


عام بإٌطالٌا فلورنسا فً ولد مكٌافٌللً دي برناردو دي نٌقوال 

 الواقعً التنظٌر ومؤسس وسٌاسٌا مفكرا1527 عام فٌها وتوف1469ً

   ( األمٌر ) كتبه أشهر من

.إلى الداعٌن كبار ومن محامٌا والده كان إذ عرٌقة أسرة فً ولد 

 . الحكم لنظام ومعادي الجمهورٌة

الكتب ألمهات الالتٌنٌة والترجمات الرومان تارٌخ شبابه فً قرأ 

 . القدٌمة اإلغرٌقٌة

الخارجٌة الشؤون على وأشرف فلورنسا لجمهورٌة مستشارا عمل 

 فرنسا قبل من فلورنسا احتالل إلى عاما 13 بعمله وأستمر والعسكرٌة

 . فلورنسا فً الرٌفً منفاه فً للعٌش مكٌافٌللً فاضطر



 ٌرى مكٌافٌللً بأن على األمٌر الجمع لكل الصفات الحمٌدة

الكرم والصدق وحفظه ) التً ٌفتخر بها الرجال أمام الناس 

لكنه ٌشدد على أن ٌستخدم األمٌر عكس ( للعهد والشجاعة 

هذه الصفات عند الحاجة الٌها دون خجل فالمهم ما ٌسعى 

 ( الغاٌة تبرر الوسٌلة ) الٌه األمٌر ، ومن هنا جاءت مقولته 

 



ٌكون ،إذ دٌنٌة دولة الوسٌط العصر طٌلة ومؤسساتها الدولة كانت لقد 

 وسن الدولة شؤون إدارة فً العلٌا السلطة ( الكنٌسة ) الدٌن لرجال

 . ( الثٌوقراطٌة ) الدولة وتسمى القوانٌن

ًاالستقالل لها ضمن آخر اتجاه إلى الدولة تطورت النهضة عصر ف 

 سواء التحكم أشكال من شكل كل عن البعٌدة الذاتٌة بمظهر والظهور

 -: بخاصٌتٌن وتمٌزت ، الكنٌسة أم للملك

الجٌش وإدارة الضرائب فرض فً المركزٌة : األولى   

اإلنكلٌزٌة الدولة مثل فعلً بوجود وتمتعت ، قومٌة دولة أنها : الثانٌة 

 الوضعٌة للدولة نماذج تقدم التً والهولندٌة واإلسبانٌة الفرنسٌة والدولة

 . وأوامرها وشروطها وقوانٌنها الكنٌسة تحكم عن البعٌدة

 



 من خالل سفره الدائم وجد مكٌافٌللً شاهد ما بلغت
فرنسا ، المانٌا ، هولندا ) الٌه الدول األوربٌة من قوة 

، فاتجه لدراسة وبٌان شروط الدولة القوٌة ( ، إنكلترا 
 -:ووضع لها شرطٌن 

 الذي ٌتصف بأنه بعٌد عن الفضائل : األمٌر : األول
 وقرٌب من الرذائل 

 ًالذي ٌتصف بالوطنٌة وإلغاء نظام : الجٌش : الثان
 .المرتزقة الذي كانت تعتمده إٌطالٌا 

 



 مثلما شخص مكٌافٌللً شروط الدولة القوٌة ، شخص أٌضا معوقات بناء
 :هذه الدولة وشخصها بمعوقٌن هما 

 التً ٌعدها السبب الرئٌس لتدهور الروح الدٌنٌة وبعد : الكنٌسة : األول
 .الكنٌسة عن دورها فً زرع اإلٌمان والفضٌلة فً المجتمع 

 ًبحكم امتالكهم للقالع واألراضً وجٌوش الفالحٌن : اإلقطاع : الثان
 .فانهم سٌكونون قوة ضد األمٌر 

 ٌعامل األمٌر هذه المعوقات بطرٌقتٌن: 

  الذٌن ٌكنون الحب والوالء لألمٌر فٌعاملهم بطٌبة وٌبقى على : األولى
 .حذر منهم 

 الذٌن ٌكرهون األمٌر علٌه أن ٌعاملهم كأعداء حقٌقٌٌن وعلى : الثانٌة
 .األمٌر التخلص منهم بوصفهم طفٌلٌٌن ومعوقٌن لبناء الدولة القوٌة 



 ًٌضع مكٌافٌللً الشروط الحاكمة للدولة الوضعٌة القوٌة بالتال:- 

1-  شرع الناس من اجل قٌادتهم إلى اختٌار:تعاقب أنظمة الحكم 

 

 

 

    (1(               )2(                )3(                   )4) 

 

 

 

   (5(                )6(                 )7(                  )8) 

 

أكثرهم قوة 

 وشجاعة

أكثرهم 

 حكمة

 الوراثة

واللجوء 

 للعنف

الثورة 

وعودة 

 األقوٌاء

 حكم القلة الورثة
حكم السعب 

 تعاقب ثانً الدٌمقراطً



إن المعٌار الذي ٌضعه مكٌافٌللً لتقسٌم نظم الحكم ، هو المعٌار العددي 

1-  اذا كانت الدولة تحكم من رجل واحد تكون السلطة له وبٌن ٌدٌه

 .فالنظام ملكً 

2-  اذا كانت السلطة بٌد الشعب وممثلٌهم المنتخبٌن فٌكون النظام

 جمهوري 

 الشٌوخ ) ٌمٌل مكٌافٌللً إلى النظام الجمهوري الذي ٌقترن بمجلسٌن

 وتناط بهما المسألة التشرٌعٌة ( والشعب 

 



ًمعنى الشعب عند مكٌافٌلل 

 (البرجوازٌة ) الشعب وهم الصناع والحرفٌٌن والتجار : األول 

 ًالرعاع وهم الفالحٌن والعاطلٌن : الثان 

 نصح األمٌر أن ٌبقى صدٌقا للشعب النهم الضمانة األكٌدة ضد أي

 .اعتداء ، والن ثورات الشعوب لٌست سٌئة لحرٌتها 

ونكران العدوان واألذٌة انه لم ٌنكر خشٌته من الشعب المجبول على  اال

 المعروف والشر والبخل وسرعة التلون 



اكُاث عالم : ( 1679 -1588 )هوبز توماس  إهيلترا فالطفت اهبر  مً ٌعد وفُلظىف ٍز
 الطبُعي الحم مفهىم وظف ، واللاهىن  وألاخالق بالفلظفت اػخغل عؼس  الظابع اللسن  في ػهسة

 هخاب اهم ووكع واإلاظاواة ألافساد حلىق  مثل عـسه في اإلاطسوحت الللاًا مً الىثير  جفظير  في
 وألاػُاء ألاشخاؾ ول كم على كادز  هبير  هىحؽ الدولت فُه ًـىز  والري (اللُفُاجان) وهى

 السعب هدُجت وكعخه ألنها أمه بطً في أػهس  الدظعت ًخم أن كبل ولد باهه هىبص  ًسوي ، عىده
ٌ  لرلً (1588) العام ذلً بالغصو  إلهيلترا ؤلاطبان تهدًد أثس  على عاػخه الري والخىف  ًلى

ت للظالم محبا فيان ، جىأمان والخىف أها ولدث  ما وهرا ، والخـام الحسب مً وهفىزه والحٍس
 الحسب وواهب ، عاما الدظعين فىق  عاغ ، الللب في وفصعا حظمُا هلـا شخـِخه في جسن

عىد فسوظا إلى إهيلترا ًترن حعله الري ألامس  بالىصح فيها فاعال  ووان ألاهلُت  . مساث اليها َو

 

 اإلاطللت الدولت وفىسة  هىبص  جىماض*



*

 هخب جىماض هىبص*



 وحسب آلاخس  كد الىاحد حسب حالت بانها الطبُعت حالت هىبص  ًـىز *
 البلاء بهاحع مظىىن  واحد ول وان فلد ، الجمُع كد الجمُع

ً جسبف مً وحىده على والخؼُت  أحل مً والعىف لللىة فُلجأ آلاخٍس
 أن ههره حالت في الطبُعي ومً .الفىض ى جىىن  وحُنها ًسدعهم، أن

عسف التي اللُم مىظىمت جىعدم
ُ
 …والاعخداء وؤلاهـاف والعدٌ الظلم ح

صة ؿىث على ٌعلى  حُنها ؿىث فال   ليل أن حُنها ٌعني مما البلاء غٍس
 وزغباجه غسائصه إزكاء في حله عً مخبرا عالُا ؿىجه ًسفع أن واحد
ً حظاب على جلىم واهذ مهما  .آلاخٍس

 حالت الطبُعت *



 اإلاىافظت -1*

 الثلت عدم-2

 والؼهسة اإلاجد -3

 أطباب الحسب في حالت الطبُعت*



 وعدم والحسب الخىف حالت مً للخسوج الطبُعت حالت جحخاحه الري ما*
 اللىة هى  العلل إذ ، للعلل ؤلاوظان جفعُل إلى جحخاج إنها ؟ الاطخلساز 
 اإلاجخمع حالت إلى الطبُعت حالت مً الاهخلاٌ عليها ًخىكف التي اإلاىظمت

 . اإلادوي
 ؟ الطبُعُت للحالت الظلمي الاهخلاٌ جلمً التي اللىاهين ما
 الىفع عً الدفاع كاهىن  -2  الظالم عً البحث كاهىن  -1

 اإلاجخمع جحلُم ًمىً ول  ، للخعاون  الىاض جدفع الراث على اإلاحافظت
 جفسق كاهسة كىة جىحد لم ما حُاجه على فُه ؤلاوظان ًأمً الري اإلاظخلس 

 إًلاع على باللدزة مجهصة وجىىن  ببعم بعلهم بطؽ مً وجحميهم اللىاهين
   اإلاخالفين على العلاب

 كىاهين الطبُعت لدي هىبص*



 العلد الاحخماعي ووؼىء الدولت *



 طُحدد مً هى  الحسب وطُف العدٌ بظُف الحاهم جمظً إن*
ٌ  إذ ، لً هى  وما لي هى  وما ألافساد حلىق   عً ألافساد جىاش

 ًمهد عليها الاطخحىاذ أحل مً ًخـازعىن  واهىا التي حلىكهم
 ل  التي اللاهىهُت اإلادهُت بـُغتها إعادتها الظلطت لـاحب
 . عليها الىاض ًخعازق

ت أما ً اهخلد اهه إذ منها مىكف لهىبص  فان الحٍس  الرًً اإلافىٍس
ت مجدوا ٌ  وطبل للحٍس  . اليها الىؿى

اث عىد هىبص*  الحلىق والحٍس



 ألافساد إن اذ الجماعاث، ولِع ألافساد هم العلد هرا في اإلاؼترهين إن -1*
خعاكدون  ًخفلىن  الطبُعُت الحلىق  في مدظاوون وهم ٌ  على ٍو  عً الخىاش
 الهُئت أو  الصخف هرا ولىً حاهمت هُئت أو  لصخف الحلىق  هره

 ألاغلبُت لـىث الخلىع إن -2 .العلد هرا في مؼترهت جىىن  ل الحاهمت
 هىان لِع فإهه هىا ومً العلد في زئِظُت مادة ًىىن  الظلطت عُيذ التي
 عليها للللاء الظلطت وامل للحاهم إن بل ألاكلُت إلاعازكت أهمُت أدوى
 اإلاخعاكدًً غاًت أن -3 .ػسعُت ل  مسحت أدوى هرا لفعله ًىىن  أن دون 
جب الخازجي الخطس  وملاومت الداخلي ألامً جحلُم هى   هره جىىن  أن ٍو

.للدولت الدائم الىحىد في ألاطاس ي الؼسن هي الغاًت

أهم اإلاالمح ألاطاطُت للعلد الاحخماعي عىد *
 هىبص



 املظـــيحيين لإلوظاهيين العللي الىخاج مً واحد

 الاله وطع دالل مً والاوظان هللا بين الخلازب

 التي اللىحـت هره مثل كىيظت طلف في لىحت في

 . اهجلى ميشــــــــــــــــــــيل للسطـــــام الحظاب بيىم عسفذ

   ًخىلى الري الىاض بين املظيح الظيد ًظهس  وفيها

 . املالئكت بهم وجحيط حظابهم

 

*  الفكس الظياس ي الاوظاوي املظيحي



 -: اثجاهين الى املطيحيين الاوطاهيين فكز  اهقطم

ؤمن ، الكاثىليكية بالكىيطة وارثباظه إلاوطاهية بنزعحه أمحاس  الذي : ألاول   بعملية ٍو
 . الداخل من الاصالح

 بالكىيطة ارثباظه وعدم الاوطاهية بنزعحه امحاس  الذي الدًني الاصالح حزكة : الثاوي
 . الكىيطة دور  وثحدًد الحغيير  بضزورة ًؤمن وهى  ، الكاثىليكية

 محىر  الاوطان في ثزي  التي الفلطفة هي : املطيحيين الاوطاهيين بحزكة املقصىد ما
ة ومىحه ثمجيده وضزورة الكىن    ، هفطه عن ليعبر  الالسمة الحٍز

