
 *الفكر الدياسي الغربي المعاصر محاضرات*
 خحمة الخابعة / قدؼ العمؾم الدياسية الس

 كمية القانؾن والعمؾم الدياسية
 جامعة االنبار

 
 الميبخالية :

في  9191شيجت الميبخالية نتيجة ما مخت بو في القخن العذخيؼ مؼ أثار الحخب العالسبة األولى وثؽرة 
 : العيؽر اتجاىيؼ ججيجيؼ 9191روسيا واالزمة االقترادية 

 الميبخالي التقميجي القائل بأن الؽىؼ الحي تعاني مشو الميبخالية يخجع الى أن  هاألتجا-9
 الؽاقع يتبع الفكخ مسا يدتمدم االرتقاء بيحا الؽاقع الى مدتؽى الفكخ الميبخالي كذخط الزم 

 لزسان تكامل الميبخالية.
 بان الؽىؼ الحي تعاني مشو الميبخالية يخجع الى ان  الميبخالي الججيج القائل هاالتجا-9

 بكل تجاربة وخبخاتو ودروسو  وان انفرالو عؼ الفكخ الميبخالي يعؽد   الؽاقع باقي وقائػ
الؽاقع مسا يدتمدم االرتقاء بالفكخ الميبخالي الى مدتؽى الؽاقع كذخط الزم ل الى ان ىحا االخيخ لػ يتبع

 ضسان تكامل الميبخالية.
 
 : وضح والتخ ليبسان 9191في نجوة ـــ ـ
 ان السقؽلة االساسية لميبخالية الججيجة عمى السدتؽى االقترادي ىي )ان ميكانيكية-أ
 في ظل سؽق حخة ىي الؽحيجة القادرة عمى ضسان تشعيػ االنتاج   االسعار العاممة 

 .بذكل يكؽن معو قادرا عمى اشباع حاجات الشاس(
 لميبخالية عالسدتؽى الدياسي ىي)ان الشعام القانؽني يشبغي ان ان السقؽلة االساسية -ب

يكؽن مقخرا بسؽجب اجخاء مدبق يتزسؼ تحزيخ قؽانيؼ في مجالذ تسثيمية وان الحمؽل السطبقة عم
 ى حاالت خاصة يشبغي ان تتأتى مؼ قؽاعج عامة تكؽن ىي االخخى مييأة بذكل مدبق.

 
 

 **الفصل االول
 الغربية الخالصة *الليبرالية الدياسية  *



 ل بتسيد الفكخ تتسيد بأرتكاز ىائل عمى الفخد وتسحؽرىا حؽلو مسا يدسح بالقؽ -9
 اده عمى الفخدية .عتساالخالص ب ي الميبخاليسالديا

 الفخدية ىي الشدعة التي تعتبخ االصالة الذخرية الفخدية عامال ميسا في التقجم -9
 تساعي.جاال

او سمؽك يتبشى مثال سياسيا اعمى قؽامة االيسان بالسبادرة الفخدية ومس*الفخدية الدياسية ىي كل فكخ 
 . ارستيا وتطؽره

 الفخدية الدياسية كحلغ تذيخ الى واقع اجتساعي فخدي وجساعي يكؽن فيو الفخد -9
مشاقذة ومحاكسة السعارف واالفكار والدمؽكيات والسؤسدات مؼ كل نؽع بجال  عمى والسجتسع قادريؼ

 ليا.مؼ االمتثال 
 

 **المبحث االول 
 االتجاة الدياسي الليبرالي التقليدي**
 

 التاسع عذخ تتسيد بشؽع مؼ التذبث باالفكار الديدية التي تسخزت عشيا ليبخالية القخن  -1
 ث بقي السشتعػ الميبخالي االمخيكي التقميجي القائػ عمى السبادرة الفخدية والحخية االقترادية يح

 يج مؼ السفكخيؼ.مؼ قبل العج مؽضؽع دفاع 
نج تأكجت وجية نعخ ان الذأن االول واألىػ ىؽ األعسال مسا يتطمب ألدام الجولدفي عيج ىار  -2

االعسال يدتحق ان يكؽن مؽضع حساية الحكؽمة الن مثلفعالو كالرشاعة  بتذجيع التجارة ة
 الحساية سترب في الشياية في خجمة الجسيع.  ىحه 

 
 *أفكار هوفر*
 
 
 في المعبة الصبيعية لمعخض كالصمب كاالنتطاـ الحاتي الستأتي مغ  ويزع كامل ثقت-1

 الحكػمة عغ اقامة قاعجة ىحه المعبة كاشارىا التشطيسي كاف تتجخل  يفتخض مدؤكلية  السشافدة كىػ
 سمصة الػاليات.

