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 الديمقراطيت في الوطن العربي

زينب العسكري 

جامعت وهران 

 في الديمقراطيت الغربيت  -1

ئن الهىعة الىمىصحُت ًٖ الضًم٣غاَُت التي ج٣ٟؼ ئلى أطهاهىا 

حمُٗا هي نىعة الضًم٣غاَُت الٛغبُت اإلاٗانغة، ألن في اإلاجخمٗاث الٛغبُت 

ٌؿخُُ٘ اإلاغء أن ٣ًى٫ ما ٌكاء، والتي ًم٨ً أن ًد٨م ٞيها عةِـ الضولت، 

م ٖلى الاؾخ٣الت، والتي ًم٨ً أن جخّٛحر ٞيها الح٩ىماث باال٢ترإ  أو أن ًٚغ

غث للٛغب م٣ىماث حٗلذ هظه : الكٗبي، وهىا هدؿاء٫ ل٣ض جٞى

م ما حٗغيذ له مً ه٨ؿاث ٖاعيت  الضًم٣غاَُت مم٨ىت ومؿخ٣غة ٚع

ت .  ٧الٟاقُت والىاٍػ

أو٫ ما ًجب أن هىدبه ئلُه هى أن الضًم٣غاَُت الٛغبُت بهىعتها 

الغاهىت هي خهُلت جُىع ٦بحر اؾخٛغ١ أ٦ثر مً ٢غهحن، و٧ان هظا الخُىع 

خاٞال بالهغإ الؿُاس ي، والهغإ الاحخماعي، والهغإ ال٨ٟغي، بل قهض 

ه آلان طل٪ أن . زىعاث ٦ثحرة ختى اؾخ٣غث، في ق٩لها الظي وٗٞغ

الضًم٣غاَُت ألازُيُت ٧اهذ في الىا٢٘ خ٨م أ٢لُت أو أولُٛاعقُت، ٞالظًً 

دًغون احخماٖاث ىعا" ٧اهىا ًخمخٗىن بد٣ى١ اإلاىاَىت ٍو ىا٢كىن "ألٚا ٍو

٦ما وٗلم أن أٚلبُت ؾ٩ان أزِىا في . قإون أزِىا ٧اهىا الغحا٫ ألاخغاع ٣ِٞ

طل٪ الٗهغ ٧اهذ مً الغ٤ُ٢، و٧ان الٗمل ؤلاهخاجي بُض هإالء ألاع٢اء في 

خحن أن اإلاىاَىحن ألاخغاع ٧اهىا ٌكٛلىن أهٟؿهم ٖاصة ب٣ًاًا الٟلؿٟت 

وجأمل الٗالم، و٧اهىا ًدخ٣غون الٗمل الُضوي، ٦ما أن اليؿاء ٦ً 

. مؿدبٗضاث ٧لُا مً هظه الضًم٣غاَُت ألازُيُت

 ئن الضًم٣غاَُت في الٛغب ٧اهذ ولُضة الخ٣ضم ال٨بحر والخُىع 

الهاةل الظي قهضه ال٨ٟغ الؿُاس ي والٟلؿٟي الٛغبي، ٞدك٩لذ ما ٌؿمى 

خي  ٤ ئَاع مٗغفي جاٍع بث٣اٞت الضًم٣غاَُت، والتي أنبدذ جضعؽ لألحُا٫ ٞو

ا أصي  ُا خًاٍع سُت ومإؾؿاجُت، أٞغػث ُٞما بٗض ٖو أزظ ٦غوهىلىحُا جاٍع
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اث وهظا ما ًٟخ٣ضه ال٨ُان . (1)ئلى ئعؾاء صولت ال٣اهىن في ْل اخترام الحٍغ

. الٗغبي الظي ٌِٗل جسلٟا مىظ ػمً جضهىع الحًاعة ؤلاؾالمُت

وهىا٥ ٖامل آزغ ؾاٖض صو٫ الٛغب ٖلى بلٙى هظا الىي٘ والظي 

ت، : ًخمثل في الٗامل الا٢خهاصي ل٣ض ٧اهذ صو٫ الٛغب صوال اؾخٗماٍع

ل لٟاةٌ . اؾخٛلذ بلضان الٗالم الثالث ٧له وبالخالي ٧ان هىا٥ جدٍى

ومً هظا الٟاةٌ . ا٢خهاصي ضخم مً ٧ل أهداء الٗالم هدى الضو٫ الٛغبُت

الا٢خهاصي الطخم جم٨ىذ الغأؾمالُت الحا٦مت أن ججغي جىاػالث ٦بحرة 

ومخىا لُت إلاهلحت الُب٣اث الكٗبُت، صون أن ًترجب ًٖ طل٪ ه٣و زُحر 

اث مِٗكتها  هظه ال٣ضعة ٖلى ئحغاء الخىاػالث . (2)في أعباخها أو في مؿخٍى

الا٢خهاصًت وعٞ٘ مؿخىي اإلاِٗكت صٖمذ اإلاغ٦ؼ الؿُاس ي للُب٣اث 

ض مً الخىاػالث ض مً الث٣ت التي حؿمذ لها بمٍؼ في . الحا٦مت وأُٖتها اإلاٍؼ

٘ مؿخىي مِٗكت الُب٣اث  الى٢ذ هٟؿه أصث هظه الخىاػالث ئلى ٞع

وهظا الاعجٟإ في مؿخىي اإلاِٗكت بضوعه حٗل هظه الُب٣اث أوال، . الكٗبُت

غ لها زاهُا، الى٢ذ الالػم للخىُٓم والىًا٫  ُا بمهالحها، ٦ما ٞو أ٦ثر ٖو

والٗمل الؿُاس ي، ألن ؤلاوؿان الظي ٌِٗل ٖبض ل٣مخه الُىمُت ال ًمل٪ 

. خ٤ جٝغ الٗمل الؿُاس ي

لُه ٞاهه خحن جدؿيذ الٓغوٝ الا٢خهاصًت للُب٣اث الكٗبُت   ٖو

غث لها صعحت أٖلى مً الىعي ومً ٢ضعاث  جُلٗذ ئلى ما هى أًٞل، وجٞى

الخىُٓم والٗمل الؿُاس ي، وه٨ظا وكأث ألاخؼاب والحغ٧اث الى٣ابُت التي 

غ الضًم٣غاَُت أًًا جم٨ىذ هظه الحغ٧اث . ٖملذ بضوعها ٖلى جٍُى

ت مماعؾت  الكٗبُت ب٣ىتها الجضًضة مً أن ججٗل مً بٌٗ الح٣ى١ الىٍٓغ

ٞٗلُت، ٞمثال، لم حٗض ٨ٞغة أن مً خ٤ ٧ل مىاًَ ئنضاع صحُٟت مجغص 

ئم٩اهُت ٢اهىهُت بل أنبدذ ٞغنت ٞٗلُت ًم٨ً أن جماعؽ، ووحضث 

. صح٠ حٗبر ًٖ عأي هظه الُب٣اث الكٗبُت ومُامدها

                                                             
 .80م، ص 1954، س (ط)د" اترخي املرن امعرشين "روهوفان، بيري- 1
 .81املرجع امسابق، ص - 2
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 وم٘ طل٪ ٧ان جُىع الضًم٣غاَُت الٛغبُت بُُئا ئلى خض ٦بحر، خُث ٧اهذ 

: أولى الخُىاث ٦ماًلي 

ىيا ئلى ٢بل مئت  .1 ً الى٣اباث زم ألاخؼاب، هظا الح٤ ْل مٞغ خ٤ ج٩ٍى

 .ٖام

 في نهاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ  .2
ّ
خ٤ الا٢ترإ الٗام، هظا الح٤ لم ٌؿغ ئال

 .  وبضاًت ال٣غن الٗكٍغً

3.  
ّ
تراٝ بالح٣ى١ الؿُاؾُت للمغأة، في ٞغوؿا لم جىل اإلاغأة خ٣ى٢ها ئال الٖا

 .                 بٗض الحغب الٗاإلاُت الثاهُت

تراٝ بد٤ ؤلايغاب وبد٤ الٗما٫ في الخأمُىاث الاحخماُٖت .4  .  الٖا

ت الصحاٞت ئنضاع وماصة .5  .  خٍغ

ت الغأي وال٣ُٗضة ٖمال، أي ئلٛاء أق٩ا٫ الخمُحز التي جترجب ًٖ  .6 خٍغ

 .(3)الاهخماء ئلى ٣ُٖضة مُٗىت أو عأي ما 

هل نحروعة الضًم٣غاَُت في الضو٫ الٛغبُت هي طاتها في الضو٫ : وهىا هدؿاء٫

 الٗغبُت؟ 

الديمقراطيت في الدول العربيت  -2

 هىا٥ خ٣ُ٣ت جٟغى هٟؿها وهي أن الٛغب بما أعؾاه مً ز٣اٞت 

للضًم٣غاَُت اؾخُإ أن ًخدّهً مً ٧ل ٞكل في جُب٣ُها، وفي مجابهت 

ً الٗغبي ٞلم ٌؿخُ٘ طل٪ ألهه لم  الىا٢٘ واإلاؿخ٣بل بىاؾُتها أما الَى

غ لها مّما حٗله الُىم ٚحر ٢اصع ٖلى مجابهت  ًّ ًإؾـ للضًم٣غاَُت، ولم ًد

ا ولم ًهى٘ مىاٖت ل٩ي ٩ًىن الُىم في مهٕغ  ألاػماث والهغاٖاث خًاٍع

.                                                        (4)ألاخضار ٞاٖال ال مىٟٗال 