 هى  النهضة عصز  في الاوطان اصبح الىضعى العصىر  في الحفكير  محىر  الاله كان بيىا
   معا والغاًة الهدف

 لفكس الظياس ي لإلوظاهيين املظيحيين



ز  الطعي -1  دولة ثمثل كاهد والتي الكىيطة ثمارضها التي الحجاوسات من الاوطان لححٍز
 الخليقة مزكش  ًمثل الاوطان وان. الحفكير محىر  الاوطان ليكىن  والطعي. دولة داخل

 . املخلىقات كل ٌشد الذي والزباط

 الىاص عىد علىمم اصبح مما الاهجيل وظباعة العباعة الختراع هخيجة الىعي ظهىر  -2
 الطيد ًد على جاءت التي والحعاليم  الخاصة ألغزاضها الكىيطة جعاليم بين الحىاقض

 . املطيح

 . بالغيبيات الاًمان وعدم النهضة عصز  بها ثميز  التي العقلية النزعة -3

 مؤضطات لبىاء والطعي وارضعى  افالظىن  كحابات في اليىهاوي الىحاج الى العىدة-4
ة لعزوحاتهم وفقا الدولة  . الفكٍز

ة الحالة ظهىر  -5 ٍز  العصىر  ظيلة مىضىعة كاهد التي الحىاجش  ثخعد التي الحىٍى
 على ركشت التي واملبدعىن  والفىاهىن  والزضامىن  الكحاب بها ثمحع التي والجزأة الىضعى
 .وغاًة هدف بكىهه الاوطان



   1535 - 1478جىماض مىز     



 التي الظلبياث على ًده ليظع ابخدعها دياليت كصت مىز  جىماض ألفه الري ًىجىبيا كخاب ًمثل
 والثلافيت والاجخماعيت والاكخصادًت الظياطيت الصعد كافت على الاهكليزي  املجخمع ٌعيشها كان

 الدًييت وللطبلت للملك والىصح املعالجاث وطع بل برلك ًكخفي ولم ألاول  جصئه في والدًييت
سة حال مىز  ًصىز  الثاوي جصئه وفي.  جميع مً ( الالمكان أي ) ًىجىبيا أطماها التي الجٍص

 -:  اهكلترا حعيشها التي الظلبيت الجىاهب كل مً الخاليت الىىاحي

ا الاطس  جذخاز  هيابيت جمثيليت طبيعت ذو  الظياس ي الىظام : الظياطيت الىاحيت -1  شخصا طىٍى
 زاطهم وعلى الىاض ومظاعدة للخير  املحب الصخص الى حشير  الدظميت واصل ( فيالزك ) ٌظمى

 مً ًخكىن  الشيىخ ملجلع املشابه املدًىت مجلع وهىاك ، ( فيالزك بسجى ) ًدعى شخص
 كل مسة  ًجخمعىن  الحياة مدي مىصبه  املدًىت حاكم ٌشغل ، (200 ) وعددهم الاوائل الاجداد
 . صدوزه كبل اًام زالر ملدة مىاكشخه بعد الا  امس  او  كاهىن  اي ًصدز  ول  ًىمين

 

*



 مصدز  هي الخاصت امللكيت لن العامت امللكيت هظام الاكخصادي الىظام ًدبنى
 مع ًيسجم الري الىظام هي العامت امللكيت وكىن  ، اللائمت الظلبياث كل

  الاطس  بين والخعاون  بالخىاوب لألزض شزاع الظكان ًكىن  ، املظيحيت الدًاهت
ىفسون  جميع على ًحخىي  طىق  ًخىططها التي للمدًىت الغرائيت الظلت ٍو
 جحخاجه ما جأدر التي أطسة كل جحظسها التي والصىاعيت الصزاعيت املىخجاث

خم ، امللاًظت ٌعخمد اهما الاكخصادي الىظام في هلىد هىاك وليع  ذلك ٍو
 عليها ًجخمع مائدة على طعامها الاطس  وجدىاول  ، مىخذبين مظؤولين بأشساف
 . الجميع

*



*

 الحالت الاجخماعيت*



 الفكر السٌاسً لحركة االصالح الدٌنً

 -:الدًني الاصالح لحزهت الاشاشيت الافيار 

 هظزيت على الدشدًد مع املصيحيت العليدة جبصيط -1
 . ورشائله الخالص

 مباشزة عالكت واعخباره الفزدي الخالص على الدشدًد -2
 . وخاللها الىفض بين

 في حصلصل مً رافله وما الدًييت الطلىس هظام اهمال -3
 . الىهىت مزاجب



1- النهضة وعصر الوسطى العصور متطلبات بٌن التوفٌق محاولة . 

2- الفاعل ودوره االنسان وأهمٌة الفردٌة على التأكٌد. 

3- أن على التأكٌد خالل من الدٌنٌة العقٌدة الى الفردي بالمذهب الخاصة االفكار نقل 

 . لواسطة بحاجة ولٌست والفرد هللا بٌن شخصٌة عالقة عن تعبر الخالص مسألة

4- لفهما خاصة قواعد تتطلب وال وواضحة بسٌطة الدٌنٌة العقٌدة ان . 

5- ًنفسها ادارة على قادرة كنائس وتأسٌس الكاثولٌكٌة بالكنٌسة االرتباط لفك السع 

 . مرجعٌة وصاٌة دون من ذاتٌا ورعاٌاها

6- مؤسسة الى للفرد الروحً والبناء لإلٌمان مصدر من وتحولها الكنٌسة فساد بٌان 
 . الغفران بصكوك عرف ما مع حدث كما االموال وجمع الربح تهدف

 ما اهم الامىز التي حعىصها حسهت الاصالح الدًني ؟



الثالث بالفىىن  عسف ما على دزوشها في حعخمد مدازس في حعليمه جللى الجيصيت أملاوي  
 على وحصل اًسفىزث جامعت دخل عشس  الخاشعت شً وعىد ( والبالغت والىحى  املىطم)

 لىصفه عنها جخلى ما شسعان اهه الا  والده لسغبت وفلا الحلىق  دزس ثم ، املاجصخير 
 . أزشطى بأفياز  مخأثسا والفلصفت الالهىث لدزاشت والخجأ اليلين عدم باهه اللاهىن 

وهى  املحب هللا على ٌعلى  أن دون  الدًييت باملصائل العلل اشخخدام فىسة عليه شيطسة 
 . بعد فيما الاصالحيت أوازه صياغت في دوزا لعب الري

خمض وضمنها ( للخطيئت الزمني العلاب ) عً زشالت وهخب الغفسان صيىن فىسة عازض 
 اتهم حتى عنها ًتراجع ولم الغفسان وصيىن الىىيصت لصلىن معازضت هلطت وحصعىن 
 مع صساع بعد جىفي  املإلفاث مً العدًد وله ، واهً بىصفه العمل مً وابعاده بالزهدكت

 .  املسض

   1546-1438مارجً لىثز 



ًالدٌنً المجال ف :- 

1- التي إلاهجيل بزشالت اعخلاده بمجزد الاوصان خالص على الخأهيد 
 والىحيدة ألاولى الىشيلت هى  الاًمان ًىىن  لطيف محب باله بشزث

 . الاوصاوي للخالص

2-  واعخبرها. ربه مع عالكخه في الىىيصت لىشاطت الاوصان ًحخاج ل 
 . العالكت هذه في عائم

3- عاكل مخلىق  بىصفه لإلوصان الفزدًت بالحزيت الاعتراف . 

 

 أهم أفيار مارجً لىثز



ًالسٌاسً المجال ف :- 

1- المطلقة الطاعة بضرورة السلطة عن فكره ارتباط . 

2- المطلق الحكم ونظام الدولة رواد من ٌعد . 

3- الكنٌسة انحرافات لمحاربة السلطة مع التحالف بضرورة اٌمانه . 

 افكار مارتن لوثر



في السئيصيين املصاهمين ومً الجيصيت فسوس ي دًني ومصلح وكض الهىث عالم 
س   ما شسعان ولىً محاميا ليصبح حعليمه جللى ، املصيحيت الالهىجيت املىظىمت جطٍى
 الري ( املصيحيت الدًاهت جأشيض ) هخابه وشس  ، لىثس  شأن شأهه الالهىث الى ذهب

 في واجباعه محازبخه بعد ، الىىيصت ودوز   الصحيح لإلًمان زؤٍخه عً فيه عبر 
   (جىيف  اهيلترا ، اًطاليا ) الدول  مً العدًد الى هازبا فس  فسوصا

باليالفيييت عسفىا والرًً الدول  ول في اجباعا وزاءه مخلفا 1564 العام في جىفي   

 1564-1509 والفً حىن 



الدًييـــــــــــــــــــــت  
 ًالخارجيت العبادة ووصاهد وشجع ان املهم مً )) اكىاله اشهز  م - 

 البعض بعضىا بين الخجاوض هحلم وان – الىىيصت عً بمعزل  اي
 -: الدًييت راهاافي اهم ومً (( املشترن الصالم على وهحافظ

1-كبل مً ش يء ول كدر  الذي هللا كدرة امام وعجزه الاوصان فصاد . 

2- ًلىثز وان هما الفزدي بالخالص ًؤم   

3-  التي املصيح الصيد حعاليم الى والعىدة الىىيصت اصالح ضزورة ًزي 
 . دهيىيت ألغزاض الىىيصت حزفتها

 افكار جون كالفن



على وقدرته القانونٌة دراسته من نابع وهذا لوثر مارتن من اوسع السٌاسة فً افكارا لكالفن كان لقد 

 -: السٌاسٌة افكاره اهم ومن العلمً المنهجً التفكٌر

1- آمرة سلطة وجود خالل من علٌه والمحافظة مجتمع لتكوٌن تدفعه اجتماعٌة طبٌعة لإلنسان ان 

 . المجتمع سلوك تضبط وقوانٌن

2- الجانب عن مستقال ٌكون ان دون التنظٌم هذا عبر اٌجابٌا ٌعمل ان بمقدوره االنسانً العقل ان 

 . الروحً

3- الطاعة لهم وجبت لذلك هللا من الحكام سلطة ان . 

4- المواطن لرفاه وتسعى والتوحٌد االٌمان مسائل فً تتدخل ان دون من مدنٌة لسلطة االنسان حاجة  

 . لألخرى احدهما عن غنى هناك ولٌس معا والروحٌة المدنٌة السلطتان تعمل ان ضرورة -5.

6- لألعلى االدنى ٌرفع اي الوظٌفٌة بالسلة ٌمر ان ٌجب ضرر او خطا اي اصالح ان . 

7- قانونٌا تصرفاتها على واالعتراض السلطة مراقبة وظٌفة على الدستور ٌنص ان ضرورة . 

8- الدٌنً الدمج حالة عن لتعبٌرها.( الكنٌسة – المدٌنة ) شكلت التً جنٌف فً بالتجربة لألخذ دعا 

 . بالسٌاسً

 

 افكار كالفن السٌاسٌة 



طاوي فُلظىف : 1704-1632  لىن حىن  بي بٍس  الطب دزض ، اهظفىزد حامػت مً جخسج ، ججٍس
ٌ  زم ، لىن بدهخىز  غسف حتى  مظدشازا وغين املىاصب مً الػدًد جىلى ، الفلظفت الى جحى

طاهُا في حسث التي الاحدار في دوزا ولػب ، الىلىد لظً  ، منها الىخب مً الػدًد ألف ، بٍس
بُت الحظُت فلظفخه وغلبذ ، املدوي الحىم في ملالخان ، الدظامح  غً ملاٌ ) هخابه غلى الخجٍس

 غىدما جىىن  فأحابخً ، جفىس  بدأث متى أحد طألً اذا ) بملىلخه واشتهس  ( الاوظاوي الفهم
 . وغيرها ( الاوظاوي الػلل غً ) وهخابه ،( أحع بدأث

ازوا ) هخابه في حاءث التي فُلمس  زوبسث افياز  اهخلد  اًد الري ( للملىن الطبُػُت الظلطت او  باجٍس
ت والظلطت للملىن الالهي الحم فُلمس  فُه  لحىم اوالده ازطل الري هىح بػده ومً الدم الابٍى

افث وحام طام ) الػالم  . لىن زاي حظب الثىزة مؼ جخىافم ال  الافياز  هره بىصف ، ( ٍو

ت مفىسي  اهم مً لىن ٌػد  . الاحخماعي الػلد هظٍس

*  
اللُبرالُتالغسبُتحىن لىن ومُالد   



*

 حالت الطبُػت غىد حىن لىن*



 الشخص جىصِب بظبب الافساد بين الخىافع الطبُػت حالت طادث **
 ًضبط الدي اللاهىن  لغُاب وذلً الىكذ براث وضحُت كاض لىفظه
 طلطت وحىد وغدم ، باللاهىن  ًحىم كاض وحىد وغدم الافساد طلىن

 الطبُػُت الظالم لحالت الػىدة أحل ومً ، اللاهىن  احيام لخىفُر جىفُرًت
ٌ  الافساد غلى جىحب  الػلاب اًلاع في الحم وهى  فلط واحد حم غً الخىاش

