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 التعـــــــــــــــددٓـــــــــــــ٘ السٔاسٔـــــــــــ٘

يف الفكـــــــــــر االســـــــــــ مٕ ا ـــــــــــدٓ  

 ّاملعاصر

 املدرس مؤٓد جبري حمنْد

جامعــــــ٘ االىبــــــار/  لٔــــــ٘ القــــــاىٌْ    

 ّالعلْو السٔاسٔ٘

قســـــه العلـــــْو السٔاســـــٔ٘/   ـــــ  

 .فكر سٔاسٕ

  :امللخ 

ــ٘      ــ  التعددٓـــ ــُ اٌ م لـــ ــط فٔـــ ــا الهـــ ممـــ

ــب٘    ــ٘  اليسـ ــا هآـــ٘ يف اةٍنٔـ ــاا م لبـ السٔاســـٔ٘  ـ

ــَد  ـــــــْالا د قرا ٔـــــــ٘       ــدّل الـــــــق اشـــــ للـــــ

ــدٚ    ــارا ملــــ ّاصــــــبعد التعددٓــــــ٘ السٔاســــــٔ٘ معٔــــ

ــا     ــط. ّ لنـــــ ــ٘ اّ الـــــ ــلِ الدّلـــــ ــ٘ ٍـــــ د قرا ٔـــــ

ــدّل   ــد الــــ ــْٚ    اىــــ ــٙ القــــ ــا علــــ ــر اىفتا ــــ أ ثــــ

عــــــً  نْ ااَــــــا       ّأ ثــــــر اعــــــبريا  السٔاســــــٔ٘

ّرؤاٍـــــــا السٔاســـــــٔ٘ ّاالقت ـــــــادٓ٘ ّالثقافٔـــــــ٘     

ّا ثـــــر التبامـــــا  تعقٔـــــ  مشـــــار ٘ سٔاســـــٔ٘     

ــ٘.     ــر د قرا ٔـــــ ــد أ ثـــــ ــا  اىـــــ ــ٘  لنـــــ فاعلـــــ

ــتكٌْ    ــ٘ ســــ ــتَ  الد قرا ٔــــ ــق ايــــ ــ٘ الــــ ّالدّلــــ

ــه       ــلٖ ٓاـ ــدٌ الـ ــاي املتنـ ــد العـ ــْرا عيـ ــر  اـ ا ثـ

هالبٔـــ٘ الـــدّل االّرّ ٔـــ٘ ّ عـــا مـــً دّل اســـٔا       

 فرٓقٔا.ّأمرٓكا ال أئ٘ ّأ

ــا     ــْ  الـــلٖ ّ عيـ ــار ٍـــلا املْ ـ ــاٛ ا تٔـ ــا جـ ّمـــً ٍيـ

دراســـــتيا لـــــُ اض مبعـــــثن متاـــــني٘ لعـــــدد مـــــً   

الفقـــــراا املَنـــــ٘ ّالـــــق  اّليـــــا مـــــً    ـــــا أٌ  

دمٔــــــ  علــــــٙ اســــــاؤالا مْ ــــــْعٔ٘  ّاســــــلٔ   

ــ٘      ــْو التعددٓـ ــٍْر مفَـ ــٙ جـ ــ٘ علـ ــْاٛ املعرفٔـ اال ـ

ــا     ــ٘. ّ اّليـــ ــا  الد قرا ٔـــ ــٔ٘  ّع قتَـــ السٔاســـ

الهـــكالٔ٘ الـــق اـــن  جلٔـــا عيـــدما اٌ دمٔـــ  علـــٙ ا

ــ مٔ٘    ــ٘ ّاالســـــ ــدّل العر ٔـــــ ــً الـــــ ــد أٖ مـــــ ارٓـــــ

ــ٘   ا بٔـــــ  الد قرا ٔـــــ٘ ّمـــــً  ـــــنيَا التعددٓـــ

 السٔاسٔ٘  كل اأ ٔد. 

ّقـــــد ايـــــاّل املبعـــــ  اةّل التعددٓـــــ٘ السٔاســـــٔ٘  

يف الفكــــر ال،ر ــــٕ  ّااــــنً وــــ   فقــــراا االّض 

 اّليــــــا مــــــً    ــــــا اتبــــــ   ــــــاٍرٗ التعددٓــــــ٘  

ــْ ــاىٕ  ّيف  السٔاســـــــٔ٘ ّىشـــــ ــر االىســـــ َٜا يف الفكـــــ

الفقــــرٗ الثاىٔــــ٘ ســــعٔيا لْ ــــ  اال ــــار الفلســــفٕ  

التـــارشمٕ  ــــلا املفَــــْو  وــــه  ل ــــيا اض اعرٓــــ   

التعددٓـــــــ٘ السٔاســـــــٔ٘ لتكـــــــٌْ ا ـــــــارا  ا نـــــــا  

لبعثيـــــــا يف ٍـــــــلا املفَـــــــْو السٔاســـــــٕ. ّاملبعـــــــ   

الثـــــاىٕ ايـــــاّلً التعددٓـــــ٘ السٔاســـــٔ٘ يف الفكـــــر     

اةّض العر ـــــــٕ االســـــــ مٕ  ّااـــــــنً فقـــــــران  

ــْو التعددٓـــ٘ يف    ــا  شـــكل مـــْجب مفَـ أّ ـــعيا فَٔـ

فكـــــر رّاد اليَاـــــ٘ العر ٔـــــ٘ ا ســـــ مٔ٘ ّالـــــلٖ  

 ـــــاٌ  ـــــه الفاـــــل االّل يف اعـــــر  اجملتنعـــــاا 

ــ٘  ثيـــا       ــ٘. ّالثاىٔـ ــٙ املفـــأٍه ال،ر ٔـ ــ٘ علـ العر ٔـ

ــْ    ــر االســــ مٕ ٍّــ ــٕ يف الفكــ يف اٍــــه مبــــدأ سٔاســ

مبــــــــــدأ الشــــــــــْرٚ ّع قتَــــــــــا  الد قرا ٔــــــــــ٘ 

ــ٘. وــــ  ــه   ّالتعددٓــ ــا أٍــ ــا فَٔــ ــ٘  ٔيــ ــعيا  ايــ ه ّ ــ

 اليتاٜ  الق  ل  الَٔا  ثيا ٍلا.

:Summary 

Political pluralism in the Modern 

and Contemporary Islamic Thought 

There is no doubt that the demand 

for pluralism, it is now a very 

important forcountries experiencing 

democratic transformations, and 

political pluralism has become a 

standard for the extent of 

democracy for this country or that. 

When countries are more open to 

political forces, and more 

expressing of ambitions for these 

powers , and its political, economic 

and cultural insights, and more 

committed to achieving a political 

active participation, was the more 

democracy. A country that touts 

democracy will be more present in 

the civilized world, which includes 
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the majority of European countries 

and some from Asia, Latin. 

Hence the choice came to this 

subject, which we distributed to our 

study has two sections, including a 

number of paragraphs we tried 

through which to answer questions 

objectively, and shed light on the 

essence of the concept of political 

pluralism, and its relationship to 

democracy. And we tried to answer 

questions regarding the dilemma 

that stands out clear when you 

want study any of the Arab and 

Islamic countries, including the 

implementation of democracy and 

political pluralism, certainly. 

The first section came to dealing 

with political pluralism in the 

Western thought, and included 

three paragraphs, the first tried 

from which to track the 

phenomenon of pluralism and its 

emergence in human thought, and 

in the second paragraph, we sought 

to develop a historical philosophical 

framework of this concept, then we 

came to the conclusion the 

definition of political pluralism to be 

a framework to our research in this 

concept political. In the second 

part, we dealt with political 

pluralism in the Arab-Muslim 

thought, and included the first two 

paragraphs briefly explained the 

concept of pluralism in the thought 

of the pioneers of the Islamic Arab 

renaissance, which was first 

brought to Western concepts to be 

known in Arab societies. The second 

looked at the most important 

political principle in Islamic thought 

which is the principle of 

consultation (shura) and its 

relationship to democracy and 

pluralism. Then we put Pena finale 

where the most important findings 

of our research. 

 

 :  قدم٘امل

ــاد     ــْو  ٓكـــــ ــ٘ راســـــــخ٘ الٔـــــ مثـــــــ٘  قٔقـــــ

زمنـــــــ  علَٔـــــــا أ ثرٓـــــــ٘ املشـــــــت،لن يف  قـــــــل  

ــا      ــ٘  أٌ ال   ــــ ــٔ٘ ّاالجتناعٔــــ ــْو السٔاســــ العلــــ

علــــٙ مأٍــــ٘ أٖ مــــً املفــــأٍه الــــق  ــــت   َــــا  

ــا     ــا   أساســ ــلا ىــ ــْو.  ٍّــ ــلِ العلــ ــت    ٍــ ــً ا ــ   مــ

ــاِ  ٚالـــــرؤ ــار  ّالت ـــــْراا البشـــــرٓ٘   ـــ   ّاةفكـــ

ــْاٍر  اا   ــاعٕ  خمتلــــــــ  التــــــ ــا   االجتنــــــ ال ــــــ

ّالسٔاســــٕ. ٍّــــلا الٓعــــو اســــتعال٘ الْصــــْل اض 

مبـــــــــادت أّ وْا ـــــــــد ٓتفـــــــــ  علَٔـــــــــا أ ثرٓـــــــــ٘ 

ــت   ّالتيـــْ        ــدّ أٌ اال ـ ــٙ مـــا ٓبـ ــا ثن. ّعلـ البـ

ٍــْ  ـــ٘ أصـــٔل٘ مـــً  ـــاا الكـــاًٜ البشـــرٖ  ّال  

ــْد    ــْال اٌ ىتعـــد  عـــً ّجـ ــال مـــً اة ـ  كـــً  ـ

ــً     ــ٘ مـــــ ــ٘ عالٔـــــ ــٙ درجـــــ ــاىٕ علـــــ ــ  اىســـــ جمتنـــــ

 ريف السٔاسٕ ّالثقايف.االىسجاو املع

ــكل جلــــٕ       ــدّ ّا ــــع٘  شــ ــلِ ا هــــكالٔ٘ ابــ اٌ ٍــ

ــ٘    ــْ  اة اد ٔـــ ــْٚ البعـــ ــتنعً يف فعـــ ــد الـــ عيـــ

ّاةد ٔـــــــــاا املعرفٔـــــــــ٘  ا  اـــــــــثري مْ ـــــــــْعااَا    

اةساســــــــٔ٘ اال ــــــــت   ّالتيــــــــْ  يف ميَجٔــــــــ٘    

ــْاٛ.      ــد ســ ــٙ  ــ ــا علــ ــرداا اٍتنامااَــ ــا  ّمفــ اياّ ــ

ّمــــ  ّجــــْد ٍــــلِ ال ــــعْ اا ف  ــــد مــــً العنــــل   

ــلِ   ــٙ ٍــ ــه    علــ ــا  ّفَــ ــ٘ ادار َــ ــأٍه ّحماّلــ املفــ
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االهـــــكالٔاا الــــــق اشــــــكل عقبــــــ٘ ّاقعٔــــــ٘ امــــــاو  

يثلـــَا  ّاســـتٔعال العنلٔـــاا االجرأٜـــ٘ الـــق مـــً  

ــا ٓتعـــــْل ٍـــــلا املفَـــــْو ّهـــــريِ اض ّاقـــــ        ـــ

ملنــــــْس يف االىتنــــــ٘ الد قرا ٔــــــ٘  جمســــــدٗ  

يف التجنعـــــــاا ّامليتنـــــــاا ّاة ـــــــبال ّالـــــــيته  

ــ و ّ ر   ــاٜل االعـــ ــ٘ ّّســـ ــبري  االىتخا ٔـــ ــ٘ التعـــ ٓـــ

 ّهريٍا. 

  االهكالٔ٘:

ــكالٔ٘          ــه االهـــــ ــ  اض فَـــــ ــلا البعـــــ ــعٙ ٍـــــ ٓســـــ

ــ٘     ــْو التعددٓـ ــن مفَـ ــ٘  ـ ــٍْر الع قـ ــ٘ رـ املراب ـ

السٔاســــٔ٘ ّامليتْمــــ٘ السٔاســـــٔ٘ املعرفٔــــ٘ الـــــق    

ــا الفكــــــــــر السٔاســــــــــٕ العر ــــــــــٕ   ٓقــــــــــْو علَٔــــــــ

ــل     ــدٗ  فعــــــ ــ٘ معقــــــ ــٕ ع قــــــ ــ مٕ  ٍّــــــ ّاالســــــ

ـــ  ا اجلــــــدلٔاا املعرفٔــــــ٘ ّالسٔاســــــٔ٘ الــــــق اثريٍـــ

ٍــــلِ الع قــــ٘   ّ كـــــه اال ــــت   الكــــبري  ـــــن     

ال ـــريّراا الـــق ىشـــأا فَٔـــا  لتـــا امليتـــْمتن      

ــار       ــه فـــ ــ مٔ٘. ّ كـــ ــ٘ االســـ ــ٘ ّالعر ٔـــ ال،ر ٔـــ

البمـــــــاٌ ّاملكـــــــاٌ  ّال ـــــــعْد ّاالفـــــــْل  ـــــــا ًٓ  

ــل     ــً قبـ ــادٗ  مـ ــاّالا اجلـ ــل ااـ ــاران  يف  ـ ا اـ

اليخـــــــ  اال اد ٔـــــــ٘ ّالسٔاســـــــٔ٘ ّالثقافٔـــــــ٘    

ــ٘ ّاالســــــ م ــ٘   العر ٔــــ ــ  الد قرا ٔــــ ٔ٘ لت بٔــــ

ــ٘      ــل اللٔنالٔـــ ــار مثـــ ــً أفكـــ ــا مـــ ــراب   َـــ ــا ٓـــ ّمـــ

ّالعلناىٔـــــــ٘ ّالتعددٓـــــــ٘ السٔاســـــــٔ٘ ّا ب ٔـــــــ٘  

 ّاعددٓ٘ الرأٖ.

 :الفر ٔ٘

ــ٘:           ــٔ٘ التالٔــ ــاا الفر ــ ــ  اض اوبــ ــعٙ البعــ ٓســ

ــا     ــفَا مفَْمـــــــ ــٔ٘  ْصـــــــ ــ٘ السٔاســـــــ اٌ التعددٓـــــــ

ــً     ــٕ مـ ــا  ٍـ ــ٘ أساسـ ــراب   الد قرا ٔـ ــرا  مـ معاصـ

افــــــرا اا اجملــــــال املعــــــريف ال،ر ــــــٕ  ّلكــــــً ٍــــــلا  

ــا    املفَــــْو ّاٌ  ــــاٌ ىتاجــــا  معرفٔــــا  هر ٔــــا   ال ــ

ــال       ــا يف اجملـ ــٙ علَٔـ ــا  ٓبتيـ ــُ أسسـ ــد لـ ــً اٌ دمـ  كـ

ــريف العر ـــ  ــر    املعـ ــرهه اٌ الفكـ ــٙ الـ ــ مٕ علـ ٕ االسـ

ــدا    اٛ      ــا  ّا ـ ــُ مْقفـ ــٔق لدٓـ ــ مٕ لـ ــٕ االسـ العر ـ

ــأٍه      ــً مفـــ ــا مـــ ــراب   َـــ ــا ٓـــ ــ٘ ّمـــ الد قرا ٔـــ

 سٔاسٔ٘.

  امليَجٔ٘: 

ٓعتنـــــد ٍـــــلا البعـــــ  علـــــٙ املـــــيَ  التعلٔلـــــٕ       

ّاملقــــارٌ      ــــاّل البعــــ  اســــلٔ  الاــــْٛ علــــٙ 

ــتلفن      ــْرًٓ خمــ ــً ميتــ ــٔ٘ مــ ــ٘ السٔاســ التعددٓــ

االســــــ مٕ ّال،ر ــــــٕ  ّ ــــــللط ايــــــاّل   امليتــــــر

البعـــــــ  دراســـــــ٘ اال ـــــــت   املفـــــــأٍنٕ دا ـــــــل 

ــه     ــ  أٍـــــ ــ٘ مْقـــــ ــ مٕ  ّ اصـــــ ــْر االســـــ امليتـــــ

ــا مــــً   مدرســــتن فكــــرٓتن اســــ مٔتن ّمْقفَنــ

ــأٍه     ــا مـــــً مفـــ ــراب   َـــ ــا ٓـــ ــ٘ ّمـــ الد قرا ٔـــ

  التعددٓ٘ السٔاسٔ٘ . 

 : أٍنٔ٘ البع 

الرٓــــ  اٌ دراســــ٘ مفَــــْو التعددٓــــ٘ السٔاســــٔ٘      

أإ يف ســـــٔا  ا ـــــدٓ  عـــــً الفكـــــر اللٔنالـــــٕ ٓـــــ

ّالـــــــد قرا ٕ ّأٍنٔتـــــــُ يف  قٔـــــــ  التقـــــــدو    

ّاال دٍــــــار االقت ــــــادٖ ّاالســــــتقرار السٔاســـــــٕ    

ــ٘ يف  لــــداىيا العر ٔــــ٘ الــــق ٍــــٕ  ــــأمق       ّ اصــ

ــادٓ٘      ــٔ٘ ّاقت ـ ــ٘ سٔاسـ ــ  اينٔـ ــ٘ اض  قٔـ ا اجـ

ــْٗ     قٔقٔـــ٘  ّ ـــرّرٗ الســـعٕ اجلـــاد لتجســـري ا ـ

ــا العر ـــــٕ ّالعـــــاي   املتقـــــدو ّاملتنـــــدٌ   ـــــن عامليـــ

ــ٘    ــد القـــــــْل اٌ  بٔعـــــــ٘ االىتنـــــ ّلـــــــٔق ردٓـــــ

ــً     ــدٗ مــ ــد ّا ــ ــد ّال الــ ــ٘ مثلــ ــٔ٘ العر ٔــ السٔاســ

ــاا التعــــــْل    ــاا الكــــــبريٗ ا اٛ م البــــ اٍــــــه العقبــــ

الــــــــد قرا ٕ. ٍــــــــلِ االىتنــــــــ٘ الــــــــق ّقفــــــــد 

ــُ ا ــــراق الشــــع  الــــد قرا ٕ    ــا  ْجــ مبعتنَــ

ــلٖ ٓيـــــادٖ  اـــــرّرٗ ا،ـــــٔري ٍـــــلِ االىتنـــــ٘       الـــ

ٚ اعــــن عــــً الشــــعْل  اســــلْل  ّاســــتبدا ا  ــــأ ر

ــ٘    ــً الد قرا ٔـــــ ــدا عـــــ ــر   عٔـــــ ــٕ  ـــــ د قرا ـــــ

الباٜفــــــ٘ الــــــق  كنــــــد مــــــً    ــــــا االىتنــــــ٘  

العر ٔــــــــ٘ هــــــــعْ َا. اٌ التعــــــــْل الــــــــد قرا ٕ  

ا قٔقــــٕ ٓت لــــ  فســــخم اجملــــال أمــــاو خمتلــــ       

ــٕ دٌّ    ــل السٔاســــــــ ــٔ٘ للعنــــــــ ــْٚ السٔاســــــــ القــــــــ

ــ،ْ اا أّ معــــرق ا. هــــري اٌ ٍــــلِ االىتنــــ٘       ــ

ٔـــــــــد أمـــــــــاو التعـــــــــْل اليثـــــــــل التعـــــــــدٖ الْ 

ــر      ــدٓا   ــ ــاق  ــ ــل ٍيــ ــددٖ   ــ ــد قرا ٕ التعــ الــ

ــال     ــْ هٔــ ــدٖ اةّل ٍّــ ــً التعــ ــْرٗ عــ ــل   ــ الٓقــ

ــارٍا علـــــــٙ    وقافـــــــ٘ سٔاســـــــٔ٘ اعددٓـــــــ٘  ّاقت ـــــ

اليخــــــــــ  العلناىٔــــــــــ٘. اٌ ايــــــــــامٕ ا ر ــــــــــاا  

االســــــ مٔ٘ االصــــــْلٔ٘ يف  عــــــا مــــــً الــــــدّل     

ــ٘    ــٔا للد قرا ٔــــ ــل  ــــــدٓا أساســــ العر ٔــــــ٘ مثــــ

ــٔ٘  ّ اصــــــ  ــ٘ السٔاســــ ــ٘ ّالتعددٓــــ ٘ أٌ أ ثرٓــــ

الــط القـــْٚ اةصـــْلٔ٘ لــدَٓا مْاقـــ   مـــا عدأٜـــ٘   

ــا   ــ٘ مـــــــ أّ متعفتـــــــــ٘ للد قرا ٔـــــــــ٘ ّ اصـــــــ

ٓـــراب   َـــا مـــً قـــٔه ّمفـــأٍه ٓتـــً أّلٝـــط اىَـــا  

اتعــــارال ّاالســــ و  لــــ٘ ّاف ــــٔ . ّمــــً ٍيــــا 

ــأٍه      ــْلٕ املفـ ــاٌ أٌ ىـ ــ٘ مبكـ ــً اةٍنٔـ ــد أٌ مـ ىعتقـ

ــا  ّمــــــً  ــــــنيَا   الد قرا ٔــــــ٘ اٍتنامــــــا  اصــــ
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٘ السٔاســــــــــٔ٘ يف حماّلــــــــــ٘ مفَــــــــــْو التعددٓــــــــــ

ــُ    ــْو ّدالالاــــــ ــلا املفَــــــ ــٍْر ٍــــــ ــ٘ رــــــ لإل ا ــــــ

ــً     ــاٜ  الـــق  كـ ــ٘ اليتـ ــللط معرفـ ــٔ٘  ّ ـ السٔاسـ

ــ٘    ــُ يف دّلــــــــ٘ عر ٔــــــ أٌ ارتاــــــــ  علــــــــٙ ا بٔقــــــ

ــٙ      ــبٗ علـــ ــ٘ مر ـــ ــ ل مياقشـــ ــً  ـــ ــ مٔ٘ مـــ اســـ

ــ٘     ــ٘ املعرفٔـ ــن امليتْمـ ــت    ـ ــبُ ّاال ـ ــُ الشـ أّجـ

ــ٘      ــَا معرفـ ــٕ مبجنلـ ــ٘  ٍّـ ــ٘  الد قرا ٔـ املتعلقـ

ــا العلناىٔـــــــ٘  ّ ـــــــن  هر ٔـــــــ٘  ال  ـــــــ٘ جٍْرٍـــــ

ــال     ــا اض اجملـ ــٕ أساسـ ــ٘ الـــق ايتنـ ــ٘ العر ٔـ امليتْمـ

املعـــــريف االســـــ مٕ اليـــــا   مـــــً الفقـــــُ أّ الفكـــــر  

ــدًٓ    ــْ  اةســـــاس علـــــٙ الـــ ــتيد ٍـــ االســـــ مٕ املســـ

ّالشــــــرٓع٘ االســــــ مٔ٘. ّيف  ــــــل ٍـــــــلا ا دراق    

ــ٘   ســــعٔيا اض التنَٔــــد لدراســــ٘ مْ ــــْ  )التعددٓــ

ــُ    ــ  فٔــ ــد ل ٓي ــ ــٔ٘( مبــ ــ   السٔاســ ــد البا ــ جَــ

ــٙ     ــ٘ علــ ــه ا جا ــ ــً وــ ــاا  ّمــ ــد املأٍــ ــٙ  دٓــ علــ

اةســـــــٝل٘ امليَجٔـــــــ٘ ملْ ـــــــْ  البعـــــــ . لـــــــللط     

ــ      ــثن: املبعــــ ــ٘ اض مبعــــ ــلا الدراســــ ــ را ٍــــ هــــ

اةّل:  مفَـــــــْو التعددٓــــــــ٘ يف الفكــــــــر ال،ر ــــــــٕ   

ــر    ــْو التعددٓــــــ٘ يف الفكــــ ــاىٕ: مفَــــ ّاملبعــــــ  الثــــ

 العر ٕ ا س مٕ.

 املبع  اةّل

 ال،ر ٕمفَْو التعددٓ٘ يف الفكر 

ــراا  اةّض     ــ  فقــــــ ــلا املبعــــــ ــه ٍــــــ ٓاــــــ

مـــــــــْجبٗ يف  ـــــــــاٍرٗ التعددٓـــــــــ٘  ّالثاىٔـــــــــ٘ يف 

  ٗ ــاٍر ــأرشمٕ  ــــــــلِ التــــــ ــد التــــــ ــ٘ البعــــــ   معرفــــــ

 ٘ . ّالثالثـــــــــ٘ يف اعرٓـــــــــ  التعددٓـــــــــ٘ السٔاســـــــــٔ

التعددٓـــــــ٘ اراـــــــب   ْجـــــــْد اجملتنـــــــ       فْجـــــــْد 

ــا      ــْعٕ  َـ ــاٌ الـ ــكلُ  ّاٌ  ـ ــدآاا اشـ ــاىٕ ّ ـ االىسـ

ــاى     ــر االىســـ ــْر الفكـــ ــ  ا ـــ ــْر مـــ ــْو ا ـــ ٕ  نفَـــ

ــ٘     ــ٘ الفكرٓـ ــد اليَاـ ــٕ يف عَـ ــكل علنـ ــدد  شـ لٔتعـ

ــ٘     ــاٌ ةٍنٔــ ــا. اٌ ادراق االىســ ــتَا اّرّ ــ ــق عاهــ الــ

ٍـــــلا املفَـــــْو  ْصـــــف٘ عي ـــــر جـــــٍْرٖ يف  دارٗ  

ــا  ـــــن البشـــــر مثـــــل    اال ت فـــــاا ال بٔعٔـــــ٘ فٔنـــ

اجا ــــ٘ مْ ــــْعٔ٘  ــــْل اســــبال ال ــــرا  ّاليــــبا  

  ن البشر. 