  ئن جضهىع الحًاعة ؤلاؾالمُت، والظي حٗم٤ م٘ ٞترة الاؾخٗماع 

ال٢ُاث في الُغح  لحزصاص أ٦ثر واهدكغ في ػمً جغاح٘ ؤلاًضًىلىحُاث والَا

حره خغم ال٨ُان  واإلاغحُٗاث الكاملت والخُاباث ألاخاصًت، هظا ٧له ٚو

                                                             
 .82مرجع سابق، ص" اترخي املرن امعرشين "روهوفان، بيري- 3
سامعيل،- 4 . 110م، ص 1983س  (ط)، د"امللومات الاكتصادية والاجامتعية ندلميلراطية يف اموطن امعريب" صربي، عبد هللا ا 
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ت ومٟهىم الح٤ و٢ُمت ؤلاوؿان ويغوعة  الٗغبي مً ٞهم وججؿُض ٢ُم الحٍغ

ابخٗض هظا ال٨ُان أ٦ثر ًٖ الخ٣ضم الؿلُم والىعي بد٣ُ٣ت . جدًغه

ُاب اإلاؿإولُت  وزُىعة الخسل٠ والاؾدبضاص والُُٛان والٟكل ٚو

.                                                                                                                        والىاحب

ش ًّبحن أّن هىا٥ ججاعب ءوبش ي  مً الخٟهُل هجض أن الخاٍع

ً الٗغبي اإلامخض مً اإلادُِ ئلى الخلُج، في هظه  صًم٣غاَُت جخالذ ٖلى الَى

الٟترة الؼمىُت التي ج٣اعب ال٣غهحن، ٦ثرث الضعاؾاث خى٫ مىيٕى 

ً الٗغب واإلاؿلمحن وهىا ًجب الى٢ٝى ٖىض . الضًم٣غاَُت لضي اإلا٨ٍٟغ

:    مدُاث مهمت في هظه الضعاؾاث

ًخٗل٤ بُبُٗت الٟترة الؼمىُت التي قهضث هظا الخُىع، ٞهي ٞترة ملُئت : أوال

 ً باألخضار، والخدّىالث والخّٛحراث، خاٞلت بالخدضًاث التي واحهها الَى

ً الٗغبي جدذ خ٨م الضولت الٗثماهُت في أواةل ال٣غن : الٗغبي ل٣ض ٧ان الَى

الثالث ٖكغ هجغي، أوازغ ال٣غن الثامً ٖكغ اإلاُالصي، التي قهضث أخضازا 

هغث ٞيها مداوالث أولى لإلنالح بٗض  ٖلى الهُٗضًً الضازلي والخاعجي، ْو

أن ٖاهذ مً الحغب م٘ عوؾُا، ولم جلبث مهغ أن حٗغيذ للٛؼو الٟغوس ي 

ى الح٨م (هابلُىن بىهابغث)م الظي ٢اصه 1798ٖام 
ّ
٣ٞاومخه وأٞكلخه، وجىل

ت، التي جىؾٗذ 1805وأؾغجه مىظ ٖام  (مدمض ٖلي)ٞيها  م وأ٢ام صولت ٢ٍى

غة الٗغبُت والؿىصان، زم  وقملذ أحؼاء أزغي في الكام والجٍؼ

ً الٗغبي إلاىحاث مً الٛؼو الاؾخٗماعي ألاوعوبي .اه٨مكذ ٦ما حّٗغى الَى

م، واؾخمغث ختى أوازغ الحغب 1830الظي بضأ بٛؼو ٞغوؿا للجؼاةغ ٖام 

غوؿا بالص الكام والٗغا١ ُاهُا ٞو وقهضث .الٗاإلاُت ألاولى، خحن اخخلذ بٍغ

 ً الضولت الٗثماهُت زال٫ جل٪ الٟترة حّٛحراث مهمت والتي اهتهذ ب٣ٟضان الَى

و٢ّؿمذ الضولت ألاوعوبُت .الٗغبي ٧له وآلذ هي هٟؿها ئلى الؿ٣ٍى

غوؿا وئًُالُا)اإلاؿخٗمغة  ُاهُا ٞو ً الٗغبي وج٣اؾمخه، وبضأث  (بٍغ الَى

واخخضمذ .اإلا٣اومت لالؾخٗماع، و٢امذ ٖضة أ٢ُاع ٖغبُت في اإلاكغ١ الٗغبي

اإلا٣اومت في ٞترة مابحن الحغبحن الٗاإلاُخحن، واهخهغث في الحغب الٗاإلاُت 
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ت أ٢ُاع  ً الٗغبي، واؾخ٣لذ مجمٖى غ في الَى الثاهُت ٞخض٣ٞذ مىحت الخدٍغ

. أزغي باؾخثىاء ٞلؿُحن

جخٗل٤ بُبُٗت الىمى الحًاعي الظي ٖاقخه ألامت الٗغبُت في هظه : زاهُا

ٞهى همى جمثل في اهبٗار خًاعي حضًض باهذ آزاعه بىيىح . الٟترة الؼمىُت

في مجاالث خُاة ألامت اإلاسخلٟت، و٢ض ججّؿض في نهًت ّٖبرث ًٖ هٟؿها في 

٧ان هظا الاهبٗار الحًاعي ججؿُضا . مجاالث ئنالح وججضًض وئخُاء

ت"لخانُت مهمت مً زهاةو  ت "، هي زانُت "الٓاهغة الحًاٍع الحٍُى

، "في مٗغ٦ت الحًاعة"في ٦خابه  (٢ؿُىُحن ػع٤ٍ)التي قغخها " والخُٛحر

ُغأ هظا الخّٛحر ٖل خًاعة مجخم٘ ما بخأزحر مدُُها الخاعجي أو بٟٗل  ٍو

جدّىلها الضازلي،جماما ٦ما ًُغأ هدُجت اجهالها بدًاعاث أزغي، وجٟاٖلها 

و٢ض ٖاقذ ألامت الٗغبُت جدّىالث صازلُت . مٗها وجباصلها الٗىانغ واإلاإزغاث

زغا قضًضا بمدُُها الخاعجي بٟٗل اخخ٩ا٦ها بالٛغب 
ّ
مهمت، ٦ما جأزغث جأ

ألاوعوبي وجٟاٖل خًاعتها م٘ خًاعجه، و٧ان َبُُٗا أن ٌّٗبر ال٨ٟغ الٗغبي 

ً هظه الخٟاٖل الحًاعي   ( 5). الحضًث ًٖ هظه الخدىالث الضازلُت، ٖو

    ل٣ض ٖاقذ ألامت الٗغبُت ْاهغة الخٟاٖل الحًاعي في أبٗاص مسخلٟت 

لى أوؾ٘ مضي، وبسانت خحن ابخلُذ باالؾخٗماع ألاوعوبي وئطا ٧ان . ٖو

٤ الٛؼواث  الخٟاٖل ٢ضًما ٢ّضم ْهىع الحًاعاث، و٢ض خضر ًٖ ٍَغ

والحغوب والٟخىح واهخ٣ا٫ ألاشخام وألاقُاء اإلااصًت، ٞاهه ٢ّىي ٦ثحرا في 

٤ الخ٣ضم الخ٣جي  ً ٍَغ ٤ الاؾخٗماع ٖو ٟٞي .الٗهغ الحضًث ًٖ ٍَغ

ُه صواٞ٘  ُه اهخ٣ا٫ أشخام، ٞو خذ وحؿلِ، ٞو الاؾخٗماع ٚؼو ٞو

ل٣ض .   ا٢خهاصًت، و٢ض حٗضصث أهىاٖه وأق٩اله وازخلٟذ َغ٢ه وأؾالُبه

٧ان الخٟاٖل مدضوصا بحن الحًاعة الٗغبُت والحًاعة الٛغبُت ٢بل الحملت 

الٟغوؿُت ٖلى مهغ، ولم ًلبث أن اقّخض أزىاء جل٪ الحملت، وفي أ٣ٖابها، 

ً الٗغبي وخحن ًدضر الخٟاٖل بحن خًاعجحن . بٟٗل الاؾخٗماع ألاوعوبي للَى

٤ الٛؼو، ٞاّن مً ْىاهغه، أّن الخأزحر ٌؿغي ٖاصة مً الحًاعة  ًٖ ٍَغ

                                                             
 .116_ 115م، ص ص 1984، س1ط" ثطور مفاهمي ادلميلراطية يف امفكر امعريب احلديث" ادلجاين، أ محد صادق - 5
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ت أ٦ثر مً  ألا٢ىي ئلى الحًاعة ألاي٠ٗ، ٞاهخ٣لذ اإلاىخجاث اإلااصًت بؿٖغ

وخحن . ٚحرها، زم لح٣ذ بها الٗلىم اإلاجغصة والٟلؿٟت وأزحرا آلاصاب والٟىىن 

ًدضر هظا الخٟاٖل ٞان مىا٤ٞ ٖضة جبرػ صازل اإلاجخم٘ اإلاخأزغ، ٞهىا٥ 

ٌ اإلاُل٤ ل٩ل ما ًأحي مً الخاعج، وهىا٥ مى٠٢ ال٣بى٫  مى٠٢ الٞغ

اإلاُل٤، وهىا٥ مى٠٢ الاؾخجابت الصحُدت الظي ًخمثل في جد٤ُ٣ 

النهًت، وجخأزغ خًاعة ألا٢ىي هي ألازغي باإلاجخم٘ اإلاخأزغ بها وجخُىع خؿب 

 ( 6). (٢ؿُىُحن ػع٤ٍ)ماًغاه 

" الضًم٣غاَُت"جخٗل٤ بخدضًض اإلاهُلحاث التي وؿخسضمها، ٞمهُلح : زالثا

مً اإلاٟاهُم التي ًخًمنها الاؾخٗما٫ في لٛخىا الؿُاؾُت الٗغبُت، ولم 

 في أ٣ٖاب الحغب الٗاإلاُت 
ّ
ً الٗغبي ئال ًخضاو٫ ٖلى هُا١ واؾ٘ في الَى

ً الٗغب " الضًم٣غاَُت"ألاولى، ٞمهُلح  ٩ًاص ًىٗضم في ٧ل ٦خاباث اإلا٨ٍٟغ

م اهخمامهم بها  ألنهم ٧اهىا ٌؿخسضمىن .في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ٚع