حخىمىن  كسازاتها طىع الجمُؼ ًىىن  مدهُت لظلطت  . اليها ٍو
حم الػلد مً حصء الحاهم*  اخالله حاٌ في غلُه الخسوج لألفساد ٍو

   الػلد بشسوط
ت وخاصت بها املظاض دون  مً الطبُػُت بحلىكهم الافساد ًحخفظ *  حٍس

ت الخملً ؼ الدولت وجاحي. الػمل وحٍس بلى وجطبُلها اللىاهين لدشَس   الفسد ٍو
اجه بحلىكه مخمؼ   والاكخصادًت الظُاطُت للُبرالُت اطع ما وهرا وحٍس

 شسوط الػلد غىد لىن*



ػُت ، لثالر الظطاث لىن ًلظم*  ، واللضائُت والخىفُرًت الدشَس
ػطي ؼ صالحُاث َو  الظلطت الى جىفُرها ومساكبت اللىاهين حشَس

ػُت ؼ ًىىن  ان غلى الشػب كبل مً املىخخبت الدشَس  اللىاهين حشَس
 الظلطت جلىم ان ،غلى غىه ًخسج وال  الطبُعي اللاهىن  مؼ ميسجما

 اللضائُت الظلطت جحظ لم ، اللىاهين هره بخطبُم الخىفُرًت
 بين فصل وكد ، غالبا الخىفُرًت للظلطت لخبػُتها وذلً لىن باهخمام

 هي لىن لدي الػمل ومُادًً ، واحدة بُد جىىن  ال  ليي الظلطاث
ؼ   ومُدان ، واللضاء الادازة كبل مً وجطبُلها لللىاهين الدشَس

   الدولُت الػالكاث

 الػالكت بين الظلطاث*



* ت بين  ولىن هىبص الفىازق الفىٍس  

هىبصجىماض  حىن لىن  

 الطبُػت حالت في والحسب الفىض ى الظالم والاطخلساز لحالت الطبُػت

 جىاٌش الافساد غً حمُؼ حلىكهم فلط الخىاٌش غً حم اًلاع الػلاب 

مً الػلد وشسغُت الخسوج غلُه  الحاهم حصء
 في حاٌ اخالله بالػلد

الحاهم لِع طسفا بالػلد وال ًجىش الخسوج 
 غلُه

 ًؤمً بالحىم املليي املطلم الدطخىزي ًؤمً بالحىم املليي

 ال ًجيز امللىُت الفسدًت ليل الحلىق الفسدًت هأطاض ًجيز امللىُت 



ا دٌ شارل د رسكُى سُكىَ  1755-1689 يىَ

ذه يجرًعه ظزوف ا    وحُ

قزٌ كاٌ ن ايٍ ا ث ن قزٌ عشز ا ن نذٌ ا ه ذعزضد ا ُ  نضغظ فزَسا ف
الفكار دج ا َ نجد اك فكاٌ ، ا و ذحدٌ هُ ُظا ه ى ن َ قد ن ى ا ئ ا ق ن نحق عهً ا  ا
النهٍ د ا ا د ث نذٌ واالسر ُزج حزوب فٍ فزَسا سج ا يردخ كث  يٍ ا
ارج ق ن ح ا ُ رشًم االورت رج ن قا ن ح ا كُ دج االيزَ َ نجد د ا هُ ن  واٌ ، وا

َرصزخ ادئ ا ال االيز ت ٌ ا ى ا ئ نهشا دأخ ا أ وكاٌ ، ذرالحق ت ث ع ن  ا
زا ُ نًىاطٍ عهً كث ز ا ث ا ئة ، د انضزا فسا ن نزشىج وا د وا رًر  ن

نشكىي ثالء نطثقح ا ُ ن قح يزورا ا طث ن ا نىسطً ت رٍ ا ن ذد ا ا ُظز ت  ذ
و ُظا ه ى ن ئ ا ق ن ه ا َ ا عدو ت ن  . ا

والليبراليت الغزبيت امللىعت مىهتطىيى   



املىاصب ٌطتأثزون الاشزاف وان : الامتياساث هظام -1  ب
يا لعل يت ا ئهم والعطىزٍت املده  ادي مما الظزائب مً واعفا

لى  . املجتمع في حاد اهلطام ا

لثروة وامتالهها الىىيطت -2 ئها والاراض ي ل  مً واعفا
اة ًؤهد وان الذي الشراعي الىظام -3 الظزائب  الفالح معاه

 . الاشزاف طبلت وغلبت

لته وعدم الظزائب هظام -4  عامت على البؤص ليىكع عدا
لىاص  .ا

 مظاهز الحياة الاجتماعيت الطائدة في فزوطا



فاث اهم مً ى  مؤل تطىي تي مىه ل زهت ا زا ج ث ي أ ت ف ىظزٍ ل ت ا اضي لطي  ا
يت ىه ه لا ل م وشزه وا عد 1748 عا ت اضتغزق  عمل ب ب لعشزًٍ كزا ما ا  عا

ى ه كاٌ حت ن ) عى اب هذا ا ىت ل د ا ي وا ن ل لت تطزق  ضخم مشزوع وهى  ( ً ً 
يل ي املؤضطاث ل ت ل ا ا بشز  عزفه ل م ا ىث ه وٍ داث ول في عا ل  والاعزاف ا

ن ي ه لىا ل ن اجل مً وا ن ا ي ب ا ً ه ب ا وٍىشف ضب ر  خالٌ مً. روحه  الاضفا
تي ل م ا ا ا ك ه  . ب

 ٌ و حا ه ً ن في ر  ا عب ن وجىد فىزة عً ٌ ي ه مت كىا تحىم عا هز  ج  بظىا
يعت لطب ة ا ا لحي ت وا عي ذلً ، الاجتما ن ل ن فا ي ه لىا ل ي ا ت ل ح ا  ال  المت جصل

ن ًمىً ح ا رها جصل غي ان ل ىن  الن شعب ليل خاصت ظزوف فهى ه لا ل  هى  ا
لعلل بشزي  ا ل ه ا ه ل  . شزعت وألجل

تحدد لشزوط ج زة ا ملمي يل ا مت ل مثل ا ت مل ج عىا ل ا اخ مً ب يعت مى  وطب
مل ارض عىا ل ت وا اطم فمثال  ، الاجتماعي ملى ردة ا ا ب ل ا ا ه ل زون رجا مي ت ً 

للىة ا ت ب لزجىل ما وا ى ي ن ب اطم ضيا ملى رة ا لحا يت طعاف ا ي ب ل ء ا ا ى  . وجب

 

 روح القوانين



ٌ  خمطت مىهتطىيى  خصص ين روح هتابه مً فصى ه  اللىا
لتي الحىم اهظمت اهىاع ملتابعت ين بداللت جتحدد ا  عامل

 -:هما

 

 

 : بالطلطت املمطىين العدد-1

 

مىهتسكُىاهظمة الحكم عند   

الشعب/ الجوهىري  

شخص / االستبذادي

 غٍر هلتزم بالقاًىى



 اهظمت الحىم

السلطة هوارسة هبذأ  

ًبه ٌذٌي لوا فرد كل  احترام بوعٌى الشرف : الولك  

فاسذ ًظام وهى الخشٍة او الخىف هبذأ : االستبذادي   

القىاًٍي  واحترام  السٍاسٍة الفضٍلة على قائن : الجوهىري   



 الفصل بين السلطات

 ن من ٌعدمىهتسكُى  ) السلطات بين الفصل بضزورة هادوا الذًن املفكٍز
عُة  هُئة او  شخص  بُد ثزكيزها معتبرا ( واللضائُة والتنفُذًة التشَز

د واحدة ات على اللُىد من ثٍز  الاستبداد الى وثؤدي والحلىق  الحٍز
 ثتركها التي الاثار   اللىاهين روح كتابه في فصل فلد ، والدكتاثىرٍة

 ان ًنبغي السلطات بين العالكة بان مىضحا ، للسلطات التركيز  عملُة
 ان دون  بمهامها سلطة كل ثختص وان والتفاهم التعاون  على ثلىم

 ألاخزي  السلطات وظائف في ثتداخل



 فرنسي فيمسوفو  كاتب فولتير وشهرتو آروويو ماري فرانسوا الحقيقي اسمو
 التي المسرحيات خالل من الساخر بنقده اشتهر ، التنوير عصر في عاش
 وكرامة والمساواة العقيدة حرية خاصة ، المدنية الحريات عن ودفاعو كتبها

 والرواية الشعر كتب اذ ، االدبي الحقل في االنتاج غزير كان ، االنسان
 )و ( فمسفية رسائل ) مؤلفاتو اشهر من التاريخية والمقاالت والمسرحيات

 حسين طو المصري االديب العربية الى ترجمها التي ( زاديغ )و ( الصادق
  ( الساذج ) و ( القدر ) باسم خرجت والتي

 1778-1634 فولتيــــــــــر*



*

 اسباب تسميتو بفولتير*



 ( روىان دي كافيمييو) لمنبيل تعرض فقد ، الساخر بنقده عرف فولتير بان قمنا*
 حق لمنبالء وكان ، منو وسخر فرنسا في والمؤثرة المعروفة االسر من وكان

 الحق لو يكون ان دون شخص عمى شراءه يتم ممكي بمرسوم حكم استحصال
 باستصدار روىان عائمة قامت اذ ، الحكم استئناف او نفسو عن بالدفاع
 دفعت التي االمور احد وىذا ، نفيو ثم ومن بسجنو فولتير عمى حكم مرسوم
 سبق ما وىو ، فرنسا في القضاء نظام وتطوير اعادة بضرورة لمكتابة فولتير

  الممكي البريطاني بالنظام الشاب فولتير تأثر . االمتيازات بنظام اسميناه ان
 لحرية الدولة بدعم وكذلك ، المطمق الممكي الفرنسي بالنظام مقارنة   الدستوري

 عصره كتاب من بالعديد فولتير تأثر كذلك، .العقيدة وحرية الرأي عن التعبير
 اإلنجميزي باألدب اىتمامو وزاد الحديثة، الكالسيكية لممدرسة ينتمون الذين
 . شكسبير أعمال خاصة   - عمر ا األقدم

 اسباب سجنو ونفيو الى انكمترا*



*

 االستبداد المستنير*



*

 الحريات الفردية عند فولتير*



*

 تمسكو بالنظام القوي ورأيو بالشعب*



 النفعيت واليبراليت هيىم دًفيذ

 ) كخابه ويعذ اسكخلنذي ومؤسخ واقخصادي فيلسىف 1776-1711 هيىم دًفيذ
 الخجشيبيت الذًنيت بفلسفخه وعشف ، الانكليزي  للخاسيخ مهما مشجعا ( انكلترا جاسيخ

 وسفض ، الالهي العقل من مصغشة نسخ البششيت العقىل  بان القىل  وسفض
 ، الخجشيبي لىك بجىن  وجأثش  ، هللا وجىد على دالئل بىصفها السماويت الكخب
 نديجت جأحي ،واملعشفت بعذها جأحي والافكاس  اوال  باالنطباعاث ًقشس  الزي املنهج
 ًصبح بالخجشبت ولكن الالىان عن فكشة اي لذًه وليس ًىلذ الطفل ار ، الخبرة

 . بينها فيميز  انطباع لذًه



 منهج  هيوم باملعرفة
 

 دالل من واملعلىل  العلت على والخعشف للمعشفت الىصل ًمكن ال 
 سفض فانه لزلك ، بالخجشبت  جخحصل وانما  والخفكير  الاسخذالل

 . الفلسفي الخأمل

تضم طبيعية فمسفة إلى البشرية المعارف تنقسم هيوم فحسب 
 واألحيائي والكيميائي الفيزيائي بالمعنى الطبيعة عن معارفنا كل

 وألن اإلنسان، يخص ما كل تضم أخالقية وفمسفة والرياضي،
 فقد والدين، واالقتصاد والسياسة هي إنسانية ظاهرة المعرفة

 .األخالقية الفمسفة إلى تنتمي أنها عمى هيوم إليها نظر



 منيج ىيوم بالمعرفة
تصورات أي من االنطالق رفض التجريبي المنيج متطمبات ومن 

 مجراه يأخذ البحث ترك بل اإلنسانية، الطبيعة عن مسبقة قبمية
 في القبمية التأمالت تاركاً  اإلنسان سموك مالحظاً  الطبيعي
 طبيعة أو خيرة طبيعة بأنيا االفتراض مثل اإلنسانية، الطبيعة
 أيضاً  يمكن وال القدماء، الفالسفة يفعل كان مثمما شريرة،

 ا بل.ذاتو في والتأمل نفسو الباحث سموك مالحظة من االنطالق
 سبيل التجربة سوى وليس ، التجربة خالل من تتحقق المعرفة
 . لبموغيا

الشك -3، المنطق -2 ، الوضوح -1 فمسفتو يميز ما 
 



 الدولة في فكر ىيوم

يحقق الذي البدائي المجتمع حالة ىي لمدولة السابقة الحالة ان 
 اعداد وتكاثر الموارد لندرة ونظرا ، لحاجاتيم اشباعا االفراد فيو

