  ةػػػػا لػػػػذً ًلب ػػػػ   ع بربػػػػترا  دؽ ًل  ػػػػعر ،ع ألػػػػ  عنظػػػػرًك  ًرطأل  فيػػػػـع ًلدأل ف
،لػذلؾ ةػّف ًلب ػ  ًعلخنػتعؿ ًلنظػر  ل عاػعع عؿ لػذً ًلرئألها ل عاعع ب انػت لػذ  خػدعر  ػ ًل فيـع

 ًل ألبًرلأل  أل  ؾ  ل أل  ًهخانتئأل  ًاتة  ًلو  ل ألخيت ًلر  أل  ًل ألدًنأل  
ًلفخػػرا ًلخػػا  عفبػػ   ر ػػ  ًلنياػػ  ًعلخػػا حػػت بخيت ألػػتك ألرجػػو بػػدًألت  ظيػػعر ًل ألبًرلألػػ  ًلػػو خترألي   

ًإل طػػتعا عظيػػعر  ا ػػ  بػػزًعؿ ًلنظػػتـ ًل ألػػتا ً جخ ت  خحػػتدأل  ًل خ ًلخطػػعًر  ًلجذرألػػ  ع ػػو حػػرألد
،ع  ر   نحترلت ًل ؽ ةػا  ًر  ػ  "ً خرن  ًل ألبًرلأل  ًهتهتك بنرعا ًل جخ و ًلر ه تلاًلنظتـ ًلر ه تلا

ًل   أل  ًليتح ،  ت ًعح ًع لجع يـ ع و ً خألتًز  ًله ط  ً رهخفًرطأل   خو نيتأل  ًلفرف ًلختهو 
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 ػػػألـ ًل رألػػػ   رنػػػو  خرػػػألر ًلػػػو ًلخ  ألػػػد ع ػػػو ددلػػػ  ع  د  ف ًل ألبًرلألػػػ    حػػػط ا ع  فيػػػـع 1"عرػػػر
 ((:بدألفألػد لأل ػدل رألػ  ًلفردألػ  عبيػذً ًل رنػو ألفعؿرًعلدةتع عنيت ةا عج  ًلطغألتف ًع هخبدًد هػأل ت ً

خدرألجألتك  ت لباػ  ًل ألبًرلألػ   ف ً خرنػ  بتلرفألػدا ًلخػا خفػعؿ بعجػع  خ خػو ً ةػًرد ب رألػ   ػت ألفاػ عن  
 خحػتدأل  ًعلهألتهػأل ،ةا  رظػـ ًل هػتئؿ ًل ػ ارا ةػا ًل ألػتا ًلألع ألػ  ةػا ةا هتئر ًلر عف ًلدألنأل ،ًد

  ػػت  عع ػػو ًلػػرمـ لطبألرػػ  ً جخ تهألتهػػأل  ل  ألبًرلألػػ ًع  ًلظيػػعر تةأل ػػت ألخر ػػؽ ببػػدًأل     2ًل فألفػػ   
 األف ًعل ف ػرألألف   ػف ألرخفػدعف يػتؼ تألذ ر بيحعص ًلجعلر ًلتدألنا ليت  د  ف لنتؾ  ػف ًلبػ

ئػػػؿ بذلػػػؾ ع ألػػػرعف بػػػ ف ًل ألب  دنألػػػ  ًعخراػػػًع ع ػػػو ًلهػػػ طت  ًل ذ خهػػػختن  جػػػذرألألف،ع ر ًرلألػػػعف ً ًع
دةتعػػتك عػػف  فػػعؽ ًلفرد، رخبػػرألف  ف ًلنػػتس ًلرػػتدألألف   ل ػػعف ل نظػػر ةػػا رػػ عف ًل  ع ػػ  ًعل نهػػأل 

          3  ت إليخألتر هبأل يـ ًليتص ةا ًليتص ً بد "
 عاعع ًل رأل  ًلفردأل  عحألتنخيت  ف  ذف عبتإلرخبتط ب تذ ر ًعت  بيحعص عت   ًل ألبًرلأل  ب   

 يػػػتطر خػػػديت  ع ػػػًعبا ًلهػػػ ط  ًلهألتهػػػأل  ػػػػػػ ً  ًلدعلػػػ  ػػػػػػ،ةّف لػػػذً ًإلخجػػػت  ًلف ػػػر  ع  ػػػت ألػػػر  
ًلبرض  ن ت جتا  ةا ًلجتن  ً  بر  نيت ل ا أل د   ػف خػديت  ًلدعلػ  لي ػؽ ًلرػرعط ًعلفًععػد 

 ت   ػػؿ   ح   ػػـ  يت ػػا ع ػػو ًلهػػ عؾ،علػػع د أل   ً ة ػػتر رػػيتص ًعليألػػًر  عًل ً خألػػ  لخػػدًعؿ ً 
رر ض ذلؾ ًله عؾ ًل ألتا ًلرت   ليتعدً      ع و ًل يتطر ًلخا ألُ 

4  
 ف  ػػت أل فػػ  ًلنظػػر ةػػا دًرهػػ  ًلف ػػر ًل ألبًرلػػا لػػع ًلخنػػت ض ًل عجػػعد ةألػػ   ع بربػػترا  يػػر   ػػت    

ً  ع أل   ػػػ  لػػػذً ًلف ػػػر  ػػػف خنػػػت ض ًع زدًعجألػػػ  بيحػػػعص  ػػػت  ت ػػػ  ع أليػػػت  ػػػف ًة ػػػتر ع رػػػرتر 
 ػػف جيػػ   يػػر ، ذ ع  ػػت ألػػذل  ًلألػػ    لػػدًؼ  ػػف جيػػ ،ع ت  د  ًلألػػ  خطبألفيػػت ع ػػو  رض ًلًع ػػو

ًلبرض بتلفعؿ  ف  ف ًل ألبًرلأل  عع ػو ًلػرمـ  ػف  خيػت خػدعع ًلػو ًل رألػ  ًعلردًلػ  ًعل هػتًعا ع فػعؽ 
ص  خ  ػػؿ ًل األػػر  ػػف ًلخنت اػػت  ًعلنػػًعًلرػػرع  عمألرلػػت  ػػف ًل بػػتد ا ًلخػػا خفػػعـ ع أليػػت، د  نيػػت 

                                      
، 1111مجموعة من المؤلفٌن،األٌدولوجٌات السٌاسدٌة،ت،عباس عباس،الهٌئدة العامدة السدورٌة للكتاال،دمشدق،(1

 .31ص

 .131،ص1111اسات االستراتٌجٌة،بٌروت،،معهد الدر1،ط1دٌفٌد هٌلد،نماذج الدٌمقراطٌة،ج (1

)  فددً اإلشددارة الددى سددلطة الكنٌسددة الكاثولٌكٌددة التددً كانددت تسددتحوز علددى مجمددل الحٌدداة اإلجتماعٌددة والسٌاسددٌة
 واإلقتصادٌة والدٌنٌة طوال المرحلة المعروفة بالعصور القرونوسطوٌة.

نجان للمزٌدد بهدذا الصددد أنمدر أٌلدان .31المرجدع السدابق،صمجموعة مدن المؤلفٌن،األٌددولوجٌات السٌاسدٌة، (3
 و الجامعٌددة للدراسددات والنشددر المؤسسددة ،3جددا  شددوفالٌة،تارٌخ الفكددر السٌاسددً،ت،د.محمد عددرال صاصددٌال،ط

 .181ــــ183،ص1111التوزٌع،بٌروت،
 .88،المرجع السابق،ص1،جلحداثةآالن تورٌن،نقد ا( 8
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د خترأليتنألػػػ  ًلهألتهػػػ  أولهماااا ةػػػا   ػػػرألف  ي ػػػألف: حػػػرلت ب هػػػ  ًلخحػػػعر ًل ألرلعبػػػعنخا أل  ػػػف
خبط بػػت عؿ ر ألػػ،علػػع وثانيهماااًل ألبًرلألػػ ، ف  ػػًرًر  ًلفػػتدا ًل ألبػػًرلألألف خخيػػذ ةػػا  رػػزؿ عػػف ًلخػػترأل ،

نيػػت  أل ػػتك ع بػػتد ا حػػعرأل  رػػ  أل  ذلؾ اؿ ةػػا  ف لػػذ  ًلهألتهػػ  خن حػػر ةػػا  ع عألخرخػػ  عنػػ ،ألخ 
  1يت خ  ؿ متألت  ع لدًؼ يفأل  خيدـ  حتلا ً ةًرد د ًلج تعت ة  ًلو  ن ات
 ذف عةأل ت ألخر ؽ بيذ  ًلنفط  ًلخا خرػد  ي ػ  ع  عرألػ  هػًعا بتلنهػب  ل جتنػ  ًإلألػدعلعجا ًلخػا    

خخبنتلت  فيعـ ًل ألبًرلأل ،عهػًعا بتلنهػب  ل  عاػعع ًل  ػعر  ًلػذ  ألرتلجػ  لػذً ًلجيػد ًلدًرهػا،لنتؾ 
عند ت ألػرعف بػ ف ًلخرػدألت  ًلخػا دًةرػ  بيػت ًلدعلػ  ًل ألبًرلألػ  أل  دعف ع و لذ  ًل ه ل   ألاتك  ف 

عػػف خاػػألألؽ هػػ ط  رػػر  لػػـ خ ػػؿ دعف ًعخبترلػػت بتلنهػػب  ل خترأل ،ًلدعلػػ  ًلبرجًعزألػػ ، تن   هػػخندا 
ل ػػػذً  ذف  2ع ػػػو  هػػػتس جرػػػؿ ًلهػػػ ط  يتاػػػر  لخػػػ األر ًل حػػػتلا ًعنًرا ً جخ تعألػػػ  ل برجًعزألػػػ 

ًلف ػػر ًل ألبًرلػػا لهػػ ط  ًلدعلػػ  ًهتهػػتك  خ تهػػ تك،ع د ًلػػو خرػػعأل  ًل فألفػػ  ً جخ تعألػػ   ع"ل ػػا ألرطػػا
هػأل   ػألف ع ػد  بر  ألػ  جًر ألػ  بر ؿ ألػ د  ًلػو ةحػؿ ًلجهػـ ًلهألتهػا عن ، ػذلؾ ةر ػ  ًل تر 

عخطعًرخيػت ألبػرز   ت نػت  ـ ًل ألبًرلألػ  عهػألرعرخيتعنػد ب ػ   فيػع   3هتهتك  ع ػدًك"ط   عطتا ًله ًلو  
ع ألط ػػ  ًلع ػػعؼ عنػػدلت ع ػػف اػػـ ب ايػػت برػػاا  ػػف ًلخفحػػألؿ، ذ ًةػػرز  ًلخطػػعًر  ًلت فػػ   عاػػع 
ف ًلختهو عرر عبدًألت  ًلفرف ًلرررألف ظيعر  فتلألـ جدألػدا ًل ألبًرلأل  هأل ت ةا نيتألت  ًلفر  لظيعر

حػػتدأل  ةرعألػػ  بت رخبػػتط بػػتل فيـع ً عؿ ػػػػ ًل ألبًرلألػػ  ػػػػػ  ع ػػف  لػػـ خ  ػػـ ًل فػػتلألـ لا((ًل ألبًرلألػػ  ً  خ
 ف ًلبػػرعز ًلفػع  ليػذ  ًل فػػتلألـ ًلفرعألػ  ل ألبًرلألػػ   ًعًلألبًرلألػ  ًلهألتهػأل  ع ًل ألبًرلألػػ  ًلجدألػدا ًعلػ     

ألرجو ع  ت ألرخفد ًلبرض ًلو ً ز ػ  ًإل خحػتدأل  ًلخػا ل ػ  بتلنظػتـ ًلر هػ تلا ةػا ًلاتاألنػت   ػف 
ظؿ حتل   خ ت تك،عل نيت لـ خطبػؽ ًلفرف ًل تاا"أل  د ((ًل ألبًرلألعف ًلجدد  ب ف  بتد ا ًل ألبًرلأل  خ

ذًك أل فا،ل يػػرع   ػػف ً ز ػػ  ،ػػػػػ ًلخػػا لػػا  بػػؿ  ػػؿ رػػاا  ز ػػ  ً خحػػتدأل  ػػػػػ ًطت ػػتك برػػ ؿ  ػػتؼ عً 
                                      

) (ًهو من أكبر ممثل1111ًـــ 1114مورٌس مٌرلوبونت)  االتجاه الفٌنومٌنولوجً فدً فرنسدا،من أهدم مؤلفاتده
 Les Aventures de la(و)مغدامرات الجددل  Humanisme et terreur)اإلنسدانٌة والعندف ـدـ 

Dialectique إن آرا  مٌرلوبددونتً السٌاسددٌة تسددعى الددى تقدددٌم رؤٌددة جدٌدددة تقددوم علددى الجمددع بددٌن الفلسددفة،)
 .111،111المرجع السابق،صالسٌاسٌة المعاصرة،،الفلسفة مجموعة المؤلفٌن، والسٌاسة.