مهُلحاث أزغي خُىما ًبدثىن في هظه ال٣ًُت، ومً بحن هظه 

" أهل الحل وال٣ٗض" ، مهلح"الكىعي"اإلاهُلحاث هىا٥ مهُلح 

".  الٗض٫ وؤلاههاٝ" ومهُلح

اٖت الُهُاوي ) و٢ض الخٔ  ؼ في جلخُو "في ٦خابه  (ٞع جسلُو ؤلابٍغ

ؼ بىن ُٞه هى ما ًُل٤ ٖلُه " باٍع ٚغ ت ٍو أّن ما ٌؿمُه الٟغوؿُىن الحٍغ

ت في الح٨م هى ئ٢امت "الٗض٫ وؤلاههاٝ" ٖىضها  ، وطل٪ ألّن مٗجى الحٍغ

الدؿاوي في ألاخ٩ام وال٣ىاهحن بدُث ال ًجىػ الح٨م ٖلى ؤلاوؿان بل 

 ومٗلىم أن الٗغب قأنهم قأن أمم أزغي في آؾُا (.7)ال٣ىاهحن هي اإلاخد٨مت 

٣ُا، وحضوا أهٟؿهم في ال٣غن ألازحر أمام ؾلؿلت مً اإلاٟاهُم  وئٍٞغ

. واإلاإؾؿاث الؿُاؾُت الٛغبُت البُٗضة ًٖ ج٣الُضهم والىاٞضة مً أوعوبا

و٢ض وكأث مً ججاعب أوعوبُت ونُٛذ بخٗبحراث أوعوبُت، و٧ان البض مً 

الخٔ  ـ)ابخ٩اع ألٟاّ حٗبر ٖنها، ٍو الظي ٦خب ًٖ الخّٛحراث  (بغهاعص لَى
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الؿُاؾُت الٗغبُت الحضًثت ٣ٞا٫ أن الٗغب لجئىا ئلى أعب٘ َغ١ أؾاؾُت في 

اؾخٗاعة اللٟٔ ألاحىبي، وئًجاص لٟٔ حضًض، وئٖاصة : ابخ٩اع هظه ألالٟاّ هي

و٢ض أوضح أن لٟٓت . الكباب للٟٔ ٢ضًم، والترحمت اإلاؿخٗاعة

٤ ألاو٫، واؾخسضمذ ٖلى هُا١ واؾ٘ في " الضًم٣غاَُت" حاءث مً الٍُغ

غبي  ت مخًمىت ٖىانغ مؿخمضة مً قغقي ٚو ؾلؿلت مً اإلاٗاوي اإلاخىٖى

ت والخجاعب الظاجُت ٩ا ومً الخ٣الُض الٍُٟغ . أوعوبا، ومً قمالي وحىىبي أمٍغ

٣ى٫  ـ ٖىى)ٍو با للىهلت ألاولى أن الٗغب ٖمضوا ئلى  (لَى أهه ًبضو ٍٚغ

سهم مً  م مً أنهم حٗاملىا مٗه في جاٍع اؾخٗاعة اللٟٔ ٦ما هى، ٖلى الٚغ

٣ُت، و٢ض جغحمىا مهُلح  ٍغ الٖهم ٖلى ال٨خاباث الؿُاؾُت ؤلٚا
ّ
زال٫ ئَ

باإلاضًىت "، الظي قإ في بالص الُىهان ٢ضًما "خ٩ىمت صًم٣غاَُت"

، ول٨ً هظا الترار ٧ان ٢لُال ما ٣ًغأ في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ "الجماُٖت

ت به، ئط  م٨ً الخماؽ الٗظع إلاً ٧اهىا ٖلى مٗٞغ ً، ٍو وأواةل ال٣غن الٗكٍغ

لم ًغبُىا بحن أهٓمت ٢ضًمت وأ٩ٞاع ومماعؾاث خضًثت ججغي في أًامهم 

هغهم  (8). ٖو

٣ٞض حاء هظا . جخٗل٤ بأنى٫ هظه اإلاٟاهُم في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي: عابٗا

في ال٨ٟغ الٗغبي ؤلاؾالمي بها ٖلى مضي الح٣ب " الكىعي"الاوكٛا٫ ب٣ًُت 

سُت التي ؾب٣ذ و٦خبا أزغي " ألاخ٩ام الؿلُاهُت"ومٗلىم أن ٦خاب .الخاٍع

جي)و (اإلااوعصي)و٢ض اقتهغ ما ٦خبه .ٖالجتها  ...   (ابً زلضون )و (الجٍى

ؼ الضوعي)اؾخسلو  ل٣ًُت الضًم٣غاَُت » مً صعاؾخه  (ٖبض الٍٗؼ

ال٣غآن : أّن ال٨ٟغ ؤلاؾالمي في مىابٗه وهي" في ٞلؿٟت الح٨م الٗغبي

ٞهي .  والحضًث والخُب٣ُاث في ػمً الغاقضًً، ٌٗخبر ألامت هي ألاؾاؽ

مهضع الؿلُاث وال ججخم٘ ٖلى يال٫، وهظه ألامت ج٣ىم ٖلى ٨ٞغة 

ٗت هي التي جدضص ل٩ل خ٣ى٢ه . اإلاؿاواة، ال ؾاصة ٞيها وال مؿىصًً والكَغ

ومؿإولُاجه، و٦أن ال٨ٟغة ؤلاؾالمُت ج٣ىم ٖلى أؾاؽ أّن ألامت َب٣ت 

ً ًخٟايلىن بالٗمل وال٨ٟاًت وألامت هي التي جسخاع . واخضة مً أخغاع مدؿاٍو
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٣ت الازخُاع، ؾىاء أ٧ان اهخسابه مباقغا في اإلاغ٦ؼ أو  ؤلامام، صون جدضًض لٍُغ

٤ أهل  م٨ً .، والازخُاع والبُٗت هما هٕى مً ال٣ٗض(الحل وال٣ٗض)ًٖ ٍَغ ٍو

 بالبُٗت مً ألامت أو 
ّ
ال٣ى٫ أّن لِـ جىلُت بل جغقُدا وأّن الخىلُت ال جخم ئال

إ٦ض ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ٖلى ...الظًً ًمثلىنها (أهل الحل وال٣ٗض) ، "الكىعي"ٍو

لى صوع  ٖبض )و٢ض أبغػ ... وهم في ألاؾاؽ ممثلى ألامت  (أهل الحل وال٣ٗض)ٖو

ؼ الضوعي أن الثٛغة ال٨بري التي ٧اهذ في الٟتراث اإلاسخلٟت هي في  (الٍٗؼ

ً مً جُب٤ُ آلاعاء، وجًمً اؾخمغاع 
ّ
ً اإلاإؾؿاث والىٓم التي جم٨ ج٩ٍى

غها، ٣ٞض ٚابذ اإلاإؾؿاث التي حٗبر ًٖ اإلاٟاهُم  ألازظ بها أو جٍُى

 (9).  ؤلاؾالمُت

جخٗل٤ بخُىع مٟاهُم الضًم٣غاَُت في الٛغب ٖلى مضي ال٣غهحن : زامؿا

ً ٞم٘ أّن ٨ٞغة الضًم٣غاَُت ٢ضًمت ٧اؾمها وحٗىص ئلى ٖهغ اػصهاع . ألازحًر

 في ال٣غن الثامً 
ّ
 أنها لم جٓهغ باإلاٗجى اللُبرالي ئال

ّ
٣ُت، ئال ٍغ الحًاعة ؤلٚا

البىا بد٤ الكٗب . ٖكغ غ اإلا٨ٟغون ألاوعوبُىن ب٨ٟغة اإلاؿاواة، َو
ّ

خحن بك

في ازخُاع خ٩ىمخه، وفي ؤلاقغاٝ ٖليها و٧ان هظا اإلاٗجى م٣ترها باإلاُالبت 

بمؿاواة اإلاىاَىحن في خ٤ الا٢ترإ الؿغي صون الىٓغ في أنىلهم أو 

واهخٓمذ آهئظ ال٨ٟغة الضًم٣غاَُت في ئَاعها الضؾخىعي . َب٣اتهم

ضة  ُّ غ، وم٣ ت والخدٍغ اإلاٗغوٝ، ٩ٞاهذ صًم٣غاَُت مبيُت ٖلى الحٍغ

بالؿلُاث اإلادلُت وطل٪ بًماهت صؾخىع م٨خىب، ناصع ًٖ مجلـ 

وفي ْل هظه .    جأؾِس ي ًيخسبه الكٗب بأٚلبُت أنىاث مىاَىُه

الضًم٣غاَُت الضؾخىعٍت اهُل٣ذ ال٣ىي الؿُاؾُت والا٢خهاصًت في الٛغب 

ٞا٢ترهذ بالغأؾمالُت الٛغبُت، وهي ج٣بل ٖلى جأؾِـ الهىاٖاث الطخمت 

٣ُا وئوكاء  خذ ألاؾىا١ الٗاإلاُت، واحخُاح الضو٫ واإلامالُ٪ في آؾُا وئٍٞغ ٞو

ت ٖلى أه٣ايها وهظا أصي ئلى ْهىع الضًم٣غاَُت . ؤلامبراَىعٍاث الاؾخٗماٍع

ذ  الاحخماُٖت والا٢خهاصًت، التي ال جدهغ الضًم٣غاَُت في خ٤ الخهٍى
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اث  وحٗمُمه، وئهما جخجاوػه ئلى ئُٖاء خ٣ى١ ألاٞغاص والُب٣اث مدخٍى