 شيوع ذلك عن ونتج االشباع لذلك كافية الموارد تعد لم السكان
 لضمان الدولة وجود ضرورة استدعت التي والفوضى المنافسة
 االني والكسب االقتصادي التقدم اذ ، وحمايتيا الطبيعية العدالة
 ىذه اسمى وقد ، الدولة وجود استدعى بو والمرتبط عنو الناتج
 قوامو حساب وعمى عفوية بصفة الناتجة. االصمية بالدولة الدولة

 . المنفعة



 الدولة التاريخية

الدولة فان االرادي التعاقد ثمار من ثمرة االصمية الدولة كانت اذا 
 المجتمع ارادة عن خارجية بواقعة حاصل من تنتج التاريخية

 الخوف خالل من الشرعية تكسب التي والعنف بالقوة تتمثل
 استولت التي الفئة الن ذلك االقتناع خالل من ثم اوال والخضوع

 التي القيادية المعرفة ليا سيتوافر التجربة خالل ومن الحكم عمى
 . الشعبي الرضا فتكسب بسمطتيا االفراد اقناع من تمكنيا



 انظمة الحكم عد ىيوم
نوعين ىيوم عند الحكم انظمة :- 
مستبد ممكي واخر متمدن ممكي الى وينقسم الممكي : االول . 
الجميوري الحكم نظام : الثاني   
التالية االسس عمى االثنين بين ويميز :- 

 
 الجمهوري الممكي

 تنظر باتجاه الشعب تنظر باتجاه األعمى
 يسيطر فييا ىدف الظيور بالمظير

 المقبول
 المنفعة ىدف فييا يسيطر

 النجاح حميف العبقرية النجاح حميف الذوق 



س  غصس  هخاب اهم مً ٌػد  ولد ، الفسوظُت الثىزة كُام غلى فلظفخه وطاغدث الخىٍى
 الشً هفظه في خلم مما جدا كاطُت طفىلخه وواهذ فسوظُت لػائلت جىُف في

بت  فلد ، املخىططت الطبلت مً غائلخه واهذ اذ ، الُه امللسبحن اكسب مً حتى والٍس
 مىه ًىل ولم ، الظاغاث جصلُح في ٌػمل وان الري والده فسباه طفل وهى  امه

 الىخب مً الػدًد والف الصػاب وجحدي ذاجه غلى غمل اهه لا  ، الالشمت السغاًت
 دغا الري لامس  ، واضح جأثحر  ألفيازه ووان ( لاجخماعي الػلد في ) اهمها ٌػد التي

  البروحظخاهتي واملرهب اليالفني املىهج فاجبؼ ، طسوحاجه مً الػدًد ملىؼ الىىِظت
 هل ) ببحث اوادًمُىن  هظمها بمظابلت فاش  1947 غام في ، بازغا مىطُلُا ووان.

 ،  بػدها اشتهس  اطما له جػل مما ( لاخالق بدىلُت والػلىم الفىىن  جفدم طاهم
 1778 الػام في الدماغُت بالظىخه جىفي

* 
 1778-1712 زوطى جان جان



 لاوظان وان التي الحالت هي الطبُػت حالت بان زوطى  ًسي  : الطبُػت حالت*
ػمل ، الجمُؼ مؼ ًدظاوي  طبُػخه غلى  زاض الجمُؼ اذ ، هفظه لىفاف َو

 كلبه ووان ذاجه ًحفظ ان الىحُد وهمه والجىع ألالم طىي  ًخش ى ول  بػِشه
ً اكساهه مؼ ججازة غالكت اي ًلُم ل  ووان طلُم  جىً ولم وهىان هىا املبػثًر
ٌ  لاوظان الطبُػت غلمذ للد ، غحره باًراء زغبت اي لدًه د ما ول لاو  ًٍس

ٌ  ، الجمُؼ ًحازب اهاهُا وحشا ًىً ولم ًحخاجه ما بيل وشودجه وػلمه لى  ٍو
 ذلً املدوي املجخمؼ حالت في لا  جظهس  لم ولاهاهُت والخىف الحسب ان ) زوطى

ت ، املىػصلت ، البظُطت الحُاة لن ٍص ٌ  لالوظان الخللائُت ، الغٍس  ًمىً ل  لاو
 ( الشسوز جخظمً ان

   جىُف مدًىت ًخىطــــــــــــــــــــــط زوطـــــى  جــــان لـجان جمثـاٌ*

ت* ظـــــــٍس  في بسادًـــُه جــان جــان الفىان هحخه ، الظـــــــــــَى

 زوطى لػبه الري الفىسي  للدوز  جخلُدا 1835 الػام*

 . املدًىت في*

 



*

 لاهخلاٌ مً حالت الطبُػت*

الطبُعي لاوظان لاوظان املدوي  ث 

 1 مظالم غدواوي

ًاجخماعي   اهاوي ًحب هفظه فلط  ًحب الخحر لآلخٍس  
 

2 

 3 ًثم بمً حىله هثحر الشً بمً حىله

 4 طُد هفظه ٌػاوي مً الدظلط

 5 ًحع باألمان دائم الللم

 6 ًمُل للخػاون  في حالت صساع

 7 كىىع وبظُط في احخُاجاجه ًحب الخملً وزغباجه غحر محدودة

 8 ٌػِش وفم الطبُػت  ٌػِش طمً كُىد مصطىػت

 9 حُاجه طػُدة وواملت حُاجه كللت وهاكصت



 لا  ، لإلوظان الظػادة جؤمً بانها الطبُػت لحالت زوطى  جصىٍس  مً السغم غلى*
 حُاة اطػد ًؤمً املىظم الظُاس ي املجخمؼ ٌػد بل ، املثلى الحالت ٌػخبرها ل  اهه

سجلي ، للبشس   الغسائص  محل ولاخالق الػدالت ًحل الري وهى  ، باإلوظان ٍو
 بل ، فلط لافساد زطا مً كىجه ٌظخمد ل  لاجخماعي الػلد فان لرا ، والشهىاث

 وبملخض ى ، لخحلُلها ٌظعى التي ولاهداف اطخػماله طسق  طالمت مً اًظا
ٌ  الػلد  ًفلدون  ل  فهم ، للمجخمؼ الطبُػُت حلىكهم جمُؼ غً لافساد ًدىاش

اتهم حلىكهم  جلسزها مدهُت بحلىق  غنها ٌظخػُظىن  الػىع غلى بل وحٍس
 ، املىظم املجخمؼ كُام مً الهدف وذلً حماًتها الدولت وجخىلى املدهُت الجماغت

ً مؼ بالدظاوي  منها جصء هى  الري الػامت لازادة ًطُؼ فسد ول ان وبما  لاخٍس
   ازادجه غً حػبر  فهي

 الػلد غىد زوطى*



ان الظُادة بىصفها ممازطت لازادة الػامت للهُئت الظُاطُت فأنها ًيبغي ان جخصف   *

 -:بالخالي 
ان الظُادة ل ًمىً الخىاٌش غنها ، اذ ان صاحب الظُادة هى الشػب فال ًمىً ان  -1

ًدىاٌش غنها لفسد لُىىن مليا وبظؼ ازادة املجمىع طىغا إلزادجه وان الشػب الري ًسض ى 
 .بالخظىع ل ًمىً وصفه شػبا 

ان الظُادة ل جلبل الخجصئت وهي ول مخيامل وهي ممازطت لازادة الػامت ولاخحرة ل  -2
 .جخجصأ 

ع  -3  .ان الظُادة ل جلبل الخخلي او الخصسف او الخفٍى
الظُادة مػصىمت ل جخطئ فػصمتها مً غصمت الشػب الري يهدف للمصلحت  -4

 .الػامت 
ان الظُادة مطللت لن لإلزادة الػامت طلطت مطللت غلى جمُؼ اغظاء املجخمؼ  -5

 الظُاس ي 
 

 الظُادة*



 -:جخخر اهظمت الحىم غىد زوطى ثالثت اشياٌ *
كد ًمىح صاحب الظُادة الحىم الى ول الشػب او الجصء لاهبر مىه وهى  -1

الحىم الدًملساطي الري ًدىاطب مؼ الدٌو الصغحرة ، وهى حىم مثالي 
 ًفترض بشسا مً املالئىت 

دىاطب مؼ صًمىح الحىم الى غدد  -2 غحر مً الشػب فُىىن ازطخلساطُا ٍو
الدٌو املخىططت الحجم ، وهىان لازطخلساطُت الطبُػُت وجظهس باملجخمػاث 
لاولى ، ولازطخلساطُت الىزاثُت وهى لاطىء ، ولازطخلساطُت لاهخخابُت وهي 

 لافظل 
دىاطب مؼ الدٌو الىبحرة  -3 مىح الحىم الى شخص واحد فُىىن ملىُا ٍو

خم اما بالىزاثت او   وامياهُت جحىله لالطدبداد وازدة  لاجخخابالحجم ٍو
 وهىان الحىم املخخلط  -4
 

 الحىىمت غد زوطى*



* ت ملىظسي الػلد لاجخماعي  الفسوكاث الفىٍس

هىبصجىماض   جىن لىن جان جان زوطى املفازهت اطاض   

 حالت الطبػت فىض ى وحسب  اطخلساز وامان اطخلساز وطػادة وامان

بحن جمُؼ لافساد ولازادة الػامت 
 جصء مً الػلد

بحن جمُؼ لافساد والحاهم جصء مً 
 الػلد

 بحن جمُؼ لافساد
والحاهم لِع طسفا 

 بالػلد

 الػلد

الخىاٌش غً جمُؼ الحلىق 
اث  والحٍس

الخىاٌش غً حم الخلاض ي واًلاع 
 الػلاب

الخىاٌش غً جمُؼ 
اث  الحلىق والحٍس

 الحلىق 

الحىم هظام املليي املطلم املليي الدطخىزي الدًملساطي  

الػلل لِع وطُلت لالهخلاٌ 
 واهما هى هدُجت 

 وطُلت لاهخلاٌ الػلل لاوظاوي الػلل لاوظاوي 

مصدز الظُادة ول ًجب  الشػب
 الخػازض مؼ زغباجه

الخظىع وفلا لللاهىن ولِع إلزادة 
 الحاهم

الخظىع لخحلُم امً 
 وطػادة املجخمؼ

ت  الجزغت الفىٍس



 1859-1805 جىهفُل دي الىس ي

ً عشز  التاسع القزن  ًميز  مما  -: متؼيًر
 ملىتظمات دعىات ظهىر  مً الزػم على  وامزيكا اوربا في الليبرالي الفكز  اهتشار  : الاول 

 هذا بان القىل  معه ًصح مما ، كلياهية وجماعية ،اشتراكية لليبرالية مضادة فكزية
 مزحلة الفكزي  الصزاع وبلىغ . املعاصزة الوربا السياسية املعتقدات صاوع القزن 

  . النهائي التشكل
ة امة عً الحدًث فبدأ الامم لتشكيل القىمي العامل الى الدول  هزوع : الثاوي  اهكليًز
 بعصز  عشز  التاسع القزن  سمي حتى وػيرها وعزبية واملاهية اًطالية واخزي  فزوسية وامة

 . القىميات
 . اليسبية بالليبرالية اهتمىا الذًً املفكزيً مً واحد ثىكفيل دي الكس ي وكان



 امريكا في والديمقراطية توكفيل دي الكسي

 عنها ودافع بها آمن التً لألفكار عصره مفكري اهم من توكفٌل ٌعد
 الحرٌة ومبدأ الدٌمقراطٌة عن دفاعه االفكار تلك واهم ، مؤلفاته فً وسجلها

 القدٌم النظام ) و ( امرٌكا فً الدٌمقراطٌة ) كتابٌه فً انعكست والتً ،
 . ( والثورة

 كثٌر كان ، راقٌا تعلٌما تلقى وقد ارستقراطٌة عائلة من توكفٌل ٌنحدر
 من العدٌد تقلد ، االطالع حب على والده مكتبة شجعته ، والقراءة االسفار

 ، الفرنسٌة الوطنٌة بالجمعٌة نائبا انتخابه عن فضال الحكومٌة المناصب
 مؤلفه كتابة من مكنته اشهر ستة فٌها وقضى امرٌكا الى بمهمة ارسل

 . المهمة المصادر من وٌعد ، بجزئٌن امرٌكا فً الدٌمقراطٌة



 توكفيل دي افكار اهم

 املىسوث مً الخخلص اظخعاعىا الزًً مً ٌعذ اهه الا  ، لخىهفُل الاسظخلشاظي الاهخماء مً الشغم على
 فشوعا في املهمت للمىاصب وجللذه الىاظعت واظفاسه ثلافخه رلً على ظاعذه ومما ، والفىشي  العائلي

خ معيرة بان اهذ وكذ ، برص الذًملشاظُت هحى  باملجخمعاث جخجه الخاٍس  ) هخابُه في عىذه الخيبؤ  هزا ٍو
يا في الذًملشاظُت ) و ( والثىسة اللذًم الىؽام  الى مجهىلت بلىة مىذفعين الىاط بان بين فلذ ( امٍش
اث ومصادسة لالظدبذاد الشئِغ العبب عذها التي الاسظخلشاظُت جحعُم  جعلع بِىما الفشدًت الحٍش
ت هحى  مىصب الافشاد يا في الذًملشاظُت هخابه في افياسه اهم ومً. الحٍش  -: الخالي امٍش