ــر لتلـــــط       ــل فخـــ ــاىٕ ٓـــــؤر   كـــ ــارٓس االىســـ اٌ التـــ

 ـــل ميــــُ الــــق ىا ـــل االىســــاٌ فَٔــــا ّصــــار    املرا

مـــً أجـــل ىٔـــل  رٓتـــُ  ّ ـــلل يف ســـبٔل اســـتكنا ا 

ــالٕ ّاليفــــٔق   ض درجــــ٘ أٌ  ــــعٙ امل ٓــــن    ال،ــ

يف ســــــبٔل ىٔلـــــــَا  ــــــأرّا َه. ّاراـــــــب  مفَـــــــْو   

ــكل     ــاىٕ  شـــ ــر االىســـ ــف٘ ّالفكـــ ــ٘  الفلســـ التعددٓـــ

ــل      ــا . فالعقــ ــكل  ــ ــٕ  شــ ــر السٔاســ ــاو  ّالفكــ عــ

ــدا  ٍّــــ   ــد ر جَــ ــاىٕ ي ٓــ ــ   االىســ ــاّل البعــ ْ سمــ

ــد    ــ٘  اىــ ــاا ةســــٝل٘ جٍْرٓــ ــل االجا ــ عــــً أفاــ

اعــرتٖ ٍـــلا العقــل عـــً  قٔقــ٘ الْجـــْد  ّمـــا ّراٛ    

ــاىٔ٘      ــاٗ االىســــــ ــٍْر ا ٔــــــ ــً جــــــ ــْد  ّعــــــ الْجــــــ

ّمر ـــــب االىســـــاٌ فَٔـــــا. لقـــــد قـــــدو ليـــــا الفكـــــر  

االىســــــاىٕ اســــــَاماا  ــــــبريٗ يف اىتــــــا  معرفــــــ٘  

ــل      ــد  يف عقـ ــا اىقـ ــل مـ ــاّل  ـ ــرٗ  تيـ ــٔ٘  ا ـ سٔاسـ

ُ  ّالبٔٝــ٘ الــق  ــٔ   ــُ. ّ ــر      االىســاٌ عــً  ااــ  

ّعــــــٕ االىســــــاٌ  قْقــــــُ ال بٔعٔــــــ٘   ا دٍـــــــار     

ــرد       ــاا الفــ ــدعْ  ض  رٓــ ــق اــ ــٔه الــ ــار ّالقــ اةفكــ

ــ٘    ــ٘ الدٓئــــــ ــً ســــــــ ْٗ املؤسســــــ ــُ مــــــ ّ لٔ ــــــ

ــار     ــلِ االفكـــ ــدود ٍـــ ــد أ ـــ ــه. لقـــ ــ٘ ا كـــ ّمؤسســـ

اجلدٓـــــــدٗ ٍـــــــبٗ يف عقـــــــْل االفـــــــراد  ّآقتـــــــد  

ــدٍا    ــ٘  ّالـــــق زمســـ ــْقَه ال بٔعٔـــ ــَٔه  قـــ ّعـــ

 رٓـــ٘  ّعـــدو اياـــْ  ةٓـــ٘ فكـــرٗ  ـــار   مبـــدأ ا

  ــــار ا قــــْ  ال بٔعٔــــ٘ الــــق ا ــــدٚ للرتّٓــــ  

 ـــا  ـــثري مـــً املفكـــرًٓ الـــلًٓ اصـــبخم  ـــه هـــأٌ   

 ــــــــبري يف اـــــــــارٓس الفكـــــــــر ا ىســـــــــاىٕ  فعـــــــــل  

اســـــــــَامااَه الفكرٓـــــــــ٘  اا القٔنـــــــــ٘ العالٔـــــــــ٘  

ــار الـــــــبعا    ــ٘ افكـــــ ــيتياّل  الدراســـــ ّالـــــــلًٓ ســـــ

 ميَه  مبا ٓيسجه ّ بٔع٘ املْ ْ .

 أّال:  اٍرٗ التعددٓـــــــ٘ 

لٔســــــد التعددٓـــــــ٘  ـــــــاٍرٗ جدٓـــــــدٗ علـــــــٙ          

اجملتنـــ  ا ىســـاىٕ  ّال ٍــــٕ مـــً ا تكـــاراا الفكــــر     

ــْرٗ     ــرٜٔق يف  لـــــ ــَامُ الـــــ ــه اســـــ ــٕ رهـــــ اةّرّ ـــــ

مفَْمَــــــــا ا ــــــــدٓ . فــــــــالتيْ  ّاال ــــــــت   يف 

ــْ     ــ٘ ....   ٍــــ ــلٍ  ّالثقافــــ ــدًٓ ّاملــــ ــر ّالــــ الفكــــ

 ــــاٍرٗ ال مــــد اجملتنــــ  ا ىســــاىٕ ميــــل ّجــــْدِ  

ــراٜ  الســــنا   ــا الشــ ــد  ــــاٌ   ّأقراَــ ــق اعتقــ ّٓ٘   الــ

ــٕ    ــٔٝتُ( ٍــــ ــاض ّ )مشــــ ــبعاىُ ّاعــــ ) رادٗ ( اهلل ســــ

ــُ ٓقــــْو علــــٙ        ــٌْ ّايلــــ   لــ ــق جعلــــد الكــ الــ

ــ٘    ــ ٌ التعددٓـــ ــلا فـــ ــْ . ّ ـــ ــدد ّالتيـــ أســـــاس التعـــ

ــر مــــً        ــ٘ أ ثــ ــرر  أىــــُ مثــ ــرد  ّاقــ ــرفا التفــ اــ

ــ٘  ّال  كــــً فَــــه ا قٔقــــ٘ عــــً     قٔقــــ٘ م لقــ

 رٓ  جٍْر ّا د أّ مبدأ ّا د

(1)

. 

ــهف ف ىــــ  ــً وفــ ــددا  يف   ّمــ ــاق اعــ ــٌْ ٍيــ ــ  اٌ ٓكــ ُ زمــ

املعتقـــــــداا ّاملؤسســـــــاا ّاجملتنعـــــــاا  ّ ـــــــاليتر 

ــد  اّ      ــٍْر ّا ــ ــ  جــ ــً  رٓــ ــه عــ ــتعال٘ الفَــ الســ

ــاد      ــْ االعتقـ ــ٘ ٍـ ــْو التعددٓـ ــ ٌ مفَـ ــد  فـ ــدأ ّا ـ مبـ
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ــاق اعـــــدد يف    ــاق اّ ٓيب،ـــــٕ اٌ ٓكـــــٌْ ٍيـــ  ـــــاٌ ٍيـــ

املعتقداا ّاملؤسساا ّاجملتنعاا

(2)

 . 

 ٔ ــا فـــاال ت   ف ـــرٗ ف ـــر اهلل اليـــاس عل َـــا   نـ

ٌف اعــــــدد القــــــْٚ الفاعلــــــ٘ صــــــف٘ مــــــً صــــــفاا   أ

ــدٓثا   ــد ا  ّ ــــــ ــاا قــــــ اجملتنعــــــ

(3)

ــأٌ   ــلا فــــــ . ّ ــــــ

التعددٓـــــ٘ يف ميتـــــْر علـــــه  االجتنـــــا  ا ـــــدٓ   

ــق     ــاا الـ ــر يف اجملنْعـ ــل  اتَـ ــار للتفاعـ ــٕ: )   ـ ٍـ

 ــــــرتو التســـــــامخم مـــــــ  ا  ـــــــرًٓ   ّالتعـــــــآ   

ــدٌّ    ــرا  ّ ــــــ ــدٌّ صــــــ ــل  ــــــ ــتنر  ّالتفاعــــــ املســــــ

مـــــً أٍـــــه م مـــــخم   اى ـــــَار(. ٍّـــــٕ  ـــــللط اعـــــد 

اجملتنعــــاا ا دٓثــــ٘ ّاجملنْعــــاا االجتناعٔــــ٘ .    

ّرمبــــــا اعــــــد مفتا ــــــا لتقــــــدو العلــــــه ّاجملتنــــــ  

ّالتينٔـــــــ٘ االقت ـــــــادٓ٘

(4)

ٓفعـــــــدن  ـــــــثري مـــــــً   ّ .

البـــا ثن  ـــأٌ التعددٓـــ٘ أصـــبعد ّاقعـــا   بٔعٔـــا       

يف  ٔـــــاٗ البشـــــر   لٔؤســـــق مبقتاـــــاٍا  ا ت فـــــا  

ــر     ــتدالل  ّ ـ ــاٍ  االسـ ــ٘  ّميـ ــر اليترٓـ  يف اة ـ

ــار     ــر ا   ل  تكــــــ ــا   هــــــ ــٌْ أٓاــــــ ــتفكري  لتكــــــ الــــــ

ّا  ــــــدا   ّ  رٓــــــ٘ الفكــــــر  ّافجــــــري ال اقــــــاا  

ـــّا تٔ ــالرأٖ   ــــــــ ــالٔ   فــ ـــر  ّاةســ ــرا   لل ـــــ ارا   ــ

ــدٗ     ــرٗ الْا ـــ ــدٗ  ّاليتـــ ــ٘ الْا ـــ ــد  ّالرؤٓـــ الْا ـــ

اقلٔد ّاكرار ٓيتَٕ  املْا ّالسكٌْ

(5)

. 

واىٔـــــــــا: البعـــــــــد التـــــــــارشمٕ الفلســـــــــفٕ    

 للتعددٓ٘

ــاو     ّل     ــاىٕ االٍتنـــ ــر ا ىســـ ــدأ الفكـــ ــٙ  ـــ ــً متـــ كـــ

ــ٘     َـــلِ املفـــردٗ  ْصـــفَا  ـــ٘ م صـــق٘  ال بٔعـ

ــرجخم اٌ    ــً ٓــ ــاق مــ ــ٘ اٌ ٍيــ ــرٓ٘ ا يف ا قٔقــ البشــ

اصـــــــل فكـــــــرٗ التعددٓـــــــ٘ ٓرجـــــــ   ض الفلســـــــف٘  

ــل    ــرٗ ردٗ فعــــ ــلِ الفكــــ ــرا ٍــــ ــ٘       َــــ الْٔىاىٔــــ

ٓيـــــاٍا فكـــــرٗ )ّ ـــــدٗ الْجـــــْد(. فقـــــد  ـــــاٌ      

الدّلـــ٘  الشـــٕٛ املَـــه لـــدٚ اف  ـــٌْ  ٍـــْ ّ ـــدٗ       

ــعَا      ــْ ٓاـ ــُ  ٍّـ ــاس لدٓـ ــدٗ أسـ ــكَا : فالْ ـ ّياسـ

ــل; الـــق أراد        ــاي املثـ ــُ عـــً عـ ــ  ىترٓتـ ــجاما مـ اىسـ

ــْ ٓعتقـــد        ــَا  ٍّـ ــاٍر الْجـــْد  لـ ــد متـ ــا اْ ٔـ  َـ

ــ  اٌ      ــٔ٘ زمـ ــل ٘ السٔاسـ ــأٌ السـ ــخا  ـ ــادا راسـ اعتقـ

اقت ـــــــــر علـــــــــٙ رمبـــــــــ٘ مـــــــــً  ّٖ املعرفـــــــــ٘     

اة  قٔــــــــ٘  ٍّــــــــلا ٓعــــــــو  ــــــــنيا اســــــــتيكارا     

ــ٘ أ ــا علــــــٙ اعددٓــــــ٘  للد قرا ٔــــــ٘ القاٜنــــ ساســــ

ــً    ــد  مـ ــاٍلَا ّا ـــ را َا. لقـ ــعفَا ّاسـ الـــرأٖ لاـ

أف  ـــــــٌْ  ـــــــأٌ امللكٔـــــــ٘ ّاةســـــــرٗ ّمؤسســـــــاا  

ــا علــــٙ       ــرٚ  ــــر  داٜنــ ــاٗ اياصــــ٘ اة ــ ا ٔــ

امل لع٘ اياص٘ 

(6)

 . 

ّىَـــ  أرســـ ْ )النٔـــل أف  ـــٌْ( ىَجـــا   ا تلـــ       

ــً  ٔــــ  املي لــــ  الفلســــفٕ        ــُ مــــ  أســــتا ِ مــ فٔــ

ــاٍر  العنٔـــــ   فَـــــْ ٓـــــرٚ اســـــتعال٘ اْ ٔـــــد  متـــ

الْجـــــــْد يف ّ ـــــــدٗ مفَْمٔـــــــ٘ ّا ـــــــدٗ   ســـــــْاٛ  

أ اىـــــد يف عـــــاي املثـــــل  اّ يف عـــــاي   ـــــر  ّ ٍيـــــا  

ــدٗ        ــً الْ ـ ــدال مـ ــدد  ـ ــٙ التعـ ــ ْ( علـ ــب )أرسـ ر ـ

ّقـــد  مـــً  تعـــدد اجملتنـــ   ّفاعلٔتـــُ مـــً  ـــ ل       

ــاٛ     ــ٘ ّاىتَـــ ــرٗ ّاملدٓيـــ ــً اةســـ ــدٛا  مـــ ــااُ  ـــ مؤسســـ

ــ٘  ٍّــــْ ٓــــؤمً  ــــأٌ الدّلــــ٘ ٍــــٕ مٔــــداٌ         الدّلــ

ــبري  ــً التعـ ــٙ       كـ ــر علـ ــو البشـ ــ٘  ـ ــً قا لٔـ ــُ عـ فٔـ

ــاّر      ــ ل التشـ ــً  ـ ــ٘ مـ ــ٘ املتعققـ ــاٗ اة  قٔـ ا ٔـ

ــل املشـــرتق  ّلكيَـــا لٔســـد املٔـــداٌ الْ ٔـــد       ّالعنـ

لتعقٔ  الط ا ٔاٗ اة  قٔ٘

(7)

  . 

 ٌ الفكـــــــــر ا ىســـــــــاىٕ ي ٓيق ـــــــــ  يف الـــــــــتفكري 

ّالتأمـــــل يف قاـــــٔ٘ اعددٓـــــ٘ الْجـــــْد   ّاعددٓـــــ٘  

ــاىٕ     ــر ا ىســـ ــرٖ  ّالفكـــ ــيق البشـــ ــٙ  ٌ  اجلـــ  تـــ

هــــــَدىا اىق اعــــــا معرفٔــــــا يف املر لــــــ٘ البمئــــــ٘ 

ــق اعــــــــار  علــــــــٙ اســــــــنٔتَا يف اةد ٔــــــــاا      الــــــ

ــ ٙ(      ــ٘  أّ الْســــ ـــ)الع ْر املتلنــــ ــ٘  ــــ التارشمٔــــ

ــل  ض    ــُ اىتقــ ــ   ّلكيــ ــل املعــــريف ي ٓيق ــ فالتْاصــ

ــل     ٔٝــــــ٘ أ ــــــرٚ  هــــــري البٔٝــــــ٘ اةّرّ ٔــــــ٘   فعــــ

ــفٕ     ــر الفلســ ــٍْر الفكــ ــتلَامَا جلــ ــا  ّاســ ا دٍارٍــ

ــاىٕ ّ ــارٗ    الْٔىـــــــ ــبّ  ا اـــــــ ــا   ـــــــ ــد ٍيـــــــ اق ـــــــ

ا ســــــــ مٔ٘  ّ لٔااَــــــــا املعرفٔــــــــ٘ ّالعلنٔــــــــ٘   

الكـــــبريٗ; ّالـــــق  اىـــــد املر لـــــ٘ الـــــق مَـــــدا       

ــ٘    ــْار يف البٔٝـــــــ٘ اةّرّ ٔـــــ ــر اةىـــــ لتَـــــــْر ع ـــــ

ال،ر ٔ٘ جمددا

(8)

. 

ــً اٌ     ــارشمٕ  كــــ ــٔا  التــــ ــاو ّالســــ ــار العــــ ّا  ــــ

ٓقـــدما ليـــا صـــْرٗ مف ـــل٘ عـــً مأٍـــ٘  التعددٓـــ٘  

راـــــ  علـــــٙ  قرارٍـــــا مـــــً مبعياٍـــــا العـــــاو  ّمـــــا ا

ــ٘     ــل التعددٓــــــ ــدا  مثــــــ ــر  دٓــــــ ــأٍه ا ثــــــ مفــــــ

 السٔاسٔ٘  ّالتعددٓ٘ اجملتنعٔ٘ ّالثقافٔ٘. 

ــاو ّ ـــدِ اٌ    ــار العـ ّالْاقـــ  أٌ لـــٔق مبقـــدّر ا  ـ

ــٙ    ــاا الـــــق اســـــتقر علـــ ــ٘ ا رٍاصـــ ٓ مـــــق  دقـــ

ّفقَـــــــا ٍـــــــلا املفَـــــــْو يف العلـــــــْو االجتناعٔـــــــ٘  

ــٔ٘    ــ٘ ّسٔاســـــ ــ٘ اجتناعٔـــــ ــْل  ض  قٔقٔـــــ ّٓتعـــــ

ــ٘  ــه يف    ّوقافٔـــ ــعْل ّأمـــ ــل هـــ ــً قبـــ ــ٘ مـــ ممارســـ

البلــــــداٌ اةّرّ ٔــــــ٘ الــــــق عرفــــــد قبــــــل هريٍــــــا  

مأٍـــ٘ ٍـــلا امل ـــ لخم. فالبٔٝـــ٘ اةّرّ ٔـــ٘  اىـــد   

ــاالا    ــت،رياا  ـــــــنٚ يف جمـــــ ــا مـــــ اعـــــــتل  فَٔـــــ

ٔفنا يف القـــــــرىن الســـــــا    ا ٔـــــــاٗ  افـــــــ٘; الســـــــ
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عشـــر  ّالثـــامً عشـــر  ففـــٕ ٍـــلًٓ القـــرىن  ـــدأا 

ــ٘ ال   ــل ٘ ا ق اعٔــ ــ٘ للســ ــ٘ الفعلٔــ ــ٘ اجملا َــ قاٜنــ

ــادر     ــار م ــ ــاس ا تكــ ــٙ أســ ــ٘ علــ ــلاق   ّالقاٜنــ  ىــ

القــــْٗ  ّاليفــــْ  يف اجملتنعــــاا اةّرّ ٔــــ٘   لكــــً      

ــل    اجملا َــــــ٘  لــــــد  الســــــعٕ املســــــتنر مــــــً قبــــ

ــق     ــْٓا أسـ ــ٘ لتقـ ــْٚ االجتناعٔـ ــً القـ ــد مـ العدٓـ

ــ٘     ــ٘ الدٓئــــ ــ٘ ّاةٓدْٓلْجٔــــ ــل ٘ ا ق اعٔــــ الســــ

الق اتبياٍا

(9)

 . 

ـــ  ٘ لقــــــد مَــــــد الفكــــــر اةّرّ ــــــٕ يف الــــــط املر لـــ

ــد    ــاو العدٓـ ــبل لقٔـ ــر التيـــْٓر( السـ التارشمٔـــ٘ )ع ـ

مــــً الثــــْراا الكــــنٚ; الــــق هــــريا مســــار اــــارٓس  

ٔفنا يف اىكلـــــرتا   ّفرىســـــا        أّرّ ـــــا  رمتـــــُ   الســـــ

ــْٓر    ــر التيــــ ــرّ ع ــــ ــد أســــــق  مفكــــ ــا  لقــــ ّاملاىٔــــ

اةّرّ ـــــٕ مليتْمـــــ٘ اينٔـــــ٘ هـــــامل٘ اقـــــْو علـــــٙ  

جمنْعــــ٘ مـــــً املبــــادت السٔاســـــٔ٘ ّاالقت ـــــادٓ٘   

ــ٘  ــ٘  االســــــــتق ل    ّاالجتناعٔــــــ ــل ) ا رٓــــــ مثــــــ

ــ      ــد ّ ــ ــتقو(  ّقــ ــٕ ّالــ ــدو العلنــ ــاّاٗ  التقــ املســ

ــاٌ    ــد العقــــــل مْ ــــــ  اة ــــ ــر اجلدٓــــ ٍــــــلا الفكــــ

ــارا يف افســــري    ــاٗ  ّمعٔــ ّجعلــــُ مــــث  أعلــــٙ للعٔــ

اةّ ـــــــا  السٔاســـــــٔ٘ ّاالجتناعٔـــــــ٘ ّاملعرفٔـــــــ٘  

ّالفكرٓ٘ 

(10)

. 

ٌف )اأســــــــــٔق الع قــــــــــاا    ّمـــــــــً ٍيــــــــــا دمـــــــــد أ

ــلٔن٘ امل ا قـــــــــ  ــ٘ الســـــــ ــ٘ االجتناعٔـــــــ ٘ لل بٔعـــــــ

ّالعقــــــــل ال ٓــــــــته اال عــــــــن معرفتَــــــــا معرفــــــــ٘  

ــاٌ     ــاّل ا ىســـ ــر يف متيـــ ــلا اةمـــ ــعٔع٘ ّاٌ ٍـــ صـــ

)

(11)

ــٔ٘      ــ٘ السٔاســـ ــْو التعددٓـــ ــب  مفَـــ ــد اراـــ . فقـــ

 شـــــكل مباهـــــر  تلـــــط ااـــــاّالا الفكرٓـــــ٘ الـــــق  

ــن      ــ٘  ــ ــ٘ الع قــ ــد  بٔعــ ــار  دٓــ ــْرا يف   ــ ابلــ

ــُ ّ ـــن الســـل ٘    الفـــرد ّاجملتنـــ  مـــً جَـــ٘  ّ ٔيـ

ــللط  السٔاســـــٔ٘ ) م ــط  أمـــــري(  ّ ـــ ــْر  ملـــ نا ـــ

ــ٘      ــ٘ العنٔقــ ــْالا الفكرٓــ ــل التعــ ــٔا  جمنــ يف ســ

ــاىٕ الــــــق    ــْر ا قــــــْقٕ ا ىســــ ٔفنا يف امليتــــ ــ الســــ

 ـــر ا  رّ ااــــُ الفعلٔـــ٘ مــــ  ميتـــرٖ القــــاىٌْ    

ال بٔعــــــــــــٕ )هرّهــــــــــــْٔس  ّ ْفيــــــــــــدّر (

(12)

 .

ــْ ب       ــاس ٍـــ ــً )اْمـــ ــ   مـــ ــْل  ٌ  ـــ ــً القـــ ّ كـــ

ــد مَـــــدّا    ــال رّســـــْ( قـــ ّجـــــٌْ لـــــْق  ّجـــــاٌ جـــ

ــأٍه  ــٙ     ملفـ ــق  يـ ــار الـ ــدٗ  ّ ٌ اةفكـ ــٔ٘ جدٓـ سٔاسـ

ــ٘    ــااَه ل بٔعـــ ــؤالٛ املفكـــــرٌّ يف ىترٓـــ ــا ٍـــ علَٔـــ

ــْمن     ــاو ّااكــــ ــن ا كــــ ــاعٕ  ــــ ــد االجتنــــ العقــــ

ــن     ــد  ــ ــْد عقــ ــاس افرتا ــــٕ لْجــ  ئــــد علــــٙ أســ

ا ــــــــا نن ّااكــــــــْمن. فــــــــــــ)ٍْ ب( رفــــــــا 

ىترٓــــــاا ا ــــــ  ا  ــــــٕ  الــــــق  اىــــــد  كــــــه 

ملــــْا ً الع قــــ٘  ــــن الســــل ٘ ّالكئســــ٘  ّ ــــن ا

ــل    اةّر ــــٕ.  ٔــــ  رأٚ اٌ الســــل ٘ اىعكــــاس ةصــ

ــٌْ    ــٕ اكــ ــ  السٔاســ ــٕ  ّاٌ اجملتنــ دىٔــــْٖ جمتنعــ

ــُ     ــُ ّممتلكااــ ــٙ  ٔااــ ــاٌ علــ ــْ  ا ىســ ــ٘  ــ ىتٔجــ

(13)

. هــري أٌ ٍــْ ب ٓـــرٚ اٌ ٍــلا التعاقـــد ٓكــٌْ  ـــن     

أفـــــراد ّ ـــــن ســـــل ٘ م لقـــــ٘  ّابـــــدٚ لـــــُ ٍّـــــْ  

ــ٘    ــ  أٌ الدّلــ ــ٘ ّاجملتنــ ــد  ــــن الدّلــ ٓيتــــر للعقــ

ــدا       ــا  ّا ــ ــٌْ هخ ــ ــ٘ اكــ ــٕ: اعددٓــ  شــــخ  ٍــ

عيــــدما اتنثــــل   ىســــاٌ ّا ــــد  أّ  شــــخ  ّا ــــد 

ــْرٗ      ــرد  ّ  ـ ــل فـ ــٙ  ـ ــط  ر ـ ــته  لـ ــرن اٌ ٓـ هـ

ٍــــلا   اصــــ٘ ٓر ــــٙ  ــــل الــــلًٓ ٓتكــــٌْ مــــيَه  

الشـــخ  

(14)

ٛل علٔـــُ ال  كـــً  ـــأٖ  ـــال مـــً    ــا . ّ يـ

اة ــــْال اٌ ىعــــد أفكــــار ٍــــْ ب مر لــــ٘ اأسٔســــٔ٘  

صـــــرسم٘ لفكـــــرٗ التعددٓــــــ٘ السٔاســـــٔ٘; ّ لــــــط    

ــد    ـــُ اليقــــ ــً اْجٔـــــــــــ ـــط عــــ ــْ ب ي ٓيفــــــــــــ الٌ ٍــــ

الـــ    لفكـــرٗ الف ـــل  ـــن الســـل اا  فَـــْ ٓـــدعه  

 ّ قْٗ ة رّ ٘ السٔادٗ امل لق٘.