كاف يتسدظ بقاعجة دعو يعسل دعو يسخ كيعتقج بأف أفزل حكػمة ىي التي تحكع بأقل قجر مسكغ-2



 لدمصة كالقجرة عمى التجخل في الحياة االجتساعية.مغ ا 
     دافع عغ الفخدية االمخيكية بأعتبارىا انيا تتجاكز كل الفخديات االخخػ النيا تخكد عمى السثل-3
العميا كتتزسغ العجالة االقترادية باالضافة الى العجالة الدياسية كاالجتساعية كتقـػ الحكػمة بجكر  
 الحكع غي الستحيد.  
  يعتقج بزخكرة مشع التعدف في استعساؿ الحخية مسا يتػجب عمى الحكػمة مخاؾبة االعساؿ كمشع-4
  تأسيذ االحتكار كالحج مغ كجػد عالقة متبادلة بيغ اشكاؿ الحخية كاعتبار الحخية االقترادية ىي 
االقتراديةكعمى اساس ذلظ اف ازالة الحخية بو كتخزع لو كل االشكاؿ االخخػ  الذكل الحؼ تتأثخ 
 سيديل كل الحخيات االخخػ. 
 اعتقج بأف االزمة االقترادية الكبخػ التي شخريا بأعتبارىا نتيجة اقترادية لحخب.-5
 
 
 *فكار فخيجريػ فؾن ىايػ*أ
 
 
     كاف شجيج التععمق باالسذ الفخدية لمحزارة الغخبية الحجيثة كيخػ اف االشتخاكية الجيسقخاشية-1
 .مجخد شػباكية خصيخة 
 كعغ مجػ تػافق السجتسع السخصط مع الحخية يخػ اف التخصيط عمى السدتػػ القػمي يسكغ اف -2
 كىحا بحج ذاتو يعشي تحصيع الجيسقخاشية. يقػد في رأيو الى  تخكد ىائل في الدمصة  
 كجػد االىجاؼ السذتخكة كامكانية االتفاؽ عمييا فكخة الجساعية باف تقػـ بأفتخاض يخػ ىايظ في-3
  ىػ ما سيؤدؼ صة لالفخاد ك صخيقة ستستج مغ تحجيج الشذاط العاـ لتتدع كتديصخ عمى الحياة الخاب 

 الجكتاتػرية. الى   
يخػ انو فقط في السشتطع الخأسسالي القائع عمى التشافذ حيث تكػف قػاعج المعبة  كقػانيشيا محتخمة-4

 ثخكتو باستعساؿا ؼيسا يتعمق سيدتصيع كل فخد اف يدتفيج مغ الحج األعمى مغ الحخية السيس
 الخاصة. 
لمعجالة عمى الجسيخػ ىايظ في حالة العجالة االجتساعية السخصصة فانة سيتع فخض مفيػـ خاص -5

افخاد السجتسع مجخد أدكات مكخسة لتحقيق  ذلظ السخصط كال يذكمػف بحج ذاتيع اىجا يع كيكػف ؼيو  
 فا ليحه الجكلة



ا اكال كقبل كل شيء دكلة يدػد فييا حكع القانػف كحكع كحاكع اعمىيخػ في الجيسقخاشية عمى اني-6
الجساعية تذكل خصخا مسيتا عمى الجيسقخاشية ,كيخفس كحلظ مبجأ تحقيق القػاعج الجامجة عتبخ اف كي 
 لبعس الميبخالييغ ,كيعتقج اف الجكلة تدتصيع الؿياـ بعجد كبيخمغ الػضائف التشطيسية بل ك األيجابية. 
ببعس صػر التخصيط مغ اجل السشافدة كيخفس التخصيط ضج السشافدة كيحىب الى اف كيدسح -7

 البجيل الػحيج ىػ الخزػع لمقػػ الالشخرية لمدػؽ مغ ـيسشة اشخاص اخخيغ.   
 
 
 
 *دي جؾفشيل جنتخ افكار بخ *أ
   ة كتجيغ الدمص (لع تتػقف عغ التدايج ,18(حتى القخف)12يخػ اف الدمصة في اكربا مشح القخف)-1
    تستمظ كجػداعمى الخغع بأنيا الالججيجة كالسفيجة الى الييئات التي تحيط بييا كتداعجىا  بدمبيتشا  
   خاصا,كاف مسارسة الدمصة كانت كالتداؿ تتع مغ قبل مجسػعة مغ الشاس يججكف تحت ترخفيع   
 .غخفة أليات كتكػف عالقة مسارسي الدمصة مع الشاس عالقة امخ   
تخجميا في تغييخ      عب كسائل مخيحة يداف الدمصة في حالة تػسع بعج اف تع مشح الذيعتقج ب-2

السداىسيغ الخئيدييغ في  الدمصة,ؼبعج اف كانت مقترخة في الشطاـ القجيع عمى شبقات كفئات محجدة
 مػقع ع مشيع مرمحة في االنتقاص مغ ؾي ,اصبحت اليـػ مفتػحة اماـ الجسيػر مسغ  ال يخىأؼ 

 .الى اشغالو في يـػ مغ االياـ  يتصمع
  يذيخ الى اف السسارسة السخكدية كالتشطيسية كالسصمقة لمجيسقخاشية تجعل ىحه االخيخة تبجك ككأنيا-3
 حزانة لمصػياف كاف المجػء الى الجكلة ضج مدتغمي العسل االنداني أحل ىحه الجكلة محل  ةفتخ  

 سجتسع يفخضػف تشاسق االفكار بزساف تشاسق السدتغميغ كىحا يعشي كجػد اكصياء عمى ال ىؤالء
 كىػ ما يجعل الذعب في حالة العبػدية.   االعساؿ,