 .118مجموعة المؤلفٌن،،الفلسفة السٌاسٌة المعاصرة،المرجع السابق،ص (1
،المؤسسدددددددددددددةالجامعٌة للدراسدددددددددددددات والنشدددددددددددددر 1جدددددددددددددورج بوردو،الدولة،ت،د.سدددددددددددددلٌم حدددددددددددددداد،ط (1

 .111،ص1148والتوزٌع،بٌروت،

 .118جورج بوردو،المرجع السابق،ص (3

) الددار العالمٌدة للطباعدة و 1نجان توشار وآخرون،تارٌخ الفكر السٌاسدً،ت،د.علً المقلدد،طبهذا الصدد أنمر،
 .181ــــ131،ص1141النشر والتوزٌع،بٌروت،

) (1131ــ1111ٌقصد بذل  األزمة اإلقتصادٌة العالمٌة فً سنوات.) 
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ًلرػػعدا ًلػػو  بػػتد ا ًلفردًنألػػ  ًعل ًز  ػػ  ًل را  ػػؿ ًلاػػرر ألػػ خا  ػػف خػػديت  ًلدعلػػ  ًلخػػا خخػػديؿ 
ًلألػػ  ًعلدأل ع ًرطألػػ    ػػد  لػػـ ًإلرػػ تلألت  ًلخػػا خرػػ ؿ ًلرت ػػ  بػػألف  فيػػع ا ًل ألبر    1ةأل ػػت دألرنأليػػت"

خ خنػػ   عاػػعع ًلدًرهػػ  ًعلب ػػ   علي ت،علػػذً ةػػا   ػػد جًعنبيػػت نػػتخ    ػػت هػػبف  ًإلرػػترا ًلألػػ  عػػف 
ًلخرػػػػتبؾ ع ًلي ػػػػط ً  ػػػػتدأل ا بػػػػألف لػػػػذألف ًل فيػػػػع ألف لػػػػد  ًلردألػػػػد  ػػػػف ًلبػػػػت األف ًعلدًرهػػػػألف ع أل  

نت ألػ   يػر   ًزلػ  ًل غػعض ع ًلاػبتبأل   علخعاألا   خع  ع طبألر  خ ؾ ًلرت    ػف نت ألػ ،ع ف
ًلخػػا خ خنػػؼ ًع ػػو عجػػعلر  عاػػعع   خػػت ًل فيػػع ألف،نر  ب ػػ  لػػتخألف ًلنفطخػػألف ً ػػد  ًلاػػرعًر  

بدًألػػػ  ع   ػػػت ألػػػذل  ًلألػػػ  ًلػػػبرض ةػػػّف ًلف ػػػر ًل ألبًرلػػػا ألرػػػتنا ًلخ ع ػػػو ةػػػا ً هتهػػػأل  ليػػػذً ًلر ؿ 
رعف ًل ألبًرلألػػعف عػػف ًل رألػػ  ًلف رألػػ  ً حػػؿ بػػألف ًلف ػػر ًلاػػعر  ع ًلف ػػر ًل  ػػتةظ ،ع ػػد دًةػػو ًل نظػػ

ًعلخهػػػػت ا ًلدألنا،اػػػػد ً نظ ػػػػ  ًل هػػػػخبدا عاػػػػد  بػػػػتد ا خعرألػػػػ  ً  خألػػػػتًز   ًلخػػػػا ألػػػػدًةو عنيػػػػت  
ًلخألػػػتر ًلف ػػػر   ػػػف ًلػػػدألف علرػػػؿ  ػػػت أل  ػػػد ع ػػػو لػػػذ  ًل فألفػػػ  خخ اػػػؿ ةػػػا  ع ػػػؼ لػػػذً  2ًل  ػػػتةظعف

ب نيػت  تنػ  دأل فًرطأل      ًعاا علذً  ت"ألرخرؼ ب    لؼ ((ًل ًل هأل ا  ذ  تف  خ فيت خنت ض
دخألف بر ؿ عاألؽ ةأل ت عًرا ً ط هػا،ةا   فتج ا  ألح  ل   ف ألر  ًلرعح ًلدألنأل  ًعلرعح ًل ألبًرلأل  ُ خح  

ت ػػ  بػػألف  فيػػع ا ةأل ػػت ألخر ػػؽ بتلر  ػػت     3 ػػألف  ني ػػت  تنخػػت  خرتراػػخألف برنػػتد ةػػا  عربػػت ًلفدأل ػػ "
هألتها،ح ألا   ط ع ًإلرخبت  بألني ت عند   ار  ف بت ًل ألبًرلأل  ًعلدأل فًرطأل  ةينتؾ  ظتلر ًلي 

ع  ػـ  ًل رأل  ع ػذلؾ ًلردًلػ  عدا جًعن  ع ف  ل يت ف  لنتؾ  ظتلر ًلخفتر  ًعلخرتب  بألني ت ةا 
ةر و هبألؿ ًل اتؿ جتا  ًل ألبًرلأل  ع  ت ألػر  ًلػبرض لخ  ػد ع ػو اػرعرا حػألتم  علأل  ػ  ،ًلفتنعف

بيػػػػذً  عنعنا لخنظػػػػألـ ًلرت ػػػػت  ً جخ تعألػػػػ   هػػػػتس ًلفػػػػتًلبنػػػػو ًلهألتهػػػػأل  ل  جخ ػػػػو ًلجدألػػػػد ع ػػػػو ً
ألطتل  ب ن  ألنبغػا  الوللد   لـ  ف ر  لذً ًلخألتر، ألجدر ًإلرترا ًلو عجعد  خجتلتف ًليحعص

ع ػػػػػػو ًلج ألػػػػػػو ةػػػػػػا  ف ألرألرػػػػػػًع خ ػػػػػػ    ػػػػػػـ ًلفػػػػػػتنعف ًعلفػػػػػػتنعف ألجػػػػػػ   ف ًع ػػػػػػدًك بتلنهػػػػػػب  ًلػػػػػػو 
ل ػف  4طت  بتإلاتة  ًلػو ًلر تبػ  ًلرػربأل   ألدعًع ًلو  ف أل عف لنتؾ ةحؿ ل ه وثانيهما ًلج ألو،

 ػػو لػػذً ةينػػتؾ  ػػف ًل ف ػػرألف ًلػػذألف ألػػذلبعف بّخجػػت  ريػػر بيػػذً ًلحػػدد،علع ًإلخجػػت  ًل يػػتلؼ ليػػذً 

                                      
 .131المرجع نفسه،ص (1
، 1التاسدع عشدر والعشدرٌن،ت،د.عزالدٌن الخطدابً ط غٌوم سدٌبرتان ـدـ بدالن، الفلسدفة السٌاسدٌة فدً القدرنٌن (1

 .11،ص1111المنممة العربٌة للترجمة،بٌروت،
) .)فً اإلشارة الى مؤلف}الكسً دي توكفٌل {الشهٌر )الدٌمقراطٌة فً أمٌركا 

 .141جان جا  شوفالٌة،المرجع السابق،ص (3
،المؤسسددة الجامعٌدة للدراسدات والنشددر و 1ل،طفلدوران أفتدالٌون،المثقفون والدٌمقراطٌددة،ت،د.خلٌل أحمدد خلٌد (8

 .18،ص1144التوزٌع،بٌروت،
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ًلخعجػ  ع ً عخفػتد" ذً  ػػتف دعجػعد لدأل ع ًرطألػ   ػػت  د  ذً  تنػ  لألبًرلألػ ، د  نػػ  عةػا ًلع ػ  نفهػػ  
  ًل بًرلألػ  ًلخػا لألهػ  دأل ع ًرطألػ   يتحػ   ذً عرةنػت ألج   ف نررؼ ب ن  لنتؾ ًل األر  ف ً نظ ػ

د  ف  ب ف ًل ألبًرلأل  خا ا ب ؿ راا ةا هبألؿ برد ًع د  ف  برتد ًلدأل ع ًرطأل   د علا ًل د ًل  
 عاعع  ف    1ألحعنيت"  ت رًله ط ،علا خفعـ بذلؾ بّهـ ةيـ  رألف أليد د ًلف را ًلدأل ع ًرطأل  ب فدً

ألهػػخعج   ع بػػت  ر  دأل ػػعف  خ ػػت تك ع هػػخععبتك ل فخاػػألتخ  ًلر  ألػػ   ألػػ ًلب ػػ  ةػػا  فيػػـع ًل ألبًرل
دعف خنتعؿ ً هس ً جخ تعأل  ليت ع ف اـ ً راأل  ًلخترأليأل  ًلخا لأل   لظيعرلت،عليذً نػر   ػف 

ًل ألبًرلألػ   ّألدألعلعجألػ  ًلطبفػ   ًلارعر  خجهألد لػذ  ًلنفطػ  ةػا  طػتر  ػت أل  ػف عنعنخػ  ب عاػعع 
لنػػتؾ  ػػف ألػػذل  بػػتلفعؿ  لػػو  ف لػػذ   عةا لػػذًة ػػر  ليػػت  ت  يػػت ًإلجخ ػػتعا،ًلبرجًعزألػػ  ع خألػػتر 

  ػػػت جرػػػؿ لػػػذ   ًلطبفػػػ   ع بػػػت  ر   طتعػػػت   نيػػػت  تنػػػ  ةػػػا ًلحػػػًرع  ػػػو  ػػػتلع  ػػػدألـ عًر ػػػد،
ًلفطتعت  خخهؽ ةا طرح ًل ألبًرلأل   ني  ألفألض ع و ًل خط بت  ًإل خحتدأل ،لأل  ؿ ةػا  اػ عن  

ةػا ًلػر   ًعلخحػعر  ل ػذً نخعحػؿ  لػو  ف  ًلألبًرلألػ  عرمػـ عجػعد ًليتةػت   2بردًك دأل فًرطألتك خنعألرألػتك 
 عؿ ًحؿ نر خيت ع  فألفخيت ً جخ تعألػ  ع ػف اػـ يطيػت عنيجيػت ًلف ػر ،ل ف عبنػتاًك ع ػو  تخفػدـ 

حػػًرع ًلطبفػػػ  ًلبرجًعزألػػ  اػػػد هػػألطرا عنفػػػعذ ًلطبفػػػ  لا ػػػرا  ع نخألجػػػ  ة ن ػػ  أل  ػػػف ًلفػػعؿ ب نػػػ  لػػا 
 ،ع ف جيػ  اتنألػ  ناػتؿ لػذ  ًلطبفػ  ف جيػ  ًل ينع   نأله  عرجتؿ ًلدألفًإل طتعأل  ع   هه  ًل

لخ فألػؽ ًلدأل فًرطألػ  ذلػؾ ةػا   ػ  ًلحػًرع ًإلجخ ػتعا  د ألػ ًلخا  تن  ع خئذ خر ؿ طبف  اعرأل  خف
فرف ًلختهو عرػر ًل  ًعير ًلفرف ًلات ف عرر ع ف اـ ع و طعؿ ًعإل خحتد  ًلذ   تف جترألتك ةا

لذً ًلحػػػًرع ًعلناػػػتؿ  ت ػػػتف  ػػػف ًل   ػػػف  ف ألػػػخـ ع ًعل خػػػؿ ًلرػػػربأل ، ةأل ػػػت بػػػألف  يخ ػػػؼ ًلطبفػػػت 
أل فػػؽ  لدًةػػ  ةػػا لػػدـ ً هػػس ً جخ تعألػػ  ًلبتلألػػ   ػػف نت ألػػ  عخ طػػألـ ًلنظػػتـ ً  خحػػتد  ًلهػػتئد 

دعف ً عخ تد ع و ً ة تر ًعلنظرألت  ع يألرًك  ًزل   نظ   ًل  ـ ًلرتئدا ل طبف  ً  طتعأل  ع  فتئيت 
 تلأل  ًلخا  نخجخيت ًل دًاعأل  ًلهألتهأل  ًعلخا  يذخيت بألدلت ًل ألبًرلأل    عجػ  ًلف ػر  ًلخفد أل  ع ًلًردأل

 ًعلافتةا لناتؿ لذ  ًلطبف  ًعلفئت  ًلخفد أل  ًعلاعرأل  ًلير  ةا خ ؾ ًل ر     
 
 

                                      

 .18،ص1111،دار الساقً،بٌروت،1آالن تورٌن،ماهً الدٌموقراطٌة؟،ت،حسن قبٌسً،ط (1

تصدر عن مركز األبحاث ،11السنة،88،العدد1111،شتا 11،النهج،فً الدٌمقراطٌة...مال  حسن، (1
 .113لعربً،صوالدراسات اإلشتراكٌة فً العالم ا
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 المبحث الثاني
 وظهور النظام السياسي الميبرالي الحداثوية السياسية

 
ألتها ًل ألبًرلا دأل  ف  ف أل عف  خ ت تك ع رػبرتك  ػف ًلنت ألػ  ًلب   ةا  عاعع ًلنظتـ ًله  ف     

ًلر  ألػػػ  دعف ًإلل ػػػتـ بػػػ لـ ر ػػػف  ػػػف  ر ػػػتف ظيعرلػػػت عنرػػػ خيت  د علػػػا ًل دًاعألػػػ  ًلهألتهػػػأل  ًعلخػػػا 
لذً ًلػر ف ًل ألػع    ررة ةّف  خر ؿ ةا ًل فألف  ًلبنأل  ًلف رأل  ليت لذً  ف جتن ،ع ف جتن  رير 

لنظتـ ًلهألتها ًعلخا بتخ   ف  لـ ع ر ػو  رػ تؿ ً نظ ػ  ًلهألتهػأل  ةػا يذً ًلن عذ   ف ًلًعل يـ 
عتل نػػت ًل رتحػػر خرػػ ؿ ب ػػد ذًخيػػت  ػػف ًل هػػتئؿ ًل ي ػػ  ةػػا  عاػػعع دًرهػػ  ًلخػػ األًر  ًلخػػا خر يػػت 

 ع أليتػػ    ع و لذً ًلنظتـ ػػػ 
عبنألخيػػت بػػؿ  نظػػرًك  ف دًرهػػ  عب ػػ  ًل ظػػتلر ًعل فػػتلألـ ًلهألتهػػأل  دعف دًرهػػ   فع تخيػػت ًلف رألػػ    

 ػػد  حػػبا  ػػف ًلنت ألػػ  ًلر  ألػػ  ػػػػػ ً  تدأل ألػػ   ػػف   ػػد  لػػـ ددد  ع ظػػتلر ًلػػنفص  ًإلألدألعلعجألػػ 
ذلؾ لعجعد ًلرت   ًلعاألف  ًعل عاععأل  بألف ًل فـع ًلف ر  ًعلظػتلرا ًلهألتهػأل  ًلنترػئ  ًعلي ؿ ةأليت،

 ػػف دعر ع اػػر  يػػـ ع ألػػع  عنػػ   ع ًلختبرػػ  ل ،لػػذً  اػػتة  ًلػػو  ف   ػػت ل رت ػػؿ ًلف ػػر  ًعإلألػػدعلعجا 
 ةا ظيعر عنر ا ًلظًعلر ًعلخر ألت  ًلهألتهأل  ع ف اـ دأل ع خيت عخطعرلت ةا ًل ًر ؿ ًلت ف  

ًلنظػتـ ًلهألتهػا ًل ألبًرلػا لػا  ػف ً نظ ػ  ًلهألتهػأل  ًل ي ػ  ع خ هألهتك ع و  تخفدـ عنظػرًك  ف    
يػػػت  ػػػف   اػػػر ن ػػػتذ  ً نظ ػػػػ    ةػػػا ًل ألػػػتا ًلهألتهػػػأل  ًل دألاػػػ  ع ًل رتحرا، اػػػػتة  ًلػػػو  نألهػػػًلرئ

ًلهألتهأل  ًلخا بتخ  خ تةظ ع و برض   ألًز  عيحتئص ً ه ع  ًلدأل ع ًرطا ةػا ًل  ػـ لػد  
 هػػـ  ػػف ًل جخ رػػت  ًلهألتهػػأل  ًل خفد ػػ  ةػػا عتل نتًل رتحػػر،علا ةػػا ًلع ػػ  نفهػػ  ًهػػخطتع   ف 

هػػأل  رػػػت   ةػػا ع  ألػػػ  هألت نفهػػيتعخطػػػعألر  ػػف يػػػتؿ خجدألػػد دأل ع خيػػػت عهػػألرعرخيت خي ػػؽ  فع ػػت  
هػػخ ًررألخيت   ئػػؽ ًلخػػا خفػػؼ عفبػػ   هتهػػأل  ع ػػو طرألػػؽ بفتئيػػت عً   زديػػرا ب األػػر  ػػف ًلخ ػػدألت  ًعلرًع
هػػػػيت ت   ع ألػػػ  يححػػػػنت لػػػػذً ًل ب ػػػ   ػػػػف لػػػػذً ًلجيػػػد ً  ػػػػتدأل ا لدًرهػػػػ  ع ررةػػػ   لػػػػـ راػػػػتر عً 