ــدٓر  الــــ  ــبري   ّاجلــ ــٕ اعــ ــٔادٗ ٍــ ــلِ الســ ل ر اٌ ٍــ

صـــاد  عنـــا  اىـــد اعـــٔ  فٔـــُ اّرّ ـــا يف فــــرتٗ        

لٔســـــد  الق ـــــريٗ  ّاســـــتنرا مبفاعٔلـــــَا  تـــــٙ 

مر لــــــ٘ التعــــــْالا الفكرٓــــــ٘ العنٔقــــــ٘; الــــــق     

 ٘ فككــــد اةفكـــــار اةّر ٔـــــ٘ التقلٔدٓـــــ

(15)

. ّ  فـــــا  

ــ٘ ّي      ــلِ ا   قٔــ ــا ٍــ ــْق( رفــ ــاٌ )لــ ــْ ب فــ  ــ

ــا. قــــد اىفــــتخم امليــــا  اللٔن  الــــٕ  يترٓــــ٘ ٓــــؤمً  َــ

)جــــٌْ لــــْق( الــــق عــــدا  ــــ  د ــــْال   قٔقــــا       

لع ـــــــر اللٔنالٔـــــــ٘   تأ ٔـــــــدِ علـــــــٙ امللكٔـــــــ٘     

ــا     ــ٘. ممـ ــ٘ العامـ ــاٗ  ّا رٓـ ــ٘ ا ٔـ ــ٘ ّةآـ الفردٓـ

ــُ        ــُ هــريِ   ٔــ  اى ــا  أ ثــر ممــا فعل ّلــد  ًــا  قْٓ

ــبو       ــاو ملـــ ــاىٌْ عـــ ــ٘  ّقـــ ــل ٘ عامـــ ــاو ســـ ــد قٔـــ عـــ

ــتند   ــل ٘ ال اســــــــ ــرّرٓن. ّالســــــــ أمــــــــــرًٓ  ــــــــ

م ـــــار اةفـــــراد فقـــــ   هـــــرعٔتَا مـــــً ةآـــــ٘ 

ــا اليـــاس أىفســـَه  ٍّـــلا    ــا اســـتندٍا مـــً ر ـ ّ منـ

ســــب    ــــر ال ْٓجــــ  قٔــــاو ســــل ٘ قــــاٍرٗ  نــــا  

 ُ ــ ــا ٍـــــــْ ب يف ىترٓتـــــ ر ٍـــــ

(16)

ــْق  ــ٘ لـــــ . اٌ ىترٓـــــ

ــرّرٗ    ــدعْٗ اض  ـــــ ــا   الـــــ ــكل قـــــ ــفد  شـــــ ّصـــــ

االعــــــرتا   ْجـــــــْد  قــــــْ  ّ رٓـــــــاا ّملكٔـــــــ٘   

 اصــــ٘ ّاجــــ  علــــٙ الدّلــــ٘ ) الســــل ٘ العامــــ٘ (  

ــْ  ــــــللط   ــْر ىترٓــــــ٘  ةآتَــــــا  ٍّــــ مَــــــد لتَــــ

ــْٗ     ــ  القـ ـــ٘ اض اْ ٓـ ــل اا الرامٔـ ــن السـ ــل  ـ الف ـ

اض مرا ـــــب متعـــــددٗ لاـــــناٌ عـــــدو ير بٍـــــا  

 ٔد هخ  ّا د أّ ٍٔٝ٘ ّا دٗ

(17)

. 
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ّ كـــــــً القـــــــْل ٍيـــــــا  ٌ التعددٓـــــــ٘ يف الفكـــــــر    

السٔاســـٕ ا ـــدٓ  ابلـــْرا علـــٙ ٓـــد )مْىتســـكْٔ(   

الـــلٖ اقـــرتٌ ا ـــُ مببـــدأ الف ـــل  ـــن الســـل اا   

 ٚ ــر ــاٌ ٓـ ــاىق        ـ ــري متجـ ــا  هـ ــ  ايْعـ أٌ يف الْاقـ

مـــــــً اةفكـــــــار ّالعـــــــاداا ّالتقالٔـــــــد ّالقـــــــْاىن  

ّاملؤسســــــاا  ّامل لــــــْل ا ــــــ ل ايســــــٔ  ّا ــــــخم  

ــٙ      ــاىق علـــ ــري املتجـــ ــْ  هـــ ــل التيـــ ــاىق حمـــ متجـــ

صـــعٔد الْاقـــ   ّقـــد أتعجـــ  )مْىتســـكْٔ(  اليتـــاو  

السٔاســــٕ يف  ىكلــــرتا ّاعتنــــاد  لــــط اليتــــاو علــــٙ 

ــد    ــل اا  ّقـــ ــن الســـ ــل  ـــ ــدأ الف ـــ ــ  أٌ مبـــ ال ـــ

امللط  سط  السل ٘ التيفٔلٓ٘

(18)

 . 

ــل ٘      ــد ســــــ ــل ٘ اْجــــــ ــلِ الســــــ ــ  ٍــــــ ّ ض جاىــــــ

ــْرداا     ــق اللــ ــن  جملــ ــل مبجلســ ــرٓعٔ٘ اتنثــ اشــ

ــلٖ     ــْو الـــ ــق العنـــ ــب ٛ  ّجملـــ ــل اليـــ ــلٖ  ثـــ الـــ

ــأٜ٘      ــل ٘ القاــــ ــط الســــ ــع   ٍّيالــــ ــل الشــــ  ثــــ

ــْ     ــل التيـــ ــرٓعٔ٘ ٍـــــٕ الـــــق يثـــ ّالســـــل ٘ التشـــ

ــل ال   ــ ل  ــ ــً  ــ ــ   ّمــ ــدد يف اجملتنــ ــاا ّالتعــ فٝــ

يف جملـــق اللـــْرداا ّالعنـــْو  ٍّـــٕ الـــق اتــــا        

ــل ٘ التيفٔلٓـــ٘  شـــكل       ــ  القـــْاىن مـــً السـ ا بٔـ

ســــلنٕ ٍّــــٕ يلــــط  ــــ  ميعَــــا مــــً ممارســــ٘       

ــاو     ــلا اليتــــ ــكْٔ( أٌ ٍــــ ــرٚ )مْىتســــ ــا  ّٓــــ مَامَــــ

ــْٚ     ــْا ٌ القــ ــنٔ٘ )اــ ــُ اســ ــ  علٔــ ــا أ لــ ٓاــــنً مــ

ــبريا       ــْا ٌ اعــ ــلا التــ ــل ٍــ ــد أٌ مثــ ــ٘(  عفــ االجتناعٔــ

الـــــلٖ سمقـــــ  ا رٓـــــ٘     عـــــً التيـــــْ  املتجـــــاىق   

ــٔ٘ السٔاســــ

(19)

ــا    . ــكْٔ يامــــ ــً مْىتســــ ــللط  مــــ ّ ــــ

 تيـــــْ  العـــــاي  ّال شمشـــــٙ هـــــٔٝا مثـــــل  شـــــٔ٘      

التْ ــــد. ّ ــــاٌ ٓــــرٚ اٌ يف الْاقــــ  ايْعــــا هــــري      

ــد    ــاداا ّالتقالٔـــــ ــار ّالعـــــ ــاىق مـــــــً اةفكـــــ متجـــــ

ــاا. ّاــــــــد ر )مْىتســــــــكْٔ(   ّالقــــــــْاىن ّاملؤسســــــ

ــاا  ســـــ  اة ميـــــ٘ ّ ســـــ  البلـــــداٌ.    ا كْمـــ

ــْل  اٌ  ــثريا   ّٓقـ ــْو  ـ ــلٔه ٓقـ ــق السـ ــلّ  ّا ـ الـ

علٙ معرف٘ الفْار  الدقٔق٘  ن اةهٔاٛ 

(20)

 . 

ــل اا      ــدر الســ ــٕ م ــ ــدٍا  ٍــ ــ٘ ّ ــ ــد أٌ اةمــ ّٓعــ

ــ٘     ــل ٘ امل لقــــ ــً الســــ ــداف  عــــ ــاٌ ال ٓــــ ــلا  ــــ  ــــ

ــً املؤٓـــدًٓ        ــثري مـ ــ  الكـ ـــُ مـ ــ   ــ ــا دفـ ــْق ممـ للنلـ

ــن      ــل  ـ ــدأ )الف ـ ــدعْٗ  ض مبـ ــرٗ  ض الـ ــلِ الفكـ  ـ

الســـل ٘ التيفٔلٓـــ٘  الســـل اا ( للعـــد مـــً ىفـــْ     

ــْ     ــال  قـــ ــددٍا علـــــٙ  ســـ )ســـــل ٘ امللـــــط( ّاعـــ

الياس ّ رٓااَه  ىلاق 

(21)

. 

ّا ــــــد  الــــــرٜٔق عيــــــد مْىتســــــكْٔ ٍــــــْ: ميــــــ  

ــل ٘  ةٌ    ــراد  الســـــ ــتبداد ّاالىفـــــ العيـــــــ  ّاالســـــ

 ــــــ  الســــــل اا الــــــث   أّ ّ ــــــعَا يف قباــــــ٘ 

فــرد اّ ٍٔٝــ٘ اّ ســل ٘ ايعــدو ا رٓــ٘  ّ تــٙ لــْ       

   ُ ــ ــع   ااـــ ــد الشـــ ــد  ٔـــ  اىـــ

(22)

ــلا ٓقـــــْل    . ّيف ٍـــ

ــ     ــْٗ اعبـــــ ــل ٘ ىشـــــ هْســـــــتا  لْ ـــــــٌْ  أٌ للســـــ

 ــــــالرؤّس   ّلـــــــْرد ا تــــــْا ٓـــــــرٚ:   ٌ  ـــــــل   

ســــــل ٘ مفســــــدٗ  ّالســــــل ٘ امل لقــــــ٘  مفســــــدٗ  

ــ٘  م لقـ

(23)

ــ٘     ــار التعددٓـ ــُ أى ـ ــد ا ـ ــللط فقـ . ّ ـ

ــد     ــٕ  ض ىقــــــــ ــار اللٔنالــــــــ ــٌْ  ض التٔــــــــ القرٓبــــــــ

ــتبداد    ــاا االســــــ ــ٘  ّىترٓــــــ ــاا الْا دٓــــــ اليترٓــــــ

٘  ّىقـــد أٓـــ٘ ميتْمـــ٘   ّالشـــنْلٔ٘ ّالد تااْرٓـــ 

سٔاســــــــٔ٘ اــــــــداف  عـــــــــً الْا دٓــــــــ٘  ّا نـــــــــر    

ــ٘     ــ٘ ّا ؤئــــ ــ٘ ّالثقافٔــــ ــآباا االجتناعٔــــ التنــــ

مل ـــــــــــلع٘  اعـــــــــــ٘ ) اٜفـــــــــــ٘( أّ  بقـــــــــــ٘ أّ 

جمنْعـــــ٘ ىســـــْٓ٘ مســـــٔ رٗ  اســـــتيد  ض فكـــــرٗ 

ــآباا االجتناعٔــــ٘ يف      ــ  التنــ ــ   ــ ــل اّ قنــ  اٍــ

التعبري عً م ا َا

(24)

. 

ــٌْ اةىت   ــرّرٗ اٌ اكـــــ ــٔق  الاـــــ ــً لـــــ ــ٘ ّلكـــــ نـــــ

الشــــنْلٔ٘ أّ الد تااْرٓــــ٘ أّ االســــتبدادٓ٘ ٍـــــٕ    

 الاـــد مـــً التعددٓـــ٘ مبعياٍـــا العـــاو  فقـــد اســـنخم 

ــ٘     ــْد ىــــْ  مــــً التعددٓــ مثــــل ٍــــلِ اةىتنــــ٘  ْجــ

ــنخم    ــا ال اســــــ ــ٘  ّلكيَــــــ ــ٘ أّ االجتناعٔــــــ الثقافٔــــــ

ــ٘      ــ٘ اةىتنـ ــا قرٓيـ ــٔ٘  ةىَـ ــ٘ سٔاسـ ــْد اعددٓـ  ْجـ

ــ٘    ــ٘ اللٔنالٔـــ ــ٘ التعددٓـــ ــ٘  فاليترٓـــ الد قرا ٔـــ

ــٙ   ــد علـــ ــا   اؤ ـــ ــْٗ ّاْ ٓعَـــ ــادر القـــ ــار م ـــ اىتشـــ

 شــــــكل هـــــــري متســــــاّ  ـــــــن اجلناعــــــاا ّعـــــــدو    

ار بٍـــا يف  اعـــ٘ معٔيـــ٘   نـــا اؤ ـــد علـــٙ      

قـــــدرٗ  ـــــل اجلناعـــــاا   تـــــٙ أ ـــــعفَا علــــــٙ      

التــــأوري السٔاســــٕ  ممــــا زمعلــــَا مــــؤورٗ  ّقــــادرٗ  

ــاو     ــل اٍتنــ ــا حمــ ــا َا ّم البَــ ــل م ــ ــٙ جعــ علــ

صيا  القرار 

(25)

. 

  ّ ــ٘ أ ــل الد قرا ٔـــ ــا: ٍـــ ــؤال ٍيـــ ــ٘  ّالســـ التعددٓـــ

ــ٘ فقـــ  ا أو اٌ      ــ٘ اةّرّ ٔـ ــدٗ البٔٝـ ــٔ٘ ّلٔـ السٔاسـ

ــْو    ــار د يف ارســـٔس مفَـ ــاا أ ـــرٚ هـ ٍيـــاق  ٔٝـ

التعددٓـــــ٘ السٔاســـــٔ٘ا.  يف ا قٔقـــــ٘ اٌ التـــــيتري  

ــا     ــا با   ّأ ٔاىـ ــاٌ م ـ ــأٍه املعاصـــرٗ  ـ  ـــْل املفـ

ــدا      ــارشمٕ ّاة ــــ ــْر التــــ ــريٗ الت ــــ ــدا  ملســــ ممَــــ

ــٔ٘. لــــــللط ال هرا ــــــ٘ يف أٌ أ ثــــــر مــــــا      السٔاســــ

ــْ يف   ى ــر ال،ر ــــــٕ( ٍــــ ــ٘ الٔــــــْو )الفكــــ  لــــــ   علٔــــ

أ ثـــرِ  فكـــر )أّرّ ـــٕ(; هـــري اٌ ٍـــلا ال ٓعـــو اٌ      

ــر   ــال الفكـــــ اةّر ـــــــٔن ّ ـــــــدٍه ا تكـــــــرّا أعنـــــ

ــا     ــٕ عنْمــــــــــ ــر ال،ر ــــــــــ ــاىٕ   اٛ الفكــــــــــ ا ىســــــــــ

 ّ)التعددٓ٘(   ْصا . 
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ــٔ٘    ــأٍه السٔاســــ ــْا املفــــ ــد أّلــــ ــرٓكٔن قــــ اٌ اةمــــ

ــل      ــل أّاٜــ ٔلنا ميــ ــ ــبريا  ّســ ــا  ــ ــ٘ اٍتنامــ اللٔنالٔــ

لقــــرٌ التاســــ  عشــــر. فأفكــــار ّمبــــادت جٍْرٓــــ٘   ا

ــار ٘( ٍــــــٕ يف      ــ٘  مســــــاّاٗ  مشــــ ــل )مْا يــــ مثــــ

ــ٘    ــ٘ للتعددٓــــــــ ــا اةســــــــــق اجلٍْرٓــــــــ  قٔقتَــــــــ

السٔاســــٔ٘  ّ قــــد   الرت ٔـــــب علَٔــــا مــــً قبـــــل     

ــلا      ــرٓكٔن. ّيف ٍــــ ــرًٓ اةمــــ ــً املفكــــ ــد مــــ العدٓــــ

ــٕ    ــر اةمرٓكــــــ ــاٍن٘ املفكــــــ الســــــــٔا  اــــــــن  مســــــ

)اْ فٔــــــل(  اصــــــ٘ عيــــــدما أراد اٌ  ٔــــــب  ــــــن  

بٔعــــــ٘ اجملتنــــــ  املــــــدىٕ ّاجملتنــــــ  السٔاســــــٕ.   

ّقــــــدو ســــــا ق٘ فكرٓــــــ٘ جلٔلــــــ٘ يف ٍــــــلا اجملــــــال  

عيــــــدما رأٚ أٌ )اجملتنــــــ  املــــــدىٕ( مٔــــــداٌ ٓقــــــ   

 ـــــــار  ال بٔعـــــــ٘ السٔاســـــــٔ٘ للبلـــــــد ّقْاىٔيـــــــُ   

ــار  ى ـــا  ا كْمـــ٘ آاـــا     ّ ـ

(26)

. ٍّـــلا ٓعـــو اٌ  

اجملتنـــــ  املـــــدىٕ مٔـــــداٌ ايتٔنـــــٕ ّســـــٔ   ـــــن   

)اْ فٔـــل( يف أمرٓكـــا الفـــرد ّالدّلـــ٘  ّقـــد ّجـــد  

 ــــع  الدّلــــ٘  ّقــــْٗ اجملتنــــ . ّٓعــــبّ أســــبال      

ــر اض    لـــــــــط يف اٌ اجملتنـــــــــ  يف أمرٓكـــــــــا ٓفتقـــــــ

ــْ     ــدٓدٗ. فَــــ ــ٘ الشــــ ــ٘ الدّلــــ ــباا مر بٓــــ مراكــــ

ٓتنٔـــب  عـــدو ّجـــْد اـــرا   ق ـــاعٕ  ّىـــدرٗ ّجـــْد  

ــ٘      ــ  للبريّقرا ٔــ ــال اليســ ــبريٗ  ّال،ٔــ ــدٌ الكــ املــ

ــ٘    ــاّاٗ االجتناعٔـــــ ــ٘  ّاملســـــ ّالعبلـــــــ٘ اجل،رافٔـــــ

ــتْٚ    ّ ــلاا  ّمســــــ ــٙ الــــــ ــاد علــــــ ــ٘ االعتنــــــ وقافــــــ

مـــــيخفا مـــــً صـــــرا  ال بقـــــاا  ّجـــــٔ  هـــــري  

ــَه يف ىشــــْٛ املؤسســــاا       ــبري  اةمــــر الــــلٖ أســ  ــ

التنثٔلٔ٘  ّاملؤسساا املدىٔ٘ 

(27)

 . 

ّاعتقــــــد )اْ فٔــــــل(  ــــــأٌ املشــــــار ٘ الشــــــعبٔ٘ 

ــ  ال ـــــار العـــــاو  ّاـــــداف  عـــــً ا رٓـــــ٘         قـــ

ــران يف    ــ٘ االرمــ ــاس ٓشــــعرٌّ  أٍنٔــ ــل اليــ ّ عــ

ٗ الشــــؤٌّ العامــــ٘  ّا هــــرا  علــــٙ ايفٔــــلٍا  أدار

ــٕ      ــدٗ ٍـــ ــلاإ  فالبلـــ ــه الـــ ــرّرٗ ا كـــ ــً  اـــ ّ مـــ

ملبمـــ٘  العيآـــ٘ مب ـــا َا اياصـــ٘. ّقـــد ر ـــ   

)اْ فٔـــــــــــل(  ـــــــــــناٌ ا رٓـــــــــــ٘ السٔاســـــــــــٔ٘  

 ــــــالقْاىن ّالعــــــاداا  أٖ الْصــــــفٔ٘ اة  قٔــــــ٘  

ــ٘     ــا اـــــن  التعددٓـــ ــً ٍيـــ ــع . ّمـــ ــ٘ للشـــ ّالفكرٓـــ

ّجمنْعــــــ٘  عــــــدفٍا جمنْعــــــ٘ ادّار اجتناعٔــــــ٘  

مــــً ال ــــفاا اة  قٔــــ٘

(28)

. ّرمبــــا أاــــا  اليجــــا  

و  1776الــــــلٖ  ققتــــــُ الثــــــْرٗ اةمرٓكٔــــــ٘ عــــــاو 

و  1789ّ عـــــ ٌ االســـــتق ل عـــــً  رٓ اىٔـــــا عـــــاو 

الفرصــــ٘ أمــــاو اةمــــرٓكٔن لبيــــاٛ ىتــــاو سٔاســــٕ  

رصـــــن  قـــــاٜه علـــــٙ اعددٓـــــ٘ سٔاســـــٔ٘  قٔقـــــ٘  

ــ٘      ــاا ال،ر ٔـ ــً الدراسـ ــد مـ ــلٍ  العدٓـ ــا اـ ــً ٍيـ ّمـ

تعددٓـــــــ٘ ىترٓـــــــ٘ أمرٓكٔـــــــ٘ اتعلـــــــ    ض عـــــــد  ال

ــار يف العنلٔــــــــــــ٘      ــاا امل ـــ ــأوري  اعـــ ــ  اـــ  بعـــ

السٔاسٔ٘

(29)

. 

ــا  عـــــً       ــن  لٔـــ ــٕ ٓعـــ ــٕ اةمرٓكـــ ــاو السٔاســـ فاليتـــ

ــرٚ      ــارع٘. ٓــ ــار املت ــ ــاا امل ــ ــن  اعــ ــْا ٌ  ــ اــ

ــْلن   ( Horace m –kallen)ٍــــْراس  ــ

ــً   974_882) ــ٘  كـــــ ــارٗ اةمرٓكٔـــــ (و:   اٌ ا اـــــ

ا اــــــارٗ اةّرّ ٔــــــ٘  اٌ اعـــــد منْ جــــــا لكنــــــال  

فَـــٕ اعكـــق التعددٓـــ٘  ـــنً   ـــار الْ ـــدٗ  أىَـــا  

عبـــــــارٗ عـــــــً معبّفـــــــ٘ )اّر ســـــــرتا( للجـــــــيق  

ــرتا      ــ٘ اّر سـ ــل فرقـ ــال يف  ـ ــا ا ـ ــرٖ فكنـ البشـ

 ٔــــ   ــــل  لــــ٘ فَٔــــا اتخ ــــ   ي،نــــ٘ ّ ٓقــــا  

ممٔـــب  ـــللط ا ـــال يف اجملتنـــ   ٔـــ  اٌ  ـــل      

ــ٘  ّاٌ    ــ٘ أداٗ  بٔعٔـ ــُ ٍـــٕ مبثا ـ ــ٘ فٔـ ــ٘ اوئـ  اعـ

ــا ّوق ــبٗ     ا عَـ ــٔتَا املنٔـ ــ٘  اصـ ــا مبثا ـ ــا ٍنـ افتَـ

ــا  ـــــن        ــافر مـــ ــه أٌ التياســـــ  ّالتيـــ ــً وـــ ــا; ّمـــ  ـــ

ــْاٌ     ــا عيـ ــكل مبجنْعَـ ــد اشـ ــ٘ قـ ــاا اةوئـ اجلناعـ

ا اــــارٗ

(30)

. ّمــــً ٍيــــا فــــ ٌ اجملتنــــ  اةمرٓكــــٕ  

ٍــــْ عبـــــارٗ عـــــً جمتنـــــ  مَـــــاجرًٓ ّاٌ التيـــــْ   

ــَه يف       ــلٖ أسـ ــر الـ ــاٌ. اةمـ ــار  للعٔـ ــُ  ـ ــايف فٔـ الثقـ

ــُ    اشـــكٔل  ٔٝـــ٘ جٔـــدٗ م ٜنـــ٘ لت ـــْر ٍـــلا التْجـ

ــٕ.     ــٕ االمرٓكــــــ ــرٖ السٔاســــــ ــددٖ يف الفكــــــ التعــــــ

ــف٘    ــ٘ فلســــ ــ٘ الثقافٔــــ ــبعد التعددٓــــ ــُ أصــــ ّعلٔــــ

ــل    ــدٗ قبــــ ــاا املتعــــ ــ٘ يف الْالٓــــ ــدال   اجتناعٔــــ اىــــ

ا ــــــرل العاملٔــــــ٘ اةّض  ّ لــــــط  فعــــــل التــــــأوري  

الـــلٖ مارســــُ املفكــــر اةمرٓكـــٕ )ّٓلٔــــاو جــــٔنق   

William jomes   ــ ــ٘ اجملتنــــ ــٙ وقافــــ ( علــــ

ّسلْ ُ  كل

(31)

. 

ــٔ٘     ــ٘ السٔاســ ــْو التعددٓــ ــْل اٌ مفَــ ــ٘ القــ   صــ

ٍــْ ىتــا  مــً ا اــارٗ ال،ر ٔــ٘  وــه لت ــبخم  عــد        

ــدٓ  يف     ــٕ ا ـ ــر السٔاسـ ــٔاا الفكـ ــً أساسـ ــط مـ   لـ

 ـــل العـــاي  ّلتعـــن    ارٍـــا العـــاو عـــً اىعكـــاس  

ّاٍ  ال ــــــــــــــــــــت   امل ــــــــــــــــــــار ّاةفكـــــــــــــــــــــار   

ــ٘   ــاٛاا امللٍبٔـــــــــــ ّاةٓـــــــــــــدْٓلْجٔاا  ّاالىتنـــــــــــ

ّالعرقٔـــــ٘  ّابـــــآً الـــــت،رياا االوئـــــ٘ ّااـــــارل  

ــا ت      ــ٘   ــ ــاا املختلفــ ــدٚ اجلناعــ ــاا لــ التْجَــ

وقافااَـــــــا ّعادااَـــــــا ّاقالٔـــــــدٍا..ا . فاليتــــــــاو    

ــد  ــرد  ض  ـــ ــٔنا   الـــــد قرا ٕ أىفـــ ــبري  ّالســـ  ـــ

ــْ        ــُ الينـ ــٕ  يف  ْىـ ــلٍ  اللٔنالـ ــ  املـ ــٙ ّفـ علـ

ــ     ــٔ٘  مــــ ــ٘ السٔاســــ ــاىا للتعددٓــــ ــر ا تاــــ اة ثــــ
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ــٕ      ــا ٍّـ ــْعٕ  َـ ــل الـ ــدا قبـ ــ٘  ّلـ ــه اٌ التعددٓـ العلـ

 مْجْدٗ ّقد ٘  قدو ا ىساىٔ٘ ىفسَا. 