 يعمق عمى مقػلة )الحخية ىي اثسغ االمػاؿ( حيث يخػ اف الذيء الثسيغ يتسيد بخاصية اساسية -4
جة مفادىا ىي انو اليكػف مػضع رغبة اال مغ قبل القميل مغ الكائشات االندانية مختبا عمى ذلظ نتي 

 اف الحخية ليدت ضخكرة ثانػية بالؿياس الى الحاجة األكلية لالمغ.
  الجكلة ىي الجية السؤىمة لحساية غيخ القاديخف عمى حساية مخاكدىع كىػ يشصبق عمى الكثيخ مغ-5
 الصبقات االجتساعية بأستثشاء الصبقة الػسصى كىع اكلئظ الحيغ يستمكػف قجرا مغ الثخكة االجتساعية  
 يكفييع لألستغشاء عغ كل حساية خاصة كيجفعيع لمخغبة في السديج مغ الحخية كىي تستمظ قاعجة   



 صمبة مغ االمغ تجعميا ال تخغب اال في الحخية.
خمز الى القػؿ بأف اقتخاف حقػؽ االنداف بالحخية تجعل االنداف سيج نذاشاتو التي ال تدتصيع -6

 د اف يتحسميا كحجه كالحخية التي حرل عمييا االنداف مغ الجكلة ضساف نتائجيا كالتي عمى الفخ    
 تست مبادلتيا باالمغ االجتساعي الحؼ يخيج الحرػؿ عميو االف.  قبل
 ع دؼ حػفشيل اىتساما خاصا بالسجسػعات الرغيخة كالتعاكف االجتساعي اما الدمصة العامة فالتاى-7
  نطخه تبجك ككالة بيغ الػكاالت لكغ االكثخ قػة يشبغي الشطخ الييا بػصفيا الػكالة الػحيجة النيا في 
 بيشيا كالستسع ليا.   
    أف ليبخالية دؼ جػفشيل تتسثل بالحخص عمى ضساف مسارسة القميل مغ الدمصة لرالح أكثخية -8
 السجتسع كبجاللة أفكار كاسعة االنتذار كعغ شخيق ألداـ األفخاد بالحج األدنى مغ الشطاـ.  
 
  

 ني**السبحث الثا
 الدياسي الميبخالي الخاديكالي* ه*االتجا

عقمية الستجدجة في محىب االبتكار الحؼ يتخح مغ السعخفة كالعقل لو خاديكالية بأنيا الحالة التعخؼ ال-1
دكف أف يأخح بعيغ االعتبار الحيازة كاالمتيازات التي تدتسج شخعيتيا كحقػقيا مغ الساضي,انيا تسثل 

 الفعمي بأسع الحق الصبيعي.شكال مغ اشكاؿ األحتجاج 
لقج زعست الخاديكالية دائسا انيا شكل مغ اشكاؿ الفكخ كالتخصيط لتشطيع اجتساعي كترػر لمعالع  -2

 كحالة عقل خاص بعالع بخجػازؼ صغيخ مػزع بيغ مخاكفة كمثمة االعمى.
ا في جػ مغ شبعت الخاديكالية بسجسػعيا بصابع التجخيبية كالححر خاصو انو يتع انجاز بخامجي-3

الثػرات كشخح اعالف حقػؽ االنداف مدألة الستصمبات االجتساعية لمعقل الحؼ يشبغي اف يتفتح بكل 
 بحخية لجػ الجسيع.

الخاديكالية تعخؼ كتحجد شخكط الحخية كتمخريا بالثقة السصمقة باالنداف العاقل كعجـ الثقة  :الحخية-4
يج الحؼ بػسعو اف يجعل الشاس سعجاء لكشو يتسيد ايزا السصمقة بالدمصات كرجاؿ الجيغ,فالعقل ىػ الػح

 بانو قيخؼ كتشطيسي كاستقرائي.
ديكالية تتػخى تشطيع السجتسع مغ الشاحيتيغ الدياسية كاالجتساعية شبقا لقانػف العقل االخ  :السجتسع-5

جتسع يتع شا مزصخدا في السكىي تشتطخ اف يحقق التقجـ االخالقي كالفكخؼ لكل كاحج مغ االفخاد تحدي
 بالتخبية الدياسية التي اعتبختيا اىتساما تتعمق بو االمة كمحخكا اساسيا لمتقجـ وبتعجيم



 
 

 *أفكار ليؾن بخجؾا*
و فكخة اف نقز التزامغ الصبقي السػحج العزاء السجتسع مكسمدتيغ بػ ك شخح بخجػا  :التزامشية-1

صية كل فخد الى السجتسع كما يأخحه مشو مقابل يبيغ بانو ال يتع اشباع عاشفة العجالة اال اذا تداكػ ما يع
 التكميف بالسدايا ديغ اجتساعي يكػف كفاؤه شخشا مباشخا مغ شخكط العجالة.