 ػًل دًاعأل  ًلهألتهأل  ع و خطعألر ًلنظتـ ًلهألتها ًل ألبًرلا عذلؾ  ف يتؿ ًل طتل  ًلختلأل :ػػ
  ظتلر خجهألد ًل دًاعأل  ًلهألتهأل  ةا ًل ألبًرلأل  ًلهألتهأل  ًل ط   ً عؿ:  1
  ةأليت ًل ط   ًلاتنا:ًل ألبًرلأل  ع هت ت  خ األر ًل دًاعأل   2
  ًل دًاعأل  ةا خطعألر ًل ألبًرلأل  ًلهألتهأل  :  هتل ت  لًلات  ًل ط   3
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 المطمب الول
 ياسيةمظاهر تجسيد الحداثوية السياسية في الميبرالية الس

عند ًل دأل  عػف ًل ألبًرلألػ  ًلهألتهػأل  هػًعا  ّخجػت  ة ػر   ع  نظػتـ هألتهػا دبػد  ػف ًلع ػعؼ      
ًل ألبًرلأل   ا را  ع نخألج  حػًرع   ر ظي ذ ة فد ،عند نفط   ي   خخ اؿ ةا ً هتس ً جخ تعا ليت

 ف  ػف جيػ ًلطبف  ًلبرجًعزأل  اد هػألطرا عنفػعذ ًلطبفػ  ًإل طتعألػ  ع   ههػ  ًل نألهػ  عرجػتؿ ًلػدأل
ًلخا  تن  ع خئذ خر ؿ طبف  اعرألػ  خفد ألػ ،لخ فألؽ ًلدأل فًرطألػ  اتنأل  ناتؿ لذ  ًلطبف ، ع ف جي 

ذلؾ ةا     ًلحًرع ًإلجخ تعا ًعإل خحتد  ًلذ   تف جترألتك ةػا  ًعهػط  ػرف ًلختهػو عرػر ةأل ػت 
بفػػ   ع  ػػف ألػػذل  بػػتلفعؿ  لػػو  ف لػػذ  ًلطعةا لػػذً لنػػتؾ خ ػػؼ ًلطبفػػت  ًعل خػػؿ ًلرػػربأل ،بػػألف  ي

بػػت  ر   طتعػػت   نيػػت  تنػػ  ةػػا ًلحػػًرع  ػػو  ػػتلع  ػػدألـ عًر ػػد،  ت جرػػؿ لػػذ  ًلفطتعػػت  خخهػػؽ 
ةػا طػرح ًل ألبًرلألػ   ػني  ألفػألض ع ػػو ًل خط بػت  ًإل خحػتدأل ،لأل  ؿ ةػا  اػ عن  برػدًك دأل فًرطألػػتك 

   1خنعألرألتك 
ا  فػػتلألـ ع فػػػردً ععت خيػػت بتل ألبًرلألػػ  ًلهألتهػػأل  لنػػتؾ اعألػػ  ًلهألتهػػأل ًعنػػد ب ػػ   عاػػعع ًل د    

عدألتلأل خأل ألػػتك بيػػذً ًل عاػػعع،لذلؾ ألخهػػخعج  ب ايػػت ع خنتعليػػت   ألػػتك  هتهػػأل  عجعلرألػػ  خػػرخبط  رخبتطػػتك 
ةػػا  طػػتر ع  ػػا  بػػؿ ًلػػديعؿ  بترػػرا ًلػػو لػػذً ًل عاػػعع، ع ػػف لػػذ  ًل فػػتلألـ ع ل يػػت لػػع  فيػػـع 

 ع ًل فػتلألـ ًلف هػفأل  ذ  ف  لػذً ًل فيػعـ عع ػو طػعؿ ًلفػرف ًلاػت ف عرػر  ػتف  ػف   اػر  ((ًل رأل   
((ًل ألبًرلألػػ   ل   ألتنألػػتك   ػػًردؼبتلخػػتلا ًلف رألػػ  ًلهألتهػػأل  ًلخػػا خػػ خا ذ رلػػت جنبػػتك ًلػػو جنػػ  ع  ،  فيـع

ةا ًلفرف ًلات ف عرر  ػتف ًل ػتـ ألجر ،دعن ػت ةػرؽ،عف علذً  تأل  د  ًلبرض عند ت ألرعف ب ن  ع 
ليت،عبػػػػد  ًل ألبًرلألػػػػ   ف هػػػػف  ًل رألػػػػ  ععػػػػف ًل رألت ،عبػػػػد  ًل ألبًرلألػػػػ   اػػػػ تف ل  رألػػػػت  ع رفألػػػػدا 
علػػذً رػػاا  نطفػػا طتل ػػت  ف  ،2 يخحػػ  بطبفػػ  ًلبرجًعزألػػ   ألػػ  لػػـ خػػ  ف ًل رألػػ  ًد ليػػذ  ً يألػػرا

  نفه " هػػخ ًرر لػػػ  ل ػػت ةػػػا ةػػا ًلع ػػػ  ن ػػػت لػػا  خػػػدا ل خنػػعألرًل دًاػػ   ّخجػػت   ع   درهػػػ  ة رألػػ  
لنػػت ألبػػرز ع  3ألتدا ًلرفػػؿ ع ػػت  لأليػػت"ًلخنػػعألر  ػػف  ػػألـ لألبًرلألػػ  خخ اػػؿ ةػػا ًل رألػػ  ًلفردألػػ  ًعلردًلػػ  عهػػ

                                      

     .113صالمرجع السابق،،النهج،ً الدٌمقراطٌة..مال  حسن،ف (1
 .813جان توشار وآخرون،المرجع السابق،ص (1
)  ًالتنددوٌر جددا ت هددذه التسددمٌة باللددد مددن العصددور المملمددة،وهو إتجدداه أجتماسٌاسددً وفلسددفً سدداد أوربددا فدد

بالتقالٌددد،والتفاؤل واإلٌمددان بالعقل،والدددعوة إلددى التفكٌددر القددرنٌن السددابع والثددامن عشددر،ٌتمٌز بفكددرة التقدددم ونبددذ 
 الذاتً.

 .18،ص1111،دار األمان،الجزائر،1د.علً عبود المحمداوي،اإلشكالٌة السٌاسٌة للحداثة،ط (3
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 نظػػتـ ًلهألتهػػأل  عبتلخػػتلا دعت خػػتك ل ((ًل رأل    دعت خػػتك عر نػػتك  ي ػػتك ل ألبًرلألػػ بتلعاػػعح  ألػػؼ  حػػب  
جػػت  ًلف ػػر  ًألػػدألعلعجألخيت ًلرئألهػػ ، ذ  ف   يػػذ  بيػػذً ًإلخًلهألتهػػا ػػػػ  ع ً نظ ػػ  ًلهألتهػػأل  ػػػػػ ًلخػػا 

جًعزألػػ  ًلخػػا ًهػػخفتد   ػػف ًلاػػعرا ًلفرنهػػأل  عل ف ةػػا ًل تنألػػت "ًل ألبًرلألػػ  لػػا ًألدألعلعجألػػ  ًلطبفػػ  ًلبر 
  ػػػ  ًدرهػػػخفًرطأل  علػػػـ خخ فػػػؽ ًلع ػػػدا ًلعطنألػػػ  عع ؼ  ًعألطتلألػػػت عةػػػا  عربػػػت ًلعهػػػطو ًعلرػػػر أل  

بتل ر ػ  ل ألبًرلألػ  ةّ خزجػ  يػتؿ ًلنحػؼ ً عؿ  ػف ًلفػرفًرلألعف ةػا ًل رتراػ ، ع ًل ر ػ  ًًل ألب
  1ًلعطنأل "

  ألرػػػ ؿ   ػػػعرًك  هتهػػػألتك ل عاػػػعع لػػػذً ًلب ػػػ  ألجػػػدر ذلػػػذً ًل عاػػػعع ًلػػػ ةػػػا ًل فألفػػػ  عبحػػػدد   
هألتهػػأل   ػػتنًع أل  ػػدعف  ع ًإلرػػترا ًلػػو  ف   م ػػ  ػػػػػ  ف لػػـ نفػػؿ  ػػؿ ػػػػػ  ف ػػر  ع نظػػر  ًل دًاعألػػ  ًل

 بػػت  ر  ألخ هػػ عف ع ػػو  ف  ًل فػػردً  ًلرئألهػػ  ًعل ألعألػػ  ةػػا ًلر  ألػػ  ًلهألتهػػأل  خخجهػػد ةػػا  فػػتلألـ
لردًلػػػػ  ًعل هػػػػتًعا   دبػػػػؿ  ف  هػػػػـ  ػػػػنيـ  ػػػػد  عطػػػػًع ً هػػػػتس ًلفػػػػتنعنا ليػػػػذ  ((ًل رألػػػػ  ًعلفػػػػتنعف ًع

عةا لذً لنتؾ  ف ألذل  بتلفعؿ ًلو  ف ًلختهألس ًل تنطا ل هألته  ، ه  ةا ًل  ـ،ًل فردً  ًلرئأل
ًل ػػػؽ  ع ػػػو  هػػػتسعذلػػػؾ هػػػأل ت برػػػد  ًلفتنعنا،خرػػػ ؿ جػػػزاًك رئألهػػػتك  ػػػف خ حػػػأل   ًلف هػػػفا ل هألتهػػػ  

د بػػؿ  ف  لػذ  ًل فألفػ  ًل بدئألػ  ًعلجعلرألػ  ةػا ًل دًاعألػػ  ،2ا ًلرفػؿ ًلر  ػاًعلفػتنعف عبػر جزئألخػ  ةػ
ع  دددخيت خج ألتخيت ع  ًلو ذرعا ير ع عظـ  ف ر  لذً ًلخألترػػػ   رلألغؿبػػػ ًلهألتهأل  خحؿ عند  ر

(( ف   تلألػػػ  ًلدعلػػػ  لػػػا ًلفػػػتنعف،دنفعؿ ًلفػػػتنعف ً  ػػػع ، ع  ػػػتنعف :عنػػػد ت ألفػػػعؿ  ًعلف هػػػفأل ًلف رألػػػ 
مبػػػ   ع  ػػػتنعف ًل ػػػر ا ًلطبألرألػػػ  ة هػػػ ،بؿ  ػػػتنعف ًلرفػػػؿ ًلػػػذ  بػػػ  أل  ػػػف ل ػػػؿ  ػػػتئف عت ػػػؿ  ف ًلر 

ألخررؼ ع و  ًردخ  ًلرت   ،ح ألا  ف  ًلدعل  خظير لدًعئر ًل ؽ ًلفرد  ًعلرتئ  ،   ،ل ف  ف جي  
 يػػػر  ًلدعلػػػ  لػػػا ًلغتألػػػ  ًل تز ػػػ  ليػػػذ  ًلػػػدًعئر ع عخيػػػت خ  ػػػف ةػػػا ع ػػػدا لػػػدةيت ًلنيػػػتئا ًل  ػػػا 

  3حتلا ًليتح   ةًردلت  ًعل 
  و  ف  ًل دًاعأل  ًلهألتهأل  ع  ت  ه فنت   ف  بؿ لا ًإلخجت  ًلف ػر  ًل  خػد  ػف ة هػف  ً نػًعر،   

 د  ن نػػت نجػػد ععنػػد ب ػػ   عاػػعع ًلػػدعر ًلػػذ  لربيػػت لػػذً ًلخألػػتر ةػػا خػػدعألـ بنألػػ  ًلنظػػتـ ًلهألتهػػا 
نيتألػػ  ًلفػػرف ًلاػػت ف عرػػر عبدًألػػ  ًلفػػرف  ألاػػ  ًلنرػػ ا ةػػادًل ػػدأل  ًلػػذ  ً ت ػػ  ًلطبفػػ  ًلبرجًعزألػػ  ًل 

،نجد بػػػ ف ًل دًاعألػػ  ًلهألتهػػػأل  ع ػػس ً علػػػو ػػػػ ة هػػػف  ً نًعرػػػػػ جر ػػػ   ػػف ًلدعلػػػ  ع ًلختهػػو عرػػر
                                      

) .فً اإلشارة الى القرن التاسع عشر 

 .318جان توشار وآخرون،المرجع السابق،ص (1
 .31المرجع السابق،صٌة المعاصرة،،الفلسفة السٌاسمجموعة المؤلفٌن (1

 .81المرجع نفسه،ص نقالن عنن (3
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  تخيػػت ة  ػػت ألػػر  ًلػػبرض ةػػّف  ًلف ػػرلخ تًلنظػػتـ ًلهألتهػػا   ػػعرًك رئألهػػتك إل عنتحػػرلت ًلرئألهػػ  ع نيػػت
ـ ًلذ   د  بػألف ًلدعلػ  ًعل جخ ػو، ذ  ػتف ةأل ػت ًليألغ ا لع ًل ه عؿ بتلدرج  ً علو عف ًإلنفحت

د فأل   بترػرا،ة ـ خ ػف لنػتؾ هألتهػ  ع هبؽ ًلخنظألـ ً جخ تعا خنظأل تك هألتهألتك ةا نفس ًلع   عب أل
: ذ لـ خبؽ  ًلدعل   ًعزألػ  ل  جخ ػو دعل  ب رنو اأَلؽ  هخف ؿ،اـ  حؿ ًإلنفحتـ ةا ًلريد ًل دأل 

 ف   ػػػت أل  ػػػف ةي ػػػ   1تلػػػ  ًلدعلػػ   خػػػو عػػػتد   دلعجػػ  ألػػ  نرػػػ    دًرا يتحػػػ  بيػػذً ً يألػػػر عخر
هػػخنختج   ػػف لػػذً ًلػػر   ػػعر عً    ػػد  بػػرز   طػػت  ًل دًاعألػػ  ًلهألتهػػأل  لػػع  ف  لػػذً  ًلػػذ  أل اػػؿ خح 

 ًل ف ػػػر  ػػػو  نػػػ   عطػػػ  ًلنظػػػتـ ًلهألتهػػػا ًل ألبًرلػػػا  ع ػػػف يػػػتؿ ًلدعلػػػ  ًل دألاػػػ   لػػػـ  فع تخيػػػت ع
نأل ، د  ن يت جردخيت ةا ًلع ػ  نفهػ   ػف  لػـ  ر تنيػت ًلفتنعف ًعلرفت  ر تنيت عنفحد بذلؾ ًل رأل  ع

 د علا ًل جخ و عذلؾ  ف يتؿ  ألجتد ًلررخ ًل بألر بألني ت ػػػ    بألف  ؿ  ف ًلدعلػ  ًعل جخ ػو ػػػػػ 
رػػ  بيػػت ًلدعلػػ  ًل ألبًرلألػػ  عػػف خاػػألألؽ ة(( ف  ًلخر ػػألت  ًلخػػا دً:عبيػػذً ًل رنػػو ألفعؿرجػػعر  بػػعردعب 

خبترلػػت بتلنهػػب  ل خترأل ،ًلدعلػػ  ًلبرجًعزألػػ ، تن   هػػخندا ع ػػو  هػػتس هػػ ط  ًلرػػر  لػػـ خ ػػؿ دعف ًع
    2جرؿ ًله ط  يتار  لخ األر ً حتلا ًعنًرا ًدجخ تعأل  ل برجًعزأل   