ىُت للخجشبت العامت الخعىط جىهفُل دي ٌعشض -1 يي الشعب اصبح وهُف الامٍش  شعبا الامٍش
ذ ملً بالذًملشاظُت دسظا ًلذم الشعب وهزا ، دًملشاظُا يي الشعب ان ار ، مىه الاهخفاع ًٍش  الامٍش

اتهم حلىكهم وجضمً الثرواث جحترم الذًملشاظُت الحىىمت ان ٌعلم  . معخلذاتهم وصُاهت وحٍش
 بالجاهب وسبعه العمم في الذًملشاظُت اشياٌ ظشح ار ، واملعاواة الذًملشاظُت بين جىهفُل سبغ -2

 . ملاومخه ًمىً ل  جُاس  الذًملشاظُت ان معخبرا ، الىؽشي  ل  العملي
 



   امريكا في الديمقراطية في االفكار اهم

 فىشة وان ، والفلش  الغنى بين املعافاث جللُل خالٌ مً الثرواث جىصَع اعادة جىهفُل دي اعخبر -3
ت في معللت كذسة جملً املشترن الحم يي باملجخمع جىهفُل وجذه ما وهزا املعاواة جلٍى  . الامٍش

 مما الفشوس ي املجخمع ًميز  وان الزي العبلي للخفاوث مباشش  غير  اهخلاد جىهفُل ًلذم جلذم مما -4
 في فشوعا لها جخعشض ظىف اجخماعُت لهضاث ًخيبأ ووان ، فيها الذًملشاظُت سوح فلذان الى ادي

ب املعخلبل  . املعاواة جحلم لم ارا اللٍش

اث جىهفُل ٌعذد -5 يا في الفشدًت الحٍش ؤهذ امٍش ٌ  وهى  ، الفشدًت الحلىق  على ٍو  اهخلاد ًحاو
 . منها بعض او  الحلىق  جىفش  ول  الذًملشاظُت جذعي التي الاوسبُت املجخمعاث

 ًلذم وهىا ، الاخعاس  عً بعُذ باهه ٌعني ل  جىهفُل دي عىه ًخحذث الزي الذًملشاظي الىؽام ان -6
ت معخلبا ًىىن  كذ الشعبُت الاسادة ؼل في املؤظغ الذًملشاظي الىؽام ان الى  يهخم حُىما للحٍش

ترن بالشيل ت وجحترم حسخش  ان ًجب الشعبُت الاسادة ار ، الجىهش  ٍو ٌ  الضماهاث وان الحٍش  للىصى
ت الى    -: هي الحٍش



  ثىكفيلضماهات الحزية عىد دي 

ت -1• ت الالمشهٍض ت كُمت لها لِغ التي والعُاظُت الاداٍس  الشوح على اثش  لها بل ، فلغ اداٍس
 وبالخالي ، الذاخلُت بلضاًاهم الاهخمام في املىاظىين حؽىػ جضاعف لنها الىظىُت
ت اظخعماٌ على حعىدهم  . ومماسظتها الحٍش

 الافشاد ثلت واؼهاس  الخضامً على الىاط حعىد التي ، والحضبُت الجمعُت الدشىُالث -2•
ذ مما جذخلها او  الذولت دعىة بذون  جماعُت حشهت في  هلىة الجمعُاث هزه صخم مً ًٍض

 . الحيام لىفىر مضادة معخللت

تها الصحافت اظخلالٌ -3•  شعبُت سكابُت هلىة الشعب اسادة لعىغ دوسها وجشهيز  وحٍش
 . الشعب لصىث الحلُلي وحعبيرها. العلعاث لداء

 بحاجت هي التي الزهىُت اللاعذة الذًملشاظُت حععي التي الذًيُت املعخلذاث احترام -4•
ت اما ، الاًمان عً ٌعخغني ان ًمىً الاظدبذاد ار ، اليها  . عىه الخخلي ًمىنها فال  الحٍش

ت جىهش  ان •  . الاجخماعُت املعاواة جحلُم  هي جىهفُل اليها ًصبىا التي الحٍش



 جيرمي بيثام واللُبرالُت املعللت
1748-1832  

ت لػائلت 1748 شباط 15 في بيثام جيرمي ولد  خصل اذ ، الخازق  بروائه صؿسه مىر غسف ، ثٍس
 مخخسج  اصؿس  لُىىن  ، اهظفىزد جامػت مً اللاهىن  في املاجظخير  شهادة غلى 1766 غام

ت الجامػاث غسفخه  اهخم اهه الا  املداماة ملهىت ًىصسف ان مفترضا ووان ، آهران الاهيليًز
ؼ جػل غلى غمل ، الىفػُت باطم غسف فلظفي مرهب ازطاء في وشسع ، اهثر  بالفلظفت  الدشَس
ػاث اصالح في دوز  له ووان غلمُت اطع غلى مبني اللاهىوي ت اللاهىهُت الدشَس  جسن ، الاهيليًز
 ووضػها جثخه جدىُغ جم اذ ازاد ما له ووان ، جظمه ًدىغ بان 1832 غام وفاجه بػد وصِخه

   ، خشبي صىدوق  في

ب جصمُم وضؼ    خعغ لُضؼ ( الباهُبخىىن  )بـ غسف للسجىن  ؾٍس

   الصهصاهاث مً دائسة هصف ًخىطغ بسج خالٌ مً السجً ملساكبت

 . الاخس زؤٍت اخدهم ًخمىً ان دون  املظاجين ول زؤٍت مً الحساض لُخمىً



 اسس فلسفت بيثام الىفعيت 

 -:أطاطين غلى بيثام فلظفت جلىم•
• ٌ  املشسوط الػىس ي بالفػل الىفع غلماء غىد ٌػسف ما او  ، ( الخداعي مبدأ ) هفس ي / طاًىىلىجي أطاض : الاو

ػت الجظم اطخجابت أو  خسهت وهى  ، الشسظي املىػىع الفػل زد او   الخازجُت، للمإثساث العىغُت وؾير  الظَس
ظخخدم التي

ُ
 .خدوثه املخىكؼ الضسز  أو  الفىزي ألاذي مً الجظم لحماًت ألاخُان مً هثير  في ح

ظخخدم•   والري املسهصي  الػصبي للجهاش  فعسي  وشاط وهى  وعي، غلى ًىعىي  ل  غمل لىصف املىػىع الفػل ٌُ
 خالٌ مً الاوػياطُت ألافػاٌ زدود فهم ممىً ، الػضالث مً فىزٍت اطخجابت ًمثل خافص  أي خالٌ مً ًيخج

 :الخالُت ألامثلت
 ٌظخعُؼ ل  وهى  فىس  أو  إلاوظان جأخس  وئذا املىػىع الفػل زد هى  وهرا طاخً، ش يء أي ملع بػد الُدًً ئبػاد•

  ذلً
ا
 .ًداه جدترق  كد ذلً ٌظخعُؼ ل  وغىدما ئزادًت، ل  خسهت ألنها أصال

 ئلى السهبت اهتزاش هى  الفىزي املىػىع إلاجساء فان صؿيرة، بمعسكت مٍسضه زهبت غلى العبِب ًىلس  غىدما•
ىىن  أغلى،  .برلً اللُام كبل ًفىس  ل  املٍسض ألن للؿاًت، ظبُعي ؾير  السهبت فػل زد ٍو

، ألافػاٌ زدود جىىن  أن ًمىً•
ا
  اللدم زفؼ مثل أًضا

ا
ب ش يء أو  بجظم الشػىز  بمجسد جللائُا  اللدم، غلى ؾٍس

ػت خسهت وهي  .ومفاجئت طَس
لت فضالء الىاض لجػل ، اللىاهين مً ملجمىغت اداة املبدأ هرا مً ًجػل ان بيثام ازاد وكد•  . آلُت بعٍس

 



 اطع فلظفت بيثام الىفػُت

 يعملون الناس بان بنثام استنتج : ( العظمى السعادة مبدأ ) هو أخالقي اساس : الثاني

 لما متباين بشكل يستجيب حيوان االنسان اذ ، االلم دفع و , اللذة اجتالب : هما بدافعين

 فرض خالل من العام النظام حفظ على ذلك يطبق ان وحاول ، له بالنسبة مرض هو

 بحد وااللم اعلى بحد السعادة أو اللذة مدى بها تحسب بطرقة عمليا محسوبة عقوبات

 للسلوك الوحيد المعيار يكون ان ينبغي نافع هو فما ( بالمنفعة ) عرف ما وهو ادنى

 . والدين االخالق محل العلم ليأخذ والشر الخير محل ليحل والتشريع االنساني

 بها يرغب التي القوانين بتشريع المشرع قيام بضرورة تتحدد للقانون بنثام رؤية ان

 . المنفعة لقياس وفقا المجتمع

 اقتصادية تكون ان ينبغي القانون بسلطة جريمة النها شر هي العقوبة بان ورأى 

 . بدنية وليست قصيرة ولكن بدقة ومحسوبة

 . واقتصادها بشدتها تمتاز المجرمين لتاهيل النموذجي السجن يحل ان ضرورة



 الابعاد السياسيت ملبدأ املىفعت 

 اللٌبرالٌة الى عشر التاسع القرن بلٌبرالٌة التحول فترة تمثل بنثام عاشها التً الفترة كانت

 االقتصادٌة بالحرٌة تطالب التً الوسطى الطبقة تخدم تجارٌة فلسفة تمثل التً النفعٌة

 ادم فٌه حاجج ( بفائدة االقراض عن دفاع ) كتابه فالف النفعٌة اللٌبرالٌة جوهر بوصفها

 الذي ( السٌاسً االقتصاد فً الوجٌز ) وكتابه ، الفوائد تخفٌض الى ٌمٌل كان الذي سمٌث

 االقتصادٌة بالقضاٌا التدخل عن الدولة ابعاد وهو اللٌبرالٌة مبادئ من مهم مبدأ على ركز

 -: حجته وكانت

 بمصلحته قاض خٌر االنسان وان الخاصة الثروات جمع حاصل هً العامة الثروة ان -1

 . ومثابرته سعٌه خالل من ثروته من ٌزٌد ان شأنه من الذي بالعمل لٌقوم

 االلم وان ، الوقت بذات الحرٌة على قٌد وهو االلم ٌجلب اكراه هو الدولة تدخل ان -2

 تطوٌر على سٌنعكس مما مجتمعه وتطوٌر امكاناته تطوٌر عن الفرد عزوف الى سٌؤدي
 . الدولة



 الحسيت الفسدًت والحلىق في فكس بيثام

ت بان جلس  ل  الىفػُت اللُبرالُت ان  حظبب ل  واهما ، الاجخماعي للىماٌ جلىد الاكخصادًت الحٍس
 . ضمانها ًجب لرلً بضسز 

 اذ ، فازؽ هالم مجسد واغخبرها ؾُبُا همعا فيها وجد ان بػد الحلىق  بعبُػُت الاكساز  بيثام زفض
ضمً ًلس  ان ًجب الحلىق  مً خم ول ان  الحم فاكساز  ، للمجخمؼ املخدللت للفائدة جبػا ٍو

 غلد  اي كىة ،وان ابعاله الخعأ ومً خم هى  واملجخمؼ للفسد هافؼ هى  فما ، املىفػت مؼ ًخىافم
 ًجب غلد اي مً املىفػت اهخفذ ما واذا ، اكسازه ًجب لرا املخػاكدة لالظساف مىفػخه مً هي

 . مإكخت أو  غابسة املفُدة ؾير  الػىاصس  فيها جىىن  التي الحالت باطخثىاء ، وفسخه ابعاله

ت ولِظذ الظػادة هي الاوظان ؾاًت ان ت وان ، الحٍس  ًجب فالري ، الظػادة ضسوزاث مً الحٍس
ت هى  به ٌظمذ ان  . اجخماغُا الىافػت الحٍس

 لىفظها بها طخدخفظ التي الامخُاشاث جلسز  ان في املعلم الحم لها الظُادة ذاث الظلعت ان
 . فسد ليل طخمىدها التي والامخُاشاث



 مىكف بيثام مً الحكم

 الظلعت اهصاز  مً وان ولىىه ، فىلخير  وضػه الري املظدىير  الاطدبداد الى بيثام ًمُل وان زبما
ت ت غلى حػلى  الظػادة لن ، ضسوزي  هى  بما املظلحت اللٍى  . الحٍس

خي املىهج زفض لرلً ، الحىم مإطظت مً ( غملُا ) بساجماجُا مىكفه وان  لُخمظً الخاٍز
ػلل ، الاجخماعي بالػلد الظُاطُت املإطظت كُام فىسة زفض لرلً ،  بالحاضس   بان زفضه َو
 الظػادة ًدلم غىدما فالحاهم ، للظلعت الخضىع في جىمً السغاًا ومصلحت الاوظاهُت الحاجت
س  الثىزة ججد الشسط هرا اهخفاء وبمجسد ، خىمه شسغُت اهدظب كد ًىىن  لسغاًاه   خدوثها جبًر

 . خىىمت هىرا اطخمساز  مً اكل مظاوئها مؼ التي.