 والثا: اعرٓ  التعددٓ٘ السٔاسٔ٘

ــا     ــن عيَـــــ ــ٘ اعـــــ ــ٘ االىكلٔبٓـــــ ــ٘ يف الل،ـــــ التعددٓـــــ

ــ٘ ) (pluralismالكلنـ

(32)

الـــق اعـــو: ا قـــرار      

ــري    ــ٘  ّاشــ ــل اا يف اجملتنــــ  ّالدّلــ ــدد الســ يف اعــ

داللــ٘ ٍـــلِ الكلنــ٘ يف الل،ـــ٘ العر ٔــ٘ أىَـــا م ـــدر    

صـــياعٕ  مـــأ ْ  مـــً الفعـــل عـــدف  عـــددا الشـــٕٛ       

عــــدا : مبعيــــٙ  ســــبتُ ّأ  ــــٔتُ. ّالعــــدد: اســــه      

مــــً العــــد   أقــــٔه مقــــاو امل ــــدر الــــلٖ ٍــــْ معيــــٙ  

رٗا   اٛ  ّالعدٓد: الكث

(33)

 . 

ّالتعددٓـــ٘ اــــأإ ا ــــا  مؤىثــــا  ميســــْ ا   ض اعــــدند   

ّاـــــــأإ م ـــــــدرا  صـــــــياعٔا  مـــــــً اعـــــــدند  ّميـــــــُ: 

ــ٘    ــ٘  ّاعددٓــــــ ــٔ٘  ّالثقافٔــــــ ــ٘ السٔاســــــ التعددٓــــــ

ــا     ــبال  ّذمٍْــــــــ ــ٘ اة ــــــــ ــرا   ّاعددٓــــــــ اة ــــــــ

ــارا   ّاعــــــددا املشــــــك ا :  ادا  ّ ثــــــرا  ّصــــ

 ٗ ا ثــر مـــً ّا ـــد

(34)

.فالتعددٓـــ٘ مـــً  ٔـــ  الل،ـــ٘ 

 ثــــر مــــً ّا ــــد اّ ا ثــــر مــــً     اعــــو : ّجــــْد أ 

ــْل     ــدد اةصـــ ــال اعـــ ــدد  فٔقـــ ــار  ا عـــ هـــــٕٛ  ّ صـــ

ــاا       ــدد ال،آــ ــاٜ   اعــ ــدد ا قــ ــْس  اعــ ــدد اليفــ اعــ

ــط    ــري  لـ ــٔه  ...ّهـ ــدد القـ اعـ

(35)

ــْع٘   ــر  املْسـ . ّاعـ

ٕظ ٓيتـــر   السٔاســـٔ٘ التعددٓـــ٘  أىَـــا مفَـــْوظ لٔنالـــ

اض اجملتنــــــ  علــــــٙ أىــــــُ متكــــــٌْ مــــــً رّا ــــــ       

ا م ــــار  سٔاســــٔ٘  ّهــــري سٔاســــٔ٘ متعــــددٗ   ا   

ــلا     ــعال ٍــــ ــلٍ  أصــــ ــ٘  ّٓــــ ــرّع٘ ّمتفرقــــ مشــــ

ــْل دٌّ    ــت    سمــــ ــدد ّاال ــــ ــرأٖ اض أٌ التعــــ الــــ

ير ـــــــــب ا كـــــــــه ّٓســـــــــاعد علـــــــــٙ  قٔـــــــــ   

املشار ٘ السٔاسٔ٘ ّاْ ٓ  املياف 

(36)

 . 

ّٓعــــر  املفكــــر العر ــــٕ )ســــعد الــــدًٓ ا ــــرأٍه (  

التعددٓـــــ٘ السٔاســـــٔ٘  أىَـــــا: )مشـــــرّعٔ٘ اعـــــدد     

ــْٚ ّا راٛ السٔاســـــٔ٘  ّ ق  َـــــا يف التعـــــآ    القـــ

ّالتعــــــبري عــــــً ىفســــــَا  ّاملشــــــار ٘ يف التــــــأوري  

ــا(  علــــــــــٙ القــــــــــرار السٔاســــــــــٕ يف جمتنعيــــــــ

(37)

 .

ــا     ــٙ اىَـــ ــل علـــ ــٙ اجلنـــ ــد تْر سمٔـــ ــا الـــ ّٓعرفَـــ

)ّجـــــْد أ ـــــبال سٔاســـــٔ٘ خمتلفـــــ٘ يثـــــل قـــــْٚ  

ــ٘     ــٔ٘ متبآيـــــ ــادٓ٘  ّسٔاســـــ ــ٘  ّاقت ـــــ اجتناعٔـــــ

ــل      ــً اجــ ــا مــ ــا  ٔيَــ ــافق فٔنــ ــبال اتيــ ــلِ اة ــ ٍّــ

َٔــــــدا للْصــــــْل عــــــً  ســــــ  الــــــرأٖ العــــــاو  ي

 رٓــــ  الســــل ٘ اض  قٔــــ  مــــا ايــــادٖ  ــــُ الــــط  

ــرام    ــدا  ّ ـــــ ــً أٍـــــ ــبال مـــــ اة ـــــ

(38)

ــد  . ّعرفـــــ

ــراد    ــْل اةفـــــ ــا :  قبـــــ ــٔ٘  أىَـــــ ــ٘ السٔاســـــ التعددٓـــــ

ــار ٘   ــ٘  ــــــةراٛ سٔاســــــٔ٘ متاــــ ّاملؤسســــــاا العامــــ

اعب ٍـــا ٍٔٝـــاا ميتنـــ٘ ايتٔنـــا  ْعٔـــا   ّفٝـــاا      

ــبال سٔاســــٔ٘        ــار معٔيــــ٘  ّا ــ ــداف  عــــً م ــ اــ

الســــــنا   تعاقــــــ   كْمــــــاا اّ   نــــــا اشــــــري اض

ــً      ــل ٘ عـ ــب السـ ــ٘ يف مرا ـ ــه ا تٔارٓـ ــ٘  كـ اىتنـ

ــاا   ــ  االىتخا ـــ  رٓـــ

(39)

ــا:     ــا  اىَـــ ــد أٓاـــ . ّعرفـــ

ــ٘    ــاا ّالقـــــْٚ السٔاســـــٔ٘ املتيافســـ اعـــــدد اجلناعـــ

مـــً أجــــل الفــــْ   ســــل ٘ ا كــــه يف الدّلــــ٘  مبــــا  

ــً  اعــــ٘       ــا مــ ــداّل الســــل ٘ ّاىتقا ــ ــنً اــ ٓاــ

ــ     ــلنٔ٘  فاـ ــ٘ سـ ــرٚ   رٓقـ ــً  سٔاســـٔ٘ اض ا ـ عـ

االعــــرتا   ــــد أدىـــــٙ مــــً ا قــــْ  ّا رٓـــــاا     

االساســـــٔ٘ الـــــق ال زمـــــْ  املســـــاس  َـــــا يف  الـــــ٘ 

اة ل مببد  التداّل السلنٕ للسل ٘ 

(40)

 . 

ــ       ــاٗ اجملتنــ ــٔه  ٔــ ــا:  ايتــ ــد أىَــ ّ ــــللط عرفــ

ــْد     ــرتو ّجـــ ــ٘ مشـــــرت ٘   ـــ ــد عامـــ ــ  قْاعـــ ّفـــ

ــكاٌ يف    ــاا الســــــ ــْ  يف ا اٍــــــ اال ــــــــت   ّالتيــــــ

ــر ال  ــاا  اا اال ـــــــ ــ٘  اجملتنعـــــــ ــع٘  ّ اصـــــــ ْاســـــــ

اجملتنعـــــــاا ا دٓثـــــــ٘     ـــــــتل  اال اٍـــــــاا    

اةٓدّلْجٔــــــ٘ ّالفلســــــفٔ٘ ّالدٓئــــــ٘ 

(41)

.  ّممــــــا 

قٔـــل يف التعددٓـــ٘ السٔاســـٔ٘ أٓاـــا: اىَـــا م ـــ لخم  

ٓعـــــو اّال    االعـــــرتا   ْجـــــْد ايـــــْ  يف جمتنـــــ   

ــنً     ــا  ـ ــاٛ فَٔـ ــر اىتنـ ــدٗ دّاٜـ ــْد عـ ــل ّجـ ــا ٓفاـ مـ

ــْل     ــْ  ّقبـ ــلا التيـ ــرتاو ٍـ ــدٗ  ّا ـ ــ٘ الْا ـ ــا  ا ْٓـ مـ

ٓرتاــــ  علٔــــُ مــــً  ــــ   اّ ا ــــت   يف العقاٜــــد 

ــان ا ٔـــــــــــــاٗ     ــً ّامل ـــــــــــــار ّامنـــــــــــ ّاةلســـــــــــ

ــٔ     ــاد صـ ــاا  ّازمـ ــً وـــه االّلْٓـ ــاا  ّمـ ّاالٍتنامـ

م ٜنــــــ٘ للتعــــــبري عــــــً  لــــــط  رٓــــــ٘ يف ا ــــــار 

مياس  

(42)

 . 

رملـــــ  مـــــً التعرٓفـــــاا يف أعـــــ ِ اٌ التعددٓـــــ٘ 

 السٔاسٔ٘ اراكب علٙ اةسق التالٔ٘:

اة ــــبال السٔاســــٔ٘ مــــً هــــري ا ــــ  يف اكــــًْٓ -1

ــر      ــ٘ ٓيع ــ ــ٘   فالدّلــ ــً الدّلــ ــر مــ ــد ل مباهــ اــ

ّاجبَـــا يف التيتــــٔه القــــاىْىٕ ّاملؤسســــٕ ّأَٝــــ٘  

 اجْاٛ ا رٓ٘ الق  تاجَا التعددٓ٘.

ــدىٕ     -2 ــ  املـــ ــاا اجملتنـــ ــًْٓ مؤسســـ ــ  يف اكـــ ا ـــ

  نً اال ار القاىْىٕ العاو للدّل٘.

االقـــــــرار اجملتنعـــــــٕ علـــــــٙ املســـــــتْٚ الثقـــــــايف -3

ــ٘   االج ــرّعٔ٘ التعددٓـــــــ ــْل مشـــــــ ــاعٕ   قبـــــــ تنـــــــ

 السٔاسٔ٘.
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ــٕ    -4 ــتْٚ املؤسســــ ــٙ املســــ ــٕ علــــ ــرار السٔاســــ االقــــ

للدّلـــــ٘  ا رٓـــــاا العامـــــ٘  مبـــــا فَٔـــــا ا رٓـــــ٘  

 السٔاسٔ٘  ّا رٓ٘ اجملتنعٔ٘.

ــبٗ      ــلِ الر ٔــــ ــاس  اّ ٍــــ ــلا االســــ ــ  ٍــــ  ٌ  قٔــــ

ٓت لــــ  أّال ّقبــــل  ــــل هــــٕٛ: اٌ اســــً الدّلــــ٘   

ــنً      ــر فَٔـــا  ّااـ ــْاىن أّ اعٔـــد اليتـ س ســـ٘ القـ

ــاا   الت بٔــــــــ  الــــــــد قرا ٕ  ّاٌ ٓشــــــــنل الفٝــــــ

االجتناعٔــــــــ٘  افــــــــ٘  فٔعــــــــ   ــــــــا التيتــــــــٔه  

ــلٔه      ــرّرٗ التسـ ــا  ّ ـ ــً  راَٜـ ــبري عـ ــتقل ّالتعـ املسـ

ــاا    ــ  الفٝــــــــ ــرّع٘ ملختلــــــــ ــاا املشــــــــ  ال نْ ــــــــ

ــل ٘     ــْل اض الســــ ــعَٔا للْصــــ ــ٘ يف ســــ االجتناعٔــــ

ــنخم     ــرعٕ ٓســ ــٔه هــ ــ٘ ايتــ ــد متلــ ــٔ٘  ــ السٔاســ

ــرت    ــو اٌ ٓقــ ــلا ٓعــ ــُ. اٌ ٍــ ــللط ّٓقييــ ــْو  ــ ٌ املفَــ

ــه     ــلٖ ٓتســـ ــٕ الـــ ــاملفَْو اللٔنالـــ ــد قرا ٕ  ـــ الـــ

ــبال    ــل اال ــــ ــٔ٘ مثــــ ــاا السٔاســــ ــدد التيتٔنــــ  تعــــ

ّاليقا ــــاا ّميتنــــاا اجملتنــــ  املــــدىٕ ّ اعــــاا  

امل ـــار مبــــا ٓعـــو االقــــرار  تنٔـــ٘ التيــــافق يف    

ــُ     ــا ٓت لبـــــ ــالرأٖ  ّمـــــ ــت    ـــــ ــار ّاال ـــــ امل ـــــ

ــٕ     ــٕ املؤسســ ــار التيتٔنــ ــْفري اال ــ ــً اــ ــ  مــ الْ ــ

 رتاو  التعــــدد ّالتبــــآً ّةآتَنـــــا    الكفٔــــل  ــــا  

ــٔ٘     ّمـــا ٓتاـــنيُ  لـــط مـــً قـــٔه اجتناعٔـــ٘ أساسـ

ــاٜل    ــْد اال ــــــــبال  ّالف ــــــ ــا ّجــــــ ّاعــــــــو أٓاــــــ

ّالتٔـــــاراا السٔاســـــٔ٘ الـــــق يثـــــل  راٛ قٔادااَــــــا     

ّمْاقفَــــا  ّالــــق اَـــــد  للْصــــْل اض الســـــل ٘    

ــ٘ ّ دارٗ الدّلــــــ

(43)

ــٔ٘   ــ٘ السٔاســــــ .   ٌ  فالتعددٓــــــ

فاعلــــ٘ املتيافســـــ٘  ٓشــــرتن فَٔــــا اعـــــدد القــــْٚ ال   

دا ــــل الدّلــــ٘ الْا ــــدٗ   نــــا افــــرتال امكاىٔــــ٘  

ــل ٘     ــ٘ يف الســـ ــ٘ املختلفـــ ــْٚ اجملتنعٔـــ ــاوري القـــ اـــ

ــ  اّ    ــٕ ال اتعــــ ــا  ٍّــــ ــادرٗ عيَــــ ــراراا ال ــــ ّالقــــ

ــرار     ــ٘  ّاالقـ ــال الد قرا ٔـ ــل هٔـ ــا يف  ـ ــٙ  َـ ٓرقـ

ــآ      ــ٘ يف التعـــ ــٔ٘ املختلفـــ ــْٚ السٔاســـ ــ  القـــ  ـــ

ــار ٘    ــا  ّاملشـــــ ــً  ااَـــــ ّالتفاعـــــــل ّالتعـــــــبري عـــــ

ــا   ّا لتــــــــاوري يف القــــــــرار السٔاســــــــٕ يف جمتنعَــــــ

ــيً للتعامــــل       ــا يف ا ــــار مقــ ــٌْ التعددٓــــ٘ ٍيــ ّاكــ

مـــــــ  ٍــــــــلا اال ــــــــت   اّ ايــــــــ     ٔــــــــ  ال  

ــدد ســــــــ م٘    ــرا  عئــــــــ   َٓــــــ ٓتعــــــــْل اض صــــــ

   ٘ اجملتنــــ  ّ قــــاٛ الدّلــــ

(44)

.  كييــــا القــــْل علــــٙ    

ّفــــ  التعرٓفــــاا أعــــ ِ: اٌ ٍيــــاق مثــــ٘ ا اٍــــا       

ٓـــ٘ السٔاســــٔ٘   قٔقٔـــا   ـــن ممارســـ٘  ـــ  التعدد    

ــا; الــــلٖ ٓــــْفر    ّاــــْفر امليــــا  السٔاســــٕ امل ٜــــه  ــ

ــ٘   الاــــــــــناىاا الدســــــــــتْرٓ٘ الكافٔــــــــــ٘ ملنارســــــــ

خمتلــــ  اجلناعــــاا ّالقــــْٚ السٔاســــٔ٘ ّاملَئــــ٘  

ــدٓر  الـــــل ر اٌ دعـــــاٗ       ــلا ا ـــــ . ّمـــــً اجلـــ  ـــ

ــ٘ السٔاســـــٔ٘ ّ ـــــرّرٗ التنتـــــ   كافـــــ٘      التعددٓـــ

ــْا يف     ــد دمعــــ ــٔ٘  قــــ ــ٘ السٔاســــ ــا اا ا رٓــــ امتٔــــ

ــلِ ا  ــبعد  ااـــنن ٍـ ــاٜ  عاملٔـــ٘ أصـ قـــْ  يف ّوـ

مبثا ـــ٘ دســـتْر عـــاملٕ  ـــتكه  لٔـــ٘  ٔـــ  الـــدّل  

 ميَا ا ع ٌ.

 املبع  الثاىٕ

مفَــــــــْو التعددٓــــــــ٘ يف الفكــــــــر العر ــــــــٕ 

 االس مٕ ا دٓ 

ي اكــــــً التعددٓــــــ٘ السٔاســــــٔ٘ مفَْمــــــا  مــــــً        

  ـــــداعاا  اجملـــــال ا اـــــارٖ ا ســـــ مٕ  ٍّــــــٕ     

هــــأىَا هــــأٌ العدٓــــد مــــً املفــــأٍه ّامل ــــ لعاا  

الْافـــــــدٗ  ي اكـــــــً ّلٔـــــــدٗ ا اـــــــارٗ العر ٔـــــــ٘  

مـــــً  -ّ نـــــا  ٔيـــــا  ىفـــــا  -ا ســـــ مٔ٘   ـــــل ٍـــــٕ 

ــدٓ     ــٕ ا ــــ ــٕ ال،ر ــــ ــر السٔاســــ ــباا الفكــــ مراكــــ

ٚ  أــــــاراا  الــــــلٖ اىعكــــــق صــــــداِ يف فكــــــر ّرؤ   

ــ    اٛ    ــٕ اقـــ ــا  ٍّـــ ــدٗ يف مي قتيـــ ــٔ٘ عدٓـــ سٔاســـ

ــا      ــ٘ ابعــ ــ  متبآيــ ــْو مْاقــ ــ لخم أّ املفَــ ــلا امل ــ ٍــ

ــٔ٘ أّ    ــ٘ أّ السٔاســـــــــ ــا اةٓدْٓلْجٔـــــــــ يلفٔااَـــــــــ

 املعرفٔ٘ .

  ٘ ــ ــر رّاد اليَاـــ ــ٘ يف فكـــ ــ٘  اّال: التعددٓـــ ّملعرفـــ

ــكل      ــر  شـ ــ مٕ املعاصـ ــٕ االسـ ــر العر ـ ــ  الفكـ مْقـ

ــٔ٘ ال ــــ   ــ٘ السٔاســ ــٔ٘ التعددٓــ ــٕ   اٛ قاــ ــا جلــ د ليــ

ــٙ      ــق ا تيـــ ــد الـــ ــق  أّ القْاعـــ ــ٘ اةســـ ــً معرفـــ مـــ

ــْل     ــدما ىقـــ ــ٘ عيـــ ــر. يف ا قٔقـــ ــلا الفكـــ ــا ٍـــ علَٔـــ

ــاو    )فكــــــر عر ــــــٕ اســــــ مٕ معاصــــــر( ىكــــــٌْ أمــــ

 هــــكالٔ٘  دٓــــد مأٍــــ٘ ٍــــلا الفكــــر ا ّ بٔعتــــُ  

ــآا      ــ  القاـــــ ــْل خمتلـــــ ــ   ـــــ ــْ متفـــــ ــل ٍـــــ ٍّـــــ

ــٔ٘ ّهــــــري السٔاســــــٔ٘( الــــــق    امل ــــــريٓ٘ )السٔاســــ

ــا     ــ٘. ّق عـ ــ٘ العر ٔـ ــلخم يف البٔٝـ ــر   ا ـ ــلا الفكـ  ٌ ٍـ

ِ  ّ ـــــدٗ       ــد  ــد  ّعفـــ ــعُ مبكـــــاٌ ّا ـــ ــً ّ ـــ ال  كـــ

ــلا      ــاٌ ٍـــ ــد  ـــ ــ   فقـــ ــتْٓ٘ الرت ٔـــ ــ٘ مســـ فكرٓـــ

الفكــــــر ٓقــــــ  يف مْا ــــــ  متعــــــددٗ مــــــً أق ــــــٙ  

الــــــــٔنن  ض أق ــــــــٙ الٔســــــــار  ّ نــــــــا ٓقــــــــْل  

)اجلــــــا رٖ(: ّا ــــــ   ٌ البا ــــــ  ال  كــــــً  ال اٌ 

ــر      ــً الفكــ ــبٛا مــ ــفُ جــ ــال  ْصــ ــ  اٌ اي ــ ٓ  ــ

ــ مٕ   ــٕ االســــ ــٕ العر ــــ ــُ  السٔاســــ ــاٌ رنلتــــ  ــــ

 ــــدا  علــــٙ الد قرا ٔــــ٘  أمــــا   ــــْرٗ صــــرسم٘ 

ــْل     ــت    ـــ ــْد اال ـــ ــنو . ّٓعـــ ــكل  ـــ ــا  شـــ ّامـــ

مفَــــــــْو الد قرا ٔــــــــ٘  ض ّجــــــــْد  هــــــــكالٔاا 
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ــ٘    ــاراا فكرٓــــــ فكرٓــــــــ٘  ــــــــْل دٌّ قبــــــــْل أــــــ

ّسٔاســـــٔ٘ للد قرا ٔـــــ٘ مـــــً  ـــــ ل مَامَـــــا.     

ّاٍــــــه ٍــــــلِ ا هــــــكالٔاا ٓتجســــــد يف ا تنـــــــال     

والتياقا  ن الد قرا ٔ٘ ّا س 

(45)

. 

لقــــــــــد اٍــــــــــته املفكــــــــــرٌّ االســــــــــ مٌْٔ)أار      

ــ٘    ــداٌ العر ٔـــــــ ــ مٕ( يف البلـــــــ ــ   االســـــــ االصـــــــ

ــ٘     ــل  دآــ ــرل  ميــ ــ٘ يف ال،ــ ــاٍرٗ الد قرا ٔــ  التــ

ٔفنا   ا تكـــــا َه  َـــــه يف الع ـــــر ا ـــــدٓ  ّالســـــ

مــــً  ــــ ل ا نلــــ٘ الفرىســــٔ٘ علــــٙ م ــــر ّمــــا  

ا ٍـــــا مـــــً اا ـــــاالا ّا تكا ـــــاا

(46)

  ّ التـــــالٕ 

را ٔــــ٘ يف الــــْ ً العر ــــٕ    فــــاٌ القاــــٔ٘ الد ق  

ــرّ      ــ ل  التـــــ ــً  ـــــ ــا مـــــ ــر  لَٔـــــ ــاٌ ٓيتـــــ  ـــــ

ــا     ــا   ّاٌ  ر َـ ــا يف أّرّ ـ ــق أىتجتَـ ــ٘ الـ التارشمٔـ

أىَـــــا   –عيـــــٙ فٔنـــــا عيـــــاِ    –يف الْاقـــــ  العر ـــــٕ  

ــاالا    ــل اجملــ ــ  يف  ــ ــ  خمتلــ ــد يف ّاقــ  ر ــ

(47)

 .

ــبا    ــ٘ مي ــ ــعٕ رّاد اليَاــ ــاٌ ســ ــ٘  ــ ّيف ا قٔقــ

علــــٙ التعــــر  علــــٙ املبــــادت ّالــــيته ّاملؤسســــاا;  

ــا املنارســــــ٘ الد قرا ٔــــــ٘ يف   الــــــق اقــــــْو علَٔــــ

ال،ــــرل  ّاالســــتفادٗ ميَــــا يف ا ــــْٓر ىتــــه  كــــه 

  ٚ ــْر ــٙ الشـــ ــ٘ علـــ ــْر   قاٜنـــ ــتنرار اجلـــ ــ  اســـ   ييـــ

ــه     ــه ا كـ ــ  ىتـ ــلٖ ٓ بـ ــتبداد  الـ ــ  ّاالسـ ّالتعسـ

يف  ـــــ د العـــــرل ّاملســـــلنن  افـــــ٘. ّقـــــد  ـــــاٌ 

ــد قرا ٕ يف    ــه الــــــ ــيَ  ا كــــــ ــامَه مبــــــ اٍتنــــــ

ــا     ــتن: أّالٍنـــ ــً  آّـــ ــرل مـــ ــه  ال،ـــ ــ٘ فَـــ حماّلـــ

الد قرا ٔــــ٘  ّالتعــــر  علــــٙ اليتــــاو السٔاســــٕ 

ــاىْىٕ الــــلٖ أقامــــُ ال،ــــرل  ّأدٚ  ض ا ــــد      ّالقــ

ــْر ّاالســـتبداد ّ قامـــ٘ مبٓـــد مـــً العـــدل    مـــً اجلـ

ــً      ــ٘ مـ ــ٘ الد قرا ٔـ ــا مقار ـ ــا . ّواىَٔنـ ّا ى ـ

ــْا        ــً  ـ ــْرٚ مـ ــ٘ الشـ ــْرٚ  ّمقار ـ ــادت الشـ مبـ

ــاا   ــ٘  ّ قامــــــــ٘ املؤسســــــ ممارســــــــ٘ الد قرا ٔــــــ

الــــــق  عــــــل الشــــــْرٚ ىتامــــــا ملبمــــــا  ّالــــــيته 

ــ٘     ــرد قٔنــ ــ   ّلــــٔق جمــ ــٙ ارال الْاقــ ــ  علــ ٓ بــ

مرتّ ٘ للْا   اللاإ 

(48)

 . 