ًل دًاعأل  ًلهألتهأل  ةا ًلنظتـ ًلهألتها  ب   ةا  لـ  ظتلر خجهألد  لـ  فتلألـعن ف دنًزؿ ن   
  ًل دألاػػ    نجػػد  ػػف ًلاػػرعر  خنتعؿ((ًلرفتنألػػ   ًعلخا ًل ألبًرلػػا ًعلخػػا نرػػألر ًلأليػػت ب فيعـ((ًلدعلػػ

هػبؽ   ت ل دًاعألػ  ًلهألتهػأل ،ًلبػت األف ًعل ف ػرألألف   ػد  لػـ  طرع ػت  ً خر ؿ ةا نظر ًل األػر  ػف
ر ػػت س ةألبربألرجػػو  ػػت ًلنظػػتـ ًلر هػػ تلا ًعإلدًرا ،ف ب انػػت ةػػا لػػذً ًل فيػػعـع  ةفػػد ر ألنػػت  ألػػؼ  ف 

ع ألػػػػ  ع  ػػػت أل  ػػػػد  ًلػػػبرض  ػػػف  ف  ًلفأل ػػػػ  ًل  َههػػػ  ل غػػػػر  ،ًلبألرع ًرطألػػػ     ههػػػخألف عفتنألخألف
ًل دأل   ن ت خ  ف ةا عفتنألخيت،ب رنو ع  أل  خطبألؽ ًلرفؿ ًل جر د ًلرألتاا ع و  ظتلر ًل ألػتا 
لػػػذلنا،بتلختلا ةػػػّف  ًلبألرع ًرطألػػػ  لػػػا   ػػػد  نخػػػتئ   بيػػػدؼ خػػػعةألر ًلجيػػػد عرةػػػو ًإلنخػػػت  ًل ػػػتد   ًع

ػػػ  لػػػا  ج ػػػعع  دًع  ًلرف نػػػ  ةػػػا  ػػػؿ درع  ًل ألػػػتاًلر  ألػػػ  ًعلدعلػػػ  ًل دألاػػػ  بحػػػف  ع ت  
ل ػػػذً  3

عخ ػتدًك ع ػو ع  ألػ   فترنػػ  ل فيػع    ألؿ ًلدعلػ  ًل دألاػػ رػبيحػػعص ع  ألػ  خًعلرف نػ   نألػ ًلرفت اعً 
"ًلدعلػػ   نفحػػ   عف، خ   ػػ  ةػػالػػد   ػػؿ  فرلألغػػؿ ع  ًإلنخػػتجا،خفرض  ،ًل جخ ػػو ةألبربنجػػد ب ف 

                                      
 .14،ص1111،المركز الثقافً العربً،المغرال،1عبدهللا العروي،مفهوم الدولة،ط (1

 .111المرجع السابق،صجورج بوردو، (1
) .ًراجع المطلال األول من المبحث األول لهذا الجهد الدراس 

 .11،صالمرجع السابقعبدهللا العروي، (3
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خ ػػؾ ًلدعلػػ   يػػر لنػػتدألياػػو لعجػػدًف  ع لرفػػؿ ًلفرد خظ  ع ألػػ   تنعنػػتك أل ا ػػؿ  نطػػؽ ًل عاػػعع ًلػػذ
لنػت  1  ج عع   دًع  خنطأل أل  ع  رأل  ػػ جألش، اتا، دًرا ػػ ع ألزا خ ؾ ً دًع  لػا ًلبألرع ًرطألػ "

ع  ألػػ  خغذألػػ   ألػؼ  ف   يػػت  عػت  ةػػاحػػؿ ًلػو نفػػس ًإلهػخنخت  ًلخػػا خعحػ نت ًلألععنػد لػػذ  ًلنفطػ  ن
برنحػر ًل رألػ  خ ياػ  عنيػت ًنهػتخ ًل جخ ػو عػف ًلدعل  ًل دألا    ف  بؿ ًل دًاعأل  ًلهألتهػأل  

ًلدعل  ػػ ع و ً  ؿ نظرألتك ػػػ،لنت  ألاتك عبحدد ًل فعـ ًلاتنا ػػ ًلرفتنأل  ػػ نر  ًإلهخنخت  نفهػ  ًلخػا 
و ع بنأل ػػػ  ع ػػػو  نطػػػؽ ًلرفػػػؿ ًلدعلػػػ  ًل دألاػػػ  بألرع ًرطألػػػ   فحػػػعل  عػػػف ًل جخ ػػػجيتز "خخ اػػػؿ ةػػػا  ف  
  2ًل عاععا"

لـ ًلرف نػػػػ     ًل رألػػػػ  ع  فيع ا(( ف  أل  ػػػػف ًلعحػػػػعؿ ًلػػػػو  عػػػػت    ػػػػو  ػػػػتخـ ب اػػػػ بػػػػتلع عؼ ع   
ل ف ع ةا   خت ًل تلخألف عجدنت  نفهنت ةا ع  أل  بنتا ًلدعل  ًل دألا ، ًلهألتهأل    دًاعأل ًلرنحرألف ل

عػػػػػف ًلنظػػػػػتـ جخ ػػػػػو عػػػػػف ًلدعلػػػػػ  عبتلخػػػػػتلا ًل    ػػػػػتـ ًإلهػػػػػخنخت  ًل ر ػػػػػز  ًعل خجهػػػػػد ةػػػػػا  نهػػػػػتخ
ًعلذ  ألدعـ لذً ًلخحعر ع  ت ألًر  ًلبرض رب ت ألرجو  ًلو  ن   نظػرًك  ف  ًل بػد  ً هػتس ًلهألتها،

ػػػػػػ ًعلػػذ  ألخاػػ ف ًل ػػؽ ةػػا  رت  ػػ  ًلبرػػر بتل هػػتًعا  citizenshipل دأل ع ًرطألػػ  لػػع ًل ًعطنػػ  ػػػػػ 
،،3عند ت ألخر ؽ ً  ر بّخيتذ ًليألتًر  ًلج تعأل  ععةفتك ل ت أل  ػد  علذً لع ً لـ بيذً ًلحدد، د  ف 

ًعلخػػا خخاػػ ف ع  ألػػ  خخاػػ نيت ع  ألػػ  ًلخ ػػرر ًل ألبًرلػػا ًلاػػ تنت  ًلخػػا خ خعألػػ   عًلػػبرض ةػػّف  
 رهػتا برػض ًل فػػعؽ ًلخػا خ  ػا ً ةػػًرد ًعل ج ععػت  ً جخ تعألػ   ػػف ًلخحػرةت  ًدهػػخبدًدأل   ع 

لـ خ خػػـر بتل ت ػػؿ  ػػف جتنػػ  ًلهػػ طت  ًلرت ػػ  ع  طػػًرؼ اتلاػ ،مألػر ًلفتنعنألػػ  ًلخػػا خرخ بيػػت ًلدعلػػ   
 ػذلؾ ةػّف  ًلًع ػو ًلهألتهػا ل  األػر  ػف ًلب ػدًف ً عربألػ  ةػا ذلػؾ ًلع ػ  لػـ خ ػف  برػرًك  4ةا    ب د

ًلخجػػتر   (( ف  :حػػتل تك إل ت ػػ  ًل  ػػـ ًلػػدأل ع ًرطا برػػ ؿ هػػ ألـ عبيػػذً ًلحػػدد ألفعؿرخرػػترلز خأل  ػػاب
 ع فرف ًلات ف عرػر عاتاألنػت  ًلفػرف ًلختهػو عرػر خرطألنػت درعهػتك لت ػ  ًليعلندأل  بألف ا تنألنت  ًل

 رػ تؿ ًل  ػـ  زعزعػتك ععراػ  لترخػدًد  دأل ، تن  ًلدأل فًرطأل  ر تك  ػف  يت ًل خو يتؿ خترألي

                                      
 .118المرجع نفسه،ص (1

 .118المرجع نفسه،ص (1
،معهددددددد الدراسددددددات 1( غٌلٌرمددددددو أودونٌددددددل و فٌلٌددددددال س.شددددددمٌتر،اإلنتقاالت مددددددن الحكددددددم السددددددلطوي،ط3

 .18،ص1118األستراتجٌة،بٌروت، 
) 11عبارة ٌطلق على عملٌة إعادة تحدٌد وتوسٌع الحقوق الفردٌة وكذل  حقوق الجماعات.المرجع نفسه،ص. 

 .13،11المرجع نفسه،ص (8
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 فًرطأل  علرترخيت عخررايت لترخدًد،أل  ننت  ف نًر   خترأل  ةرنهت  نذ عتـ ألدعل ا نرتألف  دًا  ًل
16111  
ألبفػو ًل ػدأل  عػف عنحػر اتلػ  ل ألبًرلألػ  ًلهألتهػأل   ًلرنحرألف ًننفألف ذ رل ت  عت  عاةا ا    

 ط بتك دز تك ع ي تك ًد علا ًلدأل فًرطأل ، ذ  ف  لذً ًلرنحر خر ؿ  ف ًلػدًد  ًعلرت ػت  ًلرئألهػ  
 ا ذ  ًلخعجػػػ  ًل ألبًرلػػػا،ل ف عبهػػػب   ف   فيػػػعـًعلدألنت أل ألػػػ  ةػػػا ًلدعلػػػ  ًل دألاػػػ  عنظت يػػػت ًلهألتهػػػ

ًلدأل ع ًرطأل  عبيتؼ ًل فتلألـ ًعل فعد  ً ير  ل  دًاعأل   تن  حػت بخيت   اػر ًلنفترػت  جػدًدك 
،لػػػذلؾ ةػػػّف   دًر  لػػػذً ًلرنحػػػر اػػػ ف  هػػػتل ت  ًل دًاعألػػػ  لػػػذ  ةػػػا ًل ألبًرلألػػػ  ع ع ػػػؽ ًليتةت 

 ًها ًلهألتهأل  أل  ؿ ةا طألتخيت نععتك  ف ًإلر تلأل  رب ت خ عف   ألتنتك  رفدًك ليذً ًلجيد ًلدر 
ل ػذً عةػػا ًلرت ػػ  بيػػذ  ًإلرػػ تلأل  لنػػتؾ  ػػف ألرجػو  حػػعليت ًلف رألػػ   لػػو  ع ػػؼ ًلف ػػر ًليألغ ػػا    

ل رألػػػػػ  ًلفردألػػػػػ  ًعل رألػػػػػ  ًلج تعألػػػػػ  دًيػػػػػؿ  طػػػػػتر ًلدعلػػػػػ  ًل دألاػػػػػ  عألػػػػػدعـ ذلػػػػػؾ ب ػػػػػت  ػػػػػف انتئألػػػػػ  ً
 عػف ًلذ  لع   أل   فردا،   أل   فردا، نجز  خنػتزدك لذً ًلعجعد ل ععا،ألفعل رلألغؿب بيذً ًلحدد:((

،   تر ألػؿب ةنػًر  أل ػتعؿ  ألجػتد  ػؿ ع  ػا 2ذًخيت ةا ععػا رير   ن يػت  عجػعدا ةػا  ػؿ ععػا ريػر  
،عنػد ت ليذ  ًإلر تلأل   ف يتؿ طر ػ  نػعع  ػف ًلخػًعزف بػألف  رألػ  ًلفػرد ع ػدعد خػديؿ ًلدعلػ  ةأليت

غ ًل  ػػػػتؿ ًلػػػػذًخا،ًل  عؿ دعف  ل تؽ((ً ذ   بػػػػ    ًعطف،لػػػػع ًليػػػػدؼ ًلع ألػػػػد ًلػػػػذ  ألهػػػػع "ألفػػػػعؿ 
ًلخديؿ ةا  رأل  ًلفرؿ،ألنبغا لنرتط ًلدعل   ف ألبفو  فألدًك  ف  أل  ًل د  ع  جع تك ةا ًل  تره  

 ل ػػف ألبػػدع  ف    هػػف طػػرح ل ػػؿ 3ًلر  ألػػ  اػػ تنتك ل  ػػد ً ع ػػو ًل   ػػف  ػػف ًل رألػػ  ل ػػؿ  ػػًعطف  
لعجيػ  لذ  ًإلر تلأل   د  خ  بيت   لؼ(ًلدأل ع ًرطأل  ً  ألر أل  عذلؾ بطر ػ  ةػا يخػتـ   لفػ  لػذً 

"ر ؿ ًلفردًنأل  ًل دألاػ  ب اتبػ  نخألجػ   ػف ًلنخػتئ  ًلرئألهػ  ل  هػتًعا ًل ط عبػ   نظر  عند ت ألرخبر ب ف 
عةػػػػػػػؽ رػػػػػػػرعط   ػػػػػػػددا عد خنباػػػػػػػؽ لػػػػػػػذ  ًل هػػػػػػػتًعا ًلدأل فًرطألػػػػػػػ  ًلج تلألرألػػػػػػػ  دعف  نخت ((ةردًنألػػػػػػػ  

  4دأل فًرطأل    خًربط   ريت بر ؿ عاألؽ"
مـ  ؿ خ  ـ ًل  تعد  ًلف رأل  ًعلنظرأل   ف جتن ،ع  ؿ ع أل  أل  ف ًلفعؿ ب ف  لذ  ًإلر تلأل  عر   

 ت خيػػذ  ػػف  ػػًرًر  عهألتهػػت  ع  ألػػ  ةػػا  رض ًلًع ػػو  ػػف  بػػؿ ً نظ ػػ  ًلهألتهػػأل  ًل ألبًرلألػػ  ع نيػػت 

                                      
 .18،ص1111،المنممة العربٌة للترجمة،بٌروت،1تشارلز تٌللً،الدٌمقراطٌة،ت،محمد فالل طّباخ،ط (1
 .48،41،دار الفارابً،بٌروت،ص1نقالن عننالناصر عبد الالوي،الهوٌة التواصلٌة فً تفكٌر هابرماس،ط (1
 .111دٌفٌد هٌلد،المرجع السابق،ص نقالن عنن (3

 .88ٌبرتان ــ بالن،المرجع السابق،صغٌوم س (8
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ًل رتحػػػػػرا، د  ن يػػػػػت بفألػػػػػ  خرػػػػػ ؿ   ػػػػػد   حػػػػػتدر ًلخيدألػػػػػد ًل فألفألػػػػػ  ل نظػػػػػتـ ًلهألتهػػػػػا ًل ألبًرلػػػػػا 
 ألتهأل  دًيؿ لذً ًلنظتـ ةا  ألت نت لذ   ًل رتحر،  ت خدؿ ع أل  ًع و ًلر  أل  ًله

 
   ةأليت ًل دًاعأل  خ األرع  هت ت    ًل ألبًرلأل :ًل ط   ًلاتنا

نًرجػػػو ًليطػػػعط ً هتهػػػأل  نًرا ًعة ػػػتر ًعلطرع ػػػت  ًلنظرألػػػ  ل رظػػػـ  ف ػػػر  ً نػػػًعر  عنػػػد ت    
خرػغؿ بػتليـ  ًعل دًاعأل  ًلهألتهأل  هألظير لنت بر ؿ دلبس ةأل  ب ف ًل هتئؿ ًعل ًعاألو ًلخا  تنػ 