ـ شبو العقج-2 السجتسع بجيغ  هأف كل انداف مشح ميالد يمتدـ تجاشخح بخجػا ىحه الفكخة كيػضحيا ب :مفيػ
ػجب التقجـ التكشػلػجي كاالخالقي الحؼ يحققو شالسا انو يجج نفدو مدتفيجا مغ السدايا الستحققة بس

 السجتسع.
يخػ بخجػا بسا اف الشاس شخؼ في عالقة لع يدتصيعػا اف يعبخكا عغ أرادتيع بذأنيا كال  :دكر القانػف -3

ناقذػا شخكشيا كال التجابيخ التي تقتزييا ,كعشجما تقتخف بتػزيع سيء لمسػارد كالسدايا يسكغ لمقانػف اف 
ـ بجكر ا ما يسثل تفديخا لالتفاؽ الحؼ كاف  لسرحح ليحه العالقة اك عمى االقل السرحح لشتائجيا بقجريقػ

 يشبغي اف يتع بيغ الشاس في ضػء استذارتيع كقجرتيع عغ التعبيخ الحخ عغ أرادتيع.
يػضح بخجػا اف التقجـ االنداني غيخ مسكغ االعغ شخيق التخرز كتقديع العسل كالتبادؿ  :التقجـ-4

 لمخبخات. الجائع
الجكلة كفقا لخؤية بخجػا ال تعجكا مجخد كحجة قائسة خارج كال تستمظ حقػقا عمييع النيا باألصل مغ -5

 خمقيع كانتاجيع مسا يفخض عمييا التجخل القامة السداكاة بيغ جسيع السداىسيغ في العقج.
 

 *أفكارسمدتيؽ بؾكمو*
اؿ تشطيع السجتسع بكامميا كعالج الذخكط تبجك الجيسقخاشية في نطخه شكل مغ اشك :الجيسقخشية-1

بذكل  وػ حجع الجساعات االجتساعية يراحبالذكمية كالبشيػية كالتكػيشية لمجيسقخاشية مػضحا اف نس
 اعتيادؼ تقجـ في السداكاة.

ـ القانػف ىي الحج األدنى السزسػف بالشدبو لكل السػاششيغ كىػ  :السداكاة -2 يؤكج بػكمو اف السداكاة اما
اف السصالب االجتساعية ال تقترخ عمى السداكاة السجنية كالقانػنية فحدب بل كتذسل السداكاة  يالحع

 الدياسية ايزا,بل كيتعجاه كحلظ الى السدتػػ االقترادؼ حتى باتت السداكاة كمسة كثيخة الججكػ.
سحخؾ تية تبجك في الػقت الحاضخ الاو الى االستشتاج باف السداك مكيرل بػ  :محخكات الحزارة-3

كبجاللة كل مغ  االساسي لمحزارة النيا تسثل اكال كقبل كل شيء أخخ الشتاج الصبيعي ليحه الحزارة,



 و انيا حزارة ديسقخاشية.مكسيداف الحزارة االكربية كيؤكج بػ السداكاة كالعمسية المتيغ ت
 
 

 يو )ألؽ(*يتر *أفكار أميل شا
 
تعارض الجائع الحؼ ال يسكغ لخاديكالي ىي الالفكخة االساسية لكتابة عشاصخ السحىب ا :الدمظة-1

ستسخار الى الحفاظ عمى نفديا كتػشيج اكاف تفكيخ كل سمصة كندكعيا ب بيغ السػاشغ كالدمصة, وتحاشي
اسديا كتػسيع نطاميا ىػ مرجر كل الذخكر االندانية كالدمصة تفدج بالزخكرة كل مغ يسارسيا النيا 

خاؾبة تجعل االنداف مقيجا كسا اف كل سمصة عشجه مصمقة ككل سمصة بجكف م , تسيل الى الصػياف
 كعدكخية مثمسا انيا كقحة مشح اف يتع تخكيا لتعسل, كىي ايزا عاقمة مشح اف تجرؾ أنيا مػضع مخاؾبة.

 
يخػ ألغ باف لغ يكػف الصاغية االكثخ خصػرة ىػ الحؼ يدتعسل القػة فحدب بل  :الظاغية ومؾاجيتو-2

غ في الفكخ ك لآية مػاجية الدمصة الصاغية يجج كعغ كيؽ خيق االختراص.كالحؼ يبخر سمصتو عغ ش
ثانية لع يخغب في اف يخفس السػاشغ كل مقتزيات الدمصة  ةيجلكشو مغ  عقل ضسانا كحرشا لمحخية,ال

 لزخكرة بعس جػانبيا كمؤسداتيا. وكاالدر 
حؿيؿيا يشبغي عميو اف يتعمع  لغ بانو مغ اجل اف يكػف االنداف مػاششاآيخػ  :السؾاطؽ الخاديكالي-3

كالخاديكالي عشجه  الصاعة كالخفس في الػقت نفدو الف الصاعة تزسغ الشطاـ كالخفس يزسغ الحخية,
 يحب الحق كالسداكاة كبخنامجو ىػ اصالح نفدو كراديكاليتو كامشو ؼيو كليذ في االعالنات التي كقعيا.