.  ا٢خهاصًت واحخماُٖت، ٢هض جد٤ُ٣ مجخم٘ أٖض٫ وخُاة أًٞل

ٟاث إلاهُلح الكٗب الظي ج٣خهغ  وخاو٫ الاقترا٦ُىن ج٣ضًم حٍٗغ

وواضح .صاللخه ٖلى ٧ل مً لِؿذ له مهلحت زانت حٗاعى الهالح الٗام

أهه بهظا اإلا٣ُاؽ ال جضزل ؤلا٢ُاُٖت والغأؾمالُت في هظا الخهىع، هٓغا 

الهٟهام مهالحها ًٖ اإلاهالح الٗامت للجماهحر، والخٔ الاقترا٦ُىن أّن 

 ئطا ٧اهذ _ ختى باإلاٗجى البرحىاػي لها_الغأؾمالُت ال حؿمذ بالضًم٣غاَُت
ّ
ئال

.   في خالت همى واػصهاع

ان ما  أّما ئطا حٗغيذ الغأؾمالُت لألػمت الا٢خهاصًت ٞاّن ؾٖغ

حسحب الح٣ى١ الضًم٣غاَُت التي جىاػلذ ٖنها، وجلجأ ئلى اؾخسضام الٗى٠، 

ش ٌُُٗىا صلُال ٖلى طل٪، ٞدحن . وحكهغ الض٦خاجىعٍت في وحه الكٗب والخاٍع

ت لدسحب الح٣ى١ 1929ْهغث أػمت  م الا٢خهاصًت بغػث الٟاقُت والىاٍػ

 (10). التي ٢ض جىاػلذ ٖنها الغأؾمالُت في ٞترة الاػصهاع والىمى والخُىع 

ل٣ض جُىع ئطا، مٟهىم الضًم٣غاَُت في الٛغب هٟؿه ٞخّٟغٕ ئلى 

ت اللُبرالُت ال٣اةمت ٖلى ؤلا٢غاع بد٣ى١ الٟغص  ٍغ مٟاهُم الضًم٣غاَُت الخدٍغ

اإلاسخلٟت، في وال٨ٟغ والخٗبحر وفي الٗمل والاحخمإ والاهخ٣ا٫، في ئَاع اإلال٨ُت 

غ لها الًماهاث ال٩اُٞت
ّ
والضًم٣غاَُت الؿُاؾُت اإلاؿخمضة . الٟغصًت التي جٞى

ً الح٨م ومغا٢بخه مخسظة أق٩ا٫ . مً خ٤ اإلاىاًَ في اإلاؿاهمت في ج٩ٍى

. خ٩ىمُت مسخلٟت ٧البرإلااهُت والغةاؾُت، وهي وز٣ُت الهلت بؿاب٣تها

غها  غ الُب٣اث الضهُا وجدٍغ والضًم٣غاَُت الاحخماُٖت التي حٗمل ٖلى جٍُى

وعٞ٘ مؿخىاها لجٗلها مىّحهت إلاهحرها ومال٨ت هانُت ا٢خهاصها وؾُضة في 

ؾُاؾتها و٢اصعة ٖلى جأؾِـ ألامً الاحخماعي في صاعها والؿالم الضولي 

وبغػث يمً اإلاٟهىم ألازحر الضًم٣غاَُاث الكٗبُت الاقترا٦ُت التي .زاعحها

٣خهغ الاهًمام  ا لهضٝ الاقترا٦ُت، ٍو ًّخىلى ال٣ُاصة ُٞه خؼب واخض بلٚى

وأ٦ض هظا اإلاٟهىم ٖلى الخأمُم الكامل . ئلُه ٖلى أهل الث٣ت اإلاإمىحن بمباصةه
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لى ئلٛاء مسخل٠ الاؾخٛال٫ بُٛت جد٤ُ٣ اإلاؿاواة  لىؾاةل ؤلاهخاج، ٖو

. الح٣ُ٣ُت بحن الىاؽ

هاجس التوفيق     : الشورى والديمقراطيت -3

ل٣ض ٧ان َبُُٗا والٗغب ًخٟاٖلىن م٘ ال٨ٟغ الٛغبي، أن ًخأزغ جُىع 

مٟاهُم الضًم٣غاَُت في ال٨ٟغ الٗغبي بهظا الخُىع إلاٟاهُم الضًم٣غاَُت 

جأزغ ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ بال٨ٟغ الٛغبي في . الظي خضر في الٛغب هٟؿه

ل٣ض خاو٫ م٨ٟغو ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ،الظًً جأزغوا _ :٢ًُت الضًم٣غاَُت

ب٨ٟغ ومماعؾت الضًم٣غاَُت ألاوعوبُت، ئزباث وحىص حكابه بحن الضًم٣غاَُت 

واإلاٟهىم ؤلاؾالمي للكىعي، وؾٗىا في مىاحهت أػمت الح٨م الخاه٣ت 

والٟؿاص والؿلى٥ اإلاؿدبض للح٩ام في الٗالم ؤلاؾالمي، وبغعوا ا٢خباؽ 

حىاهب مً الىمىطج الٛغبي اٖخ٣ضوا بخىا٣ٞها م٘ ؤلاؾالم و٢ضعتها ٖلى 

ضوا  ًّ ئزغاج اإلاجخمٗاث الٗغبُت مً أػمتها الؿُاؾُت، هظا باليؿبت للظًً أ

غها مً  ال٨ٟغ الٛغبي وأزظوا ٣ًخبؿىن مىه للنهىى باألمت ؤلاؾالمُت وجدٍغ

. الاؾخٗماع ألاوعوبي

ٓهغ اوكٛا٫ ال٨ٟغ الٗغبي ب٣ًُت  الظي بضأ م٘ بؼوٙ " الكىعي "ٍو

ٞجغ النهًت في ٦خاباث م٨ٟغي النهًت، وفي ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت للح٨م، وفي 

ً ٢بل . البرامج الؿُاؾُت للخىُٓماث الؿُاؾُت ت مً اإلا٨ٍٟغ ٞبرػ مجمٖى

وأؾهمىا في اٚىاء ال٨ٟغ " الكىعي"الحغب الٗاإلاُت ألاولى اوكٛلىا ب٣ًُت 

اٖت الُهُاوي )الكُش : الٗغبي، أهمهم الظي ٧ان  (م1873_م1801) (ٞع

ـ ٖىى) ت"ًُل٤ ٖلُه ل٣ب  (لَى زحر الضًً )و" أبى الضًم٣غاَُت اإلاهٍغ

حما٫ )عاةض خغ٦ت ؤلانالح الخىوؿُت في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ و (الخىوس ي

الظي جىنل ئلى أؾباب اهدُاٍ  (م1897_م1838 )(الضًً ألاٞٛاوي

. اإلاؿلمحن

الظي و٠٢ ٖلى  (م1903_م1849) (ٖبض الغخمً ال٩ىا٦بي)و

و٢ض جٟاٖل حمُٗهم م٘ ال٨ٟغ الٛغبي …الاؾدبضاص ٦أهم ؾبب للخسل٠

، وجىانلىا م٘ جغار (عوؾى)و (ٞىلخحر): أهّمهم عواص ال٨ٟغ الٟغوس ي ٦أمثا٫
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 (اإلااوعصي)أمتهم، ٞاؾخدًغوا ٦خاباث أؾالٞهم الٗغب وهًمىها، زانت 