ع تنػػػ  خ خػػػؿ  ألػػػز  لخ ت ػػػتخيـ ًلرئأله ،خرػػػ ؿ ةػػػا ًلًع ػػػو  ع بػػػت  ر  خ علػػػ  ةأل تبرػػػد  لػػػو  لػػػـ 
ًلررتًر  ًلخا نتد  بيػت ًل ألبًرلألػ  ًلهألتهػأل  عدعػ   لػو ً يػذبيت عخطبألفيػت ةػا ً نظ ػ  ًلهألتهػأل  

ل ػذً عبيػذً ًلحػدد ًلخا جتا  نخألج  لناػتد  ًلطبفػ  ًلبرجًعزألػ  ًعلفئػت  ًلاعرألػ  ًل خ تةػ   ريت،
أل  ف ًإلرترا ع دلألؿ هػتطو ع ػو لػذ  ًل فألفػ   لػو  تألفعلػ رمألـع هػألبرختفب عؿ  ألفألػ  خ ػعؿ خ ػؾ 

ًععػػػد ًل  ػػػـ دًيػػػؿ ً نظ ػػػ  ًلهألتهػػػأل  رئألهػػػ  ةػػػا  رهػػػتا    ًعاػػػألوًنًرا ًع ة ػػػتر ًل ػػػذ عرا  لػػػو 
 ػتـ ًلفػتنعف ًع عخػًرؼ عألرخبر ًلخ رر  ف  ؿ عت ت  ًلخبرألػ  ًعل هػتًعا  ًلجدألدا، ذ نجد  ألفعؿ:((

ةػػػػػا ًلرػػػػػ عف ًلفاػػػػػتئأل  ًعلعظػػػػػتئؼ ًلر ع ألػػػػػ   بتل رألػػػػػ  ًلهألتهػػػػػأل  ةا(( بػػػػػعؿ ًلفتنعف  ًعل هػػػػػتل  
ًعلخفػػػتعض برػػػ ف ًل حػػػ    ًل رػػػخر  ،ب اتب   نخحػػػتًر  ًل ألبًرلألػػػ  ًلهألتهػػػأل  اػػػد  بػػػتد ا خعرألػػػ  

ل فألفػػ  خ اػػؿ ًلاػػعرا ةػػا ً 1  ًل فػػعؽ ًعد خألػػتًز  ًلخػػا ألػػدًةو عنيػػت ًل  ػػتةظعف ًل نتلاػػعف ل اػػعرا
ًلفرنهأل  ع ت خ يا  عنيت ع و حرألد ًلنظتـ ًلهألتها ًلخا خجهد  ةا  ألتـ   ههت  هألتهأل  
 دألاػػ   ربػػرا برػػ ؿ  عبػػلير عػػف ًلنظرألػػت  ًلهألتهػػأل  ًل دألاػػ   ػػعؿ ًل  ـ،ن عذجػػتك ًرئرػػتك ع ًع رألػػتك 

 دؽ  اػػتدك هػػتطرتك ل  هػػت ت  ل رت ػػ  ًلفعألػػ  بػػألف ًل دًاعأل ًلهألتهػػأل  ًعل ألبًرلألػػ  ًلهألتهػػأل   ع بربػػترا 
ةفا ًلر  ألػػ  ًل رفػػدا ًلخػػا ع رػػ  خ ػػ  خػػ األر ًل بترػػر لخ ػػؾ ً ة ػػتر ًعلنظرألػػت  ًلهألتهػػأل  ًل دألاػػ "

لخر ؿ ًلدعل  ًلخ األ ألػ  ًعلدهػخعرأل  ًلخػا بػرز  ةػا ًلرفػعد ً علػو ل فػرف ًلختهػو عرػر خع ػؼ ًلف ػر 
ًله ط  بتل رنو ًلذ  ألخرألف ع أل   ف ألًعجػ  ًل ألبًرلا عف  عن   ذلبتك نفدألتك ةفط،ع حبا ة رًك  عؿ 

 ألجتبألتك، رػػػػػت ؿ ًل  ههػػػػػ  ًلفر ألػػػػػ  ل دعلػػػػػ  ًل ألبًرلأل  عخفػػػػػدـ ًلعدألػػػػػت  ًل خ ػػػػػدا ً  رأل ألػػػػػ  ًل دألاػػػػػ  
ًلريد،عيحعحػػتك ًل   ألػػ  ًلدهػػخعرأل  ًإلنج ألزألػػ  ًلخػػا نتلػػ   عجػػت   عنخهػػ ألع، ع لػػع   ػػد ًلعجػػع  

    2د"ًلبترزا ل ألبًرلأل  ًلجدألدا،  ا   بيذً ًلحد
                                      

 .84غٌوم سٌبرتان ــ بالن،المرجع السابق،ص (1
 .81،84المرجع نفسه،ص (1
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نػػًعر ً  ًلخػػا  خػػ  بيػػت ًلنخػػتئ  ًلرئألهػػ  ًعل ي ػػ  ف   برػػتد ًلػػدألف عػػف ًل ألػػتا ًلهألتهػػأل  لػػع   ػػد    
ا عن ،لػذً ًلخطػعر ًلػذ  ألرػرؼ بتلر  تنألػ  لػا   ػد ًليحػتئص ًلجعلرألػ  اًعلف ر ًل دًاع  ًلنترػ

 نػًعر ًلرفػؿ ع ػو  ليذً ًلف ر ًل دًاع " تف ًلدألف لع ًل تاا ًعلظت أل  ،عُعَرة  ًل دًاُ  بّنخحتر
لػػ   ع ألػػ  أل  ػػف ًلفػػعؿ  ععنػػد ت نرػػرؼ  ألػؼ  ف  لػػذً ًلخطػػعر ع  ػػت ألػػًر  ًلػػبرض،1دعفتنألػ  ًلرفتئػػد"

ًلغربألػػػ ، ذ ع خػػػو عحػػػر  جػػػذعر   اػػػر ع فػػػتك ةػػػا ًل ألػػػتا ً جخ تًلهألتهػػػأل    اػػػر  هػػػت    ػػػف  عربػػػت
 رػت  ًلغربأل ، نبافػ  ًلنيا ، تن  ًلف هفت  ًدجخ تعأل  ًلخػا ُخهػَ ا ًل ألػتا ًعل  ههػت  ةػا ًل جخ

ع ف  ؿ لذً عنخألج  ل ت رل  ًلأل  ً عاتع ً جخ تهألتهأل  ةػا   اػر ف ب ػد  عربػا ،2عف ًل هأل أل 
ةػػا  ًلفػػرنألف ًلاػػت ف عرػػر ًعلختهػػو عرػػر عخ ػػ  خػػتاألر ًلفػػع  لصة ػػتر ًلجدألػػدا  ف ًحػػب   ًل بػػد  

  ألتا ررط  ف خ عف ًل  ههت  ل ًلذ  ألفعؿ بػػػ((ظؿ ًلنظتـ ًلنظتـ ًلهألتها ًلفتئـ ع و ًلرفد  تبتك 
،  ػػػػد  ع ػػػدا ًلرئألهػػػػ  ل  األػػػر  ػػػػف 3ًلهألتهػػػأل   نفطرػػػػ  جػػػذرألتك عػػػػف ًل  ههػػػت  ًل خحػػػػ   بتلػػػدألف  

 ً نظ   ًلهألتهأل  ًلخا  ره  بنألتنيت ع و ًلفًععد ًل نباف  عف ًلف ر ًل ألبًرلا ًلخفد ا 
ل ػدًاع  ًعلخػا خ علػ  ةأل ػت عةا ًلرت ػ  ب عاػعع ًلر  تنألػ   ّ ػد  ًل فػعد  ًل ر زألػ  ل ف ًر     

برػػد  لػػو   ػػد  ًليحػػتئص ً هتهػػأل  ل دعلػػ  ًل دألاػػ ، نخج  ًل دًاعألػػ  ًلهألتهػػأل   فعلخيػػت ًل ي ػػ  
برت     أل   ل ذً خًربط   ت  ف  فيع ا ًلر  تنأل  ًعلدعل  ًلفع أل ً ير  ًعل خ ا   بػ((ًلدعل  ًلفع 

   ع ًل ح    ًلفع أل ،ًعلخا جتا  بتلاد جدلأل " ن  ًنخ   فتلألـ جدألدا عف ًلر  تنأل ،علا ًلعطنأل
 ػػف ًلػػدعًع  ً   ألػػ  ًلدألنألػػ ،ًلخا  تنػػ   ًرةفػػ  لفخػػًر  ياػػعع ًلهألتهػػ  ل دألف،بػػذلؾ خرػػد ًلدعلػػ  

  4نختجتك هألتهألتك عطبألرألتك ل ف ر ًل دًاع " ًلف عأل  ػػ ًلعطنأل 
عع ًلدعلػ  ًلفع ألػ   عؿ  عا تنًع  يخ فألف  ةا ًل فألف   و  ف   رظـ  نظر  ع ف ر  ًل ألبًرلأل    

 د ألػ  لألهػ   عاػو  عجػت  لػ دا ًل نظػرألف، عبيذً ًلحػدد لنػتؾ  ػف ألػذل  بػتلفعؿ  لػو  ف  ًلفع 
 ذ بػد   نظػرًع ع ف ػرع لػذً ًلخألػتر   ف  لذً ًلخعج  بد   خي ا   تنيت لحػتلا خفعألػ  ًلرت ػ  بألني ػت

ل ػػذً  5 ي ػتك بتلنهػػب  ليػـألػدر عف برػػ ؿ  خًزألػد ًلطػػرؽ ًلخػا أل  ػػف ةأليػت ل نخ ػػتا ًلفػع ا  ف أل ػػعف 

                                      
 .131،ص1آالن تورٌن،المرجع السابق،ج (1
 .11فلوران أفتالٌون،المرجع السابق،ص (1
 .11فلوران أفتالٌون،المرجع السابق،ص (3

 .118المرجع السابق،صد.علً عبود المحمداوي، (8
 .114مجموعة من المؤلفٌن،األٌدولوجٌات السٌاسٌة،المرجع السابق،ص (8
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ع ورهػػألألزبنجد ًرعع ع  ػػع  خنظألػػر ل عطنألػػ   ذ  ن ػػ "ع ؿ ع ػػو  دًر   فيػػعـ ًلػػعطف دًيػػؿ يطػػت  
  1 عؿ ً حؿ،هألجرؿ  ف ًليعأل  ًلعطنأل ،ةا ًل فتبؿ، بد  ل  خجت  عإلعتدا خ هألس ًلدعل "

لخا خجهد ًل فعؽ ًلطبألرأل  خ اؿ ًل رأل  ًلفردأل  ًعلخا لا عند ًل دًاعألألف   د  لـ ًل فتلألـ ً     
 ف ًل هتئؿ ًل ألعأل  ًلخا  اترخيت لذً ًلخألتر ًلف ر  ع و  هخع   ف ًلفعا ًعلر ؽ ب أل  ًحػب   

رزا تاألر ًلبػػا رػػ      ػػد   هػػت ت  ًلخػػ  ألػػزا  ي ػػ   ػػف   ألػػًز  ًل ألػػتا ًلهألتهػػأل  ًل دألاػػ  عبتلخػػتل
ًل بترػرا ب عاػعع ًلدأل ع ًرطألػ   ت خيػرت ع أل  عل ألتا ًلهألتهأل  ًل دألا  ًعل رتحراً ًلخألتر ةا ًلذلي

بعبرب ػػعؿ ر ترؿ نرػػألر  لػػو  تألفعلػػ ًلأل ،ع ػػؿ  ػػف  فيػػع ا ًل رألػػ  ًعل نفرػػ  ًلخػػا  خػػ  بي ػػت ًل ألبر 
 ن ػػػػػر جػػػػػعر  هػػػػػخألًعر   ػػػػػؿ ع ػػػػػو  فػػػػػد:((ل ع ؼرجػػػػػعف هػػػػػخألًعر   ؿببيػػػػػذً ًليحػػػػػعص  ذ ألفعؿ

أل ع ًرطأل  ًلخا خ ترهػ  ً م بألػ    ته  ًلردألد ل دأل فًرطأل  عافخ  ًل فرط ةأليت،عةا ر أل   ف  ًلد بأل 
 د  ف  لػػػذ   2اػػػد ً   ألػػػ ،ع نيت  األػػػرًك  ػػػتخ د  ةػػػا نيتألػػػ  ًل طػػػتؼ ًلػػػو  حػػػتدرا ًل رألػػػ  ًلفردألػػػ   

ًهػػػػػػخ (عف ّن ػػػػػػ  ألب ايػػػػػػت ةػػػػػػا در ة هػػػػػػخبألتنتك عندر ل هػػػػػػا د  خع فألػػػػػػؿب ن و   اػػػػػػر   ًل هػػػػػػ ل  خ يػػػػػػذ
لػ  ل  ػًعطنألف ًلبػتلغألف ةػا   ترهػ   ف  نظػعر ًلرت ػ  بػألف ًل رػتر   ًلفرتًلدأل ع ًرطأل  ةا   رأل ت 

هػػـ بّ نػػ  ع  ًئرا ًلدأل ع ًرطألػػ  ع ع ػػتك عألػػر  فػػع يـ ًدنخيتبألػػ    ػػتـ حػػنتدألؽ ً  خػػًرع عخعهػػألو ًلػػد
ج ألػو اػد  ًرخػ  ًلفدأل ػ ،س ألخـ بتلارعرا خعجأل  ًل  ـ اػد ً خألػتًز  ًلػدرجت  ًعلخًلرر (ًلدأل ع 

بنظػػػر  خيدألػػػدًك جػػػذرألتك إل  تنألػػػ  ًل رألػػػ   ًرخػػػ  علػػػذ  ًلخطػػػعًر  رػػػ   ًلحػػػألغ ًلخف ألدألػػػ  ل  ع ػػػو ًعلخ
  3ًلهألتهأل  ًع هخفتؿ ًلريحا

 ت رل   لأل  ًلدأل ع ًرطأل  ًل ألبًرلأل  ةا ياـ خطعرلت عحػألرعرخيت  فأل  ف ًلفعؿ ب  أل خ هألهتكع     
 ػػف نخػػتئ  لػػا لألهػػ  ةفػػط برألػػدا عػػف ً لػػدًؼ ً هتهػػأل  ًعلرػػرتًر  ًل ر زألػػ  ليػػذً ًلخألتر،بػػؿ لػػا 

  ػػػػد   بةألبػػػرر ت س خ  ػػػـ ً لػػػدًؼ ًعلررتًر ،خرػػػ ؿ عنػػػديطػػػرًك جػػػدألتك ع ػػػػو  ب ػػػد ذًخيػػػت خرػػػ ؿ
ًل دًاعألػػػػ  ًلهألتهػػػػأل  ع ػػػػو   ػػػػد  ر ػػػػتف ًلنظػػػػتـ  ًإلرػػػػ تلألت  ً هتهػػػػأل  ًلدًلػػػػ  ع ػػػػو اػػػػرؼ خػػػػ األر