صة كانسا السخاؾبة السدتسخة كالفعالة التي يسارسيا ييع ليذ اصل الدم يعتقج باف ما :مخاقبة الدمظة-4
السحكػمػف عمى الحاكسيغ, كالجيسقخاشية تكسغ بأنيا الدمصة القادرة كبذكل مدتسخ عمى عدؿ السدمظ 

كتتجدج الخاديكالية في الخقابة الجائسة  في األحػاؿ التي ال يجيخكف فييا شبقا لسرمحة العجد االكبخ,
 حيغ يشتخبػنيع كالشػاب عمى الػزراء كالػزراء عمى اداراتيع.لمشاخبيغ عمى الشػاب ال

لغ تبجك محافطة تساما النو يقػؿ بعالج لمبؤس باعتساد عمى نفذ الصخؽ في آاديكالية ر  :االقتراد-5
االنتاج كالتػزيع األفزل كيسجج السمكية الفخدية كيبجؼ عجـ ثقتو بالرشاعة الكبيخة كيشسدظ بشػع مغ 

 ة الفخدية ال يتشاسباف مع تصػر االقتراد الحجيث.الفخدية كالسمكي
 

 *السبحث الثالث*



 *االتجاة الدياسي الميبخالي الؾجؾدي*
,صعػبة تمسذ مبادغ كمفاـيع  تبيغ كدراسة الفمدفة الػجػدية ليذ باالمخ الييغ لعجة اسباب مشيا-1

 تيا.ءعة السمل عشج قخاجػدية ذاتيا بدخ شبيعة السؤلفات الػ  كاضحة كمحجدة في االعساؿ الفكخية,
تتػزع الفمدفة الػجػدية بيغ تيارات عجيجة مشيا تياراف اساسياف ىسا تيار الػجػدؼ السديحي كالتيار -2

 الػجػدؼ االلحادؼ تتفقاف عمى اسبؿية الػجػد عمى الساـية كضخكرة االخالؽ مغ الحاتية 
 

 *أفكار جان بؾل سارتخ*
 ع مغ اسبؿية اك اكلػية الػجػد بالؿياس الى الساـية.تذيخ الى االعتخافات بشػ  :الؾجؾدية-1
الػجػد نػع مغ الحزػر الفعمي في  الساـية ىي مجسػع ثابتة مغ الخرائز, :الساهية والؾجؾد-2

العالع كيعتقج الكثيخ مغ االشخاص اف الساـية تأتي في البجء ثع يمييا الػجػد كىحه الفكخة تجج اصػليا 
دية فتحىب باالعتقاد اف الػجػد لجػ االنداف فقط يدبق الساـية مسا يعشي بكل في الفكخ الجيشي اما الػجػ 

 بداشة اف االنداف يػجج اكال كبعج ذلظ تتكػف اك تتحجد ماىيتو.
اف الذكل الحؼ يتخحه االنداف ىحا الذكل الحؼ يخيج اف يكػف عميو كيجعل نفدو عميو كيجرؾ  :الحاتية-3

كاالنداف كسا يقػؿ  ف ليذ شيئا اخخ غيخ ذلظ الحؼ كػنو بشفدو.اف االندا نفدو عميو بعج الػجػد.
سارتخ يػجج اكال اؼ اف االنداف ىػ قبل كل شيء ىحا الحؼ يخمي بشفدو نحػ السدتقبل كذلظ الحؼ اعتـد 

كيذكمػف كجػدىع كفقا ليا. بل الساـية  ألنفديعكالساـية التي يخمقيا الشاس  اف يكػف في السدتقبل.
 ة بأحجىع كالتػجج عشج اؼ فخد اخخ غيخىع.الفخدية الخاص

شو شالسا اف اف الحخية االندانية تدبق الساـية االندانية كتجعميا مسك :يار الساهية والحخيةتاخ-4
ـ حخيت كاف اثخ شخكط  بسا يجعل الحخية شخشا الزما الختيار الساـية. وفي اختيار ماىيت واالنداف يدتخج

ـية يخػ سارتخ اف االنداف مػقف كالسػقف ىػ مدالة اختيار فاف خكفيا عمى اختيار الساضالحياة ك 
اية كاسعا اماـ عشال تسشع مغ بقاء االختيار في الكدكرىا في خياراتو  لإلندافاىسية شخكط الحياة بالشدبة 

 االنداف.
يحىب سارتخ الى االعتقاد بانو ليذ ثسة سمصة اك قػاعج يسكغ اف تفخض عمى االنداف  :الحخية-5

ا معيشا كاف االختيار الحؼ يقـػ بو االنداف تعبيخا عغ حخيتو كتجديجا ليا تتختب عميو مدؤكلية سمػك
 مدؤكلية ىحا االنداف عسا سيكػف عميو بحكع خياره.

كانت غائبة الف مفيػـ السسارسة الجساعية التي تذكل جػىخ الدياسة  :السزاميؽ الدياسية-6
ة كيعخؼ سارتخ الشذاط العسمي بػصفة نذاشا عسميا فخديا كمحػرىا مفيػـ غائب عغ الفمدفة الػجػدي



كالقزايا التي تصخحيا البشية االجتساعية كقزية الصبقات  حجكثو. عمى الخغع مغ اف التاريخ ىػ اشار
 االجتساعية كصخاعيا كانت غيخ كاضحة السعالع كغائبة لجيو كميا.