لقــد هــَدا البلــداٌ العر ٔــ٘ ميــل القــرٌ التاســ          

ــارٓ       ــدٓه مشــــــ ــادٗ لتقــــــ ــاّالا جــــــ ــر حمــــــ عشــــــ

ــ٘ مـــً املفكـــرًٓ    ىَاـــْٓ٘  دٓثٔـــ٘ قـــدفمَا  اعـ

ــا      ــدو  َــ ــق اقــ ــارٓ  الــ ــٔنا املشــ ــتيريًٓ  ّال ســ املســ

ــ   ً ال َ ـــاّٖ ّالتْىســـٕ  ّ  ــــافاا رّاد    ـــل مـ

ا صـــــــ   ّالتجدٓـــــــد مـــــــً  عـــــــدٍه  اةف،ـــــــاىٕ 

ــارٓ       ــلِ املشـ ــكلد ٍـ ــ  هـ ــْ     ٔـ ــدِ ّالكـ ّعبـ

ــا    ــاو علَٔـ ــٔ٘ الـــق قـ ــر البيـــٙ اةساسـ ّيف ّقـــد مبكـ

الفكـــــــــر العر ـــــــــٕ االســـــــــ مٕ ا ـــــــــدٓ   

(49)

 ٌ  .

التعــــــا ٕ مــــــ   ر ــــــ٘ ال،ــــــرل قــــــاد  ض  لــــــْرٗ 

ــٕ   اَٜــــــ    ــر العر ــــ ــتن يف الفكــــ ــدٗ مدرســــ ا   ّا ــــ

ــا      ــتعارٗ ميَــ ــد  ض االســ ــ٘ ّدعــ ــد  التجر ــ أعجبــ

ــً     ــلرا مــــ ــلبٔا  ّ ــــ ــا  ســــ ــد مْقفــــ ــرٚ ّقفــــ ّأ ــــ

 االدمرار ّراٛ  رّ اا اة ل ميَا .

ــل   ــد  ض أٌ اة ــــــــــ ــ٘ اةّض  ل ــــــــــ اٌ املدرســــــــــ

ــ٘     ــ٘ ا دٓثــ ــاىْىٕ للدّلــ ــٕ ّالقــ ــاو السٔاســ  اليتــ

ال ٓتيــــاقا مــــ  ا ســــ و   ــــل سمقــــ  املثــــل الــــق  

العدالــــــ٘ االجتناعٔــــــ٘    ىــــــادٚ  َــــــا ا ســــــ و يف    

ّ قٔــــــ  ا رٓــــــ٘ ّاملســــــاّاٗ. فا رٓــــــ٘ عيــــــد     

ــاّٖ )   ــ٘ ال َ ــــ ــد   1873 – 1801رفاعــــ ــٕ ا ــــ و( ٍــــ

ــ٘      ــ٘ يف الدّلــــ ــْ  املدىٔــــ ــ٘ للعقــــ ــق العامــــ اةســــ

ا دٓثــــ٘  ٍّــــْ ٓعــــد أّل  ااــــ  عر ــــٕ  ـــــاّل      

اأصــــــٔل فكــــــرٗ ا رٓــــــاا ّا قــــــْ  العامــــــ٘ يف 

ــ٘       ــدٌ ّا رٓـ ــن التنـ ــ   ـ ــ٘  ّر ـ ــ٘ ا دٓثـ الدّلـ

ــل الت ــ٘      فجعــــ ــبال ا رٓــــ ــً أســــ ــببا مــــ ــدٌ ســــ نــــ

ّا رٓـــــــــ٘ هـــــــــر ا مـــــــــً هـــــــــرّن التنـــــــــدٌ     

ّالتقدو

(50)

. 

و( ٓــــرٚ أٌ  1887 – 1810ّ ــــري الــــدًٓ التْىســــٕ )   

الدّلـــــــ٘ الدســـــــتْرٓ٘ الـــــــق ٓقٔنَـــــــا مشـــــــرّعُ  

ــْال      ــً اة ــ ــال مــ ــا  ــ ــْ  فَٔــ ــ  ٕ  ال زمــ ا صــ

ــل     ــً قبـــ ــا مـــ ــراد  َـــ ــل ٘  ّاالىفـــ ــتبداد  الســـ االســـ

ــد     ــدا اقٔٔــــ ــرّرٖ جــــ ــً الاــــ ــرد  ّمــــ ــا ه فــــ   ــــ

ا ـــــــــرفاا ا كــــــــــاو يف الدّلــــــــــ٘ يف القــــــــــْاىن  

ــاٌ     ــْ  ـــ ــٙ لـــ ــدٗ  تـــ ــ٘ املقٔـــ ــا  ٘  ّاةىتنـــ الاـــ

ــل     ــدل  ةٌ العنـــ ــالعله ّالعـــ ــ   ـــ ــا ه ٓت ـــ ا ـــ

ــ      ـــالرأٖ الْا ـــد مـــلمْو ّلـــْ  لـــ  صـــا بُ مـــا  لـ

ــله      ــدا  أٌ ٓسـ ــْ  ا ـ ــار   ّال ٓسـ ــاالا ّاملعـ ــً الكنـ مـ

أمـــــــر املنلكـــــــ٘  ىســـــــاٌ ّا ـــــــد   ٔـــــــ  اكـــــــٌْ  

 ّ ــدِ   ــقاّاَا  ٔـــ ــعاداَا ّهـــ ــل   ســـ ــاٌ أ نـــ ــْ  ـــ لـــ

ــا   ــعَه علنــــ ــ  ّأّســــ ــه عقــــ ــاس ّأرجعَــــ اليــــ

 (51)

 .

ــا     ــدِ ي ٓكْىـ ــد عبـ ــاىٕ ّحمنـ ــدًٓ اةف،ـ ــال الـ ّ ـ

جمـــــرد م ـــــلعن دٓـــــين فعســـــ    ـــــل  اىـــــا      

ــٕ      ــه سٔاســــ ــا ٍــــ ــاعلن  سمر َنــــ ــٔن فــــ سٔاســــ

ــد     ــْ   ـــــــ ــتَد  الْقـــــــ ــٕ ٓســـــــ ــالٕ أممـــــــ ىاـــــــ

ــد االســــتبداد الــــدا لٕ   )االســــتعنار( اةجــــي  ّ ــ

( ٍــــــــْ 1897-1838للعكــــــــاو. ّ ــــــــاٌ اةف،ــــــــاىٕ )

مَيـــدس املر لــــ٘ السٔاســــٔ٘ فٔنـــا  ــــاٌ حمنــــد   

ــاٌ      ــارِ. ّ ــــ ــا ةفكــــ ــُ ّ اابــــ ــلا  لــــ ــدِ النٔــــ عبــــ

اةف،ـــــــــــاىٕ ٓيتـــــــــــر  ض ا رٓـــــــــــ٘  قاـــــــــــٔ٘ 
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ــال     ــُ هٔـــ ــتبداد  أىـــ ــه االســـ ــْ ٓفَـــ ــتبداد  فَـــ ل ســـ

ــتْر      ــه  الدسـ ــد ا كـ ــدو اقٔـ ــْرٚ  ّعـ ــدل ّالشـ العـ

ــً      ــب د عــ ــه الــ ــ٘ يف  كــ ــراق اةمــ ــأٌ  هــ ــرٚ  ــ ّٓــ

عــــً اةمــــ٘ ٍــــْ   رٓــــ  الشــــْرٚ  ّاىتخــــال ىــــْال

البدٓل  لا ا ال ّالع   لللط الداٛ

(52)

. 

ــُ      ــارِ ّمْاقفــ ــل أفكــ ــ ل  لٔــ ــً  ــ ــاىٕ ّمــ اةف،ــ

ٓتاـــخم اىـــُ مـــ   قامـــ٘ ســـل ٘ مدىٔـــ٘ د قرا ٔـــ٘ 

اســـــتند هـــــرعٔ٘ ّجْدٍـــــا مـــــً  ـــــ ل  فا َـــــا 

ــكل     ــع  اشــ ــ . ّاٌ  رادٗ الشــ ــار اجملتنــ ــٙ م ــ علــ

القـــْٗ الـــق  اـــ   ـــا ٍـــلِ الســـل ٘. ّعلٔـــُ ٍـــْ   

ــٔه الســـ  ــ٘  ّي   ٓقـ ــً  رادٗ اةمـ ــاس مـ ــٙ أسـ ل ٘ علـ

ــٔل       ــا  أّ اأصـــــ ــو  ـــــ ــاس دٓـــــ ــً أســـــ ــ  عـــــ ٓبعـــــ

لشـــــــرعٔتَا

 (53)

ــدِ)  ــد عبـــــ ــاّل حمنـــــ -1849. ّسمـــــ

( جاٍــــــدا  أٌ ٓثبــــــد أٌ ا ســــــ و ال ٓتعــــــارال  1905

مــ  العقــل ّالعلــه ّاملدىٔــ٘  ّلــٔق  ــد التســامخم       

ّ رٓــــ٘ الــــرأٖ  ــــل ٍــــْ أ ثــــر اســــاحما مقارىــــ٘  

ــا ف      ــرٚ  مبـــ ــدٓاىاا اة ـــ ــً الـــ ــريِ مـــ ــ  هـــ ــا مـــ َٔـــ

ــُ    ــا  ـــــاّل هـــــر ُ يف  تا ـــ املســـــٔعٔ٘  ٍّـــــلا مـــ

ــْ ٓـــــرٚ اٌ ا ســـــ و    )ا ســـــ و ّالي ـــــراىٔ٘(. فَـــ

ــتكٌْ       ــدا   ّسـ ــ٘ أ ـ ــبٔل املدىٔـ ــرٗ يف سـ ــ  عثـ ــً ٓقـ لـ

ــا      ــُ ّعرفَــ ــٙ عرفتــ ــُ  متــ ــا ٘ معــ ــ٘ مت ــ املدىٔــ

أٍلـــــُ ّاٌ  ـــــْد املســـــلنن علـــــ٘ اـــــبّل 

(54)

.  أمـــــا 

و( فٔـــــأإ  1902 – 1854عبـــــد الـــــرةً الكـــــْا   )

ــْ  اال ــ٘ املْ ــــــــْعاا   مْ ــــــ ســــــــتبداد يف مقدمــــــ

اةساســـــٔ٘ الـــــق عاجلَـــــا يف مؤلفااـــــُ     رأٚ أٌ    

ــلنن     ــ  املسـ ــاس يف  لـ ــب  أسـ ــْ سـ ــتبداد:  ٍـ االسـ

عنْمــــا  ّالعــــرل   ْصــــا. ّاٌ االســــتبداد علــــ٘     

العلـــــل الـــــق اســـــب  االذم ـــــان  ةىـــــُ مـــــدعاٗ      

ــ       ــٙ خمتلــ ــتبداد علــ ــْر. ّل ســ ــ  ّالق ــ للتخلــ

ســـــلبٔ٘  أىْاعـــــُ الفردٓـــــ٘ ّاجلناعٔـــــ٘ اىعكاســـــاا 

علــــٙ هــــتٙ املرافــــ  ا ٔاأــــ٘ العامــــ٘. ّعيــــدِ  ٌ  

ــٔ٘  ّاٌ    ــ٘ السٔاســـ ــٕ ا رٓـــ ــْدٗ ٍـــ ــ٘ املفقـــ العامٔـــ

البلٔ٘ ٍٕ فقدىا ا رٓ٘ 

(55)

 . 

ــْا         ــرّاد أٌ ٓؤسسـ ــرٌّ الـ ــؤالٛ املفكـ ــاّل ٍـ ــد  ـ لقـ

ملر لــــ٘ جدٓــــدٗ يف  ٔــــاٗ العــــرل املســــلنن اأ ــــل 

 ا ســــباٌ ّجــــْد مبــــادت مشــــرت ٘  ــــن الــــرتا   

ٔه الـــــــق اـــــــؤمً  َـــــــا الـــــــيته ا ســـــــ مٕ ّالقـــــــ

ــبعَه      ــً اــ ــؤالٛ ّمــ ــرٚ ٍــ ــ٘. ّٓــ ــٔ٘ ال،ر ٔــ السٔاســ

ــ   يف    ــْ  ا صــــ ـــْا مبْ ــــ ــلًٓ اٍتنــــــــــــ ــً الــــ مــــ

دٓئـــا   ســـ مٔا    –الـــب د العر ٔـــ٘ أٌ ٍيـــاق اراوـــا     

ــ٘     ــ  ّاةىتنــ ــْاٍر اجملتنــ ــْل  ــ ــراٛ  ــ ــ  الثــ ّاســ

السٔاســـــٔ٘. ّمـــــا  لفـــــُ ليـــــا املفكـــــرٌّ املســـــلنٌْ  

ــارا ٕ    ــل )الفـــــــ ــل مثـــــــ ــدٌّ   اةّاٜـــــــ ــً  لـــــــ ّا ـــــــ

ّاملــــاّردٖ  ّال،بالــــٕ( قــــد أوــــرٚ الــــرتا  العر ــــٕ  

ا ســــــ مٕ  أد ٔــــــاا  اىــــــد معٔيــــــا ال ٓياــــــ    

ــاعٕ  يف   ــأٌ السٔاســــــٕ ّاالجتنــــ للنَــــــتنن  الشــــ

ــ مٔ٘    ــ٘ ا ســــــ ــب د العر ٔــــــ الــــــ

(56)

ــ٘  . ّامل  تــــــ

ــٌْ     ــدأّا ٓكتبـ ــرل  ـ ــرًٓ العـ ــا  ٌ املفكـ ــٔ٘ ٍيـ اةساسـ

ــه يف    ــ٘ ا كـــ ــ٘ ّأىتنـــ ــْاٍر االجتناعٔـــ عـــــً التـــ

را ــــــل التارشمٔــــــ٘ الــــــق  اىــــــد  ــــــدأ فَٔـــــــا      امل

ــ مٔ٘ يف اجلنـــْد      ــٕ ّالدّلـــ٘ ا سـ ــ  العر ـ اجملتنـ

ــ       ــرٌ الرا ــ ــً القــ ــدٛا  مــ ــل ا تــ ــار ّالتعلــ ّاالذمســ

ا جـــــــرٖ  ٍَّـــــــه  ـــــــللط علـــــــٙ العكـــــــق مـــــــً  

املفكـــــرًٓ اةّرّ ـــــن الـــــلًٓ ســـــبقد أّ ّا بـــــد   

 تا ـــــااَه  َـــــلا اي ـــــْ  مرا ـــــل ال ـــــعْد     

 ــــا ا دٓثــــ٘ التــــارشمٕ للدّلــــ٘ ّاجملتنــــ  يف أّرّ

ــٔ دٖ.    ــر املـــ أٖ  ـــــدٛا  مـــــً القـــــرٌ ايـــــامق عشـــ

 اصـــــ٘ ّاٌ القـــــٔه ا ســـــ مٔ٘ ّاملبـــــادت العامـــــ٘; 

ــد الشـــــرٓع٘        ــاو ملقاصـــ ـــثل اال ـــــار العـــ ــق يــــ الـــ

ــ٘       ــٔ٘ ال،ر ٔـ ــيته السٔاسـ ــا  للـ ــل أساسـ ــد يثـ  اىـ

ــرتا       ــا  يف الـ ــا قْٓـ ــا أساسـ ــد  ـ ــ٘  ـ ــا التعددٓـ ّميَـ

ا س مٕ

(57)

  . 

ــ     ــْ  البعـــــ ــ  مْ ـــــ ــا شمـــــ ــ٘  ّفٔنـــــ )التعددٓـــــ

السٔاســــــــٔ٘( ٓــــــــلٍ  العدٓــــــــد مــــــــً البــــــــا ثن  

ّاملتخ  ـــــن  ض أٌ التعددٓـــــ٘ مبعياٍـــــا العــــــاو    

ــب  ةٌ    ــ٘ ا ســـــ مٔ٘ مفَـــــْو متنٔـــ ــا يف الرؤٓـــ  ـــ

ــو    ــرٚ اعـــــــــ ــفاا اة ـــــــــ ــ٘ يف الفلســـــــــ التعددٓـــــــــ

اال ـــــــت   ّاالجتَـــــــاداا املتعـــــــددٗ دٌّ ســـــــق  

ــ٘ اتســــ        ــلِ التعددٓــ ــلا اال ــــت    ٍّــ ــه ٍــ سمكــ

ّ ـــــل االجتَـــــاداا. أمـــــا  لكـــــل ا راٛ ّالفلســـــفاا

التعددٓــــــ٘ يف الرؤٓــــــ٘ ا ســــــ مٔ٘ فَــــــٕ التيــــــْ  

ّالتنـــــــآب ّاال ـــــــت   يف   ـــــــار الْ ـــــــدٗ.    أٌ 

ــٕ ارال    ٍيــــاق يف الرؤٓــــ٘ ا ســــ مٔ٘ مســــا ٘ ٍــ

مشــــــرت ٘  نــــــ   ــــــل أــــــاراا اةمــــــ٘  أٖ أٌ 

ــٕ     ــت    ٍّـــ ــ٘ ّاال ـــ ــا اا للتعددٓـــ ــاق مســـ ٍيـــ

لٔســـــد م لقـــــ٘ دٌّ  ـــــدّد  ّ منـــــا ٍـــــٕ ايـــــْ       

ت   يف   ار ّ دٗ اةمّ٘يآب ّا 

(58)

. 

لقــد  ــاّل ٍــؤالٛ الــرّاد التأســٔق ملســار سٔاســـٕ       

ــلنن ٓأ ـــــــل يف      ــاٗ العـــــــرل املســـــ ــد يف  ٔـــــ جدٓـــــ

ــلاا    ــادت مشـــــرت ٘  ـــــن الـــ ــْد مبـــ ــار ّجـــ االعتبـــ

ــيته      ــا الــــ ــؤمً  َــــ ــق اــــ ــٔه الــــ ــ مٔ٘ ّالقــــ االســــ

ٓنـــــبن ليـــــا أٌ   ال،ر ٔـــــ٘. ٍّـــــلا اةمـــــر  ـــــد  ااـــــُ 

ــل    ــْ فعـــــ ــر السٔاســـــــٕ العر ـــــــٕ ٍـــــ اـــــــأرٓس الفكـــــ
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ــر   ــلًٓ  ــــ ــرّاد الــــ ــتنرار  الٌ الــــ ــر اســــ  ّا يف ع ــــ

اليَاــــــ٘ جــــــاؤّا    ــــــافاا علــــــٙ ما لفــــــُ ليــــــا  

الرعٔــــــل اةّل أمثــــــال الفــــــارا ٕ ّ  ــــــً  لــــــدٌّ  

 ّاملاّردٖ ّال،بالٕ. 

يف الْاقـــــ  ي ٓعـــــر  الفكـــــر العر ـــــٕ ا ســـــ مٕ   

ــ٘ العر ٔـــــــــ٘ م ـــــــــ لخم    ــر اليَاـــــــ قبـــــــــل ع ـــــــ

ــ لعاا    ــأٌ امل ــ ــأىَا هــ ــٔ٘( هــ ــ٘ السٔاســ )التعددٓــ

ــا   االجتناعٔــــ٘ ّالسٔاســــٔ٘ اة ــــرٚ. ّلكــــً ّ نــ

عرفيـــــــا اٌ مفكـــــــرٖ ع ـــــــر ا صـــــــ   ّ ـــــــعْا  

مقار ــــ٘ جــــادٗ  ــــن )الشــــْرٚ( ّ)الد قرا ٔــــ٘(   

ــْد     ــٙ ّجـــــ ــٍْرٖ علـــــ ــكل جـــــ ــْو  شـــــ ّالـــــــق اقـــــ

ــ٘ السٔاســــــــٔ٘ : التعددٓــــــــ٘ ا ب ٔــــــــ٘     )التعددٓــــــ

ــدأ     ــ و مبـــ ــْرٚ يف ا ســـ ــرأٖ(. ّالشـــ ــ٘ الـــ ّاعددٓـــ

أصــــــٔل ّجــــــٍْرٖ يف اليتــــــاو ا ســــــ مٕ ىــــــ   

ــُ القـــــر ٌ ّالســـــي٘ اليبْٓـــــ٘ امل َـــــرٗ  قـــــال       علٔـــ

ًف﴿اعــاض  َ ْه اْســتفجفا نْا ّفالَّــل ٓ ٗ  ّفأ ق ــامنْا ل ــرفِ   ال َّــل ا

ٍن ٌف    ّفأ ْمــرن ٓنْيف قتــْ ٍنْه  ّفم نَّــا رف فقميفــا َنْه  ْٔــيف  ﴾ْه هنــْرفٚ  ف
(59)

ٍ٘ ف ب نفـــا ﴿. ّيف ىـــ    ـــر   ًف  رفْ نفـــ ُ  ِمـــ  ل يـــدف  الّلـــ

ــْه َن ْْ ل  ــ ــا   تيــدف ّفل  ــٔ   ف ّت ــ   ه ل  ــْام المق لم ًْ ال ىف اُّ ــ  م 

ْْ َنهْ  ف ـــاْع ن  ل ـــط   ف َنـــهْ  ّفاْســـتفْ،ف رْ  عفـــْي ٍنْه ل  ّ ْر  ّفهفــــا

ــ   فا اة ْمــر  ف ــٕ ُف    ف  ــ َّ الّل     ُ ــ ْف َّــْل عفل ــٙ الّل عفبفْمــدف ف تف

ْف ِّل نف  ﴾ٓنع  ُّ المننتف
(60)

 . 

ــار ّرد عــــــً الــــــي     ــلٙ اهلل ّيف  عــــــا ا وــــ )صــــ

)اســــتعٔيْا علــــٙ أمــــْر ه القــــْل: علٔــــُ ّســــله(

 املشـــاّرٗ(

(61)

ــا  .  ّقْلـــُ صـــلٙ اهلل علٔـــ٘ ّســـله )مـ

ــار(     ــً استشـ ــدو مـ ــتخار ّال ىـ ــً اسـ ــال مـ  ـ

(62)

 ٌ  .

ا ســ و عــدف الشــْرٚ مــيَ   ٔــاٗ أىســاىٕ  فاــ         

ــه. ّاٌ     ــاو ا كــــ ــرّرٓ٘ يف ىتــــ ــا  ــــ ــً  ْىَــــ عــــ

ــٙ مـــــدار العَـــــد       ــ٘ ا كـــــه ا ســـــ مٕ علـــ  بٔعـــ

ــدًٓ      ــاٛ الراهـــ ــ٘ ايلفـــ ــه  قبـــ ــً وـــ ــْٖ  ّمـــ اليبـــ

  ٘ ــ   ـــــاٌ  كنـــــا هـــــْرٓا  علـــــٙ الـــــرهه مـــــً ميبلـــ

الرســـْل )صــــلٙ اهلل علٔـــُ ّســــله(  ـــن أصــــعا ُ     

ــاٛ الراهـــدًٓ  ـــن عنـــْو ال ـــعا ٘    ّمكاىـــ٘ ايلفـ

)ر ـــٕ اهلل عـــيَه( 

(63)

. ّاٌ اشـــرٓ  الشـــْرٚ قـــاٜه   

 لااـــُ علــــٙ جلــــ  امل ــــلع٘ ّدرٛ املفســــدٗ   نــــا  

ــَا      ــرٓع٘  لــ ــ و )الشــ ــد الســ ــً عبــ ــب  ــ ــْل العــ ٓقــ

ــا  ـــــدرٛ مفاســـــد أّ جلـــــ  م ـــــار(.   ى ـــــاٜخم   أمـــ

ّاياــــــ   فكــــــرٗ مقاصــــــد   ّالشــــــْرٚ اــــــت  ه  

الشـــــرٓع٘ الكلٔـــــ٘ أّ  ـــــا ع قـــــ٘ ّؤقـــــ٘ ال ـــــل٘ 

 الاـــــرّراا اينـــــق الـــــق اياّ ـــــا اةصـــــْلٌْٔ 

ــٕ يف     ــً ال بٔعـ ــاٌ  ا  مـ ــ٘ ّالبٔـ ــل ّالدراسـ  التعلٔـ

ــق      ــرّراا اينــ ــ  الاــ ــْرٖ أٌ  قــ ــاو وــ أٖ ىتــ

ّاٌ  فــــــــ  لعنْمَــــــــا  ٍّــــــــلا لــــــــٔق  اصــــــــا 

ــه       ــنل هريٍــ ــل ٓشــ ــد    ــ ــٙ التعدٓــ ــلنن علــ  املســ

ــد الســـــــ و: )   ّعلـــــــٙ اْ ــب ا ـــــــً عبـــــ ــٔ  العـــــ صـــــ

ّ ــــللط اافقــــد الشــــراٜ  علــــٙ  ــــرٓه الــــدماٛ   

ــل     ــٔل اةفاــ ــٙ   ــ ــراال  ّعلــ ــْال ّا عــ ّاةمــ

فاةفاـــل مـــً اةقـــْال ّا عنـــال( 

(64)

. أمـــا اعرٓـــ  

ــْرٚ:  ــت    الـــــرأٖ     -الشـــ ــْرٚ اعـــــو : اســـ ّالشـــ

ــرل    ــل  ض اقـــــ ــُ  للتْصـــــ ــً  ّٖ ايـــــــنٗ فٔـــــ مـــــ

مــــً اةمــــْر  ض ا ــــ   ٍّــــٕ فعلــــٙ  اــــه الفــــاٛ  

ــريٗ      ــٙ ايـ ــر علـ ــرال اةمـ ــْرا :   ا عـ ــْر هـ ــار ٓشـ هـ

    ُ ــ ــه املــــراد ميــ ــارًٓ(  تــــٙ ٓعلــ )أٖ املختــ

(65)

. لقــــد 

ــله( ٓشـــــاّر       ــلٙ اهلل علٔـــــُ ّســـ ــاٌ الـــــي  )صـــ  ـــ

ــرّل     ــار ا ــ ــ٘ مب ــ ــْر املتعلقــ ــعا ُ يف اةمــ أصــ

ــد     ــً عيـ ــ٘ مـ ــا ميبلـ ــاو ةىَـ ــاّرٍه يف اة كـ ّي ٓشـ

ــدل       ــرال  ّاليـ ــً الفـ ــاو: مـ ــ  ا  كـ ــٙ  ٔـ اهلل علـ

ِ  ّاملبـــــــا   ّا ـــــــراو  فأمـــــــا ال ـــــــعا ٘  ّاملكـــــــرّ

فكــــاىْا ٓشــــاّرٌّ يف اة كــــاو  ّٓســــتيب ْىَا مــــً 

الكتـــال ّالســـي٘  ّٓـــدل اةمـــر  املشـــاّرٗ علـــٙ اىَـــا  

ــ٘:      ــ٘ ّالدىْٔٓـــــ ــآا الدٓئـــــ ــل القاـــــ ــنل  ـــــ اشـــــ

ــادٓ٘   ــ٘ ّاالقت ــــــــــــ ــٔ٘ ّاالجتناعٔــــــــــــ السٔاســــــــــــ

ــا ي     ــ٘  فٔنــــ ــ٘ ّا جرأٜــــ ــ٘ ّالتيتٔنٔــــ ّالثقافٔــــ

ل٘ٓرد  ُ ى  اشرٓعٕ ّا خم الدال

(66)

. 