ًلهألتها    ًلدأل ع ًرطأل  ًل ألبًرلأل ، عبيذً ًلحدد لنتؾ  ف أل  د ذلؾ عند ت ألذل  بتلفعؿ  لو  ف 
 علعألػػػ  هػػػ ط    هػػػببنرػػػدًـ ًليتئػػػؿ ل  هػػػتًعا ةػػػا ًلنفػػػعذ ًلهألتهػػػا ًعلطبفػػػا ًإلهػػػخيفتؼ ب ل ألػػػ  ًإل

                                      

 .88غٌوم سٌبرتان ــ بالن،المرجع السابق،ص (1
) .}فً اإلشارة إلى }جٌمس مل 

نقدددالن عننأنطدددونً دي كرسدددبنً و كٌنٌدددث مٌنوج،،الفلسدددفة السٌاسدددٌة المعاصرة،ت،د.نصدددار عبدهللا،مكتبدددة  (1
 .48،ص1111األسرة،القاهرة،

 .141دٌفٌد هٌلد،المرجع السابق،ص (3
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ًلهألتهػػ  ػػػػ     ػػعا ًلفألػػتدا ًعلرت ػػت  بػػألف ًلدعؿ علػػذ  ً علعألػػ  خخػػرؾ ًلخػػًعزف بػػألف ًلفػػعا ًعل ػػؽ ةػػا 
ًعلبألرع ًرطألػػػػػػت  بػػػػػػألف ًلدعلػػػػػػ   ( ترألز ألألف   هػػػػػػر  ًلخنػػػػػتةسًلنيتألػػػػػ  رلػػػػػػف   ػػػػػػـ  ػػػػػتدا هألتهػػػػػػألألف (

 رألػػ   لػػو  ػػد ًليطػػر  ػػف ًلخهػػ ألـ بػػ ف  ػػف رػػ ف  خػػو  بػػتد ا  ر زألػػ   ًإل خحػػتدأل ،علع عاػػو
  1ل ألبًرلأل  ًل تهأل أل  بتخ  مألر  تب   ل دًعـ ةا ًلز ف ًل رتحر

 عاػعع ًلهػألتدا ًلرػربأل     ػد ًل فػتلألـ ًلرئألهػ  ًلخػا  خػ  بيػت  بػرز  ل ذً ألبػألف لنػت  ألػؼ  ف       
  ع ألفػػ  لػػد   ف ػػر  ع نظػػر  ًل ألبًرلألػػ  خهػػبب  ةػػا  ػػدع   نفهػػت ت ف ػػر  ًل دًاعألػػ  ًلهألتهػػأل  

ألذل  ًلأل  ًلػبرض ةػا  ألػؼ  ف   ف ػرألف بػترزألف  ػػػررعهع ع  تنطب ػد ًع خبرألػًر  ًلهألتهأل ،علع  ت
ع ج  نظرأل  عند ت دعًع  لو ًإلخ تد بألف ًلفاأل   ًعلهرتدا ػػ    بألف ًلفتنعف ًعلفػرد ػػػ بربػترا  دؽ 

ًإلخ ػتد ًلخػا دعػف  لأليتر تنطب ن  ػت خرنػا ةػا ًل فألفػ   علػذً بألف ًلنظتـ ًلهألتها ًعل ًعطف ًلفتعؿ،
خاػػؿ ل ًعجػػ  لػػذً ًلًعجػػ  ًلػػذ   بػػ ف  ً نهػػتف  ػػذً   يت ألػػ  دأل  نػػ  خ فألػػؽ هػػرتدخ   د عنػػد ت أل  ا

  ف  لػػذً ًلخبرألػػر ًلف ػػر  ًلػػذ   ةرزخػػ  ًلخف ألػػر ًل ػػدًاع  ليػػ دا 2 ػػتلا هػػع  هػػ طتف ًلرػػتـ ًلرػػت ؿ
ز  ُ ػدلش  بػألف ًعا ًلنيتأل  ةا يد   ًل جخ و عنظت   ًلهألتهػا"ًلخًل ف رألف ًلبترزألف  ن  ت خح  ة

 يػػتؽ  ػػتنط عهألتهػػ  رعهػػع ًلخػػا خفخػػرح ياػػعع ًلفػػرد ًل ط ػػؽ إلًردا عت ػػ  خبنػػا  جخ رػػتك  ًردألػػتك 
عطبألرػػػػتك ةػػػػا رف ًع ػػػػد،   ًل جخ ػػػػو ًلػػػػذ  ألػػػػ   ف ًلخًعحػػػػؿ بػػػػألف ًلفػػػػرد ًعلج تعػػػػ  عأل هػػػػس ًلػػػػًربط 

   3ًدجخ تعا  ارعرا ع  رأل   رتك"
ع ألػػ  أل  ػػف ًلفػػعؿ  لػػو  ف  ًل ألبًرلألػػ  ًلهألتهػػأل   تنػػ  خ  ػػؿ ةػػا طألتخيػػت عبرػػ ؿ ًعاػػا ًلرًع ػػؿ    

ًلرئألهػ  ًلخػا  د   لػو ًلخاػ أل  بػتل فعؽ ًلفردألػ  ع نيػت ًل رألػ  ًعل هػتًعا ًلهألتهػأل  عبتلخػتلا علػذً 
ا ةػػػا لػػػع  لػػػـ بتلنهػػػب   لألنػػػت  حػػػعؿ ًلرػػػرخ ًلًعاػػػا ةػػػا ًلرت ػػػ  بػػػألف ًل ػػػًعطف ًعلنظػػػتـ ًلهألتهػػػ

ًل ر  ػػػ  ًل رتحػػػرا  ػػػف ًل ألػػػتا ًلهألتهػػػأل  ًعلخػػػا متلبػػػتك  ػػػت خرػػػألر  لأليػػػت بربػػػترا  بخرػػػتد ًل ػػػًعطف عػػػف 
 ًل رتر   ةا  دًرا هألر  جخ ر   ف يتؿ  رتر خيت ًلفرتل  ةا ع  أل   خيتذ ًلفًرًر  ًلهألتهأل  

  ًلهألتهأل  ًل ألبًرلأل خطعألر ةاًل دًاعأل   هتل ت   :ًل ط   ًلاتل 
 رًك  ػت خرػألر  لأليػت بػػػ((ًل ألبًرلأل  ًلجدألػدا ػػػػألػًلنظتـ ًلهألتها ًل رتحر ل ألبًرلألػ  ًعلخػا  اب ت  ف       

the new liberalism ألهػ و بتل ألبًرلألػ  ًل تهػأل أل  ًعلخػا ب انػت  ةػا  ػػػػػ  لا   خػدًد طبألرػا ل ػت

                                      

 .313ص،1المرجع نفسه،ج (1
 .31،31،ص1آالن تورٌن،المرجع السابق،ج (1
 .31المرجع نفسه، ص (3
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خعج  ً عؿ  ن  ػػػت ألهػػػ ؾ ةػػػّف  ًلب ػػػ  ةػػػا  لػػػـ  رػػػ تؿ ًلخطػػػعألر ًلخػػػا خ فخيػػػتًلحػػػف ت  ًلهػػػتبف ،لذل
ةػػػا ًلاػػػتنا  ف لنػػػت  را  دؽ خػػػدعع  لػػػو ًلع ػػػعؼ ع ػػػو ًل هػػػتل ت  عبػػػًعدر ًلخطػػػعألرًلب ػػػ   ع بربػػػت

ع ف   ًلهألتهػا يػتنظت ألتها ل ألبًرلأل  ًعلخا خخجهد ةػا ًلهًلر ف   ف  عاعع لذً ًلجيد لع عنظرًك 
رػترا ًإل لذً ًلر ف  عجعد  نذ نرػ ا ع  ألػتـ ًلنظػتـ ًلهألتهػا ًل ألبًرلػا ع  ػت خ ػ    ت ف  عا م   

لب ػػ   لػػـ  نػػًع   لػػذً ًل ط ػػ  نيحػػصلػػدًععا ًلب ػػ  ًلر  ػػا ه عخ بألػػ  لأليػػت ةأل ػػت هػػبؽ،لذلؾ 
ًل هػػػػػػػتل   ةػػػػػػػا خطػػػػػػػعألر ًلنظػػػػػػػتـ ًلهألتهػػػػػػػا  ع بربػػػػػػػترا  دؽ ً نظ ػػػػػػػ  ًلهألتهػػػػػػػأل  ًلخػػػػػػػا   ت خيػػػػػػػت 
ًل ألبًرلألػػ ،بتلختلا ًلعحػػعؿ  لػػو ًلجػػًع  ًل ر ػػز  بيػػذً ًلحػػدد ًلػػذ  ألخ اػػؿ ةػػا لػػؿ  ف  لػػذً ًلنظػػتـ 

   ًل  ههأل  ع و ًلغذًا ًلف ر  ًل فدـ  ف  بؿ ًل دًاعأل  ًلهألتهأل  د  ةا خطعألر بنألخيت  عخ
ًلخػػا   ت يػػت ب ػػت  ف  ًلدأل ع ًرطألػػ  لػػا   ػػد ًلػػـ  رػػ تؿ ع هػػتلأل  ًل  ػػـ ةػػا ً نظ ػػ  ًلهألتهػػأل    

رف ًل ألبًرلألػػ  برػػد  ف خ  نػػ  ًلطبفػػ  ًلبرجًعزألػػ  ً عربألػػ  ةػػػا نيتألػػ  ًلفػػرف ًلاػػت ف عرػػر عبدًألػػ  ًلفػػػ
ًلختهػػو عرػػر  ػػف  يػػذ ًلهػػ ط  ًلهألتهػػأل   ػػف ًلطبفػػ  ًإل طتعألػػ  ًلفتباػػ  ليػػذ  لهػػ ط  طأل ػػ   ػػرعف 

ًلدأل ع ًرطألػػ  خرػ ؿ ةػا ًل فألفػ   لػـ ع ا ػف نخألجػػ  ع عدألػدا  ػف نت ألػ ،ع ف نت ألػ  اتنألػ  نظػرًك  ف  
 ن يت ،هأل ت يت ع و ن ع ةاؿ عبر ؿ ه ألـفأل فألخ  ف  ف خ  ه  ألرجو  ف ًل ألبًرلأل  ًلهألتهأل   ف 

لنػتؾ ع ف اػـ عنظػرًك  ف ،ًلخفدـ ًلر  أل  ًلهألتهأل  ع نيت ًلنظتـ ًلهألتها ف  برز عت ت  ع رتلـ 
 ػف   ت هبؽ ع  ف  ررنت ًلأل  خرػتبؾ ع خػدًيؿ بػألف  فيع ا((ًلدأل ع ًرطألػ  ع ًل ألبًرلأل   لػد   هػـ 

ظػػػتـ ًلهألتهػػػا ةػػػا خطػػػعألر ًلن ع ألػػػ  ةػػػّف  ًل ػػػدأل  عػػػف دعر ًل دًاعألػػػ  ًلهألتهػػػأل ًلبػػػت األف ًعل خت ،
هػػخعج  ًلب ػػ  عػػف  ع فيػػت  ػػف ًل فػػتلألـ ًعل فػػعد  ً هتهػػأل  ًعل ألعألػػ  ًلخػػا ألع خن ألخيػػت ل ألبًرلػػا ً

   ًعل رتحرا  ًل دألا هأل ت ةا  ر  خيت ًل ألتا  ًلهألتهأل   خ خعأليت عخخا نيت
جػًرا إل جأل  ذً نخيذ  ف ً حؿ ًل فتلأل ا ل ؿ  ف  فيع ا ًلدأل ع ًرطأل  ًعل ألبًرلأل  عهأل    ني   

  ػف ًلخررألػؼًلرئألهػ  بألني ت،ةػّذً نخيػذ  بيدؼ  بًرز نفتط ًإليختؼًل فترن  ًلجعلرأل  بألني ت عذلؾ 
ع خػػػو  1لػػػصعؿ علػػػا خررألػػػؼ  بًرلػػػتـ لن علف"  ع ػػػ  ًلرػػػر   ػػػف ًلرػػػر  ع جػػػؿ ًلرػػػر " ًلهػػػتئد

                                      
)   هنا ٌجدر اإلشارة إلى أّن رأٌنا هذا إّنما ٌرجع إلى إّن األشكال الحكم التوتالٌتارٌة والنازٌة التً حكمدت بعد

ولٌددة أو بداألحرت التاسع عشر والنصف األول من القدرن العشدرٌٌن هدً أٌلدان الدول األوربٌة سٌما فً القرنٌن 
 تعود الى التطور األقتصاسٌاسً التً وصلت إلٌها اللٌبرالٌة السٌاسٌة فً سٌرورتها فً العملٌة السٌاسٌة.

، 1111،الشدبكة العربٌدة لحبحداث والنشدر،بٌروت،1ستٌفن دي تانسً،علم السٌاسدة األسس،ت،رشدا جمدال،ط (1
 .141ص
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ليػػػت نجػػػد بػػػ ف  ًلدأل ع ًرطألػػػ  خر ػػػز  ع بػػػت  ر  خر ػػػؿ ع ػػػو خ فألػػػؽ اػػػ تف  ًلخررألػػػؼ ًل رتحػػػر
 رتر   ًلج تعأل  ػػ متلبأل  ًلرر  ػػػ لأله  ةفط ةا  نخيت   ف ألخعلعف ًل  ـ ةا ًلدعل  بػؿ  ن  ػت ًل

ةا ًل رتر   ةا ًلفػًرًر  ًلخػا خخيػذلت لػ دا ًل  ػتـ ةػا  دًرا رػ عف ًل جخ ػو ػػػ    رػ عف لػ دا 
 ػػعف عػػف طرألػػؽ ً م بألػػ  ػػػػػ  بألن ػػت ًل ألبًرلألػػ  خ  ػػد عخرػػدد ع ػػو  ف  خ فألػػؽ ًل حػػ    ًلرت ػػ   ن  ػػت خ

خ فألػػػؽ ًل حػػػ    ًليتحػػػ  علػػػذً  تألفعلػػػ  رهػػػخألفف د  ختنهػػػاب:((دأل  ف  ف أل خ ػػػؾ ًلفػػػرد هػػػ ط  
علػذً ب ػد ذًخػ  ألرػ ؿ ًليػدؼ 1خ فألؽ ًلحتلا ًلرتـ  ف خ فتا نفه   د  ف يػتؿ   خت ػ   فع ػ   

 هػتًعا ًل ر ز  ًلذ  ألفعـ ع و  هته  ا تف ع  تأل  ًل بتد ا ً هتهػأل      ػؿ  ف((ًل رألػ  ًعل
 عةا لذ  ًلنفط  خ  ف   د  ًإلر تلألت  ً هتهأل  ًعلجعلرأل  بألف  ؿ  ف ًل فيػع ألف، 2ًع يتا  