في حالة االخالص انو مػضػع اختيار  ستسخار حتىاىػ فعل كاعي يػضع في السيداف ب :األلتدام-7
.  يتأتى مغ حؿيقة اف االنداف ال يػجج اال كىػ ممتـد

تاريخي ايزا ىحا مغ مشصمق اشتخاكي يشصمق الػجػديػف في مذخكعيع الدياسي  :السشظمقات الفكخية-8
س يرشعػف شابشطخ االعتبار حؿيقة اف ال يأخحمغ ىحا السشصمق عمى حج تأكيج سارتخ ىػ الػحيج الحؼ  ال

 خكؼ سابقة.ضتاريخيع عمى اساس مغ 
اف الرخاع بيغ رأؼ كاخخ ىػ الرخاع االساسي كىػ الشسػذج الحؼ تكػف الرخاعات  :الرخاع الظبقي-9

االخخػ تقميجا اك ربسا تقميجا لو. اف الرخاع الصبقي في االحػاؿ التي يخد فييا ليذ اال تجميا ليحا الرخاع 
جرؾ سارتخ ىحا الرخاع الصبقي كلع يفدخه بػصفو صخاع مرالح مادية ال االصيل بيغ كعي كاخخ كلع ي

 يقبل السرالحة.
اتخح الػجػديػف بعج الحخب العالسية الثانية خصا سياسيا كاضحا يقػـ عمى تبشي االشتخاكية -10

 كالشزاؿ ضج االستعسار مسا يعشي تخمز السثقفيغ الػجػدييغ مغ مػقفيع الفكخؼ الفخدؼ.
  
 ؾنتي**أفكار ب 

 
 يخػ بػنتي السػقع السػضػعي في دكرة االنتاج ال يكفي الكتداب الػعي الصبقي اك تحخيكو, :الؾعي-1

ـ دائسا في فتخة االزمة االقترادية, كمغ  فيشاؾ عساؿ قبل اف يكػف ىشاؾ ثػريػف كالحخكة العسالية ال تتقج
 ليذ نتاجا لمذخكط السػضػعية. وثع فان

كية مفتػحة عمى السدتقبل االنداني انتقج بجاللتيا التجخبة الدػفيتية اشتخ اب تسدظ بػنتي :كيةااالشتخ -2
ـ عمى اساس مسارسة االشتخاكية عمى السدتػػ االقترادؼ دكف اف تشجح في خمق  في حيشو بػصفيا تقػ

 سياسة بخكليتاريا.
تكػف سببا  رأػ بػتشي اف الرعػبات التي تعاني مشيا الذيػعية يشبغي اف ال :الذيؾعية والثؾرة-3

الف  لسرادرتيا كانسا يشبغي اف تكػف سببا لمبحث عشيا اذا كانت الثػرة تدتصيع اف تتجشب االرىاب
 اب يقتزي االرتقاء بكل كسيمة لتأسيذ ىحه االندانية.ىر ضج اال لإلندانيةاالنحياز 

 
 



 
 
 

 *الفرل الثاني*
 *الميبخالية الدياسية الغخبية الججيجة*

 
 *السبحث االول*

 تجاة الميبخالي الغخبي الججيج بيؽ التياريؽ السحاف  والتقجمي**اال 
ية الججيجة كقج تع لكىػ ما سيربح القاعجة التي تقػـ عميو الميبخا 1938البخنامج الججيج لشجكة باريذ -1

في ىحا البخنامج كباالجساع تجاكز مقػلة )دعو يعسل دعو يسخ( كلكغ دكف اف يعشي ذلظ تجاكز الميبخالية 
 ة كتفريالجسم
 :الميبخالية الججيجة باربع نقاط رئيدية حتتحجد مالم-2
 
اف الميبخالية الججيجة تدمع باف ميكانيكية الدعار في الدػؽ الحخة ىي كحجىا التي تدسح بالحرػؿ -أ

 عمى افزل استخجاـ مسكغ لػسائل االنتاج كاقرى اشباع مسكغ لمحاجات االندانية.
حجيج الشطاـ القانػني الحؼ يسكغ اف يكػف اشارا لمرػرة االقترادية اف الجكلة ىي السدؤكلة عغ ت-ب

 الحخة .
اف مغ السسكغ حمػؿ غايات اجتساعية اخخػ محل االىجاؼ االقترادية التي تع االعالف عشيا -ج

 اعاله .
اف مغ السسكغ اقتصاع جدء مغ الجخل القػمي السخرز لالستيالؾ لحا الغخض بذخط اتساـ ىحا -د

 كل عمشي كصخيح كاف يكػف ذلظ مػضع رضا عاـ. التحػؿ بذ
تدعع باف السشافدة الحخة تتحقق بذكل شبيعي بسػجب كضع فاعمي االقتراد  الميبخالية الججيجة ال-3

كالجكلة في ىحه  السختمفيغ في حالة حزػر أذ البج لتحؿيقيا لقانػف شخعي مشاسب مشطع مغ قبل الجكلة.
قػانيغ تمعب دكرىا بجال مغ اف تتخؾ ىحه القػانيغ تمغب دكرىا بشفديا الحالة تجخل الى السدخح لتجعل ال

ـ حقػؽ الفخد كحخياتو كستكػف في ىحه الجكلة شخيكا كليذ  اؼ انيا دكلة ذات دكر ممحػظ قائع عمى احتخا
 االكامخ. بإصجارخرسا كمحفدا كليذ سيجا صاحب سيادة يكتفي 

 



 
 
 

 ج*الميبخالي السحاف  الججي هاالتجا :*اوال
 *أفكار والتخ ليبسان*

ـ جساعي كاخخ ليبخالي ال :االختيار والؾعي-1 يػجج اال  ذىب ليبساف الى اف االختيار الطاىخؼ بيغ نطا
كعشجما يأخح بشطخ االعتبار ما  كالسذاريع. اآلماؿفي الحىغ. انو لغ يػجج حؿيقة اال في ميجاف 

ديع العسل مع ثساره امخ متعحر مالع يكغ فدػؼ لغ يكػف ىشاؾ خيار الف مسارسة تق وعػف عسمييدتص
 ىشاؾ نطاـ اجتساعي يزسغ حخية الدػؽ.