ُٗت لضيهم (ابً زلضون )و (ابً جُمُت)و ابً )و٧ان . الظي اخّخل مجزلت ٞع

ِ ألايىاء ٖلى صوع  (زلضون 
ّ
ىاء الضو٫، وؾل ٢ض بدث في أؾباب اهدُاٍ ٞو

ئّن الٓلم مإطن بٟؿاص …:"و٦خب ٞهال في طل٪ مىه. الاؾدبضاص في الاهدُاٍ

٦ما بدث في الضولت والؿُاؾت، وقغح مٟهىمه في الكىعي .." الٗمغان

ت ( 11)". أهل الحل وال٣ٗض"و أؾٟغث هظه اإلاغخلت ٖلى ْهىع اججاهاث ٨ٍٞغ

بظوع ال٨ٟغة الضًم٣غاَُت في  (الُهُاوي )صًم٣غاَُت بخهىع ٖغبي، ئط بظع

ؼ في جلخُو "م بٗىىان1834أو٫ ٦خاب أنضعه في خُاجه ؾىت  جسلُو ؤلابٍغ

ؼ والظي ٖمض مً زالله ئلى الخٍٗغ٠ بال٨ٟغة الضًم٣غاَُت ٦ما . (12)" باٍع

ـ )م التي ٢امذ هىا٥ يض اإلال٪ 1830عآها في ٞغوؿا، مً زال٫ زىعة  لَى

مً جضبحر الضولت " ، ووي٘ ٞهال في ٦خابه ألاو٫ جدذ ٖىىان(الٗاقغ

ت لى٨ك٠ :" قغح ُٞه هٓام الح٨م ٞيها، ٣ًى٫ في هظا الهضص" الٟغوؿاٍو

ت، ووؿخىفي ٚالب أخ٩امهم، ول٩ُىن  الُٛاء ًٖ جضبحر الضولت الٟغوؿاٍو

م، ووي٘ 1830و٢ض قغح أؾباب زىعة ". جضبحرهم العجُب ٖبرة إلاً اٖخبر

ّغٝ بٟغ٢خحن ئخضاهما  همىطحا خُا ل٨ٟاح قٗب في ؾبُل الضًم٣غاَُت، ٖو

ت ض الحٍغ ض اإلال٨ُت وألازغي جٍإ اإلاغاص باإلال٨ُت ئجبإ :"٣ًى٫ في هظا الهضص. جٍإ

اإلال٪ ال٣اةل بأهه ًيبغي حؿلُم ألامغ لىلي ألامغ مً ٚحر أن ٌٗاعى ُٞه مً 

ُت بش ئ ت بمٗجى أنهم ٣ًىلىن ال ًيبغي . َٝغ الٖغ وألازغي جمُل ئلى الحٍغ

 ئلى ال٣ىاهحن ٣ِٞ
ّ
ظ لألخ٩ام َب٣ا لل٣ىاهحن، ٨ٞأهه . الىٓغ ئال ّٟ واإلال٪ ئهما مى

ُت، . آلت ض أن ٩ًىن الح٨م بال٩لُت للٖغ ومً الٟغ٢ت الثاهُت َاةٟت ُٖٓمت جٍغ

.                                وال خاحت للمل٪ أنال

ئلى ٨ٞغة أزغي جخمثل في ٖضم الا٦خٟاء  (الُهُاوي )٦ما اهخ٣ل 

بأق٩ا٫ الضًم٣غاَُت الؿُاؾُت ٦ما جخجلى في الىٓام الىُابي، وأّنغ ٖلى 

 (زحر الضًً الخىوس ي)وحاء . أهمُت الضًم٣غاَُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت
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ت أخىا٫ اإلامال٪:" م ٦خابه1867ٞأنضع ٖام  ، والظي "أ٢ىم اإلاؿال٪ في مٗٞغ

ت  ٌٗض مً أبغػ ال٨خب التي خّغعث و٢ض خىث م٣ضمخه مً آلاعاء الجىهٍغ

الخُحرة ما ًجٗل منها مغخلت خاؾمت مً مغاخل الخ٨ٟحر الؿُاس ي في 

ئّن مغاحٗت ٞهغؽ ال٨خاب جىّضح .(13)." الٗالم الٗغبي ؤلاؾالمي الحضًث

مُلب ا٢خًاء الٓلم لخغاب "مضي اوكٛا٫ اإلاإل٠ ب٣ًُت الكىعي، ُٟٞه 

"... مُلب وحىب اإلاكىعة وحُٛحر اإلاى٨غ وهخاةجها"و" الٗمغان

أّهه ٢ضم في ٦خابه مكغوٖا  (زحر الضًً الخىوس ي)ولٗل أهم ما ٖمل 

جًمً خلىال إلاك٩لت هٓام الح٨م اإلاُل٤ الاؾدبضاصي، وإلاك٩لت الخٗامل م٘ 

ض بالكٕغ  ُّ الحًاعة الٛغبُت، وهظه الحلى٫ هي ئ٢امت هٓام خ٨م م٣

ا الػصهاع  ت قَغ وال٣اهىن والٗض٫، وبىاء هٓام ٖهغي ج٩ىن ُٞه الحٍغ

ل خًاعة أوعوبا ويغوعة أزظ ما ًُٟضها منها
ّ
وما . الا٢خهاص والٗمغان، وجمث

أهه حم٘ بحن ألانالت واإلاٗانغة، ٣ٞض أزظ مً  (زحر الضًً الخىوس ي)ًمحز 

خًاعة الٛغب ومً جغار أمخه، ٦ما َّىع صالالث بٌٗ اإلاهُلحاث زانت 

، وؾاهم ئؾهاما ٦بحرا في "أهل الحل وال٣ٗض"ومهُلح" الكىعي"مهُلح 

حرها  (14). بلىعة هظه اإلاٟاهُم ٚو

الظي هاصي  (حما٫ الضًً ألاٞٛاوي)جخاب٘ م٨ٟغي النهًت و٧ان 

، والظي جىنل بٗض ج٣و ألؾباب اهدُاٍ اإلاؿلمحن أّن مغح٘ "الكىعي"ب

ض الح٩ىمت بالضؾخىع، ُٞالب  ُّ ضم ج٣ طل٪ هى ُٚاب الٗض٫ والكىعي ٖو

بًغوعة ئُٖاء للكٗب خ٤ اإلاماعؾت صوعه الؿُاس ي والاحخماعي ٖبر 

في  (حما٫ الضًً ألاٞٛاوي )٣ًى٫ .اإلاكاع٦ت في الح٨م مً زال٫ الاهخساباث

ُٚاب الٗض٫ :ئّن مً أؾباب اهدُاٍ اإلاؿلمحن"... ون٠ خالت ألامت الٗغبُت

ض الح٩ىمت بالضؾخىع  ُّ ضم ج٣  الضهغ ٖلى الكغ١ . والكىعي، ٖو
ّ
٣ٞض خِ

ب٩ل٩له ومغث ٖلُه ػالػ٫ الخٗؿ٠ والجىع وأق٩ا٫ الاؾخٗباص، ختى جأنل في 

ئّن اقترا٥ ألامت في خ٨م . هٟىؽ أبىاةه الظ٫ والاؾخ٩اهت والخلىص ئلى الغ٢اص

                                                             
. 123-122 ،مرجع سابق، ص ص امفكر امعريب يف امفكر انويربايل" حوراين، أ مربت، - 13
 .01، ص (ط،س)،د"ثووس وس ياسة امتحديث"ميكوب، جشامر وأ خرون،- 14



148 
 

٤ الكىعي واهخساب هىاب ًٖ ألامت هىا لبضًل لهظه الحا٫  البالص ًٖ ٍَغ

 (15)". والٗالج لهظا الضاء

الظي عأي بأّن  (مدمض ٖبضه)جلمُظه  (ألاٞٛاوي)و٢ض ؾاع ٖلى ههج 

. أهم جدض ًىاحه ألامت ؤلاؾالمُت هى هٓغتها ئلى الٗال٢ت بحن ؤلاؾالم والٗهغ

٤ُ بحن اإلاباصب ؤلاؾالمُت وبحن ألا٩ٞاع الٛغبُت ا٢ترح  وفي مداولت للخٞى

ٖىض اإلاؿلمحن ٣ًابل مهُلح " اإلاهلحت" بأن مهُلح  (مدمض ٖبضه)

٣ًابل مهُلح الضًم٣غاَُت، وأّن " الكىعي"اإلاىٟٗت ٖىض الٛغبُحن ومهُلح

لبُت ض . ؤلاحمإ ٣ًابل عأي ألٚا
ّ
مدمض )ولضي مٗالجخه إلق٩الُت الؿلُت أ٦

في ؤلاؾالم، مٗخبرا أّن "زُى٢غاَُت"بأهه ال ًىحض خ٨م صًجي أي  (ٖبضه

مىانب الحا٦م أو ال٣اض ي أو اإلاٟتي مىانب مضهُت ولِؿذ صًيُت، وصٖا في 

اث واإلاؿاةل الُاعةت  هظا اإلاجا٫ ئلى ئٖاصة ئخُاء الاحتهاص والخٗامل م٘ ألاولٍى

 (16.واإلاؿخجضة

٠ ٦خابحن  (ٖبض الغخمً ال٩ىا٦بي)وفي هٟـ الٟترة ْهغ 
ّ
الظي أل

أم " والثاوي بٗىىان " َبات٘ الاؾدبضاص" خى٫ هظه ال٣ًاًا ألاو٫ بٗىىان

ً  (ال٩ىا٦بي)في ٦خابه الثاوي، جّهىع ". ال٣غي  خىاعا بحن ٖضص مً اإلا٨ٍٟغ

ًىدضعون مً مضن مسخلٟت في الٗالم ؤلاؾالمي، حمٗهم في م٨ت اإلا٨ّغمت 

مإجمغ ٣ٖض زال٫ مىؾم الحج لخباص٫ الغأي خى٫ أؾباب اهدُاٍ ألامت 

البلُٜ )ومً ألا٩ٞاع التي خغم ٖلى َغخها ما حاء ٖلى لؿان . ؤلاؾالمُت

ل ئلّي أّن ؾبب الٟخىع هى جدّى٫ هٕى الؿُاؾت ؤلاؾالمُت، : "(ال٣ضس ي ُّ ًس

٧اهذ هُابُت اقترا٦ُت أي صًم٣غاَُت جماما، ٞهاعث بٗض الغاقضًً بؿبب 

ضة ب٣ىاٖض الكٕغ ألاؾاؾُت، زم  ُّ جماصي اإلاداعباث الضازلُت مل٨ُت م٣

ئّن :" الظي ٣ًى٫  (اإلاىلى الغومي)وما حاء ٖلى لؿان ". ناعث أقبه باإلاُل٣ت

ت سلو ". البلُت هي أهىا ٣ٞضها الحٍغ ئلى أّن الخ٣ضم مغجبِ  (ال٩ىا٦بي)ٍو

٠ مغجبِ باالؾدبضاص
ّ
 (17)" باإلاداؾبت بِىما الخسل
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ًٓهغ في ٧ل ما ٦خبه م٨ٟغو النهًت الخأزغ البالٜ بالضًم٣غاَُت الٛغبُت، و٢ض 