يي الىمىذج بيثام ًفضل  مىاظىين وجىد مؼ الظسي  والاهخخاب الػام الاكتراع غلى اللائم الامٍس
ً   امللىُت واملإطظاث الازطخلساظُت ًىسه دًملساظُا وان فلد ، مدظاٍو

 



لبيثامالاصالح البرملاوي   

 الاستعداد عىاصس  بحن وفيه ، للجمهىزيت جىجه عً بيثام كشف ( البرملاوي الىظام اصالح ) كتابه في•
 الركاء او  الطبيعي الاستعداد او  بالجزاهت العىاصس  هره جمثلت سىاء ، الاهتخابيت الىظائف للممازست

 -: على ًؤكد وفيه ، الفعال
 . الاجتماعاث وعلد املىظفحن استبعاد -1•
 . الىاخبحن وعدد ًتىاسب بشكل الاهتخابيت املىاطم جلسيم -2•
 . بالثروة الاهتخاب حم زبط -3•
  الشعبيت السكابت خالل مً  الا  ذلك ًحصل ول  واملحكىمحن الحكام بحن باملصالح مشازكت وجىد ضسوزة -4•

. 
 كل عً ممثل ًترشح اهتخابيت مىطلت 658 الى بسزيطاهيا وجلسيم السىىيت الاهتخاباث علد ضسوزة -5•

 .. مىطلت
 ، الراث وحب الاهاهيت ومبدأ ، الافساد مً عدد لكبر  السعاد مبدأ على شدد الدستىزي املتن كتبه وفي -6•

 . جىافم حالت في العامت واملصلحت الخاصت املصلحت وضع اي باملصالح التماثل ومبدأ
  التشسيعيت السلطت لزادة مىفرة واللصائيت التىفيربت السلطتحن جكىن  وان السلطاث بحن بالفصل آمً -7•

. 



 تمثال بنثام المحنط

 



 1873-1806 ميل سديىازث جىن 

 
 
 
 

 
 عام وجىفي1808 عام ولد بسيطاوي واقخصادي  مفكس  ( John Stuart Mill) ميل سديىازث جىن  

 على شدد ، وفيلسىف مؤزخ ( ميل جىن  ) البروفيسىز  والده كان اذ علمي بيذ في جسبى ،1873
 الري ( 1832-1784 بيثام جيرمي ) الىفعيت الىظسيت بصاحب ميل جؤثس  وقد طفىلخه، مىر حعليمه
 وقد بخعليمه  والده حعهد اذ جامعت أو  مدزست أي الى ًتردد ولم ميل ًدخل لم ، ًده على جخلمر
 ًمكً ل  ومعازف علىما جلقى قد كان عمسه مً عشس  السابع ميل بلىغ فعىد مهمخه في ألاب هجح

 ، السياسيت الليبراليت ،أسس الحسيت عً ) منها الكخب مً العدًد ألف ،  عليها الحصىل 
 . ( البرملاهيت ،الحكىماث الىفعيت ، اليساء اسخعباد



ت لجىن طدُىازث مُل  املساحل الفىٍس

ت الفلسفت كاهذ عشس  الخاسع القسن  اوئل في  الفسدي الىفعي املرهب على لخؤكد جخجه الاهكليًز
 هديجت مآس ي مً اصابها وما العاملت الطبقت ظسوف لكً ، بيثام جيرمي ًمثله كان الري

 والاجخماعيت السياسيت الحقيقت مفهىم حغيير  اسخدعى والاجخماعيت الاقخصادًت الخطىزاث
 بؤبيه الامس  بادئ ميل جؤثس  ، الجماعي املرهب صىب ليخجه السياس ي الفكس  دفع مما والاقخصادًت

 الىاقع هحى  جفكيره في ًخجه وبدأ ، ابيه خطى عً سسيعا ازجد ان لبث ما أهه الا  ، بيثام واسخاذه
 الفكسيت ميل حياة جىقسم لرلك امليادًً شتى في عميقت مخغيراث مً عليه اسخجد وما الاهكليزي 

 -: قسمين الى

 حياة في الدولت لخدخل ًدعى  اشتراكيا ًكىن  لن ًخجه كان : الثاوي وفي ، فسدًا كان : ألاول  في
 . والاجخماعيت الاقخصادًت املجخمع



 صدًلا وان الري بيثام آزاء على حمل اهه لا  ، بيثام بعد الىفعُت ملرهب الثاوي املمثل مُل ٌعد
 حتى ، الىفعي املرهب اصحاب آزاء مً الىثحر  حعدًل وازاد ، الظُاس ي مرهبه في السادًيالي لىالده

 ذاجه الىفعي املرهب عً البعد ول بعُد آخس  مرهب الى ًحىلها وواد الىفعُت مبادا مً بىثحر  اللى
 ان ) بلىله اللراث بحن مُل فسق  ، والىُف الىىع في اللراث بحن ًفسق  ل  بيثام وان بِىما اذ ، ،

سا ًيىن  ان على ومخأملا معربا اوظاها ًيىن  ان ًفضل لاوظان  في مُل اطدىد ، ( طعُدا خجًز
 ًبعد وبهرا ، طمىا أكل واخسي  طامُت لراث هىان اذ ، الىم على ل  الىىع على اللراث جصيُف

  ، ألاصُل اللرة أو  الىفعُت مرهب عً مُل
 ٌ  الى ذهبا كد ووالده بيثام وان واذا ، وهُفا هما البعض بعضها عً جخخلف اللراث ان ) مُل ًلى

ٌ  دابما يهدف لاوظان ان  لِظذ اللرة ان الى ًرهب مُل فان ، لالم واجلاء اللرة على للحصى
 فاهه لاخالكُت لاغساض لاوظان ًحلم فعىدما ، مباشس  غحر  بشيل هأحي انها بل ، ذاتها في غاًت

 ججعله التي لاغساض ًحلم عىدما لاوظان بها ٌشعس  عللُت حالت الظعادة لن ، بالظعادة ٌشعس 
ت لاوظان مىح ًجب لرلً ، بىسامخه ٌشعس  لدزها لامىز  وشن مً ًخمىً حتى اليافُت الحٍس  ٍو

عسف  . الس يء مً الحظً َو

 مُل واملرهب الىفعي •



ت مُل مفهىم ان ت على جحدًد فيل ( هفظه على لاوظان طلعت ) هي للحٍس  شس  زأًه في لاوظان حٍس
ت وان ، مظخعحر  ت مظألت الحٍس  هى  الفسد لاوظان وان ، الظعادة الى جؤدي وانها ذاتها في ظُبت فعٍس

 اللرة اعخبر  وهىرا ، واعماٌ جصسفاث مً به ًلىم ما ليل النهاةي الحىم ًيىن  ان ًجب الري
 . لافساد باخخالف جخخلف وظبُت مظألت

ت بحن مُل محز  ت السأي حٍس ٌ  الصدد وبهرا ، الفعل وحٍس ت ًحم ل  ) ًلى  إطياث أجمع للبشٍس
ت مً ولِع ، واحد معترض  . ( طلعت مً أوحي مهما املجمىع بئطياث الفسد كُام الحٍس

ت ان مُل ًسي  ت الحٍس ت الفىٍس  مً هي لامىز  على الشخص ي بالحىم الفسد وجمخع الظُاطُت والحٍس
لت مؤطظاجه وجدشيل لُبرالُا املجخمع ًجعل ت جحلم بعٍس عخبر  ، الحٍس  والحىم الفسدًت مُل َو

ً لامىز  على الشخص ي  . عالُت حضازة عً وعالماث للسفاهُت اطاطُحن عىصٍس
ت ان مُل واعخبر  ت الحٍس  العامت املظابل وشاظاث في  واملشازهت بالطخماع هي والظُاطُت الفىٍس

ٌ  بجاهب اخالكُت معخلداث وجبني الظُاطُت اللسزاث اصداز في بىصِب واملشازهت  كدز  على الحصى
 . الىاضجت لاخالكُت الشخصُت مً طام لىىع مجال  ٌععي الخعلُم مً

• ت  مفهىم مُل للحٍس



 العام السأي جمثل بل ، الشعب مجمىع جمثل ل  الحيىمت بان مُل طدُىازث جىن  ًسي 
 عملُا فاملجخمع ، املجخمع في لاكلُت حلىق  يهدد العام الساي كىة وان ، لألغلبُت
 لرلً ، باملجخمع املىجىد الظُاطت اضعهاد بىثحر  ًفىق  اجخماعُا اطدبدادا ًمازض

 مً الخحسز  غاًخه جىً ولم ، املجخمع الى بل ، للدولت ًخىجه لم حججه في مُل فان
 صادكت بصىزة مدظامح عام زاي كُام الى دعا بل ، الىظام حغُحر  او  الظُاس ي الظلم
سحب الىظس  وجهاث في لاخخالفاث ًلدز   ، للىشف مصادز  بىصفها الجدًدة باألفياز  ٍو
ت على مُل ًخشاه وان فما  العام الساي ًمازطه ما بل ، الحيام تهدًد لِع الحٍس

 وافُت الحيام جلُُد وطابل حعد لم اذ ، للمجخمع واطخعباد جىجه مً لألغلبُت
ت لحماًت ٌ  وطابل إلًجاد دعا  بل ، لافساد حٍس  العام الساي وظلم اطخعباد دون  جحى

 عامت اخالكُت كىاعد بىصفها وطلىهه معخلداجه لفسض املجخمع ًىجه الري
 . بها ًؤمىىن  ل  للرًً حتى افساده لجمُع ملصمت للمجخمع

•  الساي العام في فكس ميل 



لظمها الى زالر اكظام ً ت للفسد ل ًجىش الحد منها ٍو اث ضسوٍز  -:لسز مُل ان هىان حٍس
ت الضمحر : لاٌو  ت العلُدة والخفىحر وابداء الشعىز وابداء الساي في املىاضُع املخخلفت : حٍس  .وهي حٍس

ت الروق والعمل : الثاوي  ت جىُُف حُاة الفسد لخالبم همى وجسهُب شخصِخه : حٍس  .وحشمل حٍس
ت الخجمع بحن لافساد : الثالث  ً الجمعُاث ولاحصاب : حٍس ت الفسد الخاصت لخيٍى الىابعت مً حٍس

 ً  .شسط ان ل ًيىن غسضها لاضساز باألخٍس
 -:وكد كظم افعاٌ البشس الى هىعحن 

 ً ً والتي ًحم للحيىمت ولُا ان حظُعس عليها لن حُاة لاخٍس بها  جخازس لاٌو لافعاٌ التي حعني لاخٍس
. 

ىحصس ازسها فُه ، ًخىجب اعخبازها ذاث حسمت ل جىتهً : الثاوي   افعاٌ حعني الفاعل هفظه ٍو

•  اقسام الحسيت عىد جىن سديىازث ميل 



ت اًماهه مً بالسغم  جخخاز  الجاهلت الجماهحر  جسن فىسة زفض اهه لا  ، والدًملساظُت بالحٍس
 لخخُاز  املخعلمت لألكلُت الفسصت اجاحت اجل مً الالشمت الىطابل جامحن ضسوزة زاي بل ، الحاهمحن

ت حظخعُع ل  ليي الىاخبحن اصىاث جدظاوي  ان ًصح ل  اهه زاي ذلً اجل مً ، الحيام  لاهثًر
 حم مً الجاهلت الجماهحر  وحسم اليظبي الخمثُل بىظام كاٌ لرا ، الحيام جخخاز  ان الجاهلت

ذ  املظخللت الشخصُت ذوي  جملذ الجماهحر  ان لبحىم الدًملساظُت شسوز  مً وحرز  ، الخصٍى
 الخعلُم مً كدز  على الىاخبت الهُئت افساد ًيىن  بان كسز  ،لرا جفهمهم ل  ألنها وجيبرهم واملبدعت
شترط ، ومىخجا فعال  اخخُازهم ًيىن  لن ًؤهلهم  كادزا ًيىن  لً بالهخخاباث ٌشترن مً على َو

اضُاث بمبادا وملما والىخابت اللساءة على  ان اذ.  وحعمُمه الخعلُم الصامُت ظلب لرلً ، الٍس
 بل ، فلغ بالهخخاباث حلهم بممازطت الهدف ًىً لم مُل بىظس  والصامُخه الخعلُم
ً الحىم اهداف مً اطاطُا هدفا الخعلُم بان اًماهه  املظخللت الشخصُت لخيٍى

 .لألفساد
 

•  ميل والدًمقساطيت 



 الفكر السياسي االشتراكي الغربي الحديث

ت الدًمىغسافُت الخطىزاث مً العدًد اهخج الاقخصادي الحقل في الغسب خققه الري الخقدم ان  والحظٍس
ت والاجخماعُت  -: والفكٍس

 :م20 القسن  ومطلع م19 القسن  في بأوزبا الدًمىغسافي الخطىز  مظاهس  – 1

 وظمت ملُىن  410 إلى وظمت ملُىن  200 مً العدد اهخقل إذ م،1900و م1800 بين أوزبا طكان عدد جظاعف