يؤكج ليبساف عمى ضساف صحة االسػاؽ كحخية الشذاط الستبادؿ كبذكل  :الجيسقخاطية والسداواة-2
يزسغ السداكاة في الفخص التي تبجك في نطخه اساس الجيسقخاشية كيخػ بانو عمى االفخاد عجـ تدميع 

التي تحذج في قزايا ماكرائية في  ةشخيق شكل مغ االمتثالية الجكلتي خيدة لدمصة الجكلة عغنفديع ف
 لػجيات اندانية مثل الجساعية كالقػمية كالبيػلػجية.يػ معتقجات تأخح شكل ديانات كايج

يخػ ليبساف انيا دكلة ديسقخاشية كىي ضسانو ضج الصغاة كالجيمة كضسانو ضج  :طبيعة الجولة-3
يغ العادليغ كؾيستيا االكلى تخبػية النيا تحسل حكسة الذعب الى زعسائو كتخغسيع عمى االىتساـ السدتبج

اقمية اك عجة اقميات .كىحا السبجأ  اءبخغباتو كؾياميا عمى اساس مبجأ انتخابي يشتيي الى فخز اكثخية از 
مغ اجل حل قزايا  االنتخابي القائع عمى تفػيس الدمصة عمى شخيق االنتخاب كتصبيقو عمى السجتسع

 الدمصة.
يخػ ليبساف اف ما يتفق مع شبيعة االشياء اف تشقدع ارادة الذعب الى  :شخوط وحجود سيادة الذعب-4

ىكحا تكػف قزية الجيسقخاشية الذخعية ىي قزية العالقة  اقمية كاكثخية بالشدبة لكل القزايا االخخػ.
 لديادة كفي معالجتو يشصمق ليبساف مغ مشصمقيغ.بيغ االكثخية كاالقمية اك قزية ارادة الذعب صاحب ا

اف انترار ديسقخاشية االغمبية ال تقـػ اال عمى بجعة اليعاؾبة القائمة بأف الذعب  :السشصمق االكؿ
 صاحب الديادة.
اف قزية الجيسقخاشية الذخعية ستجج ليا حال عشجما تدتصيع االرادتاف االقمية كاالكثخية  :السشصمق الثاني

 كىحا يسكغ تحؿيقو. ال سػيا دكف اعاقة احجاىسا االخخطيخا كتعساف ت السعارضة,الدمصة ك 
 (اف تكػف االكثخية فعالة كحؿيؿية كليدت مديفة1)
 (تكػف اقمية السعارضة حؿيؿية كتسثل تيار رأؼ عاـ 2)



 (اف تكػف لجييا مرجاؾية االخالؽ الدياسية مغ خالؿ االحتخاـ الستبادؿ بيشيسا3)
 بحقػؽ كحخيات كل الشاس.(االلتداـ 4)
اف تجىػر الجيسقخاشية في رأيو يعػد الى خزػع الدمصة التشفيحية لمسجالذ السشتحبة في  :الشخبة-5

الػقت الحؼ يقػـ ؼيو الشاخبػف باالختيارات الحاسسة كانسا يقػـ بيا رؤساء االحداب كجساعات الزغط 
 يػر.كالقادة السديصخكف عمى الػسائل الحجيثة لالتراؿ بالجس

كىػ يقتخح تقػية الدمصة لظ بسشح الحكػمات شيء مغ الحخية كذ :وقاية الحخية والجيسقخاطية-6
التشفيحية لتاخح عمى عاتقيا ميسة تعييغ كاقتخاح االجخاءات التي تتػلى الدمصة التذخيعية ميسة السػافقة 

ه القاعجة العامة السقخة مغ كسيخ الجيسقخاشية يجب اف يكػف محكػما بالقانػف بأعتبار  عمييا اك رفزيا.
 السجتسع كالسصبقة عمى السجتسع.

عمى مشح السجتسع مغ الترخؼ بال تعدف  وفي قجرت ونػف كاىسيتدج ؾيسة القاجيخػ بأنو تت :القانؾن -7
فال الػزراء كال البخلساف كال االكثخية كال االفخاد كال الحذػد كال الجكلة يدتصيعػف خخؽ القانػف فالقانػف ىػ 

فرفة ممكية نتاج  ,وا في الشطاـ االجتساعي تحت رقابتس الحخية كاساس كحجة السجتسع الف كل ماسا
 لمقانػف.

يعتقج ليبساف اف الشاس يتستعػف بسمكية السرادر الصبيعية السحجكدة برفتيع مدتأجخيغ مغ  :السمكية-8
غ ستكػف ليع حقػؽ كبرفتيع مدتأجخي االندانية كليذ برفتيع اصحاب سيادة كحقػؽ ممكية مصمقة,

كىحه االلتدامات ىي ما تفخضيا الجكلة كتحجدىا عغ شخيق القػانيغ مغ اجل احجاث  كعمييع التدامات.
 التػازف .