أّن اؾخ٣ال٫ ال٨ٟغ وم٩اٞدت الاؾدبضاص هى ماًضًً به  (عقُض عيا)أ٦ض 

أّن أٖٓم ٞاةضة اؾخٟاصها الكغ١ مً ألاوعوبُحن "٦ما أ٦ض . الكغ١ للٛغب

ت ما ًيبغي أن ج٩ىن ٖلُه الح٩ىمت وانُباٙ هٟىؾهم بها، ختى  هى مٗٞغ

ٗت بالح٨م اإلاُل٤  ض بالكىعي، والكَغ ُّ اهضٞٗىا ئلى اؾدبضا٫ الح٨م اإلا٣

 (18).اإلاى٧ل ئلى ئصاعة ألاٞغاص

٠ُ الكىعي في الح٨م ل٣ض ٖٝغ الح٨م في الضو٫ ؤلاؾالمُت : جْى

م مً  ً الٗغبي نىعا مً الكىعي، ٖلى الٚغ التي حٗا٢بذ ٖلى خ٨م الَى

ؾلُمان )وخحن جّىلى الؿلُان . ُٚاب اإلاإؾؿاث الثابخت التي حٗبر ٖنها

، أوكأ الضًىان ال٨بحر والضًىان الهٛحر ٦مإؾؿخحن قىعٍخحن و٢ض (ال٣اهىوي

و٢ض ي٠ٗ صوعه في . وحضث ٨ٞغة الضًىان ٢بل طل٪ في الٗهض اإلاملى٧ي

ال٣غن الثامً ٖكغ، ٞاهٟغص الىالي ئلي خض لِـ ب٣لُل، وخحن ٢امذ 

الحغ٧اث ؤلانالخُت ؤلاؾالمُت مثل الىهابُت الؿىىؾُت خغنذ ٖلى جد٨م 

الظي اٖخمضجه " الؼواًا"الكىعي جىُٓماتها و٧ان هظا واضحا في هٓام 

.  الؿىىؾُت

والُا  (مدمض ٖلي)وإلاا زغج الٟغوؿُىن مً مهغ باٌ٘ ٖلماؤها 

ىها وحٗهض هى باخترامها، وجم ألامغ بٗض اإلاٗاهضة ٖلى ؾحره  بكغوٍ اقتَر

 
ّ
 ًٟٗل أمغا ئال

ّ
بالٗض٫ وئ٢امت ألاخ٩ام والكغات٘ وؤلا٢إل ًٖ اإلآالم، وأال

.                            بمكىعجه ومكىعة الٗلماء، وأهه متى زال٠ الكغوٍ ٖؼلىه

ُت ؾلُت الىالي ٖلى زالزت قغوٍ هي اخترام : وه٨ظا ٢امذ قٖغ

ال٣اهىن، الكىعي، وجمثُل ؤلاعاصة الكٗبُت التي جمل٪ جىهِب الىالة، ٦ما 

مدمض )اٖخمض . جمل٪ ٖؼلهم ئطا زغحىا ًٖ خ٨م ال٣اهىن وخ٨م الكىعي

ماء و٦باع  (ٖلي ضٖى ئلُه الٖؼ الضًىان أصاة للح٨م، و٧ان ًغأؾه الباقا ٍو

م الح٩ىمت ٖلى مبضأ الخسهو
ّ
وطل٪ بأن ًسخو . اإلاكاًش، وما لبث أن هٓ

٤ مً مغا٤ٞ البالص، وه٨ظا جّٟغٕ الضًىان ئلى ٖضص  ٧ل صًىان أو ئصاعة بمٞغ
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ً واإلاجالـ أوكئذ في ؾىىاث مسخلٟت بدؿب الحاحت ئليها . مً الضواٍو

م)٣ًى٫ الض٦خىع  ومّما ًلٟذ الىٓغ أّن هظه :" (أخمض ٖؼث ٖبض ال٨ٍغ

ً أوكئذ ال بال٨ٟغة الخىُٟظًت ٣ِٞ وئّهما بال٨ٟغة الكىعٍت أًًا . الضواٍو

ٞالضًىان لِـ أصاة جىُٟظًت ٣ِٞ وئهما هُئت قىعٍت، بل ئن ال٨ٟغة 

نها . الكىعٍت ؾب٣ذ ال٨ٟغة الخىُٟظًت ئط أوكئذ بٌٗ اإلاجالـ ٢بل صواٍو

هظا ألهه ... ومً طل٪ أّن مجلـ قىعي اإلاضاعؽ ؾب٤ ئوكاء صًىان اإلاضاعؽ

لم ٣ًهض باوكاء هظه اإلاجالـ مجغص جمدُو اإلاؿاةل باإلاىا٢كت والبدث 

غ، وئّهما ٢هض بها أن ج٩ىن بمثابت  ضاص عحا٫ الح٨م  (مضعؾت)والخ٣ٍغ إٖل

ضهم البدث والى٣اف وجدمُلهم اإلاؿإولُت  وطابذ في (19)." والٟىُحن وحٍٗى

ل الىٓام الجضًض الهُئاث والُىاة٠ اإلاسخلٟت التي ٧اهذ في الٍغ٠ 
ّ
ْ

ها ٨ٞغة ال٣ىمُت الىاخضة
ّ
. والحًغ، ٞانهاعث الُاةُٟت لخدّل مدل

حغث في هظه الٟترة مداوالث ؤلانالح والخجضًض في الضو٫ 

الا٢خباؽ مً الٛغب " الٗثماهُت، وناعث ؤلانالخاث بىحه ٖام ٖلى أؾاؽ

ُت" واؾخلهام الىٓم الٛغبُت ججضع ؤلاقاعة (  20مً ٚحر اإلاؿاؽ باألخ٩ام الكٖغ

مجلـ "م 1866في مهغ أوكأ هى آلازغ ٖام  (الخضًىي ئؾماُٖل)ئلى أن 

ً، مدضوص الؿلُان ئط " الكىعي الىىاب ول٨ىه ٧ان مدضوص الٗضص والخ٩ٍى

٘ ئلى باث جٞغ ولِـ ٞيها ال٣ى٫  (الخضًىي  )٧اهذ ٢غاعاجه ال حٗضو أن ج٩ىن ٚع

٦ما ججضع ؤلاقاعة هىا ئلى أن مىار الكىعي اهخٗل في مهغ م٘ .الٟهل

نضوع ال٣اهىن ألاؾاس ي الٗثماوي، ووكِ م٨ٟغو النهًت في الضٖىة ئلى 

. وخ٨م الكٗب" الكىعي"

و٧اهذ اإلاُالبت بالضؾخىع أهم أهضاٝ الثىعة الٗغابُت، و٢ض نضع 

ُاوي ٢ض ى ٖلى طل٪ ٧له، 1882الضؾخىع ٞٗال ٖام  م ول٨ً الاخخال٫ البًر

ذ الٗال٢ت بحن ألامت والح٩ىمت 
ّ
ل ٞأو٠٢ همى الحُاة الضؾخىعٍت في مهغ ْو

٢اةمت ٖلى الحظع، ٞالكٗب ًغي في الح٩ىمت هُئت زاعحت ٖىه ٞل٣ض 
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ول٨ىه ال . أوكئذ لخىُٓم اؾخٛالله، والتي ًدترمها لحض الخكُت والغهبت

ؿعى ئلى الخسلو مً ٢ُىصها والتزاماجه اججاهها و٢ض ًخدّحن .ًدبها َو

وواضح أّن هظه الهىعة حؿىص ماصامذ . الٟغنت الؾخٛاللها وال٨ُض لها

وما ًم٨ً مالخٓخه أّن الىعي الكٗبي ل٣ًُت . الح٩ىمت ال جيب٘ مً الكٗب

ً مىه في  ً الٗغبي في بضاًت ال٣غن الٗكٍغ الكىعي، حّٗم٤ أ٦ثر في الَى

ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ٞخهضي أ٦ثر لالؾدبضاص وهايل يضه، ولم ٌٗض 

الاهخمام بالكىعي مدهىعا في عحا٫ ال٨ٟغ وئهما أنبذ ٖاما بهىعة ملٟخت 

يها . للىٓغ ً الٗغبي، ٞو ٟٞي هظه اإلاغخلت جبلىع مٟهىم الضًم٣غاَُت في الَى

٣ها ُٞما بٗض  (21). ْهغث اإلاضاعؽ التي ق٣ذ ٍَغ

ً الٗغبي في نهاًت هظه اإلاغخلت  ل٣ض أنبدذ ٢ًُت الكىعي في الَى

غ و٢ًُت الخ٣ضم، وجبلىعث في . ٢ًُت أؾاؾُت و٢ض اعجبُذ ب٣ًُت الخدٍغ

نىعة ج٣ُُض ؾلُت الحا٦م ومباقغة الخمثُل الىُابي والحٟاّ ٖلى خ٣ى١ 

اتهم ت، وفي ق٩لها صؾخىعٍت، . ألاٞغاص وخٍغ ٍغ ٞهي في مٟهىمها لُبرالُت جدٍغ

وجضازلذ م٘ جُلٗاث ٢ىي الكٗب لل٣ًاء ٖلى الاؾدبضاص وعٞ٘ الٓلم 

واإلاٗاهاة ًٖ الكٗب، بخضزالث الضو٫ ألاوعوبُت التي أعاصث أن جىٟظ مً 

. زال٫ ؤلاحغاءاث الضًم٣غاَُت لخٟغى ؾُُغتها

٦ما خضزذ مداوالث حاّصة ٢ام بها عحا٫ النهًت لخأنُل ٢ًُت الكىعي 

خ٣اص بهالخُخه وم٘ طل٪ . والخمؿ٪ بالكٕغ ؤلاؾالمي، والاهُال١ مً الٖا

حاءث ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت التي حٗاملذ م٘ ال٣ًُت مى٣ىلت ًٖ الٛغب في 