ــا      ــا: يف معيـــــــٙ الشـــــــْرٚ ّع قتَـــــ واىٔـــــ

 مبفَْو الد قرا ٔ٘ 

ــالفكر السٔاســــٕ ا ســــ مٕ    يف الْاقــــ  اٌ املَــــته  ــ

زمــد جــدال  ّاســعا  ٓــدّر  ــْل ٍــلا املفَــْو  ّجــل        

ــد      ــا   ا  اىــ ــؤال فٔنــ ــً الســ ــأ عــ ــدل ىشــ ــلا اجلــ ٍــ

ــد يف      ــا ا ال ْٓجـــ ــ٘  ّملـــ ــ٘ أّ معلنـــ ــْرٚ ملبمـــ الشـــ

ــكل حمـــ     ــُ هـ ــر اارشمـ ــٙ مـ ــ و علـ ــخم ا سـ دد ّّا ـ

 للشْرٚ ا

يف ا قٔقـــــ٘ ٍيـــــاق رأٓـــــاٌ للعلنـــــاٛ يف معـــــرال  

ا جا ــــ٘ علــــٙ ٍــــلا الســــؤال: الــــرأٖ اةّل ٓــــلٍ    

ــا ي ٓيـــبل      ــْرٚ فٔنـ ــاد  ٌ الشـ ــعا ُ اض االعتقـ أصـ

ــدّ       ــاٛ العـ ــد لقـ ــرل ّعيـ ــد ا ـ ــٕ   يف مكآـ ــُ ّ ـ فٔـ

ــ٘    ــاا ا دارٓــــــــ ّذمــــــــــْ  لــــــــــط مــــــــــً التيتٔنــــــــ

ــ٘ أّ   ّا جرأٜـــــــــ٘  عفْٓـــــــــ٘  اىـــــــــد أّ  تنٔـــــــ

ــ ــا     ا تٔارٓــــ ــْس ّ  اىــــ ــا   لليفــــ ــط ايتٔنــــ ٘  ّ لــــ

  ً ــدٓ ــٙ الــ ــا علــ ــدار ّاألفــ  اةقــ

(67)

ــُ   ــتيادا  لقْلــ . اســ

ْف َّــــــلْ  عفبفْمــــــدف  ف ــــــ   فا ﴿اعــــــاض: ٙ  ف تف ُ    عفل ــــــ اللَّــــــ
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َّ ُف    ــ ــ ُّ اللَّـــ ْف ِّل نف ٓنع ـــ ــ  ﴾المننتفـــ
(68)

ــً   ــبو مـــ . ّالعـــ

ا ـــــــــا ه: قـــــــــد ٓكـــــــــٌْ علـــــــــٙ رأٓـــــــــُ أّ رأٖ     

ــاس     ــار اليــ ــن استشــ ــر  ــ ــا  كــ ــارًٓ ّةٌ أ ــ املستشــ

ــ٘ املســــــلنن    ــ٘ املراــــــدًٓ   ي ٓــــــر هالبٔــــ مبعار ــــ

ّمــيَه عنـــر قتـــا ه   ّأ ـــل ا ــْ  كـــر  رأٓـــُ الـــلٖ   

)ّاهلل لـــْ ي ٓفـــر   ـــن ال ـــ ٗ ّالب ـــاٗ  قـــاٜ  : 

ميعـــــْىٕ عقـــــاال   ـــــاىْا ٓؤدّىـــــُ لرســـــْل اهلل       

ــ  ار تَه علٔــــــــ٘ ـــــ

 (69)

ّ ٍــــــــ    ــــــــرٌّ:  ض أٌ  

الشــــْرٚ ّاجبــــ٘  ٍّــــْ الــــراجخم املتفــــ  مــــ  مبــــدأ  

ــاٜر   ــاىٔ٘ ّاملشـــــــار ٘ السٔاســـــــٔ٘ يف م ـــــ ا ىســـــ

ــ٘      ــرأٖ أ ثرٓــ ــا   ــ ــا ه ملبمــ ــٌْ ا ــ ــ٘ فٔكــ اةمــ

ــ         ــد عنــــ ــل ّالعقــــ ــل ا ــــ ــً أٍــــ ــارًٓ مــــ املستشــــ

 اةّامر القر ىٔ٘  الشْرٚ

 (70)

. 

ــْل الـــراجخم يف  لـــط  نـــا ٓـــرٚ )ال ـــ        ٕ( ّالقـ

اٌ الشـــــْرٚ ّاجبـــــ٘  ـــــاليتر  ض  بٔعـــــ٘ ا كـــــه  

يف ا ســــــــ و  ّاٌ قْاعــــــــد السٔاســــــــ٘ الشــــــــرعٔ٘  

ــْر      ــٔنا يف أمـ ــالرأٖ  ال سـ ــراد  ـ ــدو االىفـ ــتلبو عـ اسـ

املســـلنن عامـــ٘. فــــ  ا  اىـــد الشـــْرٚ ّاجبــــ٘ يف     

ــْو    ــله( املع ـ ــلٙ اهلل علٔـــ٘ ّسـ  ـــ  رســـْل اهلل )صـ

ــٕ يف هــــأٌ ســــاٜر أٜنــــ٘        ــلٖ ٓــــْ ٙ  لٔــــُ   فَــ الــ

 ــــال أّض  وــــه  ٌ الشــــْرٚ ّاجبــــ٘   املســــلنن مــــً

ــه    ــا  يف علـــــ ــد ّدالالا اةلفـــــ ــاٛ علـــــــٙ قْاعـــــ  يـــــ

ٍنهْ  ﴿أصــْل الفقــُ ففــٕ قْلـــُ اعــاض :      ّ ْر  ف ـــٕ ّفهفــا

اشــــري لفتــــ٘ )ّهــــاّرٍه(  ض الْجــــْل      ﴾ اة ْمــــر  

ــ٘ اةمـــــر عيـــــد اةصـــــْلٔن اي ـــــر       ةٌ  قٔقـــ

 ض الْجـــــْل مـــــا ي ا ـــــرفَا قرٓيـــــ٘  ّلـــــٔق يف  

    لطالقر ٌ ّالسي٘ ما ٓشري  

(71)

 . 

ــدأ الشـــْرٚ يف       ــال٘ مبـ ــتدالل علـــٙ أصـ ــً االسـ  كـ

ــدٗ     ــا قاعـــ ــ مٕ  ض  ْىَـــ ــاو ا ســـ ــل اليتـــ جمنـــ

 كـــــــً التأســـــــٔق علَٔـــــــا للتأصـــــــٔل الشـــــــرعٕ  

ــق اعــــو يف      ــ٘ السٔاســــٔ٘( ّالــ ــ لخم )التعددٓــ مل ــ

أٍـــه مقاصـــدٍا أىَـــا ىقٔاـــ٘ االســـتبداد ّاالىفـــراد  

 ـــــالرأٖ. ّ كـــــً القـــــْل  ٌ الشـــــْرٚ اشـــــري  ض     

لدالالا عدد مً ا

(72)

: 

ٓكــــرِ ا ســــ و  رٍــــا هــــدٓدا  االســــتبداد     - 1

ــدد    ــُ ٓفــــرن  قــــْ  ا  ــــرًٓ  ّسمــ  ــــالرأٖ: ةىــ

  رامتَه ّّجْدٍه. 

ــً    -2 ــه عـــ ــا ه  ٌ سمكـــ ــ و للعـــ ــنخم ا ســـ ال ٓســـ

ٍـــْٚ  أّ أٌ سمكـــه  كنـــا م لقـــا فـــللط ال ٓـــأإ      

  ري.

ــاٛ    -3  ــا ه االلتجــ ــٙ ا ــ ــ  علــ ــ و ّاٌ اّجــ ا ســ

ــْ مبـــيَ  ا ـــا ه ّ ـــ  اشـــرٓ      ض الشـــْرٚ فَـ

ــلٕ ٓلـــــــــبو ا كـــــــــاو      ــاو  ـــــــــا  افاـــــــ أّ ىتـــــــ

 مبقتأاا اة ل  رأٖ معن مبساٜل معٔي٘.

ــاٜل   -4 ــْر ّسـ ــْر الع ـــر ّاعقـــدِ ّا ـ ىتٔجـــ٘ لت ـ

ــْٚ      ــا ه سـ ــاو ا ـ ــ  أمـ ــاا ي ٓبـ ــ٘ ّاملعلْمـ املعرفـ

اا  ل ٍتـــــداٛ  ض التشـــــاّر ّابـــــادل ا راٛ ّايـــــن

 ارهد اةمْر. 

ــباو   -5 ــرٓ٘ ّااللتـــــــ ــر للبشـــــــ ــق املعاصـــــــ  ٌ ا ـــــــ

 قــــــــْ  ا ىســــــــاٌ ٓفــــــــرال علــــــــٙ ا ــــــــا ه  

ــارٓ٘      ــالق االستشـــــــ ــ٘  اجملـــــــ ــ٘ العيآـــــــ ّالدّلـــــــ

ّ املؤسســــاا املختلفــــ٘  ض  ــــثَه يف ةــــل أعبــــاٛ  

ــْ      ــلٖ ٍـ ــاا الـ ــ٘ املؤسسـ ــاٛ دّلـ ــل  يـ ــ٘  ّا تنـ الدّلـ

 سفر الدّل٘ ا دٓث٘.

ــل  ٌ ال      ــْرٚ  ّلكــــً ٍــ ــٙ ّجــــْل الشــ تــــدلٔل علــ

يف اليتــــــــاو السٔاســــــــٕ االجتنــــــــاعٕ ا ســــــــ مٕ 

ــٔ٘ا. يف     ــ٘ السٔاسـ ــدأ التعددٓـ ــٔل ملبـ ــن يف التأصـ ٓعـ

ــرٗ      ــاراا أّ دالالا مباهـ ــً  هـ ــ  عـ ــ٘ البعـ ا قٔقـ

لـــــٔق  ـــــاةمر الٔســـــري  ّمرجـــــ   لـــــط ٓعـــــْد اض  

ــ٘ ّالتبــــآً  ــــن  مــــً    ا ــــت   اة ميــــ٘ ّاةمكيــ

ــأٍه   ــْٛ املفــ ــرٗ يف معــــن يف ا ســــ و  ّىشــ املعاصــ

ال،ـــــرل. هـــــري اٌ ٍيـــــاق مـــــً ٓعتقـــــد  ٌ )ّؤقـــــ٘   

ــ٘     ــلٙ اهلل علٔــ ــْل صــ ــعَا الرســ ــق ّ ــ ــ٘( الــ املدٓيــ

ــ٘     ــ٘ يف املدٓيـــــ ــؤٌّ العامـــــ ــٔه الشـــــ ــله لتيتـــــ ّســـــ

ــٙ     ــه علــ ــلنن ّهريٍــ ــن املســ ــاا  ــ ــيته الع قــ ّاــ

أســــاس مــــا ٓعــــر  الٔــــْو )مببــــدأ املْا يــــ٘( ٍــــْ       

ــدّرِ       ــرتا   ـ ــر ّاالعـ ــْل ا  ـ ــرٗ لقبـ ــارٗ مباهـ  هـ

ــار تُ  ٘  ّمشـــــ ــ٘ للندٓيـــــــ يف ا ٔـــــــاٗ العامـــــ

(73)

 .

ّاعــــد ٍــــلِ الْؤقــــ٘ ا ــــر   ٓاــــا  مبكــــر للكٔــــاٌ   

ــُ        ــادت الـــــق  كنـــ ــٕ ا ســـــ مٕ ّاملبـــ السٔاســـ

ــْن    ــا اي ــــــ ــتنق مــــــــً    ــــــ ــً أٌ ىلــــــ  كــــــ

ــٕ     ــر السٔاسـ ــه الفكـ ــرا يف معتـ ــق أوـ ــ٘ الـ العرٓاـ

ــدرا      ــق صـ ــادت الـ ــه املبـ ــ .  ٌ أٍـ ــ مٕ ال  ـ ا سـ

ــُ  عـــً الرســـْل صـــلٙ اهلل علٔـــُ ّســـله  عـــد   ٍجراـ

و( ما ٓلٕ 624 – 622 ض املدٓي٘ )

(74)

 : 

 املؤميٌْ ّ َّٓه ٓكْىٌْ أم٘ ّا دٗ.-1
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ــٌْ    -2 ــ٘  ٓكــــ ــً اةمــــ ــه مــــ ــريٗ  أّ قســــ ــل عشــــ  ــــ

 مسؤّال  عً سلْق أعااُٜ جيأٜا  ّاعْٓأا  .

ــٙ   -3 ــاٛ علـ ــبٔل القاـ ــامً اةمـــ٘  كـــل  يف سـ اتاـ

اجلــــراٜه ّاملعاصــــٕ   تــــٙ   ا  ــــاٌ ا وــــه مــــً      

ــا   ــط  فا ـــــ ــارل  ّ لـــــ ــ٘ يف   اةقـــــ ــٙ اجلناعـــــ علـــــ

مْاجَــــ٘ الكفــــار يف ّقــــد ا ــــرل ّالســــله   نــــا 

 اتانً يف ميخم  قْ  اجلْار. 

ــٌْ   -4 ــ٘  ّسمتفتـــــ ــْد  ض اجلناعـــــ ــٕ الَٔـــــ ٓيتنـــــ

ــ٘    ــاّىٌْ مــــــ  املســــــلنن يف ةآــــ  ــــــدٓيَه ّٓتعــــ

 اجلناع٘. 

ــل    ــا ال ٓقبــــ ــارا  ّمبــــ ــد أهــــ ــ٘ قــــ اٌ ٍــــــلِ الْؤقــــ

الشـــط  اض  قـــرار  ـــ  هـــري املســـلنن يف االىتنـــاٛ      

 ٘   ّا فـــا  علــــٙ معتقـــدااَه  ّالتعــــبري   للجناعـــ

عيَـــــــــا  هـــــــــرٓ ٘ اٌ ال اشـــــــــر  البيـــــــــاٛ العـــــــــاو 

ا ســــــــــــــ مٕ. مبعيــــــــــــــٙ اٌ  للنجتنــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــلٍ        ــو  اّ مـ ــاس دٓـ ــٙ أسـ ــْو علـ ــ٘ ال اقـ اجلناعـ

ــالْالٛ      ــراب   ـــــ ــدٓو ٓـــــ ــاس مـــــ ــٙ أســـــ ــل علـــــ  ـــــ

ــه    ــا   ـــ ــٌْ فَٔـــ ــ٘ الـــــق ٓعٔشـــ للجناعـــــ٘  ّاملدٓيـــ

 ااَــــا   نــــا  ا قــــْ  ىفســــَا ّعلــــَٔه الْاجبــــاا 

ي  ــــــدد الْؤقــــــ٘ صــــــْرٗ حمــــــددٗ للدّلــــــ٘ اّ  

 ٕ ــ ــاو السٔاســ اليتــ

(75)

ــْا(  ض    ــلٔه العــ ــلٍ  )ســ . ّٓــ

اٌ  لنـــــ٘ هـــــرٓع٘ ٍيـــــا اتنـــــاٍٙ مـــــ   لنـــــ٘      

ــاملفَْو      ــ٘  ــ ــً الدّلــ ــد  عــ ــا ال اتعــ ــ٘  ّلكيَــ دّلــ

التقلٔــــدٖ.  ــــللط  فاملق ــــْد  كــــً االعتبــــار أٌ     

ــْل      ــْ: قبــ ــ٘ ٍــ ــا ّدّلــ ــا دٓيــ ــ و ٍيــ ــْد  ا ســ املق ــ

ــ ٘ ا ســـ مٔ٘ العامـــ٘ الـــق اســـنخم  تعـــدد     املرجعٔـ

ا راٛ ّايْعَــــــــا  يف الشــــــــأٌ السٔاســــــــٕ   نــــــــا    

ــ مٕ      ــأٌ  سـ ــل هـ ــا يف  ـ ــددٍا ّايْعَـ ــنخم  تعـ اسـ

  ـــــــر

(76)

. ّا قٔقـــــــ٘ اـــــــلٍ   ا ـــــــاِ اٌ  وـــــــارٗ 

الســـؤال عـــً ع قـــ٘ ا ســـ و  ـــدًٓ  الدّلـــ٘ ال      

ــق       ــ٘ النــ ــ٘ يف حماّلــ ــْراا دقٔقــ ــا ا ــ ــدو ليــ ٓقــ

ــ     ٘ السٔاســـٔ٘.  قْاعـــد اأسٔســـٔ٘ ملْ ـــْع٘ التعددٓـ

ــ٘       ــد عامـ ــادت ّقْاعـ ــً مبـ ــْٖ مـ ــا سمـ ــ و مبـ فا سـ

ا ــلخم لكــل  مــاٌ ّمكــاٌ ٓــْفر ليــا اجملــال للقــْل        

ــداٌ    ــٔ٘ يف البلــ ــ٘ السٔاســ ــا  التعددٓــ ــ٘ دمــ   مكاىٔــ

ــد تْر)حمنْد     ــ  الــــ ــل مْقــــ ــ مٔ٘.  ّلعــــ ا ســــ

ــ       ــٙ اْافــــ ــُ علــــ ــتدالل  ــــ ــلخم ل ســــ ــْرّ( ٓ ــــ مــــ

االســــــ و مــــــ  الد قرا ٔــــــ٘ فَــــــْ ٓعتقــــــد) اٌ      

ــ٘ ّاجملت ــي    الدّلـــــ ــا للـــــ ــ٘ ّفقـــــ ــ  ّا كْمـــــ نـــــ

ا ســـــــــ مٕ ّّفقـــــــــا للننارســـــــــاا ا اـــــــــارٓ٘ 

 عـــــــا االســـــــتثياٛاا  -فٔنـــــــا عـــــــدا-ا ســـــــ مٔ٘

ٍــــٕ دّلــــ٘ -القلٔلــــ٘ يف فــــرتاا الدّلــــ٘ الفا نٔــــ٘

مدىٔـــ٘ ّجمتنـــ  مـــدىٕ ّ كْمـــ٘ مدىٔـــ٘. فلـــٔق  

ــاق قدســـٔ٘ لفـــرد اّ  ـــا ه  اّ مؤسســـ٘  مبـــا       ٍيـ

ــا  ــاٛ الـــــدًٓ  ااَـــ فَٔـــــا مؤسســـــ٘ علنـــ

(77)

ــه  . اٌ أٍـــ

اا االســـــ مٔ٘ الكـــــنٚ الـــــق  َـــــرا يف اجلناعـــــ

ــد مٔالـــــ٘ اض      ــرٌ املا ـــــٕ   اىـــ ــرٓئاا القـــ عشـــ

ــا مؤســــق    ــاليته ا دٓثــــ٘. فعســــً البيــ اال ــــل  ــ

ــه      ــاو ا كــــ ــردد:  ىتــــ ــاٌ ٓــــ ــ٘  ــــ ــلِ اجلناعــــ ٍــــ

ــاي    ــْ اقـــــرل ىتـــــه ا كـــــه يف العـــ الدســـــتْرٖ  ٍـــ

ــاٌ ٓعتقـــد اىـــُ       ــُ اض اليتـــاو االســـ مٕ . ّ ـ  لـ

ــدٓ      ــا ٕ ا ــــ ــاو الئــــ ــد اليتــــ ــٔق يف قْاعــــ يف  لــــ

أّرّ ـــــا مـــــا ٓتيـــــافٙ مـــــ  القْاعـــــد الـــــق ّ ـــــعَا  

ا س و ليتاو  كه

(78)

. 

ــ٘     ــا   الٔقتــــ ــد منــــ ــد أ ــــ ــْ    ٓعــــ ــلا الينــــ اٌ ٍــــ

ــلا      ــ٘. ٍّـ ــا العرٓاـ ــً أارااَـ ــارا  مـ ــ مٔ٘  ّأـ االسـ

ــدىٕ    ــر املـــ ــ٘ للفكـــ ــ٘ املتقبلـــ الينـــــْ    َـــــلِ الرؤٓـــ

ــالٕ     ــٔ٘  ّ التـــ ــ٘ السٔاســـ ــل التعددٓـــ ــٕ  ٓقبـــ ال،ر ـــ

مــً اعددٓــ٘ ا ــبال ّافكــار.    ٓقبــل مــا اقتأـــــــــــُ   

 املــــا  عفــــد اٌ اةمــــ٘ ٍــــٕ م ــــدر الســــل اا  ّاٌ      

 ــــــل الــــــلًٓ ٓشــــــت،لٌْ  السٔاســــــ٘ ٍــــــه ىــــــْال  

اةمـــ٘  ّلٔســـْا  َيـــ٘ ٓتعـــدوٌْ  اســـه الســـناٛ       

ّٓفعلــــــٌْ مــــــا ٓشــــــاؤٌّ دٌّ اٌ ٓســــــألْا. ّٓــــــرٚ  

)ال،يْهـــــٕ(:  الد قرا ٔـــــ٘  الشـــــْرٚ  لٔســـــد  

ــبري عــــــً  رادٗ      ــه للتعــــ ــلْل يف ا كــــ ــرد أســــ جمــــ

ــ٘    اةه ــا مـــيَ  للرت ٔـ ــا   ّ منـــا أٓاـ لبٔـــ٘ اّ ا  ـ

ّعــــ   للت ــــر   ــــا ْار ّ ــــللط فــــ ٌ ا ســــ و  

 تلـــــــــط القـــــــــدرٗ علـــــــــٙ اســـــــــتٔعال ال ـــــــــٔ،٘  

الد قرا ٔ٘ ّارهٔدٍا

(79)

. 

ــ٘     ــردد  تــ ــا ال أاــ ــْل:   أىــ ــٕ( ٓقــ ــً ا يفــ ّ) ســ

ــ مٕ     ــاو ا ســـــــــ ــل اليتـــــــــ ــدٗ يف اٌ اجعـــــــــ ّا ـــــــــ

د قرا ٔـــــــــا    الٌ ا مــــــــــاو ا ــــــــــا ه ممثــــــــــل  

ــل ٘ ا ــ٘    السـ ــاس  ّا مامـ ــً اليـ ــآ  مـ ــٔ٘ مبـ لسٔاسـ

ــد     ــٕ عقــــ ــالٕ فَــــ ــار  ّ التــــ ــ٘ ّا تٔــــ ــد ّ ٔعــــ عقــــ

ــا ه     ــن ا ـــ ــيَه ّ ـــ ــاعٕ  ٔـــ اجتنـــ

(80)

ــْل  . اٌ قبـــ

الكـــــــثري مـــــــً املفكــــــــرًٓ ا ســـــــ مٔن  ــــــــاليَ     

ــْر    ــٔنا اةدّاا ّاةمــــــــــ ــد قرا ٕ  ّالســــــــــ الــــــــــ

ا جرأٜــــــــــ٘ أدٚ اض ّ ــــــــــ  قاعــــــــــدٗ فقَٔــــــــــ٘  

ــرًٓ      ــً املفكــــ ــد مــــ ــا العدٓــــ ــٙ علَٔــــ ــ٘  يــــ ّفكرٓــــ

رًٓ ّمــــــْاقفَه مــــــً التعددٓــــــ٘. ّيف ٍــــــلا  ا  ــــــ

ــُ ال      ــاّٖ:  اىـ ــ  القر ـ ــٔس ْٓسـ ــْل الشـ ــدد ٓقـ ال ـ

ــبال    ــْد اة ـــــ ــرعٕ مـــــــً ّجـــــ ــاى  هـــــ ــد مـــــ ْٓجـــــ

السٔاســـٔ٘ دا ـــل الدّلـــ٘ ا ســـ مٔ٘    ا اٌ املــــاى      



 (2017) السي٘      االّلاجمللد       الثاىٕ عشرالعدد        بار للعلْو القاىْىٔ٘ ّالسٔاسٔ٘ جمل٘ جامع٘ االى

 
225 

ــل     ــد ىــــ    ــ ــا  اض ىــــ   ّال ْٓجــ ــرعٕ سمتــ الشــ

اٌ ٍـــلا التعـــدد قـــد ٓكـــٌْ  ـــرّرٗ يف ٍـــلا الع ـــر  

بداد فـــرد اّ فٝـــ٘ الىـــُ  ثـــل صـــناو أمـــاٌ مـــً اســـت

معٔيــــ٘  ــــا كه  ّاســــل َا علــــٙ ســــاٜر اليــــاس       

ّ كنَــــا يف رقــــال ا  ــــرًٓ  ّفقــــداٌ أٓــــ٘ قــــْٗ  

اســـــت ٔ  اٌ اقـــــْل ال أّ ي   نـــــا ٓـــــدلل علـــــٙ      

 لط قراٛٗ التارٓس ّاستقراٛ الْاق  

(81)

 . 