ظيتر دعر ًل دًاعأل  ًلهألتهأل  ةػا لػذً ًل عاػعع ًلػذ   ع ف اـ ةّف  لذ  ًلنفط  خهتلـ ةا  بًرز عً 
د علػػا ًإلبخرػػتد   انظػػتـ ًلهألتهػػا ًل ألبًرلػػل   ًلهألتهػػأل  ػػعؿ ةأل تبرػػد  لػػو  لػػـ ًل هػػتئؿ ع ًل  ػػتعرخ

 ًلًعاا ًعل خًزألد ةأل ت بألف ً انألف ػػ    ًلدأل ع ًرطأل  ًعل ألبًرلأل  ػػػػ 
ع ألػػ  عنظػػرًك  ف  فيػػعـ ًلدأل ع ًرطألػػ  خبفػػو  ػػف ًلرنتحػػر ًلرئألهػػ  ًل ي ػػ  ًلخػػا هػػتل    ػػف     

ًلهػتبؽ، يتليت ًل دًاعألػ  ًلهألتهػأل  ةػا لرػ  ًلػدعر ًعلخػ األر ع ػو ًل ألبًرلألػ  ًلهألتهػأل    ػت بأل نػت ةػا 
لذً  اػتة  ًلػو عجػعد  فألفػ   عاػععأل   يػر  بيػذً ًلحػدد ًعلخػا خخجهػد ةػا  ػعف لػذً ًل فيػـع ػػػ 
   ًلدأل ع ًرطأل  ػػػ  ػف   اػر خ ػؾ ًلرنتحػر ًل ػذ عرا ًلخػا ليػت ًلعرػتئ  ًعلخػًربط ًلفرألػ  ًعلفػع  ةػا 

 رئألهػػ  ل  ألبًرلألػػ   ػػد ًل بػػتد ا ًل نيػػت خرػػ ؿًل ألػػتا ًلهألتهػػأل ،عةا ًلع ػػ  نفهػػ  ع  ػػت ألػػًر  ًلػػبرض ةّ
ً ًلرنحػػػػػر   اػػػػػر  ػػػػػف ًلرنتحػػػػػر ،لػػػػػذلؾ هػػػػػعؼ أل ػػػػػعف ًلخر ألػػػػػز ةػػػػػا لػػػػػذً ًلجيػػػػػد ع ػػػػػو لػػػػػذ3ذًخيػػػػػت

ًلهألتهػػأل   د علعرجػػتف جػػتؾ بػػتإلنطتؽ  ػػف رًرا ع  ة ػػتر  لػػـ  ف ػػر  ًل دًاعألػػ   ل ػػذً عً ير  
ةػػػػػػػا لػػػػػػػذ  ًلنفطػػػػػػػ  ًلجعلرألػػػػػػػ  ةػػػػػػػا لػػػػػػػذً ًلجيػػػػػػػد  ن ػػػػػػػتعؿ ًلب ػػػػػػػ   ػػػػػػػتنطبع تنعئألػػػػػػػؿ ررعهػػػػػػػعبع 
أل عف ًلخفتع  هبألتك ارعرألتك لي ؽ  جخ و هتألها جدألد أل عف نًعاك ل دعل   ة د ررعهعب،ً  تدأل ا

ًل دألا  عنظت يت ًلهألتها" ف  ًلخفتع  لع ًلذ  ألفعد،علع ألخطعر ةا ًل جخ و ًل دأل   لو خ هألس 
نظتـ هألتهػا  رػترضل ل  جخ ػو ًل دنا عخغػدع ًلػدععا  لػو ًإلًردا ًلرت ػ  لػد  رعهػع، دًاك ل ناػتؿ 

                                      
) ل.ألوراجع حول هذا التعرٌف المطلال الثالث من المبحث ا 

 .111ستٌفن دي تانسً،المرجع السابق،ص (1
 .141،141المرجع السابق، ص،الدستوري ..،المؤسسات السٌاسٌة والقانون مورٌس دوفرجٌة، (1
 .113أنطونً دي كرسبنً و كٌنٌث مٌنوج،المرجع السابق،ص (3
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ع  ألتك، ف  ألػػػ  لػػػا ج تعػػ  ًل ػػػًعطنألف لػػػا ًلُ َرػػدؿ ًلاػػػرعر  ل خفرألػػػؽ ًلدعلػػ ، ع ًلخفػػػتع ،اػػد 
 ةػا ًل فألفػ   ف  لػذ  ًلنزعػ   ػف ًلخف ألػر لد ررعهػعب أل ػعف 1ً جخ تعا ًلنتجـ عف ًلخ دأل  ذًخػ "

لػػػذ  ألخ اػػػؿ   ػػػت ألفػػػعؿرردف   ػػػديتك  عألػػػتك إلهػػػخنخت  ًلف ػػػرا ًل ر زألػػػ  ل  دًاعألػػػ  خ ػػػؾ بيػػػذً ًلحػػػدد ًع
خػػعرألفب:(( ف  نزعػػ  ًل دًاػػ  خ ػػر ض ًإلًردا ًلج تعألػػ  ع ػػو ًلناػػتؿ اػػد ًلخفػػتع  ًعلنخػػتئ  ًلهػػ بأل  

ؿ  لو هألتدا رربأل  إل ت   ًلخ تلؼ بألف ًإلنهتف ًعلطبألر      ل اًرا،بّهـ ًلرفؿ ًلذ  ألخ ع 
2  

لهألتهأل   نيت ًل دًاعأل  ً ف ًلدأل ع ًرطأل  ًعل ألبًرلأل  ع ع ؼ عدعر ف  ب    عاعع ًإلر تلأل  بأل    
ألرػ تف  ع((ًل فعؽ ًلفردألػ    ت نررؼ بػ ف   فيػع ا ((ًلهػألتدا  أل عف   ار   هعهتك ع خجذرًك عند
لػػػذً  تأل  ػػػد  ًلػػػبرض بػػػتلفعؿ ب ن ػػػ  ع ػػػف  جػػػؿ ةيػػػـ طبألرػػػ  ًلنزعػػػ  ةػػػا ًلًع ػػػو لُػػػ  ًلنزعػػػ  ًل ألبًرلأل ،

ألػػد ًل ألبًرلػػا عذلػػؾ  ػػف ًلر ؽ،أل ػػعف  ػػف ًلاػػرعر  ةيػػـ  نباػػتؽ ًلخف  ػػف ف   ػػ   ػػدر ًل ألبًرلألػػ  بػػ  بر
 يػػػتؿ ج  ػػػ   ػػػف ً هػػػئ   ًلخػػػا طر يػػػت خ ػػػؾ ًلنزعػػػ  خجػػػت   ػػػؿ  ف((ًلهألتدا  ع((هػػػ ط  ًلدعلػػػ   ع
((ًل فػعؽ ًلفردألػ    لػػذ  ًل فػتلألـ ًلخػػا  ػف رػػ ن   ف ألػعةر    تنألػػ  ًإل هػتؾ ب هػػس ج  ػ  ًلن ػػتذ  

,لنػت 3عرػر ًعلختهػو عرػر ًلدأل فًرطأل  ًل ألبًرلأل  ًلخا بػد   خظيػر ع ػو ًلهػت   ةػا ًلفػرنألف ًلاػت ف
ألجدر ًإلرترا  لو  ف  لذً ألر ؿ   خػدًدًك  عخجهػألدًك  عألػتك ل  بػد  ًلرئألهػا ل  ألبًرلألػ  ًل ػذ عر  عػت ، ذ 
ع  ت ألًر  ًلبرض ةّف  لذً ًل عاعع  د  حبا لد ر عنخه ألعبر نتك   عرألػتك ل ج ػؿ خرتلأل ػ  ب ألػ  

 حػتل ((ج تعت    عأل   يخ فػ ،   ع أليػت جر   ع و  نتع  ب ن  دبد ل دعلػ   ػف  ف ألػنظـ خ األػؿ 
ع ف   ف خ عف ((دعل   يخ ط    تئ   ع و ًل ًعزن  بألف  عاتع ًل  ؾ،ً رهخفًرطأل  ع((ًلرر    

لنت خعحؿ  لو ًل فألف  ًلخا جر خ  ألجتدؿ ع و  ف ًلفتنعف هألبفو ع و ًلدًعـ    ع تك بتدهخنفتع 
ع ػػػو ًل ػػػد  ًلطعألػػػؿ ةػػػا مألػػػت   اػػػؿ لػػػذً  ًعلنظػػػتـ ًلهألتهػػػا    ع ػػػتك بتليرترػػػ  عهػػػرع  ًلرطػػػ 

   4ًلخ األؿ
ب ن   عع و ًلرمـ  ف  ف   اترا خ ؾ ًلجدًؿ ًلفع  ةأل ػت  عةا اعا  تهبؽ ب ا ل ذً أل  ف ًلفعؿ    

لػػذً ًلجتنػػ   ًل دًاعألػػ   د  ف   عػػتخؽفػػو ع ػػو    ػػتف ألع ػػو ًل هػػخع  ًلنظػػر  بػػألف لػػذألف ًل فيػػع ألف
ةػػا ًلف ػػر  منػػتا عخغذألػػ  لػػذ  ًل هػػ ل  ًل ي ػػ  ًعل ألعألػػ   لهػػ با د أل  ػػف  فترنخػػ  بّألجتبألتخيػػت ةػػاً

                                      

 .11،ص1جع السابق،جآالن تورٌن،المر (1

 .11المرجع نفسه،ص(1
  .138دٌفٌد هٌلد،المرجع السابق،ص (3
 .183المرجع نفسه،ص (8
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ًلت فػػػ   ػػػف  ا ً ع ػػػت ًلهألتهػػػا ًل ػػػدأل  ًعل رتحػػػر ًعلخػػػا  عطػػػ  ًلر  ألػػػ  ًلهألتهػػػأل  هػػػأل ت ةػػػ
  لنظتـ ًلهألتها ًعل ألعأل  ًلهألتهأل  دًيؿ ًإلطتر ً    تنألت  ًلخفرألؿ ًعلدأل ع  

  ًلهألتهأل  دألخع ؼ عند لذً ًل ػد بػؿ خ خػد  ف   هتل   ًل دًاعأل  ًلهألتهأل  ةا خطعألر ًل ألبًرلأل    
تع ةػا  ًعجيخيػت ل خألػتر ًلخػا خنتةهػيت عخخحػ ًل ألبًرلألػ  خجيألػز عدعػـ لو  فؿ  يـ رير عخخ اؿ ةػا 

  تألفعلػػػػ ر نطعنا د   رهبناببحػػػػدد نرػػػػألر  لػػػػو يػػػػذًلخع ألػػػػدًك  ريػػػػت ةػػػػا  هػػػػتئؿ ع ألػػػػتدألف  ي  ،
 ذ ألػر  بػ ف  ًل  ػتةظألف أل أل ػعف  لػو  ف  رًرارةعف لتألؾب  ػد  بػرز ًل ف ػرألف ًلهألتهػألف ًل رتحػرألف

،ع ف   اػؿ لػذً ًًلراػتا ألهألرًع ةا ر ت  ًله ط  عخنطع   ًع فيـ ع ػو عػدًا ًعاػا ل دأل ع ًرطألػ 
 ف جتن  ًل  تةظألف ب ؿ  تلع ه طع  دأل  ف  فترنخ  ب ع ف  لع  ف ًله ط ، ذ  ن  ألنتد  ب ف 

ًعلخحعر ًل ألبًرلا ًل فرـ إلخجت   ف ًلخف ألر ةا ًل فألف   ف  لذً ً،1خ عف ًله ط  دًيؿ  دعد  رألن 
 عا  طرع ت  ًل دًاعأل  ًلهألتهأل  لد رةعف لتألؾبدألفؼ عند لذً ًل ػد بػؿ ألخرػدً   لػو  ف برعح ع 

خع   ًلخ  ألد ع و ًل عبتل فتبؿ  ألفاا لع عتنأل  عدعف    لبس ًل  خع  ًلرجرا ل خألتر ًل  تةظ
ر تدر بطبألرخ  ع و طرح بدألؿ ل نظتـ ًلًرلف ةػا  ػألف  ف   ف  ًل ع ؼ ًل  تةظ مأل"ل ألبًرلأل  ًلخفد ا

ًل ع ؼ ًل بًرلػا ً حػألؿ لػ   ػف ً لػدًؼ ًل  ػددا ًعل بػتد ا ًليتدألػ   تألجر ػ   ػتدرًك ع ػو ًإلخجػت  
ن ػػع ًلعجيػػ  ًلخػػا ألرألدلت،عبتإلاػػتة   لػػو ذلػػؾ ةػػّف  ًل  ػػتةظألف أليػػتةعف ًلخغألر،عألفزعػػعف  ػػف  ػػؿ 

   2أل  ةا ح أل يت ًلدععا  لو ًلخجدألد ًل هخ ر  " تلع جدألد،ةا  ألف  ف  ًًل ألبًرل
ةػا ًل فألفػ  لنػػتؾ   اػر  ػػف  ألػدًف ع ةاػػتا خجهػد ةأليػػت بعاػعح دعر ًل دًاعألػػ  ًلهألتهػأل  ةػػا     

ع ػؿ  يػذً لػألس لنػتؾ ًل جػتؿ ًلًعهػو ل رػتدا بيػـ ج ألرتك،لػذً ل ف عةػا خطعألر ًل ألبًرلأل  ًلهألتهأل  
ـ لػع ًلاػعرخألف ً  رأل ألػ  ًعلفرنهػأل  ًل خػألف  تنخػت خ ػ  نفخحر ع و  لـ خ ؾ ًل هتلت  علر ؿ  بػرزل

خ األر ًل بترر ل  ف رألألف ًل ألبًرلألألف ًلبترزألف ًعلذألف لـ أل ا عف ةا ذً  ًلع   ر عز ًل دًاعأل  لذ  
ألفعؿررعبر  ًلأل رتؿب:(( ت ألخاػ ن  لػذً  ًلرئألهألألف،ةفا خر ألف  ع و   د  فتطو عاألف  ًدهخفتؿ

 ر ػ  ًلخنعألرألػ  ة هػ ،بؿ  بػتد ا ًل ألبًرلألػ  ًلخفدأل ػ   ألاػتك، ن  ةاػتك ًل فطو دألطػتؿ  بػتد ا ًل
ػػػػػت  اترخػػػػػػ  ًلاعرخػػػػػػتف ً  رأل ألػػػػػػ  ًعلفرنهػػػػػػأل   ػػػػػف ماػػػػػػ  لػػػػػػد  ًل ر ػػػػػػ  ً ألدألعلعجألػػػػػػ  ًلرجرألػػػػػػ   ع  
ًل  تةظ ،ةفػػػػد نبيخػػػػت يحعحػػػػتك  لػػػػو برػػػػض ًل ت ػػػػا ًلبػػػػترزا لر ألػػػػ  ًل ألبًرلألػػػػ  علػػػػا ًعخفتدلتبػػػػ ف  

                                      