خباع مضي مىاؾبتها إلاجخمٗاث اإلاى٣ُت ولم جُّىع .مٗٓمها، ولم ًإزظ في الٖا

مإؾؿاث قىعٍت التي ٧اهذ حٗبر ًٖ التر٦ُب الاحخماعي ال٣اةم ٖلى 

لى نُٗض عحا٫ . مإؾؿاث هابٗت مً اإلاجخم٘ ً ٖو وبغػث ٖلى نُٗض اإلا٨ٍٟغ

: الح٨م جُاعاث زالزت في الخٗامل م٘ هظه ال٣ًُت هي

. جُاع اإلاؿخٛغبحن الظًً جىحهىا لى٣ل ما عأوه في الٛغب اإلاخ٣ضم بدظاٞحره_ 1

                                                             
 .546،مرجع سابق، ص "دراسات اترخيية يف اههنضة امعربية احلديثة" عبد امكرمي، أ محد عزت وأ خرون،- 21
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ٌ ٧ل ما حاء مً الٛغب اإلاؿخٗمغ _ 2 جُاع ؤلاه٨ماقحن الظًً جىحهىا لٞغ

. ال٩اٞغ

جُاع النهًت الظي خاو٫ الجم٘ بحن ألانالت واإلاٗانغة والاؾخجابت _ 3

 (22).لخدضًاث الٗهغ

ً الٗغبي بٗض الحغب  ل٣ض ْهغث ٢ًُت الكىعي ب٣ىة في الَى

ً، وفي أهٓمت الح٨م والحغ٦ت الضؾخىعٍت،  الٗاإلاُت ألاولى في ٦خاباث اإلا٨ٍٟغ

وفي الخىُٓماث الؿُاؾُت والحغ٦ت الحؼبُت، وأنبذ مهُلح الضًم٣غاَُت 

ا وفي هظه الٟترة ٧اهذ مٗٓم الضو٫ الٗغبُت وا٢ٗت جدذ اهخضاب . أ٦ثر قُٖى

ذ في .صو٫ أوعوبُت ٞٓهغث ألاهٓمت الضؾخىعٍت في هظه الضو٫، وقٖغ

 ً ت الَى اث الضًم٣غاَُت، ألّن خٍغ اإلاُالبت باالؾخ٣ال٫ أ٦ثر منها بالحٍغ

ت اإلاىاًَ وما ًم٨ً ط٦غه أن اإلاىار اإلاؿُُغ آهظا٥ ٧ان . الٗغبي قٍغ لحٍغ

غ اإلاهحر، الظي جًمىخه مباصب الغةِـ  ألاعبٗت ٖكغ  (ولؿىن )مىار خ٤ ج٣ٍغ

غ هظا اإلاىار بضوعه ٖلى ٦ُُٟت الخٗامل .ووٖىص الحلٟاء ئلى الٗغب
ّ
و٢ض أز

غث هظه ألازحرة بأػمت الضًم٣غاَُت في 
ّ
الٗغبي م٘ ٢ًُت الضًم٣غاَُت، وجأز

.  م1923الٛغب التي اقخضث أزىاء ألاػمت الا٢خهاصًت ٖام 

الاستعمار ألاوروبي وإشكاليت الديمقراطيت  -4

٦ما اقّخضث في هظه الٟترة اإلا٣اومت الٗغبُت لالؾخٗماع ألاوعوبي، 

غ الخٟاٖل الحًاعي بحن الٗغب والٛغب باإلاىار الظي نىٗه الهغإ 
ّ
ٞخأز

ألاوعوبي واإلا٣اومت الٗغبُت، ٞٓهغث جُاعاث ٌٛلب ٖليها َاب٘ الحضة، وهخج 

ًٖ طل٪ ٧له صؾاجحر والتي أزظث ًٖ الضؾاجحر اللُبرالُت وهظا لِـ ٚغبُا 

ً الٗغبي ٧ان ٌِٗل في ْل الاؾخٗماع واإلا٣اوم في خض طاجه  َبٗا، ألن الَى

غ به
ّ
م الظي حاء بٗض ال٣اهىن 1923ٞهضع مثال في مهغ صؾخىع . مخأز

م، والظي أوحض مجلـ قىعي ال٣ىاهحن، وبٗض صؾخىع 1883ألاؾاس ي لٗام 

ُٗت، واٖخمض الضؾخىع الجضًض هٓام 1923 م الظي أوحض الجمُٗت الدكَغ

ض ولم ًلبث أن حغي . حضًض، والظي خ٨مذ بمىحبه خ٩ىمت خؼب الٞى

                                                             
 108، املرجع امسابق، ص " امبالد امعربية وادلوةل امعامثهية"احلرصي ساطع،- 22
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ان ما ألغي ٖام 1930حُٛحره ٖام  م لُٗىص 1934م في صؾخىع زان ؾٖغ

. م م٘ حٗضًل ماصجحن ُٞه1923الٗمل بضؾخىع 

ووكُذ الحغ٦ت الحؼبُت في هظه اإلاغخلت، وقهضث جُىعا ٞيها، 

جي في  ٟٞي مهغ مثال ٧ان هىا٥ حٗضص لألخؼاب و٢ض اؾخمغ الحؼب الَى

ض الظي ا٢ترن  هغ خؼب الٞى وكاَه الظي جأؾـ في اإلاغخلت الؿاب٣ت، ْو

لى٫ )م زىعة 1919بثىعة  هغ خؼب ألاخغاع الضؾخىعٍحن امخضاصا . (ؾٗض ٚػ ْو

لحؼب ألامت الظي جأؾـ في اإلاغخلت الؿاب٣ت، ووكُذ هظه ألاخؼاب ٖلى 

هغث ألاخؼاب والجمُٗاث ال٣ٗاةضًت ٞخأؾؿذ  الؿاخت الؿُاؾُت ْو

حماٖت ؤلازىان اإلاؿلمحن مّٗبرة ًٖ اججاه ئؾالمي و٢ام خؼب مهغ الٟخاة 

 (23). مٗبرا ًٖ الضًم٣غاَُتالاحخماُٖت والخىُٓماث الكبابُت

٦ما لىخٔ اػصًاص وكاٍ الحغ٦ت الحؼبُت وقهضث جُىعا جمثل في 

الاهخ٣ا٫ مً البرامج الؿُاؾُت ئلى اإلاًمىن ال٣ٗاةضي، والاهخمام 

ل٣ض ٢امذ الضًم٣غاَُت الؿُاؾُت ٖلى ٨ٞغة . بالضًم٣غاَُت الاحخماُٖت

ُاوي والٟغوس ي ٤ اليؿ٤ البًر وع٦ّؼث اهخمامها ٖلى جد٤ُ٣ . الخمثي الىُابي ٞو

الاؾخ٣ال٫ والؿُاصة، و٢امذ ب٣ُاصتها ٢ُاصاث مثلذ التر٦ُب الاحخماعي 

وهالخٔ أن الضؾاجحر ٢غعث مبضأ الؿُاصة . الؿاةض أوازغ الٗهض الٗثماوي

الكٗبُت، وأ٢ّغث في البالص طاث الىٓام اإلال٩ي مبضأ ٖضم مؿإولُت عةِـ 

ضم ئم٩ان  الضولت، وأزظث بمبضأ اهخ٣ا٫ الؿلُت الٟٗلُت ئلى الىػاعة، ٖو

ؼلهم،  اهٟغاص عةِـ الضولت بالٗمل، واخخٟٓذ له بد٤ حُٗحن الىػعاء ٖو

وخ٤ خل مجلـ الىىاب وههذ حمُ٘ الضؾاجحر ٖلى أن البرإلاان ناخب 

ُٗت . واخخىث ٖلى مىاص ٦ثحرة في خ٣ى١ اإلاىاَىحن وواحباتهم. الؿلُت الدكَغ

هغث  ذ الخجغبت الضًم٣غاَُت نٗىباث ٦بحرة، ْو وفي هظه اإلاغخلت ٖٞغ

 ( 24). اإلاماعؾت مسخلٟت ًٖ اإلاباصب اإلاٗلىت

                                                             
دمون- 23 . 35م، ص 1959س " ادلميلراطية يف امعامل امعريب " عودة، عبد املاكل،_رابط،ا 
 .327ص  (ط،س)د" أ سس امتلدم عند مفكري ال سالم يف امعامل امعريب احلديث" جدعان، فهمي،- 24
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٧ان اإلاؿخٗمغ ًخضزل بهىع مسخلٟت لخُُٗل الضًم٣غاَُت خحن  