رملــــــــــ  اض اٌ اى ــــــــــار مدرســــــــــ٘ التقرٓــــــــــ   

ّاالســــــــتٔعال للتعددٓــــــــ٘ السٔاســــــــٔ٘  ْصــــــــفَا  

ــ  يف   ــا ٓتســ ــد    مفَْمــ ــ  مقاصــ ــُ مــ ــر دالالاــ أ ثــ

الشـــــــرٓع٘ االســـــــ مٔ٘. ّ التـــــــالٕ  ٔـــــــب ٍـــــــلِ 

املدرســـ٘ العنــــل السٔاســــٕ ّا ب ــــٕ  عــــدِ عنــــ    

مــــدىٔا  ٓتعلــــ   أعنــــال الــــدىٔا   ّم ــــار اليــــاس   

ّمرجعٔتـــُ مقاصـــد الشـــرٓع٘ الـــق ال  ـــر  عـــً   

 م ار الفرد ّاجملتن  ّالدّل٘. 

ــٕ     ــر السٔاســـــــــ ــ٘ يف الفكـــــــــ ــل مدرســـــــــ ّ املقا ـــــــــ

اــــــــــرفا الد قرا ٔــــــــــ٘ ّ ــــــــــل ا ســــــــــ مٕ 

ــً     ــ٘  كـ ــلِ املدرسـ ــأٍه. ٍـ ــً مفـ ــا مـ ــآراب   َـ مـ

ــ٘    ــ٘ العر ٔــــ ــا مَــــــدا البٔٝــــ ــا أىَــــ أٌ ىقــــــْل عيَــــ

ّا ســــ مٔ٘ لينــــْ الفكــــر الرادٓكــــالٕ املت ــــر ;     

الــــلٖ مَـــــد  ـــــدّرِ  ض  َــــْر الفكـــــر اجلَـــــادٖ   

الســـلفٕ )الـــتكفريٖ(. ّيف ا قٔقــــ٘  ـــاٌ ٍيــــاق    

ــر الس   ــار الفكـ ــٙ مسـ ــرأ علـ ــا   ـ ــٕ ا،ـــريا  جٍْرٓـ ٔاسـ

ــلًٓ    ــل  ــــنّ   عــــا املفكــــرًٓ الــ ا ســــ مٕ يثــ

ــيَ     ــاٌ  ـــــــــه مْاقـــــــــ  متشـــــــــددٗ   اٛ الـــــــ  ـــــــ

ــْ     ــ٘. فلـ ــ٘ ا ب ٔـ ــ٘ التعددٓـ ــد قرا ٕ  ّ اصـ الـ

أ ــلىا علـــٙ ســـبٔل املثـــال ال ا  ـــر   ســـٔد ق ـــ    

الشخ ــــٔ٘ اة ــــر  يف  اعــــ٘ اال ــــْاٌ املســــلنن  

 عـــــد مؤسســـــَا ) ســــــً البيـــــا(  دمـــــدِ ٓــــــرفا     

 ٔ ــ ــ٘ ّاف ـــ ــا   الد قرا ٔـــــ٘  لـــ ــدنٍا ىتـــ ٓفعنـــ ّ .  

ــا  ـــــدّاٜر    ــ٘  ّال ع قـــــ٘  ـــ  ٔٝـــــ٘ هر ٔـــــ٘  ال ـــ

ــٔااُ     ــُ   ْصـ ــلٖ لـ ــ مٕ  الـ ــٕ ا سـ ــر العر ـ الفكـ

املراب ـــــ٘  شـــــكل مباهـــــر  اةصـــــْل ا ســـــ مٔ٘   

ّال ســـــــٔنا الــــــــق ّ ــــــــعَا ال ــــــــدر االّل مــــــــً  

ا ســـــ و. ّمـــــ   ـــــل ىتاجـــــاا الفكـــــر السٔاســـــٕ  

ا ــــدٓ . ّقــــد ســــاٍه اي ــــال   الق ــــ   عــــً      

ــ٘  ــ مٔ٘   ا ا نٔــ ــٔ٘  ســ ــ٘ سٔاســ ــْرٗ وقافــ يف  لــ

ارفا التعددٓ٘ ّالد قرا ٔ٘

(82)

. 

ّا ســـــ و  نـــــا ٓـــــراِ أى ـــــار ٍـــــلِ املدرســـــ٘ ال   

ــعٔ٘  ّ لـــــــــط ةٌ     ــتقٔه ّاملفـــــــــأٍه الْ ـــــــ ٓســـــــ

ا ســـــ و دٓيـــــا   آّـــــا  ميـــــبال   ّال ع قـــــ٘ لـــــُ       

 يتاجــــاا الفكــــر االىســــاىٕ ّاســــَامَا يف ا ــــْٓر      

ــاى    ــد ا ىســ ــاىٔ٘ ّالقْاعــ ــأٍه االىســ ــٙ املفــ ٔ٘. ّعلــ

مــــــــا ٓتَــــــــر مــــــــً  ــــــــ ل متا عــــــــ٘ افكــــــــارٍه  

ّ لٔلـــــَا  ٓبـــــدّ أٌ ٍـــــؤالٛ املفكـــــرًٓ اســـــكيَه     

ــ٘ اقــــــْو علــــــٙ فر ــــــٔ٘ اكفــــــري    فكــــــرٗ ا  قٔــــ

ــ٘    ــٔ . فالد قرا ٔــ ــ٘ ّاف ــ ــ٘  لــ الد قرا ٔــ

ــع     ــع   ّالشـــــ ــه الشـــــ ــااَه اعـــــــو  كـــــ يف قياعـــــ

ســـــــٔكٌْ ٍـــــــْ ا ـــــــا ه  الـــــــلٖ  ٔـــــــدِ ســـــــل ٘ 

ــافٙ ّالف  ــه التشـــــــرٓ   ّالتيفٔـــــــل  ٍّـــــــلا ٓتيـــــ َـــــ

ا ســــــ مٕ. ففــــــٕ ا ســــــ و الشــــــع  لــــــٔق ٍــــــْ  

ــاض.     ــبعاىُ ّاعـ ــْ اهلل سـ ــا ه ٍـ ــا ه  ةٌ ا ـ ا ـ

ــ و ال      ــ٘ فا ســـ ــ٘ ا ب ٔـــ ــ  التعددٓـــ ــا  ـــ ّفٔنـــ

ٓعـــر  ســـْٚ  ـــب ن  ال والـــ   نـــا  ٍنـــا  ـــبل       

اهلل  ّ ــــــــبل الشــــــــٔ اٌ. ّالتعددٓــــــــ٘  ْصــــــــفَا  

مفَْمـــــا سٔاســـــٔا  ي اـــــل ر  ـــــالقر ٌ اال قرٓيـــــ٘ 

ــٕ م  ــرق( ّ التالٕ فَــ ــل اهلل   )الشــ ــً قبــ ــ٘ مــ لمْمــ

ــُ      ــا يف  تا ــــــ ــاٌ  ف  رٍــــــ ــا  ــــــ ــاض  ّاال ملــــــ اعــــــ

الكـــرٓه 

(83)

. اٌ ٍــــلا الفكـــر  ا ســــ مٕ الرادٓكــــالٕ  

املتشــــــــــــــدد مبقْالاــــــــــــــُ ّمْاقفــــــــــــــُ  ــــــــــــــاِ -

ــ٘ ّاملفـــــأٍه اال ـــــرٚ  اا الع قـــــ٘     الد قرا ٔـــ

ال  -ّميَــــا مْ ــــْ   ثيــــا  التعددٓــــ٘ السٔاســــٔ٘  

  كــً  ــال مــً اال ـــْال اٌ ٓســَه يف  يــاٛ ىتـــاو     

مــــــدىٕ اعــــــددٖ  قــــــاٜه علــــــٙ اســــــاس اســــــتٔعال  

ــٔ٘     ــاّاٗ السٔاسـ ــر املسـ ــُ  ّٓقـ ــا  علٔـ ــر ّاالىفتـ ا  ـ

ّالتــــداّل الســــلنٕ للســــل ٘  ٍّــــْ فكــــر مســــكٌْ  

ــْ       ــٙ ذمــ ــا علــ ــٕ ّاجرتارٍــ ــْالا املا ــ ــد مقــ  رتدٓــ

هري عق ىٕ أّ ميَجٕ

(84)

. 

.................................................... 

  اياي٘: 

ٓبقـــــــٙ مفَـــــــْو التعددٓـــــــ٘ السٔاســـــــٔ٘      

ّا ــــدا مــــً أٍــــه املفــــأٍه يف العلــــْو االجتناعٔــــ٘ 

ــُ    ــٙ ّجــــــ ــٔ٘ علــــــ ــْو السٔاســــــ ــا ّيف العلــــــ عنْمــــــ

اي ــــْ . ٍّـــــلِ اةٍنٔـــــ٘ ىا عــــ٘ أساســـــا  مـــــً   

ــنيَا    ــق ٓتاـــ ــ٘ الـــ ــٔ٘ ّالقاىْىٔـــ ــ٘ السٔاســـ الداللـــ

ــ٘    ٍـــلا املفَـــْو. فقـــد  ســـد مـــً اليا ٔـــ٘ القاىْىٔـ

ــْاىن ا   ــادت ّالقـــ ــ٘ املبـــ ــنيتَا  يف جمنْعـــ ــق  ـــ لـــ

ــ٘     ــااريٍا الداٜنـــــ ــ٘ يف دســـــ ــدّل الد قرا ٔـــــ الـــــ

ّأ ـــــــدا علَٔـــــــا يف  ـــــــال ا رٓـــــــاا العامــــــــ٘      

ّ اصــــــ٘  رٓــــــ٘ التعــــــبري ّالتجنــــــ  ّاشــــــكٔل  

اال ـــــــــبال السٔاســـــــــٔ٘ ّاليقا ـــــــــاا ّميتنـــــــــاا  

ــا    اجملتنــــ  املــــدىٕ   ــــل أصــــبخم ٍــــلا املفَــــْو م لبــ
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ــا ملــــــــدٚ د قرا ٔــــــــ٘ الــــــــدّل   عاملٔــــــــا ّمقٔاســــــ

. صــــــعٔخم اٌ ٍــــــلا ّا رتامَــــــا  قــــــْ  االىســــــاٌ

ــٕ     ــريف ّالسٔاســ ــال املعــ ــاا اجملــ ــً ىتاجــ ــْو مــ املفَــ

ــال أّ      ــلا اجملــ ــٔق ٍــ ــٙ  بــ ــُ ي ٓبقــ ــٕ ّلكيــ ال،ر ــ

ــرا علٔــــُ   ــــل ا تســــ   ا عــــا عاملٔــــا  فعــــل         كــ

ــٕ      ــ٘ ٍّـ ــا املثقفـ ــعْل ّرمبَـ ــل للشـ ــال ال ْٓـ الياـ

ــ٘     ــ٘ ّالد قرا ٔـــــ ــل ا رٓـــــ ــً أجـــــ ــل مـــــ ايا ـــــ

ّحمار ــــــ٘ االىتنــــــ٘ الدٓكتااْرٓــــــ٘ ّاملســــــتبدٗ.    

ــل  ــخم ٍـــ ــً    ّا تســـ ــُ مـــ ــراب   ـــ ــا ٓـــ ــْو ّمـــ ا املفَـــ

مفــــــأٍه أّ مســــــاٜل أ ــــــرٚ خمتلــــــ  اجملــــــاالا 

املعرفٔـــ٘  ّاىشــــ،لد  ــــُ اليخــــ  املثقفــــ٘ ّال الــــد  

يف خمتلــــــــ  دّل العــــــــاي ّ ــــــــاة   اليامٔــــــــ٘  

 ميَا.

ــأٚ     ــً مبيـــ ــ٘ ي اكـــ ــداىيا العر ٔـــ ــ٘ اٌ  لـــ ّا قٔقـــ

عــــــً ٍــــــلِ الســــــجاالا  اّ التــــــأورياا املعرفٔــــــ٘      

ثقـــايف  فاليخـــ  ال،ر ٔـــ٘ علـــٙ ّاقعَـــا الفكـــرٖ ّال 

العر ٔـــــ٘ اىشـــــ،لد  ـــــُ ميـــــل أ ثـــــر مـــــً قـــــرٌ       

ّ اّلــــد جاٍــــدٗ أٌ  ــــد مقار ــــ٘ معرفٔــــ٘  ــــن 

ــأٍه     ــلِ املفــ ــن ٍــ ــ مٕ  ّ ــ ــٕ االســ ــرتا  العر ــ الــ

السٔاســــٔ٘. لقــــد ّاجَــــد ٍــــلِ اليخــــ  معاــــ ا 

ــ٘    ــبٔل ٍــــلِ التْافقٔــ  ــــثريٗ ٍّــــٕ ياــــٕ يف ســ

ــاّالا     ــرد حمــــ ــا جمــــ ــَه اىَــــ ــدٍا  عاــــ الــــــق عــــ

 ٍ ــَا أّ ا  ـــــرًٓ الفٔقٔـــــ٘  اّلـــــد اٌ اـــــْ ه ىفســـ

ــ٘     ــرتا  ّالثقافـ ــأٍه يف الـ ــلِ املفـ ــلّر  ـ ــْد جـ  ْجـ

العر ٔــــــ٘ ّاالســــــ مٔ٘  ّلكــــــً  قٔقــــــ٘ االمــــــر     

ــٕ      ــالن ال،ر ــــ ــن اجملــــ ــار   ــــ ــآب صــــ ــاق يــــ ٍيــــ

ّالعر ـــــٕ االســـــ مٕ  ّ ـــــن  اـــــارٓتَنا  فلكـــــل 

ــ٘ الـــق     ــُ اياصـ ــ٘  ّمفأٍنـ ــرِ املعرفٔـ ــا أ ـ ميَنـ

ــٍْر    ــ٘  ّجـــــــــ ــ٘ التارشمٔـــــــــ ايســـــــــــجه ّاملر لـــــــــ

ــ  اا القٔنٔـــــ٘ الـــــق سمــــتكه الَٔـــــا ٍـــــلًٓ  امليتْمــ

 اجملالن.

لقــــد ّاجــــُ الفكــــر السٔاســــٕ العر ــــٕ ّاالســــ مٕ 

 ــــــدٓا  قٔقٔــــــا ّال ٓــــــبال  ســــــ  قياعتيــــــا يف     

ــُ     ــا اىتجتـــ ــ٘  ـــــن مـــ ــ٘ اّ املْاٛمـــ ــ٘ املباّجـــ  ٔفٔـــ

ــٔ٘     ــار سٔاســـــــ ــً أفكـــــــ ــ٘ مـــــــ ــارٗ ال،ر ٔـــــــ ا اـــــــ

ّاجتناعٔـــ٘ اقـــْو  شـــكل اساســـٕ علـــٙ العلناىٔـــ٘   

ــٕ ا   ــر العر ــ ــن الفكــ ــا  ــ ــد   ّمــ ــلٖ ٓعنــ ــ مٕ الــ الســ

ــلٖ سمـــــدد      ــ مٕ م ـــــدرِ االّل الـــ ــدًٓ االســـ الـــ

ــر      ــٔدٍا يف أ ــ ــأٍه ّ ســ ــلا املفــ ــاِ ٍــ ــُ  ــ رؤٓتــ

ــاأ٘ ّقاىْىٔــــ٘. ّصــــار مفَــــْو التعددٓــــ٘      مؤسســ

ــبا       ــادٗ لليـــ ــرٗ مـــ ــأٍه املعاصـــ ــً املفـــ ــريِ مـــ  ،ـــ

ــُ    ــاو املعــــريف  ــــن مــــً ٓعتنّىــ الفكــــرٖ  ّللخ ــ

ــدًٓ       ــُ  الـــ ــ٘ لـــ ــا ال ع قـــ ــاىٔا معرفٔـــ ــا اىســـ ىتاجـــ

ن مـــً ٓعتـــنِ الٓيســـجه ّالرؤٓـــ٘ التْ ٔدٓـــ٘  ّ ـــ

للـــــرأٖ ّ ـــــرّرٗ ّ ـــــدٗ اةمـــــ٘ الـــــق ٓقٔنَـــــا       

القــــر ٌ الكــــرٓه ّالشــــرٓع٘ االســــ مٔ٘ يف  ٔــــاٗ     

ــْٚ     ــدد ا راٛ ّالقــــــ ــٙ اعــــــ ــً ٓبقــــــ ــ٘. ّلكــــــ اةمــــــ

ــ٘     ــبري للدّلـــ ــراٛ  ـــ ــ٘ اوـــ ــٔ٘ ّاالجتناعٔـــ السٔاســـ

ّاجملتنـــ  ّمَنـــا ّاجَـــد التعددٓـــ٘ مـــً  ـــدٓاا  

ــد   ــا املـ ــ  الَٔـ ــرٗ ٓت لـ ــت    اتـــل فكـ ــٙ ا ـ ىٌْٔ علـ

أٓـــدْٓلْجٔااَه ةىَـــا اةقـــدر علـــٙ  دارٗ ال ـــرا       

ّامل ــــار ّاعــــدد ا راٛ  ّاْجــــد  را ــــا معرفٔــــا  

ّسٔاســــــٔا ٓتفــــــ  ّالفكــــــرٗ السٔاســــــ٘ الراســــــخ٘ 

الــــق جــــاٛ  َــــا مْىتســــكْٔ ّاســــتنرا اض ْٓميــــا      

ٍـــــلا القاٜلـــــ٘  اـــــرّرٗ عـــــدو ار ٔـــــب الـــــرأٖ اّ 

ٌ الســـل ٘ يف ٓـــد فـــرد ّا ـــد اّ مؤسســـ٘ ّا ـــدٗ ة 

ــا اض      ــٔقْد  تنــ ــرٗ ســ ــلِ الفكــ ــ   ٍــ ــل  ــ العنــ

ــلا      ــ٘. ٍّــــ ــه الدٓكتااْرٓــــ ــتبداد وــــ ــرد ّاالســــ التفــــ

ــٙ     ــل علــــ ــٕٛ العنــــ ــل هــــ ــل  ــــ ــ  اّال ّقبــــ ٓت لــــ

ــٔ٘      ــ٘ السٔاســ ــً التعددٓــ ــب  مــ ــْاىن اعــ ــرٓ  قــ اشــ

ــنً    ــٙ أٌ ٓاــ ــ٘  علــ ــ٘ ا ب ٔــ ــاة   التعددٓــ ّ ــ

القـــــاىٌْ اٌ اكـــــٌْ التعددٓـــــ٘ السٔاســـــٔ٘ اعددٓـــــ٘ 

 ـــــبال ال اٜفٔـــــ٘ )مدىٔـــــ٘( مبعيـــــٙ اٌ  ـــــرو اة

ــبال    ــرل اض اال ـــــ ــٌْ اقـــــ ــ٘ ّالـــــــق اكـــــ ّالعرقٔـــــ

 الشْفٔئ٘ ميَا اض ا بال النام  السٔاسٔ٘.

ــ٘    لقــــد اوبتــــد ٍــــلِ الدراســــ٘ املــــْجبٗ اٌ التعددٓــ

السٔاســـــــــٔ٘ ايتنـــــــــٕ يف اةســـــــــاس اض البٔٝـــــــــ٘    

ــأ ٍـــلا املفَـــْو يف ســـٔا  التعـــْالا    ال،ر ٔـــ٘     ىشـ

ــا وـــــــه   الفكرٓـــــــ٘ الكـــــــبريٗ الـــــــق هـــــــَدىَا أّر ـــــ

ــْر.    ال ــر االىـــ ــ٘ يف ع ـــ ــدٗ االمرٓكٔـــ ــاا املتعـــ ْالٓـــ

ــد     ــل اجلَـ ــس  فعـ ــْو ّارسـ ــلا املفَـ ــا ٍـ ــللط منـ ّ ـ

ــٌْ يف    ــرٌّ ال،ر ٔـــــ ــُ املفكـــــ ــلٖ  للـــــ ــريف الـــــ املعـــــ

ــٔ٘     ــ٘ السٔاســـ ــل املنارســـ ــداٌ  ّ فعـــ ــ  البلـــ خمتلـــ

ــ٘ اىاـــــجد    ــكلد يف صـــــريّراا اارشمٔـــ الـــــق اشـــ

ــارل    ــا  أوـــرٚ التجـ ــا  فكرٓـ ــْو لٔكـــٌْ ىتاجـ ٍـــلا املفَـ

ــ٘   ــٔ٘ ال،ر ٔــ ــٕ   السٔاســ ــتقرار السٔاســ ــب  االســ ّعــ

 ّاال دٍار االقت ادٖ فَٔا.

ّالبا ــــــ  ٓعتقــــــد اٌ علــــــٙ املشــــــت،لن يف الفكــــــر 

العر ــــــٕ االســــــ مٕ  ــــــلل املبٓــــــد مــــــً اجلَــــــْد  

ــ و      ــ  االسـ ــكالٔ٘ مْقـ ــ  اهـ ــا ٕ مـ ــ٘ للتعـ املعرفٔـ

ــ٘     ــا التعددٓـــــــ ــا فَٔـــــــ ــ٘ مبـــــــ ــً الد قرا ٔـــــــ مـــــــ

السٔاســـــٔ٘  ّحماّلـــــ٘  ســـــري ا ـــــْٗ املعرفٔـــــ٘     

ــ٘   ــــــن الرؤٓــــــ٘ ال،ر  ــ٘ ّاالســــــ مٔ٘ للتعددٓــــ ٔــــ

ــاٌ الســـعٕ لفَـــه       ــٔ٘. ّمـــً الاـــرّرٗ مبكـ السٔاسـ
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الــــــرتا  املعــــــريف االســــــ مٕ  اســــــتخداو امليــــــاٍ   

ال،ر ٔـــــــ٘ العلنٔـــــــ٘ الـــــــق اســـــــتخدو يف العلـــــــْو  

االجتناعٔـــــــ٘    ـــــــلًٓ  يتـــــــر االعتبـــــــار اّجـــــــُ  

ــْمتن املعــــرفٔتن      ــت    ــــن امليتــ ــب٘ ّاال ــ الشــ

 ٔ٘. ال،ر ٔ٘ ّاالس مٔ٘ ّسٔاقااَنا التارشم
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2005   3. 

ــٕ   -3 ــً  يفـ ــْ ً   د.  سـ ــر ّالـ ــْو الفكـ ــر   -ٍنـ ــرتا  ّالع ـ الـ

 دار قباٛ لل باع٘ ّاليشر ّالتْ ٓ   القاٍرٗ    2 ن1  ّا داو٘

604. 
ــر : -4 ــٔ٘( ٓيتـ ــ٘ سٔاسـ ــ٘) ىترٓـ ــدٓا  التعددٓـ   مْســـْع٘ ّ ٔبٔـ

 لكرتّىٕ :متا ٘ علٙ املْق  اال21/5/2014

www.wikipedia.net 

ــاٛ    -5 ــد اهلل  ويـ ــؤاد عبـ ــْ ً   فـ ــد قرا ٕ يف الـ ــت،ري الـ ــاا الـ  لٔـ

  ال بع٘ اةّض  مر ب دراساا الْ ـدٗ العر ٔـ٘   ـريّا     العر ٕ

 .24و   1997

ٕ  ىق  عً  سـً ىـا ه ّ علـٕ  ـا ه صـار        -6  –اجملتنـ  املـدى
ٖ اارٓس    20073 معَـد الدراسـاا ا سـرتاأجٔ٘  العـرا       1  نىقـد
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20/5/2014:www.ar.wikipedia.org 

ــاىٕ    -15 ــري اياقـ ٕ  اوـ ــ ــاملٕ ّالعراقـ ــدىٕ العـ ــ  املـ ــرٗ -اجملتنـ ىتـ

 ٘   ّاياقـاىٕ   ااـ     15/10/2010  اارشمٔ٘ ّقراٛٗ ىقدٓ٘ اسـ مٔ

عراقــٕ يف املَجــر ّلــُ  تا ــاا مَنــ٘ علــٙ مْقــ  مر ــب اليــْر:   

 www.ahnoor.seٓيتر هبك٘ االىرتىد علٙ املْق :

 .24    سً ىا ه ّ علٕ  ا ه صار  م در سا   -16

مً أجل ا  قٔـاا التسـامخم يف  ـل وقافـ٘     د. عامر عبد  ٓد  -17

 .85    2010   ٔد ا كن٘ العراقٕ   ،داد   22  العدد ال عي 

التعددٓــ٘ السٔاســٔ٘ يف الــْ ً العر ــٕ:  ــْل أةــد وا ــد   -18

  ٘ ــ ــد ّ فــا  قاٜن ــٕ  مر ــب دراســاا     مفٔ ــ٘ املســتقبل العر    جمل

 .4و   1/1992(  155الْ دٗ العر ٔ٘   ريّا  العدد )

 .5أةد وا د  امل در ىفسُ   -19

املسـأل٘ الد قرا ٔـ٘ يف الـْ ً    ىق  عً جمنْعـ٘  ـا ثن     -20

 .50   2000  1  مر ب دراساا الْ دٗ العر ٔ٘   ريّا  نالعر ٕ

  جرٓـد  مْىتسـكْٔ...رّ  القـْاىن  للنبٓد ٓيتر: املـ  ا ـْ  كـر     -21

 www.alitthad.com  اىرتىد: 2005اال اد االلكرتّىٔ٘  

 امل  ا ْ  كر  امل در السا      اىرتىد. -22

   ـــدٌّ اـــارٓس  اىرتىـــد  أمـــراال الســـل ٘د. حمنـــد مَـــدٖ  -23

www.elazayem.com 

 الفلســف٘ الْا دٓــ٘ يف اــارٓس للنبٓــد ٓيتــر   ســاو م لــ    -24

  مْقــــــــــــــ  ا ــــــــــــــْار املتنــــــــــــــدٌ   3/10/2008   2423العــــــــــــــدد 

 www.ahewar.orgاىرتىد 

ــد ٓيتــر  جــدٖ ا ســً      -25 ــد الكــرٓه  للنبٓ ــ٘ اــْدرا عب    بٔع

  اىرتىــــــــــــــــــــــــد   31/3/2011اةىتنــــــــــــــــــــــــ٘ السٔاســــــــــــــــــــــــٔ٘ 

www.saimouka.wordpress.com 

 .43 م در سا     علٕ  ا ه صار   سً ىا ه ّ -26

مسـتقبل اجملتنـ  املـدىٕ    ىق  عً د. اةد هكرٖ ال بٔعٕ  -27

  1  مر ـب دراسـاا الْ ـدٗ العر ٔـ٘   ـريّا  ا     يف الْ ً العر ٕ

2000   24 . 