 .81أنطونً دي كرسبنً و كٌنٌث مٌنوج،المرجع السابق،ص (1
 .88المرجع نفسه،ص (1
) (من قبل زعما  الثورة األمرٌكٌة1881فً اإلشارة إلى وثٌقة األستقالل الذي صدر عام). 
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عةا لذً ددل  ًعا   ع عأل  ع و  د  خ ار ًلنظتـ  1ًل خهتعأل      لع بنأل   ف ًل فعؽ ًل جخ و
  ًلهألتها ًلنتخ   ف  بؿ لتخألف ًلاعرخألف ب بتد ا ع ة تر  ف ر  ًل دًاعأل  ًلهألتهأل  

 ذلؾ عةأل ت ألخر ؽ بيذً ًل عاعع ػػ  د   هتل   ًل دًاعأل  ةا خطعألر ًلنظتـ ًلهألتها ل ألبًرلأل     
 لو  ف  ًل األر  ف ًليحػتئص ع ًل  ألػًز  ًلرئألهػ  ليػذً ًلنظػتـ  ن  ػت ألرجػو نت ًإلرترا ػػػػ ألهخعج  ل

ديػػتليـ ًلفرػػتؿ ةػػا بنألػػتف ً نظ ػػ  ًلهألتهػػأل  ل ألبًرلألػػ   لػػو ًل ر ػػت  ًلناػػتلأل   ًلفاػػؿ ةػػا خابألػػخيـ عً 
ة ػػتر ل ف ػػرألف   اػػتؿرجعف هػػخألًعر   ألػػؿ ع رعهػػع ع ألػػ  ًلخػػا  ت ػػ  خ ػػ  خػػ األر  ختبػػت  ع ًعل دن
ر ألؿبهتند بألف ًعل     د عف  ؽ ًد خػًرع ل بػتلغألف  بعلذً  تأل  د  ًلبرض عند ت ألرألرعف  ألؼ  ف 

 ػػرف  ػػؽ ، ألػػ   1869ةػػا  ختبػػ   ياػػتع ًل ػػر ا(ليػػذً ألرخ ػػدعف ع ػػو  ػػت جػػتا ًلػػذ عر ًعإلنػػت  ع 
 ًلرجػػػػػتؿ ةػػػػػا ًل فػػػػػعؽ ًلفتنعنألػػػػػ  ع ًإلنػػػػػت  ب فخر ػػػػػت  خفاػػػػػا باػػػػػ تف ًل هػػػػػتًعا بػػػػػألف ًلنهػػػػػتا ع

 خػػًرع ًلرػػتـ،نظرًك  ف ًل  ػػرع ألف  ػػف  ػػؽ ًلخحػػعأل   ػػتنًع دع ػػتك ًلهألتهػػأل    ت دًةػػو عػػف  ػػؽ ًد
 ػػف  بػػؿ  حػػ ت  ًلنفػػعذ ًلهألتهػػا،ع ف جيػػ   يػػر   ف  ًزألػػت ًل ًعطنػػ  خخ ػػرس بفاػػؿ   هػػخغ ألف

  2  تره  ًل فعؽ بتلدأل فًرطأل "
بػػػتك ل هػػػً ؿ ًلػػػذ  ً خاػػػنخ ل ػػػذً أل  ػػػف ًلعحػػػعؿ ًلػػػو ًلنخألجػػػ  ًلرئألهػػػ  ًعل    لػػػذً  خػػػا خرػػػ ؿ جًع

 ف   م ػػػػ   ف ػػػػر  ًل ألبًرلألػػػػ  ًلهألتهػػػػأل  هػػػػأل ت ًل رتحػػػػرألف  ػػػػنيـ أل  ػػػػدعف ع ػػػػو  ف  علا ًل ط ػػػػ ،
ًلخطعألر ًعلخن أل  ًلخا خخ خػو بيػت لػذً ًلخألػتر ً جخ تهألتهػا هػأل ت ةػا لػذ   ًل هتل ت  ًلنظرأل  ةا
ن ػػػتاًك ل نظػػػتـ ًلهألتهػػػا  ع ً ًل ر  ػػػ   ػػػف هػػػألرعرخيت، نظ ػػػ  ًعلخا لػػػا ةػػػا ًلع ػػػ  نفهػػػ  خطػػػعألرًك عً 

  ًل فت ػػػ   ػػػف  بػػػؿ لػػػذً ًلخألػػػتر ً جخ تهألتهػػػا هػػػأل ت ةػػػا  هػػػت خيت  ع ةاػػػتئيت ًلغربػػػا ػػػػػ ًلهألتهػػػأل
ر  نذ بدًألتخيت ً علػو بتإلهػخفتدا  ػف ع  ألػ   ن  ت عجد  طرألفيت ةا جهـ عةاتا لذً ًلخألتً عربا،

  دًاعأل  ًلهألتهأل ل خغذأل  ًعهر  ع ع ألف  خفد يت ً
    
 
 
 
 

                                      

 .38عة من المؤلفٌن،األٌدولوجٌات السٌاسٌة،المرجع السابق،صمجمو (1
 .84المرجع نفسه،ص (1
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 المراجعقائمة 
 

 أواًل:الكتب
لػػػنظـ ًلهألتهػػػأل ،ط ًهػػػ تعألؿ  1 ،ًل  ههػػػ  ًلجت رألػػػ  ل دًرهػػػت  1ًلغًزؿ،ًلفػػػتنعف ًلدهػػػخعر  ًع

  1982ًلخعزألو،بألرع ، ًعلنرر ع
  2111،دًر ًلهت ا،بألرع ،2ردف خعرألف، تلا ًلدأل ع ًرطأل ل، ، هف  بألها،ط  2
 1998، نرعًر  عًزرا ًلافتة ،د رؽ،1، ،حألتح ًلج ألـ،ط1، ل دًا ردف خعرألف،نفد ً  3
نا ع  ألنألػػػػػػػػػ   ألنع ،،ًلف هػػػػػػػػػف  ًلهألتهػػػػػػػػػأل  ًل رتحرا، ،د نحػػػػػػػػػتر  نطػػػػػػػػػعنا د   رهػػػػػػػػػب  4

  1996عبدًهلل،  خب  ً هرا،ًلفتلرا، 
،دًر ًلفر ػػد ل طبتعػػ  1بتخرألػػؾ لػػػ  عنألؿ، بػػتد ا ع ػػـ ًلهألتهػػ  ًل فترف، ،بتهػػـ جبأل ػػا،ط  5

  2112، ًعلنرر ًعلخعزألو،د رؽ
  ،ًل نظ ػػػػػػػػػػػػػػ  ًلرربألػػػػػػػػػػػػػػ1خرػػػػػػػػػػػػػػترلز خأل  ا،ًلدأل فًرطأل ، ،   ػػػػػػػػػػػػػػد ةتاػػػػػػػػػػػػػػؿ طب ػػػػػػػػػػػػػػتخ،ط   6

 ،2111ل خرج  ،بألرع ،
،ًلػدًر ًلرتل ألػ  ل طبتعػ  1جتف خعرػتر عريرعف،خػترأل  ًلف ػر ًلهألتهػا، ،د ع ا ًل ف ػد،ط  7

  1981ع ًلنرر ًعلخعزألو،بألرع ،
 ًل  ههػػػػ  ،3جػػػتف جػػػتؾ رػػػعةتلأل ،خترأل  ًلف ػػػر ًلهألتهػػػا، ،د    د عػػػر  حتحػػػألت،ط  8

  2112ًلخعزألو،بألرع ، ع ًلجت رأل  ل دًرهت  ًعلنرر
ًل  ههػػػػػػ  ًلجت رألػػػػػػ    ،د    د عػػػػػػر  حتحػػػػػػألت،ًلهألتهػػػػػػ ، ػػػػػػتف،ع ـ ًنجػػػػػػتف  ػػػػػػتر  د  9

  1997بألرع ،ل دًرهت  ًعلنررًعلخعزألو،
،ًل  ههػػػػ ًلجت رأل  ل دًرهػػػػت  ًعلنرػػػػر 1جػػػػعر  بعردع،ًلدعل ، ،د هػػػػ ألـ  ػػػػدًد،ط  11

  1985ًعلخعزألو،بألرع ،
، ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ًلدًرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  1،ط2، 1دألفألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لأل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد،ن تذ  ًلدأل فًرطألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،   11

  2116ًدهخًرخألجأل ،بألرع ،
،ًلرػػػػػب   ًلرربألػػػػػ  1خألفف د  ختنهػػػػػا،ع ـ ًلهألتهػػػػػ  ً هس، ،ررػػػػػت ج ػػػػػتؿ،طهػػػػػ  12

  2112لصب ت  ًعلنرر،بألرع ، 
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  2111،ًل ر ز ًلافتةا ًلرربا،ًل غر ،9عبدًهلل ًلررع ، فيـع ًلدعل ،ط  13
،دًر 1ًل   دًع ،ًإلرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تلأل  ًلهألتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأل  ل  دًاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،ط ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعد  14

  2111ً  تف،ًلجًزئر،
، ريػػد 1 ألخر،ًإلنخفتد   ػػف ًل  ػػـ ًلهػػ طع ،طمأل ألر ػػع  عدعنألػػؿ ع ةأل ألػػ  س رػػ  15

 ،2117ًلدًرهت  ً هخًرخجأل ،بألرع ، 
مألػػػػػػػػـع هػػػػػػػػألبرختف ػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػتف، ًلف هػػػػػػػػف  ًلهألتهػػػػػػػػأل  ةػػػػػػػػا ًلفػػػػػػػػرنألف ًلختهػػػػػػػػو عرػػػػػػػػر   16

  2111، ًل نظ   ًلرربأل  ل خرج  ،بألرع ،1ًعلرررألف، ،د عًزلدألف ًليطتبا,ط
،ًل  ههػػػػػ  2ي ألػػػػػؿ،ط ة ػػػػػعًرف  ةخػػػػػتلألعف،ًل اففعف ًعلدأل فًرطألػػػػػ ، ،د ي ألؿ    ػػػػػد  17

  1988ًلجت رأل  ل دًرهت  ًعلنرر ع ًلخعزألو،بألرع ،
،رػػػػػػػػػر   ًلربألرػػػػػػػػػتف 1 حػػػػػػػػػعؿ ًلػػػػػػػػػنظـ ًلهألتهػػػػػػػػػأل  ًل فترنػػػػػػػػػ ،ط   ػػػػػػػػػتؿ ًل نػػػػػػػػػعةا  18

  1987ل نررًعلخعزألو،ًل عأل ،
ع ـ ًلهألتهػػػػػػػػػػػػػػ ، ،   د  هػػػػػػػػػػػػػػأل  عبػػػػػػػػػػػػػػتس،دًر نياػػػػػػػػػػػػػػ  ،رأل ػػػػػػػػػػػػػػع ترهػػػػػػػػػػػػػػألؿ ا  19

  1965 حر،ًلفتلرا،
هػػػػأل ، ،عبتس عبتس،ًليألئػػػػ  ًلرت ػػػػ   ج ععػػػػ   ػػػػف ًل  لفألف،ً ألػػػػدعلعجألت  ًلهألت  21

  2119ًلهعرأل  ل  خت ،د رؽ،
رػػػػػػًرؼ،د ع ا عبػػػػػػعد   21  ج ععػػػػػػ    لفألف،ًلف هػػػػػػف  ًلهألتهػػػػػػأل  ًل رتحػػػػػػرا،خ رألر عً 

  2112،ًبف ًلندألـ ل نرر ًعلخعزألو،بألرع ،1ًل   دًع ،ط
،دًر ًلعةػػػػػػتا 1   ػػػػػػد نحػػػػػػر ينت،ًإلخجتلت  ًل رتحػػػػػػرا ةػػػػػػا خنظألػػػػػػر ًلهألتهػػػػػػ ،ط  22

  2118 ه ندرأل ،ً  لدنألتًلطبتع ًعلنرر،
 ػػػػعرألس دعةرجأل ،ًل  ههػػػػػت  ًلهألتهػػػػأل  ًعلفػػػػػتنعف ًلدهػػػػخعر  ً نظ ػػػػػ  ًلهألتهػػػػػأل    23

 ًلجت رألػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ل دًرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  ًعلنرػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ًل  ههػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، 1طًل بر ، ،د جػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد،
  1992ًعلخعزألو،بألرع ،

،ًل  ههػػ  ًلجت رألػػ  2 ػػعرألس دعةرجألػػ ،ع ـ  جخ ػػتع ًلهألته ، ،د هػػ ألـ  ػػدًد،ط  24
  2111ع ،بألر  ل دًرهت  ًعلنررًعلخعزألو،

 :: ًلدعرألت اتنألتك 
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 ر ًزلب ت  ًعلدًرهػػػػػػت  عػػػػػػدنتف ًلرعألد،ًل ألبًرلألػػػػػػ  ًل رتحػػػػػػرا ر ألػػػػػػت نفدألػػػػػػ ،ًلني ،  25
  2111،ربألو16ًلهن /22ًلرددً رخًر أل  ةا ًلرتلـ ًلرربا، د رؽ،

 ر ًزلب ت  ًعلدًرهػت  ً رػخًر أل  ةػا ًلرػتلـ ،ًلني ،ةا ًلدأل فًرطألػ    تلؾ  هف،  26
  2111رختا،،16ن ًله/21،ًلردد ًلرربا،د رؽ

 ر ًزلب ػػػت  ًعلدًرهػػػت  ً رػػػخًر أل  ةػػػا ًلني ،  رػػػتذ    ػػػد  هػػػف، ألفتع ًلخػػػترأل ،  27
  2111،،يرألؼ16ًلهن /24ًلردد ،ًلرتلـ ًلرربا،د رؽ
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Abstract 

    When every society incoming into static and solid situation  which 

dominated by old type of thought and cultural system and decomposed 

shape of relation ,by then  passing this backward situation become the 

historical and essential necessity, but the passing didn’t achieve its real 

guidance --- modernity or novelty --- unless when this process took 

radical direct and trend this is which identified it by the philosophy 

thought in((modernity))concept. Thus the modernity  is consisting in the 

process of breaking off or alienation  with the rugged and backward past 

and this don’t be achieved except when it should be a companion with it 

the continuance process, thus it could be saying that the political 

modernity consisting of the process of erasure and wiping off the social—

political existent  constitution, ideas and relationship which the time 

passed on it in which the new  development don’t or can not assimilation 

it. 

     Thus and in the reason of the preparation of the social and economic--

political circumstance in the eighteenth and nineteenth century of West—

European development in which bring in forth the bourgeoisie class 

whom entering the warming and hardly  straggle against the feudal and 

conservative faction  whom find in the theories and ideas that raised by 

the political modernity that  gleam lamp and source for it disputed . In 

really the cooperation process between this class dispute and the political 

modernity don’t remain in this border or extremity, verily the ideational 

tendency of this class --- or the political liberalism --- had benefit from its 

important ideational elements of political modernity in its his new 

political system building process,  that’s through what this modernity had 

bearded and carried with him of deep and serious contribution for more 

conception which created the main or essential element and its 

components to that  system building process such as -- the democracy, 

popular sovereignty, individual liberty and the secularism …--- . 

   This search as an academic attempt had making with  this subject  as a 

chief axis, aimed through adopting the science basis to reaching  the fact 

and reality for that essential contribution of the political modernity in the 

building  and developing process to the liberal political system . 

 
 