 :م19 القسن  زالل بأوزبا الحظسي  الخطىز  -2

 :ظهسث الىطعُت لهره وهدُجت اطخقطاب، مسكص  أصبدذ والتي الصىاعُت، الثىزة هدُجت كبري  خىاطس  بأوزبا ظهسث

ت حظكنها   :مــــصدهــــسة مىــــاطـق•  .السبذ على املعخمدة البىزجىاٍش

ا) العمالُت البئِظت الطبقاث حظكنها :فقيرة / مخدهىزة مىاطق•  املسافق جىفس  وعدم الفىض ى حعمها ،(البرولُخاٍز
 .وألاوبئت ألامساض واهدشاز  ،(.. إلاطاءة الصحي، الصسف) الصحُت

ين الظكان بيُت في جدىل  م20 القسن  ومظتهل م19 القسن  زالل أوزبا عسفذ فُين الحظٍس  ففي ألاوزبُت، باملدن والٍس
طاهُا فسوظا مً كل ين الظكان عدد جصاًد وبٍس فُين، الظكان وظبت جساجع مقابل الحظٍس  جطىز  في طاهم مما الٍس

 همى  أطاض حشكل الخمدًً ظاهسة أصبدذ كما بالخصيُع، مباشسة بكُفُت ازجبطذ والتي وظائفها، وحعدد املدن
 وظائف للمدن أصبذ كما والسطامُل، والخدماث الثرواث لخىشَع مساكص  املدن وأصبدذ السأطمالي، الىظام

ت، وبىكُت صىاعُت سجع وججاٍز  .العمل عً بدثا الهجسة إلى كبير  بشكل بأوزوبا املدن جطىز  ٍو

 

 

 



 التطورات التي حدثت في اوريا

 :الصناعية الثورة بعد والعمال الفالحين أوضاع -3
 وغير  املباشسة الظسائب أداء بظبب بئِظت، قاطُت ظسوف في ٌعِش ألاوزبي الفالح كان :الفالخين وطعُت•

 .الحُاة شسوط أبظط مً والحسمان الخغرًت، طىء عىه هخج مما ،(الجمسكُت الحدود) املباشس
 مدة طىل  :منها الاجخماعُت، الظسوف قظاوة مً حعاوي ألاوزوبُت العاملت الطبقت كاهذ :العمال وطعُت•

 إلى باإلطافت ألاوبئت، واهدشاز  الخغرًت، وطىء وهقص الالئق، غير  والظكً ألاجىز  وطعف الُىمي، العمل
 .شهُدة بأجىز  واليظاء ألاطفال حشغُل كثرة

 :وألاطفال للمسأة الاجخماعُت الىطعُت -4
ت الطبقت مصالح لخدمت (الطفل املسأة،) الفئخين هاجين أطخغلذ  -: البرجىاٍش

 ًىمُا طاعت 12) العمل طاعاث ازجفاع باملىاجم، الاشخغال) شاقت بأشغال جقىم كاهذ :للمسأة باليظبت•
 .(… العمل أزىاء الخغرًت طىء ،(أطبىعُت عطلت بدون 

 في ألاطفال اشخغل وقد أًظا، قاطُت ظسوف في مبكسة طً في ٌشخغلىن  كاهىا :لألطفال باليظبت•
 .(… اليظُج معامل املىاجم،) مخعددة قطاعاث

 اهسفاض) العمال أجىز  على وزُمت عىاقب م19 القسن  زالل بأوزوبا وألاطفال اليظاء لدشغُل كان وقد
 .(البطالت وظبت في كبير  وازجفاع ألاجىز، ملظخىي  شدًد

 

 



 التطورات التي حدثت في اوريا

 الىبالء، طبقاث ازخفاء :منها الاجخماعُت، البيُاث في كبير  حغُير  إخدار في الاقخصادًت الخدىلث طاهمذ•
ت وجقىٍت وصعىد  جطىز  في طاهم مما املهُمىت، الطبقت م19 القسن  زالل حشكل أصبدذ التي البىزجىاٍش
م الري الخملك ظاهسة  قُم واهدشاز  ،(واملالي والخجازي  الصىاعي) السأطمالي الىظام همى  كبير  بشكل دعَّ
ت الطبقت لدي جدًدة  باملظاهس  الاهخمام والبرر، الترف مظاهس  اهدشاز  الادزاز، العمل، الىظام،) البرجىاٍش

 .(… الخازجُت

ت الجماعُت بظسوزة لُيبأ ، الدولت جدزل وعدم للفسدًت مظاد فكس  وشأ الظسوف هره كل ظل في•  ومسكٍص
ت، مصالح مثل قد اللُبرالي الاقخصادي الىهج كان فاذا وجدزلها الدولت  الاشتراكي الفكس  فإن البىزجىاٍش

 :هما زئِظُين، هىعين إلى الاشتراكُت صىفذ وقد الفقيرة، الطبقت مصالح عً دافع

ت الاشتراكُت•  إلاهخاج، وطائل على الدولت بظُطسة واملىاداة الخاصت، امللكُت اهخقاد :مبادئها مً :الطىباٍو
ً زوبسث والاهجليزي  فىزَي، وشازل  طُمىن  طان :الفسوظُان أقطابها ابسش  ومً الخعاوهُاث، وإوشاء  ،أٍو

 .الاججاه هرا عً الفىطىٍت وجىلدث

خي، الخطىز  أطاض الطبقي الصساع اعخباز  :مبادئها أهم مً :العلمُت الاشتراكُت•  العمال ودعىة الخاٍز
ا)  السأطمالُت على للقظاء (… الثىزاث املظاهساث، إلاطساباث،) الثىزي العىف اطخعمال إلى (البرولخُاٍز

 .مازكع كازل  ألاملاوي املفكس  الاججاه هرا شعماء أبسش  ومً الاشتراكي، الىظام وإلقامت

 



السٌاسٌة الغربٌة  والكلٌانٌةهٌجل   

 من المانً فٌلسوف 1831 عام وتوفً 1770 فً ولد هٌجل فردرٌتش فٌلهلم جورج

 خالله من الذي الجدلً المنهج طور االلمانٌة المثالٌة مؤسسً من شتوتغارت مدٌنة

 . بٌنهما التولٌف ثم نقٌضها ثم االطروحة بوجود ٌتم واالفكار التارٌخ سٌر ان اثبت

 الفلسفٌة االفكار تبسٌط همه كان والرٌاضٌات االلمانٌة اللغة وفقه التارٌخ درس

 . الفلسفة بتعلٌم واشتغل ، الناس لدى مفهومة وجعلها لزمالئه



 طبٌعة الدولة عند هٌجل

 وعالقة بالدولة الفرد لعالقة تفسٌره من نابع بالكلٌانٌة هٌجل فلسفة وصف ان•
 الكلٌانٌة تعنٌه ما على نعرف ان بد وال مثلث فً بضعها والتً بالفرد الدولة

 -: التالٌة المعانً تتخذ التً هٌجل لدى السٌاسٌة

 (الدولة ) الكلً                              

 

 

 

 

 الجزئً                   الفردي              



 

 السٌاسٌة؟ بالكلٌانٌةالمقصود ما 

 

 الدولة لنظرٌة النهائً التتوٌج باعتباره ذاته ٌقدم السٌاسً هٌجل تصور ان -1
 العقد نظرٌة ونافٌا مبتعدا التارٌخ فً الدولة وجود ٌبرر التصور ،وهذا

 بان وٌقر ، االفراد بٌن ارادي لتعاقد وفقا الدولة وجود تصور التً االجتماعً
 عضوٌة وحدة انها اال الفردٌة االرادة لٌس فانه ارادي بفعل كانت وان الدولة
 . المجتمع داخل ومكانه هوٌته فٌها عضو لكل تضمن وكلٌة الفرد على سابقة

 غاٌة االسرة وكلٌة االسرة غاٌته كانت اسرة فً عضو كان عندما الفرد ان -2
 . الكلٌة صفة واخذت الغاٌة هً ذلك بعد الدولة واصبحت ، اخالقٌة

 المجتمعٌة الشمولٌة الى استقاللٌته من الفرد خروج بكلٌتها الدولة تفترض -3
 . دولة فً عضو وبوصفه جماعة فً عضو بوصفه

 على قائم مجتمع بوصفه تتجلى هٌجل عند وخاصٌته المدنً المجتمع ان -4
 واقعة عن لٌعبر الدولة لكلٌة والتسٌٌرمجسدا التدبٌر اساس هو الذي االستحقاق

 . بالفرد والدولة بالدولة الفرد صلة على تؤكد اخالقٌة



 انواع الحكم 

 من لحكمه. الجمهوري الحكم الى وٌشٌر الفوضوٌة الطبٌعة ذا الحكم -1•
 . اشباعها وطرق للحاجات الالوعً االعمى المجموع

 . العادلة الطبٌعة ذا الحكم -2•

 . العسكري شبه االنضباط على القائم الصارم الحكم -3•

 -: التالٌة لألسباب الوراثً الملكً النظام هٌجل وٌفضل•

 . البروسً النظام واقع -1•

 . نابلٌون لنظام استمرار ٌكون الن قدرته -2•

 . الدٌمقراطٌة مع االستبداد تناقض من الوراثٌة الملكٌة تولد -3•

 . الجمهوري النظام لسلبٌات اٌجابً فعل رد ٌكون ان على قدرته -4•

 . العظٌم الرجل لفكرة الوراثً الحكم تمثٌل -5•



 االشتراكٌة الغربٌة الرائدة

 الخفاوث جصاًد الغسبيت اوزبا في واهدشازها الصىاعيت الثىزة ظسوف خللذ للد
 اللاعدة احظعذ بيىما اذ ، ًملكىن  ل  ومً ًملكىن  مً بين والاحخماعي الاكخصادي
 الكخاباث ظهىز  الى ادي الري الامس  ، بؤطا العمال شاد ، الثرواث وجصاًدث الصىاعيت
 لهلاذ الخدخل الى الدعىة وهي  زئيظت محاوز  على باجفاكها احظمذ التي ، الاشتراكيت

 املرهب على اللائمت الاكخصادًت للعليدة الىلد واهطالق ، بمظخىاهم والازجلاء العمال
ت للمدازض الكخاباث معظم فان واخيرا ، الفسدي  صبغت ذاث كاهذ الاشتراكيت الفكٍس
ت خياليت مثاليت  -: مً كل كخاباث املدازض اهم ومً ، طىباٍو

  طيمىن  طان -1

 فىزٍيه شازل  -2

ً زوبسث -3  اٍو



 1825 -1760سان سيمون 

 من طوباوٌة اشتراكٌة افكار وضع فً االوائل من وهو ( سٌمون سان دي كلود هنري) *
 . الدولة بتدخل وٌؤمن بارٌسٌة عائلة

 . االجتماعً للتطور المحركة القوة هو االنسانً العقل تطور ٌعتبر *

  االقطاع حال هو كما مؤقتة الرأسمالٌة

 . بالسلطة وسٌساهمون مساهمون بانهم جمٌعا النفسهم وٌنظروا ٌعملوا ان الناس على *

 . السٌاسٌة السلطة ٌلغً االجتماعً هدفه االصالح ٌجعل مجتمع فً االنسان ٌعٌش ان*

 ، الفحص مجلس ، االختراع مجلس ) مجالس ثالثة من مؤلف البرلمان ٌكون الن دعا•
 . والتجارة والزراعة للصناعة هٌئات الحكومة فً وتتمثل ( التنفٌذ مجلس

 اختالف وتبقى ، والنسب المولد فوارق فٌها تزول واسعة صناعٌة ورشة عنده االمة•
 . القدرات

 جمٌع تشمل التً الطبقة ) بانها وٌعرفها للدولة الصناعٌة الطبقة قٌادة ضرورة فً ٌرى•
 . المجتمع بناء فً المساهم المنتج بالعمل المساهمٌن االشخاص

 

 



  1837-1772 فورييه شارل 

ت صاحب ، فسوس ي وفيلظىف اكخصادي  ليع ولكىه الاشتراكيت بالفكاز  جاثس احخماعيت اكخصادًت هظٍس
 في الاجحاد الى ًدعى  كان واهما الخاصت امللكيت للغاء ًدعى لم فاهه ، للكلمت الدكيم باملعنى اشتراكيا

لت الاهخاج ت املشازكت بطٍس  . العمل هىع ٌغير  ان حله ومً امكاهاجه حظب فسد كل ٌعمل ولً الاخخياٍز

ت مجمىعاث باكامت ًحلم وكان الخعاووي بالعمل اهخم   مً منها كل جخالف ( فاليظخير ) عليها اطلم بشٍس
خم زحال الاخس  والىصف وظاء هصفهم فسدا 1620  ليرجفع العمل بىىع للسغبت وفلا فيها العمل جىظيم ٍو

 -: الخالي الىحه على الفاليظخير  اهخاج ًلظم ان على الاهخاجي وشاطهم

د مجخمعيت جسفيهيت ليشاطاث والباقي ، املال لساض وزبع ، لالحىز  خمع  الافساد بين واملحبت الاواصس  جٍص
 . الكيان هرا على واملحافظت بالعطاء ليظخمسوا