تهضص مهالحه، هظا مً حهت، ومً حهت أزغي ٧ان الجهاػ ؤلاصاعي ًخضزل 

ت الاهخساباث ومً حهت زالثت، لم . لهالح مغقحي الحؼب الحا٦م ُٞسغ١ خٍغ

اث الٟغصًت، ئط ٦ثحرا مااهته٨ذ، ولم جغّسخ ج٣الُض  جغّسخ ج٣الُض اخترام الحٍغ

. اخترام اإلاٗاعيت ٩ٞاهذ اإلاىا٢كاث جأزظ أق٩ا٫ الحضة والىٟىع 

م مً هظا ٧له ٣ٞض اػصاص الكٗىع بًغوعة الضًم٣غاَُت، ٞاوكٛل  وبالٚغ

: اإلا٨ٟغون الٗغب ب٣ًُت الكىعي والضًم٣غاَُت، ٞٓهغ جُاعان هما

ا٢خى٘ بًغوعة ألازظ بالحًاعة الٛغبُت في حمُ٘ حىاهبها لظا : جُاع اللُبرالي_1

بخأؾِـ الضؾخىع ٖلى ال٣اهىن الىيعي، وجأؾِـ الضولت ٖلى :" ٢الىا

ت ٚغبُت لِـ للضًً ؤلاؾالمي أي صوع ٞيها ، وعٞٗىا قٗاع "٢ىاٖض ٖهٍغ

٦ما صٖا هظا الخُاع ئلى بىاء ال٣ًاء واإلادا٦م ٖلى  (ٞهل الضًً ًٖ الضولت)

أؾاؽ ال٣ىاهحن اإلاضهُت والجىاةُت الٛغبُت، ٦ما صٖا ئلى اؾدبٗاص ؤلاؾالم مً 

خ٣ل الخضبحر الؿُاس ي الاحخماعي للضولت واإلاجخم٘، بحجت أهه ال ًىحض ُٞه 

.             (مدمىص ٖؼمي)مًمىن ؾُاس ي وال احخماعي، مً بحن هإالء 

جاب٘ هظا الخُاع اوكٛاله ب٣ًُت الكىعي مإّنال مٟهىمها : الخُاع ؤلاؾالمي_2 

ومداعبا الاؾدبضاص ووكِ في البدث ًٖ ٦ُُٟت اإلاماعؾت الكىعٍت، ٞٓهغ 

ٗىا قٗاع ٖبض الحمُض )ٞٓهغ مثال  (ؤلاؾالم نالح ل٩ل ػمان وم٩ان)صٖاة ٞع

في الجؼاةغ، وأؾـ حمُٗت الٗلماء اإلاؿلمحن وأوضح أّن  (ابً باصٌـ

الخالٞت ؤلاؾالمُت ج٣ىم ٖلى جىُٟظ الكٕغ وخُاَخه بىاؾُت الكىعي 

مً طي الٗلم والخبرة و٢ض عؾم نىعة للىٓام " أهل الحل وال٣ٗض"مً

الؿُاس ي في ؤلاؾالم، عّص ٞيها أنى٫ الىالًت ئلى زالزت ٖكغ أنال، اؾخ٣اها 

٘ بالخالٞت (أبي ب٨غ الهض٤ً)مً زُبت  أّن :" وألانل ألاو٫ ٞيها. خحن بَى

يها أًًا خ٤ ألامت "ألامت هي ناخبت الح٤ والؿلُت في الىالًت والٗؼ٫  ، ٞو

في مغا٢بت أولي ألامغ، وفي مىا٢كتهم ومداؾبتهم وخملهم ٖلى ما جغاه هي وال 

ًغوهه هم، وفي خ٨م ال٣اهىن الظي عيِخه ألامت لىٟؿها، وفي ؾىاؾُت 
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الىاؽ أمام ال٣اهىن والحٟاّ ٖلى خ٣ى٢هم، وخٟٔ الخىاػن بحن َب٣اث 

 (25). ألامت

ُٞغح في مهغ زالر ٢ىاٖض ًيبغي أن ج٣ىم ٖليها  (خؿً البىا)وحاء 

:  الح٩ىمت ؤلاؾالمُت هي

ُت_1 . مؿإولُت الحا٦م أمام هللا وأمام الٖغ

.  وخضة ألامت في ئَاع مً ألازىة_ 2

. اخترام ئعاصة ألامت وخ٣ها في مغا٢بت خا٦مها_ 3

٨ٞغة الىٓام الىُابي، ول٨ىه زش ي مً زُغ  (خؿً البىا)  و٢ض ٢بل 

غي أن ألاخؼاب الؿُاؾُت تهضص وخضة ألامت  ٨ٞغة حٗضص ألاخؼاب، ٍو

ؤلاؾالمُت، والتي اٖخبرها أؾاؾُت الؾخٗاصة هٓام الخالٞت، ٣ًى٫ في هظا 

ً :" الهضص ت هي بِئت هظا الَى ل٣ض او٣ٗض ؤلاحمإ ٖلى أن ألاخؼاب اإلاهٍغ

ال٨بري، وهي أؾاؽ الٟؿاص الاحخماعي الظي ههُلي بىاعه آلان، وأنها لِؿذ 

أخؼابا خ٣ُ٣ُت باإلاٗجى الظي حٗٝغ به ألاخؼاب في أي بلض مً بالص الضهُا، 

ٞهي لِؿذ أ٦ثر مً ؾلؿلت اوك٣ا٢اث أخضزتها زالٞاث شخهُت بحن هٟغ 

مً أبىاء هظه ألامت، ا٢خًذ الٓغوٝ في ًىم ما أن ًخدضزىا باؾمها وأن 

ًُالبىا بد٣ى٢ها ال٣ىمُت، وال مىام بٗض آلان مً أن جدل هظه ألاخؼاب 

تها  حمُٗا، وججم٘ ٢ىي ألامت في خؼب واخض ٌٗمل الؾخ٨ما٫ اؾخ٣اللها وخٍغ

ً٘ أنى٫ ؤلانالح الضازلي الٗام  (26)". ٍو

الشرعيت الثوريت عائق أمام : الدولت الوطنيت والديمقراطيت املتعثرة -5

ثورة الديمقراطيت 

 قهضث مغخلت ما بٗض الحغب الٗاإلاُت الثاهُت اؾخ٣ال٫ ٖضة بلضان 

ٖغبُت، وجمّحزث هظه اإلاغخلت ببروػ عصوص أٞٗا٫ خاصة ٖلى الضًم٣غاَُت 

اللُبرالُت، باإلياٞت ئلى ْهىع مداوالث حاصة لخد٤ُ٣ مٟهىم صًم٣غاَي 

مخىاػن مىاؾب للمجخم٘ الٗغبي، ٞٗلى نُٗض هٓام الح٨م ْهغ عص ٞٗل 

                                                             
. 328، ص " أ سس امتلدم عند مفكري ال سالم يف امعامل امعريب احلديث" جدعان، فهمي،- 25
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ت في ؾىعٍا والٗغا١ ومهغ، هظه ألازحرة  ٖى٠ُ جمثل في الاه٣الباث الٗؿ٨ٍغ

م وأنضعث ئٖالها صؾخىعٍا جًمً ئلٛاء الضؾخىع 1952قهضث زىعة 

م أحى 1956زم نضع صؾخىع حضًض ًٖ الكٗب اإلاهغي في حاهٟي .الؿاب٤

بٗضه صؾخىع مإ٢ذ لضولت الىخضة، وبغػث ٨ٞغة الخىُٓم الىاخض ٣ٞامذ 

غ في مهغ، زم ؤلاجداص الاقترا٧ي، زم ألاخؼاب ال٣اٖضة . هُئت الخدٍغ

وا٢ترن َغح ٨ٞغة الخىُٓم الىاخض بُغح مٟهىم حضًض للضًم٣غاَُت 

ضاء :"الاقترا٦ُت ًجٗل ت أٖل ت خٍغ ًّ ت أ ت للكٗب، وال خٍغ ت ٧ل الحٍغ الحٍغ

م بأن الىٓام البرإلااوي الحؼبي ال٣اةم ". الكٗب ٌ الٖؼ وبغػث ٦خاباث جٞغ

م . ٖلى حٗضص ألاخؼاب هى الهُٛت الٗلمُت للىٓام الضًم٣غاَي ٌ الٖؼ وجٞغ

بام٩ان بىاء الضًم٣غاَُت ٖلى ٚحر ٢اٖضة الاقترا٦ُت، وجضٖى ئ٢امت جىُٓم 

وجىاصي بٗؼ٫ الُب٣اث . قٗبي واخض ًًم ٢ىي الكٗب الٗاملت ٧لها

خه وحاء نضوع هظه ال٨خاباث . اإلاؿخٛلت ًٖ الخىُٓم وخغمانها مً ًٍٖى

جي في الجمهىعٍت الٗغبُت اإلاخدضة ٖام  م ئزغ 1962بٗض نضوع اإلاُثا١ الَى

 .اهٟها٫ ؾىعٍا ًٖ مهغ

طل٪ ما محز الخجغبت الضًم٣غاَُت في الضو٫ الٗغبُت الاقترا٦ُت منها 

و٠ُ٦ حٗثر اإلاؿاع الضًم٣غاَي ٞيها  (2010- 1960)واللُبرالُت بٗض اؾخ٣اللها 

ُت الثىعٍت  خي)ألن ألاهٓمت ٞيها خ٨مذ باؾم الكٖغ أو  (اإلا٣ضؽ الخاٍع

ُت الضًيُت  أو ختى باؾم ال٣بُلت والٗكحرة، مما أٖا١  (اإلا٣ضؽ الالهي)الكٖغ

بىاء وجُىع اإلاجخم٘ اإلاضوي، ألاؾاؽ في ٧ل ٖملُت صًم٣غاَُت مضهُت، 

باإلياٞت ئلى اهدكاع الٟؿاص والخىعٍث هظا ما مهض إلاا ٌؿمى بالغبُ٘ الٗغبي 

 .٦سٍغ٠ لألهٓمت الٟاؾضة واإلاخحجغة 