اجلـبٛ اةّل   الد قرا ٔـ٘ يف أمرٓكـا    الكسٕ دٖ اْ فٔـل   -28

 . 421-415     1984ار ٘ أمن قيدٓل  القاٍرٗ  دار  تا ٕ  

التعددٓـــ٘ الثقافٔـــ٘ يف الفكـــر     ســـاو الـــدًٓ علـــٕ جمٔـــد     -29

ــٕ ــدٗ   السٔاسـ ــاا الْ ـ ــب دراسـ ــْ   مر ـ ــ٘ االىـــدما  ّالتيـ   جدلٔـ

 .143      2010   ريّا 1العر ٔ٘  ن

 .143-142 ساو الدًٓ علٕ جمٔد  امل در السا        -30

 .129امل در  ىفسُ    -31

٘  معجه  ْ ٕ فْ  العادٗ  -32   الد لْماسٔ٘ ّالشـؤٌّ الدّلٔـ

 .317   1986مكتب٘ لبياٌ   ريّا 

ــه  -33 ــدٖ  معجــــ ــد الفرأٍــــ ــناةــــ ــدٖ  العــــ ــ  د.مَــــ    قٔــــ

كتبـ٘ ا ـ ل  م ـر   ـ      ّد. ا رأٍه السـامراٜٕ  دار ّم املخبّمٕ 

 .79  1اارٓس و

ٗ د. اةد خمتار عبد ا نٔد   -34   معجه الل،٘ العر ٔ٘ املعاصـر

 .2/1464  2008  1عاي الكت    ريّا ن

املعجه الفلسفٕ  اةلفا  العر ٔ٘ ّا ىكلٔبٓ٘  ٔل صلٔبا  -35

٘ ّال أئ٘  .302        م بع٘     مكاٌ     سي٘   ّالفرىسٔ
   ريّا  1   اسٔ٘ٔاملْسْع٘ السعبد الٍْال الكٔالٕ ّ  رٌّ  -36

 .768    1990املْسْع٘ العر ٔ٘ للدراساا  

http://www.wikipedia.net/
http://www.wikipedia.net/
http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.elazayem.com/
http://www.elazayem.com/
http://www.saimouka.wordpress.com/
http://www.saimouka.wordpress.com/
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   دٓاا التعْل الد قرا ٕىق  عً د. وياٛ فؤاد عبداهلل    -37

 .40    2003   ل 3جمل٘ االس و ّالد قرا ٔ٘   ،داد  العدد 

العاي الثال  مً ا بل الْا د ىق  عً رٓاال عبٓب ٍادٖ  -38

ــ٘ ــا ) اض التعددٓ ــ٘ العامــ٘    11  سسلســل٘ اف (  دار الشــؤٌّ الثقافٔ

 .64-63 ،داد      
التا ٔداا الدٓئـ٘  ـامت ق ا قٔقـ٘     رٓستٔاٌ  رّل  -39

 ٘ ــٔ ــ٘ ّالسٔاسـ ــ٘ االجتناعٔـ ــا  التعددٓـ ــادل ّع قتَـ   ار ـــ٘ عـ

 ْرٖ  ميشْراا عـاي ّا ـد للجنٔـ   املكتبـ٘ البْلٔسـٔ٘   ـريّا       

 .72و   2000

٘ املعاصرٗد. حمند حمند  دراٌ  -40   دار اليَا٘ اليته السٔاسٔ

 .198و    2005العر ٔ٘  م ر   

ــر: -41 ــادٓ٘   ٓيتـــ ــٔ٘  ّاالقت ـــ ــ لعاا السٔاســـ ــامْس امل ـــ قـــ

   رٓر سامٕ   ٔاٌ  مكتبـ٘ رٓـاال الـرٓق للكتـ      ّاالجتناعٔ٘

 .138    1990ّاليشر  ليدٌ  

 .23د. رٓاال عبٓب ٍادٖ  م در سا      -42

ٕ حمنــد ىــْر فر ــاٌ   -43   التعددٓــ٘ السٔاســٔ٘ يف العــاي العر ــ

 .148    1992ىٔساٌ   91  العدد 8جمل٘ الْ دٗ  السي٘ 

ــرأٍه     -44 ــدًٓ ا  ــ٘ السٔاســٔ٘    ســعد ال ــدّٗ: التعددٓ ــ٘ الي مقدم

  ميتـدٚ الفكـر العر ـٕ   عنـاٌ      ّالد قرا ٔ٘ يف الْ ً العر ٕ

1989   15. 

  مر ب الد قرا ٔ٘ ّ قْ  ا ىساٌحمند عا د اجلا رٖ  -45

 .97     2004  ريّا 1دراساا الْ دٗ العر ٔ٘  ن

ــٕ     جمنْعــ٘ -46 ــْ ً العر  ــ٘ يف ال ــا ثن  املســأل٘ الد قرا ٔ  

 .12م در سا     

ــْ ً  ويـــاٛ فـــؤاد عبـــداهلل  -47 ــٔري الـــد قرا ٕ يف الـ ــاا الت،ـ الٔـ

  2لْ ـــــدٗ العر ٔـــــ٘  ريّا  ا  مر ـــــب دراســـــاا ا1  نالعر ـــــٕ

1999  47. 

ــٕ     -48 جمنْعــ٘  ــا ثن  املســأل٘ الد قرا ٔــ٘ يف الــْ ً العر 

 .20م در سا     

 .56د هكر ال بٔعٕ  م در سا     د. اة-49

ــ٘ د. اةـــد عرفـــاا القا ـــٕ  -50 ا قـــْ  ّا رٓـــاا عيـــد رفاعـ

اىرتىد:  11/2006و24  جمل٘ املسله املعاصر  ال َ اّٖ ّال عٔدٖ

www.almuslimalmuaser.com 

 .57د. اةد هكر ال بٔعٕ  م در سا      -51

الشر      مكاٌ   دار أفرٓقا ا س و السٔاسٕا رأٍه اعرال  -52

 .24ّاارٓس   

 .59-58د.اةد هكر ال بٔعٕ  م در سا     -53

 .24-33ا رأٍه اعرال  م در سا        -54

 .58د. اةد هكر ال بٔعٕ  امل در السا      -55

ــٔخ٘   -56 ــد  ـــً هـ ــد ٓيتر:اةـ ــٕ  للنبٓـ ــٕ العر ـ ــر السٔاسـ الفكـ

     ٖ ــل السٔاســٕ العر ــٕ للجــا ر ــر مــً  ــ ل العق    ــ  املعاص

٘ ّاالجتناعٔ٘  جامع٘ مْىتْرٖ  ماجستري   لٔ٘ العلْو ا ىساىٔ

 .2006 اجلباٜر  

ــا ثن   -57 ــ٘  ـ ٕ  جمنْعـ ــ ــْ و العر ـ ــ  يف الـ ــ٘ ّاجملتنـ   الدّلـ

 .78مر ب دراساا الْ دٗ العر ٔ٘  م در سب    رِ    

ــه يف االســـ ود. حمنـــد ْٓســـ  مْســـٙ  -58 ــاو ا كـ   معَـــد ىتـ

 .148اارٓس  ب     الدراساا العالٔ٘  القاٍرٗ  دٌّ 

 .38القر ٌ الكرٓه  سْرٗ الشْرٚ  ا ٓ٘ -59

 . 159القر ٌ الكرٓه  سْرٗ  ل عنراٌ  ا ٓ٘ -60

ــارٖ  ا ا نٔـــ٘  ـــن االســـ مٕ       -61 ــ  عـــً د.فا ـــل االى ـ ىقـ

الرسْلٕ ّاالس و التارشمٕ  جمل٘ الفكر السٔاسٕ  العدد الرا   

 .11    1999ّايامق مبدّ   

ىــٕ عــً اىــق  ــً مالــط  ىقــ  عــً الـــد تْر        ا رجــُ ال نا -62

حمنـــــــــــــــــــــــد رااــــــــــــــــــــــــ  اليا لســــــــــــــــــــــــٕ  اىرتىــــــــــــــــــــــــد   

http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?a
rt=7256 

الشـــْرٚ فرٓاـــ٘ ىقـــ  عـــً د.علـــٕ حمنـــد علـــٕ ال ـــ  ٕ  -63

 . 10   2011  سْرٓا  دار ا ً  ثري  1  ناس مٔ٘

 .11ىق  عً  امل در ىفسُ    -64

  1  دار الفكر املعاصـر ن   ا رٓ٘ يف العاي ٍّب٘ الب ٔلٕ  -65

 .163    2005دمش   

 .164امل در ىفسُ     -66

ــاٛ     -67 ــٕ ّدّرِ يف  يــ ــ  اةٍلــ ــْا  يف اجملتنــ ــعٔد العــ ــد ســ د.حمنــ

 دار 1الد قرا ٔــ٘  األٔ :عبـــد ال،فـــار هــكر ّحمنـــْد مـــْرّ ن  

 .125  2003الفكر املعاصر دمش  

 .. 159بٛ مً ا ٓ٘ القر ٌ الكرٓه  سْرٗ  ل عنراٌ  ج-68

فـتخم البـارٖ يف   ىق   عً أةد  ً علٕ  ً  جـر العسـق ىٕ    -69

 . 1و  1968  دار الرٓاٌ للرتا   هر  صعٔخم البخارٖ

 .167-166د. ٍّب٘ الب ٔلٕ  م در سا        -70

 . 112-11د. حمند علٕ ال   ٕ  م در سا     -71

 .169د. ٍّب٘ الب ٔلٕ  امل در ىفسُ    -72

ــر   -73 ــٔد عنـ ــر: أ. د. السـ ــد ٓيتـ ــتْر  للنبٓـ ــ٘ الدسـ ــ٘ املدٓيـ ّؤقـ

  دٌّ اـــارٓس  متا ـــ٘ علـــٙ االىرتىـــد:                                                                              pdf  ا ىســـاىٕ اةّل

www.epistemeg.com 

جمنْع٘  ا ثن  الدّل٘ ّاجملتن  يف الْ ً العر ـٕ  م ـدر   -74

 .80-79ا        س

 .7أ.د. السٔد عنر  م در سا      -75

ــلٔه -76 ــد سـ ٕ د. حمنـ ــ ــ  االٍلـ ــْا  يف اجملتنـ ــا     العلـ ــدر سـ . م ـ

 105. 

حمنْد مْرّ يف اجملتن  اةٍلٕ ّدّرِ يف  ياٛ الد قرا ٔ٘   -77

 .105امل در ىفسُ    

 .106-105امل در ىفسُ      -78

  االىســاٌ يف االســ والد قرا ٔــ٘ ّ قــْ  راهـد ال،يْهــٕ   -79

ــاا      ــرٗ للدراسـ ــب اجلبٓـ ــرٌّ ّ مر ـ ــْو ىاهـ ــ٘ للعلـ ــدار العر ٔـ الـ

ــد:                                       25/9/2013 ــٙ االىرتىــــــــــــــــــــــــــ ــ٘ علــــــــــــــــــــــــــ   متا ــــــــــــــــــــــــــ

www.aljazeera.net   

 .103ىق  عً ا رأٍه اعرال  م در سا      -80
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 االســـ ود. ْٓســ  القر ـــاّٖ  ىقـــ  عــً د. حمنـــد عنـــارٗ     -81

ــْر اســ مٕ      ــٔ٘ مــً ميت ــٕ ّالتعددٓــ٘ السٔاس سلســل٘  السٔاس

  2003  مر ب االمـاراا للدراسـاا ّالبعـْ   د ـٕ      1حما راا ن

 147-148. 

أ. د. الســٔد عنــر   م ــدر ســا     ــ  صــفع٘  ىســخ٘ اىرتىــد   -82

 م ْل٘.

ــا  العـــدّاىٕ    -83 ــ٘ ٓيتـــر د. عبـــد ا لـــٔه ميـ ــ٘ ا ب ٔـ التعددٓـ

٘ يف اةردٌ ٘ امنْ جا اة -ّالسٔاسٔ   جامع٘ العلْو بال ا س مٔ

 .24-24االس مٔ٘  عناٌ  االردٌ      

 .171-170ا رأٍه اعرال  م در سا        -84

..................................................... 

 قاٜن٘ امل ادر:

 أّال:الكت  العر ٔ٘:

    ا رأٍه اعرال  ا س و السٔاسٕ  دار أفرٓقٔا الشر  -1

 مكاٌ ّاارٓس.

أةد  ً علٕ  ً  جر العسق ىٕ  فتخم البارٖ يف هر  -2

 .1و  1968صعٔخم البخارٖ  دار الرٓاٌ للرتا   

اةـــد هـــكرٖ ال ـــبٔعٕ  مســـتقبل اجملتنـــ  املـــدىٕ يف  -3

ً العر ٕ  مر ب دراساا الْ دٗ العر ٔ٘   ريّا  ا   1الْ 

2000. 

ــه العــــن   قٔــــ  د. م -4 ــد الفرأٍــــدٖ  معجــ ــدٖ اةــ َــ

املخبّمٕ  ّد. ا رأٍه السامراٜٕ  دار ّمكتب٘ ا  ل  م ر  

 .1   اارٓس و

٘ العر ٔ٘ املعاصرٗ  -5 اةد خمتار عبد ا نٔد  معجه الل،

 .2008  1عاي الكت    ريّا ن

الكســٕ دٖ اْ فٔــل  الد قرا ٔــ٘ يف أمرٓكــا  اجلـــبٛ     -6

 .1984اةّل  ار ٘ أمن قيدٓل  القاٍرٗ  دار  تا ٕ  

وياٛ فؤاد عبد اهلل    لٔـاا الـت،ري الـد قرا ٕ يف الـْ ً     -8

العر ـٕ  ال بعــ٘ اةّض  مر ــب دراسـاا الْ ــدٗ العر ٔــ٘    

 و.1997 ريّا  

 ســاو الــدًٓ علــٕ جمٔــد  التعددٓــ٘ الثقافٔــ٘ يف الفكــر   -9

السٔاسٕ  جدلٔ٘ االىدما  ّالتيْ   مر ب دراساا الْ دٗ 

 .2010   ريّا 1العر ٔ٘  ن

ٌ ا-10 ْهار  اارٓس الفكر السٔاسٕ  ار ٘ د. علٕ مقلد  جا

 الدار العاملٔ٘ لل باع٘ ّالتْ ٓ  ّاليشر   ريّا.

ــ٘   -11 ــا  العر ٔــ ــفٕ  اةلفــ ــه الفلســ ــلٔبا  املعجــ  ٔــــل صــ

ّا ىكلٔبٓــ٘ ّالفرىســٔ٘ ّال أئــ٘      ــ  م بعــ٘   ـــ       

 مكاٌ     سي٘.

الــرتا  ّالع ــر  - ســً  يفــٕ  ٍنــْو الفكــر ّالــْ ً  -12 

 دار قبــــاٛ لل باعــــ٘ ّاليشــــر ّالتْ ٓــــ    2 ن1ا داوــــ٘  ّ

 القاٍرٗ.

اارٓس  – سً ىا ه ّ علٕ  ا ه صار  اجملتن  املدىٕ-13

 . 20073 معَد الدراساا االسرتاأجٔ٘  العرا   1ىقدٖ  ن

سعد الدًٓ ا رأٍه  مقدم٘ اليدّٗ: التعددٓ٘ السٔاسٔ٘ -14

العر ــٕ    ّالد قرا ٔـ٘ يف الــْ ً العر ــٕ  ميتـدٚ الفكــر  

 .1989عناٌ  

 ـــْ ٕ فـــْ  العـــادٗ  معجـــه الد لْماســـٔ٘ ّالشـــؤٌّ  -15

 .1986الدّلٔ٘  مكتب٘ لبياٌ   ريّا 

عامر عبـد  ٓـد  مـً أجـل ا  قٔـاا التسـامخم يف  ـل وقافـ٘         -16

 .2010   ٔد ا كن٘ العراقٕ   ،داد   22ال عي   العدد 

ــر السٔاســٕ    -17 ــاٌ   مــد ل اض الفك ــد الر ــا ال ع ــدٓ  عب ا 

   دار ا كن٘   ،داد     اارٓس. 1ّاملعاصر   

عبد ال،فار هكر ّحمنْد مْرّ   اجملتن  اةٍلٕ ّدّرِ -18

 . 2003 دار الفكر املعاصر  دمش  1يف  ياٛ الد قرا ٔ٘  ن

ٕ ّ  رٌّ  املْسْع٘ الس-19    ريّا  1اسٔ٘   ٔعبد الٍْال الكٔال

 .1990املْسْع٘ العر ٔ٘ للدراساا  

علٕ حمند علـٕ ال ـ  ٕ  الشـْرٚ فرٓاـ٘ اسـ مٔ٘       -20

 .2011  سْرٓا  دار ا ً  ثري  1ن

ــادٓ٘  -21 قــــــــامْس امل ــــــــ لعاا السٔاســــــــٔ٘  ّاالقت ــــــ

ّاالجتناعٔ٘   رٓـر سـامٕ   ٔـاٌ  مكتبـ٘ رٓـاال الـرٓق       

 .1990للكت  ّاليشر  ليدٌ  

 رٓستٔاٌ  رّل  التا ٔداا الدٓئ٘  امت ق ا قٔقـ٘  -22

 ددٓ٘ االجتناعٔ٘ ّالسٔاسٔ٘  ار ٘ عادل ّع قتَا  التع

٘ البْلٔسٔ٘  -23  ْرٖ  ميشْراا عاي ّا د للجنٔ   املكتب

 و.2000 ريّا 

جمنْع٘  ا ثن  املسأل٘ الد قرا ٔ٘ يف الْ ً العر ـٕ  مر ـب   -24

 .2000  1دراساا الْ دٗ العر ٔ٘   ريّا  ن

 .1992 ميري  علبكٕ  املْرد  دار العله للن ٓن   ريّا -25

حمند عا د اجلـا رٖ  الد قرا ٔـ٘ ّ قـْ  ا ىسـاٌ      -26

 .2004  ريّا 1مر ب دراساا الْ دٗ العر ٔ٘  ن

حمنــد حمنــد  ــدراٌ  الــيته السٔاســٔ٘ املعاصــرٗ  دار   -27

 و.2005اليَا٘ العر ٔ٘  م ر   

حمند ْٓسـ  مْسـٙ  ىتـاو ا كـه يف االسـ و  معَـد       -28

 ارٓس  ب .الدراساا العالٔ٘  القاٍرٗ  دٌّ ا

ــر   -29 ــاي  دار الفكــ ــ٘ الب ٔلــــٕ   ــــ  ا رٓــــ٘ يف العــ ٍّبــ

 .2005  دمش   1املعاصر ن

 والثا: الكت  االىكلٔبٓ٘:

1-Barrie Axford: Politics: An introduction  

Routledge  London and Nework  Second 

edition  2002  p162.  

2- Henry B. Mayo: An Introduction to 
Democratic Theory  Newyork-Oxford 

university press  sixth printing  1965  p35. 
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 را عا: رساٜل املاجستري ّالد تْراِ:

اةــد  ــً هــٔخ٘  الفكــر السٔاســٕ العر ــٕ املعاصــر مــً    -1

  ل العقـل السٔاسـٕ العر ـٕ للجـا رٖ   ـ  ماجسـتري        

مْىتــْرٖ  لٔــ٘ العلــْو ا ىســاىٔ٘ ّاالجتناعٔــ٘  جامعــ٘   

 .2006 اجلباٜر  

  امسا: الدّرٓاا:

٘ يف الْ ً العر ٕ:  ْل مفٔد -1 ٘ السٔاسٔ أةد وا د  التعددٓ

ّ فا  قاٜن٘  جمل٘ املسـتقبل العر ـٕ  مر ـب دراسـاا الْ ـدٗ      

 و.1/1992(  155العر ٔ٘   ريّا  العدد )

ويــاٛ فــؤاد عبــداهلل    ــدٓاا التعــْل الــد قرا ٕ  جملــ٘       -2

 .2003   ل 3 قرا ٔ٘   ،داد  العدد االس و ّالد

رٓاال عبٓب ٍادٖ  العاي الثال  مً ا ـبل الْا ـد اض   -3

(  دار الشـؤٌّ الثقافٔـ٘ العامـ٘     11التعددٓ٘  سسلسل٘ افا )

  ،داد.

عامر  سً فٔاال   فكرٗ التعددٓ٘ السٔاسٔ٘ يف العـرا   -4

ال ــريّرٗ ّالبــْا ري  جملــ٘ دراســاا عراقٔــ٘     -ا ــدٓ 

  1را  للبعْ  ّالدراساا االسـرتاأجٔ٘  العـدد   مر ب الع

 .2005 ،داد  هبان  

فا ــل االى ــارٖ  ا ا نٔــ٘  ــن االســ مٕ الرســْلٕ   -5

ّاالســ و التــارشمٕ  جملــ٘ الفكــر السٔاســٕ  العــدد الرا ــ   

 .1999ّايامق مبدّ   

ــٕ     -6 ــ٘ السٔاســٔ٘ يف العــاي العر  ــْر فر ــاٌ  التعددٓ حمنــد ى

 .1992  ىٔساٌ 91  العدد 8جمل٘ الْ دٗ  السي٘ 

 سادسا: االىرتىد:

1-  ٕ ىتــرٗ -اوــري اياقــاىٕ  اجملتنــ  املــدىٕ العــاملٕ ّالعراقــ

  ّاياقــاىٕ   15/10/2010اارشمٔــ٘ ّقــراٛٗ ىقدٓــ٘ اســ مٔ٘     

 ااــ  عراقــٕ يف املَجــر ّلــُ  تا ــاا مَنــ٘ علــٙ مْقــ     

مر ـــــــــب اليـــــــــْر: ٓيتـــــــــر هـــــــــبك٘ االىرتىـــــــــد علـــــــــٙ  

 www.ahnoor.seاملْق :

اةــد عرفــاا القا ــٕ  ا قــْ  ّا رٓــاا عيــد رفاعــ٘  -2

 11/2006و24ال َ ـاّٖ ّال ـعٔدٖ  جملــ٘ املسـله املعاصــر     

 www.almuslimalmuaser.comاىرتىد: 

ٕ اةّل  -3   pdfالسٔد عنر  ّؤق٘ املدٓي٘ الدستْر ا ىساى

ٙ االىرتىـــــــــــــــــد:                                                                           دٌّ اـــــــــــــــــارٓس  متا ـــــــــــــــــ٘ علـــــــــــــــــ

www.epistemeg.com 

ــ٘) ىترٓــــ٘ سٔاســــٔ٘(  مْســــْع٘ ّ ٔبٔــــدٓا      -4 التعددٓــ

 متا ٘ علٙ املْق  االلكرتّىٕ :21/5/2014

www.wikipedia.net 

املــ  ا ــْ  كــر  مْىتســكْٔ...رّ  القــْاىن  جرٓــد اال ــاد    -5

 www.alitthad.com  اىرتىد: 2005االلكرتّىٔ٘  

جـــدٖ ا ســـً   اـــْدرا عبـــد الكـــرٓه   بٔعـــ٘ اةىتنـــ٘  -6

ــٔ٘  ــد   31/3/2011السٔاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اىرتىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.saimouka.wordpress.com 

   2423 ساو م ل   الْا دٓ٘ يف اارٓس الفلسـف٘  العـدد   -7

  مْقــــــــــــــــــــــــ  ا ــــــــــــــــــــــــْار املتنــــــــــــــــــــــــدٌ   3/10/2008

 www.ahewar.orgاىرتىد 

راهــــد ال،يْهــــٕ  الد قرا ٔــــ٘ ّ قــــْ  االىســــاٌ يف     -8

االس و  الدار العر ٔ٘ للعلـْو ىاهـرٌّ ّ مر ـب اجلبٓـرٗ     

  متا ــــــــــ٘ علــــــــــٙ االىرتىــــــــــد:                           25/9/2013للدراســــــــــاا  

          www.aljazeera.net 

ــٕ  اىرتىــــــــــــــــــد    -9 ــ  اليا لســــــــــــــــ ــد رااــــــــــــــــ حمنــــــــــــــــ

http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.p
hp?art=7256 

حمنــد مَــدٖ  أمــراال الســل ٘   ــدٌّ اــارٓس  اىرتىــد  -10

www.elazayem.com 

متا ـ٘ يف    ىترٓاا افسري ىشْٛ ) التكافـل االجتنـاعٕ(  -11

ــٕ    ــ  اال رتّىـــــــ ــٙ املْقـــــــ ــدٓا علـــــــ ــْع٘ ّٓكٔبٔـــــــ مْســـــــ

20/5/2014:www.ar.wikipedia.or
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