 . حكىمت لىحىد ضسوزة ججد ل  التي ، الدشازكيت بالشتراكيت فىزٍيه اشتراكيت عسفذ

 بين وطاوي  كدزها مً ًحط الري الجيس ي بىصفها ل  باملجخمع كفسد املسأة عً الحدًث بضسوزة امً
 . مىه محدد بىىع ًحصسها ان دون  العمل حم في والسحل املسأة



 الماركسٌة 

 فً التارٌخً سٌاقها فً وضعها ٌجب الماركسً الفكري المنتظم دراسة عند

 الغربٌة السٌاسٌة الفكرٌة التٌارات من كواحد الحدٌث الغربً السٌاسً الفكر

 -: خاطئٌن منظورٌن عن وابعادها ، عشر التاسع القرن عرفها التً

 ت المنظور الخاطئ الصواب 

خضعت للظسوف املىضىعيت للخطىز  املازكظيت
في اوزبا وما صاحبه مً حغيراث اقخصادًت  

 واجخماعيت وطياطيت

انها وجدث خازج الطسق الخقليدًت التي جىجد بمىجبها 
 الثقافت والحضازة

1 

بل انها اطخىحت اطاطها املادي مً النزعاث 
املادًت الاوزبيت ، واطاطها الجدلي مً التراث 

اليىهاوي ، واطخىحت اطاطها الاشتراكي مً 
 الاشتراكيت الخياليت الاوزبيت 

انها بعيدة عً التركت الفكسيت للثقافت والحضازة 
 الاوزبيخين

2 



 1883-1818كارل ماركس  

 لدى الطبٌعة فلسفة ) اطروحته عن الدكتوراه على وحصل المانٌا فً ماركس ولد : حٌاتــــــــــــــه
 -: من المعرفٌة مصادره تكونت ( وابٌقور دٌموقرٌطس

 اال ، الجدلً المنج وخاصة افكاره على اثر من لهٌجل لما الشاب بالهٌجلً ٌعرف كان اذ : هٌجل -1
 االنظمة على الشرعٌة تضفً التً افكاره وعارض الروحٌة هٌجل نزعة فً معلمه عارض انه

 . القائمة

 االنسانٌة ونزعته الدٌنً واالستالب االغتراب فً فٌورباخ بطروحات ماركس تاثر : فٌورباخ
 . المادٌة

   الرأسمالً للنظام االقتصادي باالستالب ٌتعلق فٌما معه اتفق : هٌس موسس -3

   الدولة ازالة مسألة فً وبوكونٌن برودون من استفاد -4

 ( اوٌن روبرت ، فورٌٌه شارل ، سٌمون سان ) الخٌالٌة الطوباوٌة االشتراكٌة مفكري -5
 

 

 

 

 

. 

 



 املساحل الفكسيت لكازل مازكع

 -: مساحل بثالث مسث الفكسيت مازكع حياة ان

 مع باالشتراك كخبه الري ( املقدطت الاطسة ) كخابه الى شبابه مً جبدأ : الاولى املسحلت
 ( هيجل عىد القاهىن  فلظفت هقد ) املسحلت هره في مؤلفاجه اهم ومً 1845 عام اهجلص 

 اليهىدًت املظالت مً جعلت التي الاطباب فيه عسض الري ( اليهىدًت املظالت ) و
 على الدًني العىصس  حغليب عً اليهىد ًخخلى ان عليها للقضاء ويفترض ، دوليت مظالت

 . عنها ودافع الفسدًت بالدًمقساطيت مؤمىا كان املسحلت هره في . املدهيت السابطت

 بدأ اذ 1848 الشيىعي بالبيان وجيخهي املقدطت الاطسة كخاب مً جبدأ : الثاهيت املسحلت
 . وقيمها البرجىاشيت وهاجم  الاشتراكي املرهب الى الفسدي املرهب مً ًيخقل

 زاض ) اعماله اهم قدم وفيها وفاجه الى الشيىعي البيان وشس  مً جمخد : الثالثت املسحلت
  عام للعمال الدوليت السابطت واطع الشيىعيت للخىظيماث شعيما واصبح ( املال

1864 . 



 مبادئ الفكس املازكس ي

 فٌلسوف فهو ، جوانبها بمختلف االنسانٌة الحٌاة تناول انه االخرٌن المفكرٌن عن ماركس ٌمٌز ما
 ورسم االجتماعً التطور لتفسٌر جدٌدا اسلوبا وضع ، اقتصادي وباحث اجتماع وعالم ومؤرخ
 للتغٌٌر ٌسعون الذٌن قبل من اتباعها ٌجب التً الخطة وحدد المستقبل فً التطور لهذا العام االطار

 -: مبادئها اهم على التعرف من بد ال الماركسٌة ولدراسة ، المجتمع فً الجوهري

 وهً العالم جوهر هً بانها المادة الى ماركس ٌنظر : المادٌة الداٌلكتٌكٌة او الجدلٌة المادٌة -1
 والسٌاسٌة االجتماعٌة الحٌاة فً المهم العامل هو االقتصاد وان واقتصاد واخالق فكر كل جوهر

 . التطور شرط هما واالنتاج المادة وان ، والثقافٌة

 بصفة ٌحدد الذي هو االنتاج فاسلوب التارٌخ على الجدلٌة للمادٌة تطبٌق وهً : التارٌخٌة المادٌة -2
 وقانونً سٌاسً وتنظٌم معٌن اجتماعً كٌان الى تفضً معٌنة انتاج طرٌقة وان الحٌاة تطور عامة

 ، الرقٌق مجتمع ، البدائً الشٌوعً المجتمع ) اشكال بخمسة تمر المجتمعات ان ماركس وٌكشف
 . الشٌوعً والمجتمع ، الراسمالً المجتمع ، االقطاع مجتمع

 كل وان التارٌخ ومحرك اساس هو الطبقات بٌن الصراع ان ماركس اعتبر : الطبقً الصراع -3
 . المجتمعات تطور فً الفعال العنصر وهو الطبقً الصراع لتارٌخ نتاج اال هو ما مجتمع

 . القٌمة فائض نظرٌة -4

 . الراسمالً النظام وانهٌار الثورة حتمٌة -5



 الدولة عند ماركس

 -: فً ٌتحدد العاملة الطبقة ودور االنتاج عملٌة فً دورها بواقع تتحدد الطبقات ان

 قوة بٌعها خالل من االنتاج عملٌة تمارس لكنها االنتاج وسٌلة تملك ال التً الطبقة  -1

 . االنتاجً المعمل اصحاب الى عملها

 ورسائلها الرأسمالً بالمجتمع تشغله الذي بالمركز واضحا وعٌا تملك التً الطبقة -2

 . فٌه التارٌخٌة

 وظائفها وتمارس فوقه موقعها تحتل لكنها المجتمع عن ناتجة قوة ماركس عند الدولة ان

 . المسٌطرة للطبقة منحازة كاداة فٌه

 واجتماعٌا اقتصادٌا الفرد استالب الى تؤدي الراسمالً الدٌمقراطً شكلها فً الدولة ان

 . الدٌمقراطٌة هذه عن االفراد اٌهام خالل من واٌدٌولوجٌا

 . البرجوازٌة الطبقة مع صراعها فً العاملة الطبقة هدف ٌكون السلطة على الحصول ان



 االشتراكية  اإلصالحية الغربية

لفرق بٌن الرأسمالٌة واالشتراكٌة االصالحٌةا  

 الماركسٌة

تؤمن بان التغٌٌر الثوري السبٌل  -1

 الوحٌد للتغٌٌر

التفسٌر االحادي لحركة التارٌخ  -2

العامل االقتصادي/   

ان الرأسمالٌة هً مولد لالزمات -3  

 االشتراكٌة االصالحٌة

ال تؤمن بالفعل الثوري كأساس  -1

 .للتعٌٌر وتؤمن بالعمل السٌاسً

ان التارٌخ ال ٌحركه العامل  -2

 االقتصادي فقط

اثبتت الرأسمالٌة بانها قادرة على  -3

 تجاوز االزمات



 معنى االصالحٌة

 المؤسسات خالل من تدرٌجٌة تغٌٌرات بأن القائل الراي هً : االصالحٌة
 على المجتمع فً جوهرٌة تغٌٌرات إلى النهاٌة فً تؤدي أن ٌمكن القائمة

 . االقتصادٌة النظم و السٌاسً  الصعٌدٌن

 -: اهمها االنتقادات من الكثٌر االشتراكٌة االصالحٌة القت وقد

 الحالً االقتصادي النظام على للتغلب تسعى ألنها متناقضة انها -1
 قبوال اكثر ٌجعلها مما الرأسمالٌة ظروف تحسٌن تحاول بٌنما للرأسمالٌة

 . للمجتمع

 ألنهم محدودة؛ وهً االشتراكٌٌن لطاقة تحوٌل هً اإلصالحات أن -2
 . كنفها فً ٌعٌشون التً . الرأسمالٌة بمنطق  ٌلتزموا أن ٌجب

 من بدالا  للرأسمالٌة الهٌكلٌة التغٌٌرات على خاص بشكل ركزت -3
 من لدعمها أو الرأسمالٌة داخل المعٌشٌة الظروف لتحسٌن اإلصالحات

 .االقتصادٌة التدخالت خالل

 



 1932-1850 برٌنشتاٌن ادوارد

 سائق والده كان ( برلٌن من جزء اآلن) شونبرج فً برنشتاٌن ولد
 البنوك فً ٌعمل كان ،1878 إلى 1866 عام من الفترة فً .قاطرة

 برنشتاٌن مسٌرة بدأت المدرسة، مغادرته بعد مصرفً كموظف
 المٌول ذي اشتراكً حزب إلى انضم عندما ،1872 عام فً السٌاسٌة

ا والمعروف الماركسٌة ٌا  .االشتراكً العّمال حزب برنامج باسم رسم

 بٌن برنشتاٌن تنقل بسمارك قبل من االشتراكٌة االحزاب حظر بسبب
 دعاة من بعد فٌما اصبح ولكن ، ماركسٌا وكان ولندن زٌورخ

 األساسٌة المتطلبات)) كتابه1899 عام نشر ، االصالحٌة الدٌمقراطٌة
 الماركسٌة به انتقد الذي «االجتماعٌة الدٌمقراطٌة ومهمات لالشتراكٌة

 برٌنشتاٌن وناقدها الماركسٌة ) بكتابه كاوتسكً كارل صدٌقه علٌه ورد
 . برٌنشتاٌن ادعاءات كل رد (



برٌنشتاٌنادوارد   

 ، ذلك وٌشمل .العلمٌة الصالحٌة نظر وجهة من الماركسٌة أحكام بعض صحة فً شكك *
 .البرولٌتارٌا إفقار إلى سٌؤدي الرأسمالٌة تطور بأن القائلة العقٌدة ، الخصوص وجه على

 إلى تستند التً ، للماركسٌة الرئٌسٌة األفكار إن ؟برنشتاٌن إدوارد مع ٌتفق لم الذي ما
 قطاعات جمٌع فً المال لرأس إلزامً تركٌز وجود تتضمن البرجوازي النظام أن حقٌقة

ا رفضها تم ، االقتصاد  النظام تطور كلما ، الدٌمقراطً االجتماعً للحزب وفقاا .أٌضا
ا أقل الطبقٌة التناقضات كانت كلما ، الرأسمالً  العمال حٌاة تحسٌن وٌجب ، وضوحا

 .الدولة إصالحات طرٌق عن الحالة هذه فً العادٌٌن

 ٌجب ، ذلك على عالوة .واالقتصادٌة السٌاسٌة للمؤسسات التدرٌجً لإلصالح مؤٌد * 
ا  فً ."تعدٌلها" و "بهدوء" والدٌمقراطٌة والتضامن المصٌر تقرٌر مبادئ تطبٌق أٌضا

 ، (مٌكانٌكٌة) عنٌفة بوسائل التسلسل هذا مثل انتهاك جواز عدم من ٌحذر ، نفسه الوقت
 .أزمة المجتمع ٌواجه فقد وإال

 أن على تنص التً ، وماركس إنجلز نظرٌة تؤكد لم الممارسة هذه أن المفارقات ومن•
 التنشئة" إلى ٌؤدي أن ٌمكن فقط البرولٌتارٌٌن قبل من السلطة على المسلح االستٌالء

 .لالقتصاد "االجتماعٌة

 



 ما الذي ٌمكن االشتراكٌة االصالحٌة فً المجتمع الرأسمالً ؟ 

.  سرد االتجاهات الرئٌسٌة لإلصالحات المتعلقة بالنموذج الماركسً للتنمٌة•

 .  وجهات نظر االشتراكٌة مفهوم  من ثالث وجهات نظر

 .ٌنطوي على االشتراكٌة كنظرٌة تقوم على التناقضات الطبقٌة: األولى •

 جماعً اقتصاد إلى الرأسمالً النظام لتحوٌل كحركة الهدف تضع : الثانٌة       

 ..الحكومٌة الهٌئات مع

 تنمٌة ستتبعها التً الطرٌقة إلى تشٌر عقٌدة هً االشتراكٌة أن  : الثالثة       
 المجتمع

 