يؤكج ليبساف عمى ضخكرة تغيخ القػانيغ بتغيخ الطخكؼ كلدكـ تكييفيا  :القؾانيؽ بتغيخ الغخوؼ ختغي-9
شخيق التفديخات القزائية كبػاسصة القانػف مع التفاصيل غيخ الستػقعة لمذؤكف االندانية عغ 

كىػ ما يجعل القانػف اداة لسحاربة كل فكخة جساعية كميانية تؤشخ الحخية كالػحجة  كالسسارسة االدارية.
الف تغيخ القػانيغ بأستسخار سيجعل مشو االداة السالئسة كالسشاسبة لرج االفكار الكميانية التي تيجد 

 الجيسقخاشية.
 

 تجاة الميبخالي التقجمي الججيج*اال  :*ثانيا
 
( في امخيكا بتذكيل قصاع مغ الميبخالييغ الججد بكل 20كبجاية القخف) (19تسيدت نياية القخف)-1

ية كالتاريخ كالسجتسع كالجيغ كاالدب كحتى القانػف كخاضت حخبا ضج سالسياديغ تقخيبا االقتراد كالديا



 جية كل ذلظ بالتعاكف كالسداكاة.الفخدية كالتشافدية كعجـ السداكاة داعية مػا
داىع في أؼ قجرتيا عمى أف تلدتخ كارد تحجث عغ الجكر التجخمي لمجكلة في تحقيق الخيخ العاـ. -2

كالجسعية االقترادية االمخيكية الججيجة  تشسية الػعي بحاجات الجساعة كبالتالي ضخكرة تجخل الجكلة.
كاخالؾية تذكل مداعجتيا االيجابية شخشا لمتقجـ  بانيا تعتبخ الجكلة اداة تثقؽية 1885أكجت في 
كشالب ىشي ادمد كجػف باتذ كميخؾ بالتجخل الحكػمي ليذ في الذؤكف االقترادية فقط  االنداني.

 كحلظ بحكػمة اكثخ شعبية .
تتمخز الفكخة الدياسية لمحخكة الميبخالية التقجمية في اف تػسيع الجيسقخاشية الدياسية مغ شانو اف -3

الى الذعب حقػقو بعج اف استصاعت السرالح الخأسسالية الكبخػ الديصخة عمى الدمصات الدياسية  يعيج
سػاء السحمية مشيا اك سمصة الػاليات كسمصة االتحاد الف مثل ىحه الجكر السديصخ يشبغي اف يعػد الى 

 الذعب.
ات التي يسكغ اف تمجأ ءجخايجة حيشسا اقتخح سمدمة مغ االككاف كلتخ فيل في كتابو الجيسقخاشية الجج-4

الييا الحكػمة في مػاجيتا لعالع االعساؿ مشيا التأميع كاعتساد االشتخاكية كسا كاف يخغب في تشامي 
 مدؤكليات الذعب عغ شخيق مسارسة ديسقخاشية اكثخ مباشخه مع استعساؿ االستفتاء.   

شخيفا سيشيي الى خجمة السرمحة كيعتقج كدرك كيمدػف اف تػخي السرمحة الخاصة اذا كاف متػازنا ك -5
 العامة. 

ككاف بخانجيذ أيج  الجيسقخاشية التقجمية. هجيذ في تصػيخ افكار كيمدػف بأتجااسيع لػيذ بخان-6  
الحخية االقترادية الخاصة بالسذخكعات الرغيخة بقجر ما عارض االحتكارات كدافع عغ السرمحة 

كارات. كفي بخنامج كيمدػف الحخية الججيجة تبشى العامة ضج السرمحة الخاصة كاقتخح تحصيع االحت
كيمدػف افكار بخانجيذ كأكج عمى االيساف بكخامة كؾيسة الفخد كحقو في الحخية مقتخحا تجخال كرقابة 
تذخيعية عمى االمتيازات الخاصة. كسا اكج ضخكرة كضع جياز الدمصة الدياسية بيج الذعب لتعيج ضج 

 و في مسارسة االختيار الحخ كالثابت في ميجاف شؤكنو الخاصة.االخخ ما فقجه مغ الطاىخة مغ حق
  

 *فخانكميؽ روزفمت*
تتمخز سياسة ركزفمت في العسل كالتجخيب كالتخصيط عمى السدتػػ السحمي كاالقميسي كسا انو -1

حاكؿ مداعجة اكلئظ القابعيغ في قاعجة اليـخ االقترادؼ كسعى لسشحيع مدايا اقترادية كاجتساعية 
 االقترادية كالسالية داخل الحكع. لألكساطية متحجيا بحلظ الجكتاتػرية االقترادية كسياس

اشاد ركزفمت بالجيسقخاشية معتبخا انيا اكثخ صػر السجتسع البذخؼ اندانية كتقجما  :الجيسقخاطية-2



ـ كالتعبيخ كاقجرىا عمى السقاكمة في الشياية ,كالجيسقخاشية في نطخه لع تكغ مجخد مدالة حق االنتخاب الع ا
الحخ عغ ارادة الذعب ,بل ىي قػة ايجابية كبشاءة في الحياة اليػمية لمشاس النيا تدتجيب لسرالحيع 

كسا اكج اف الشاس اذ ما اضصخكا الى االختيار بيغ الحخية كالخبد  الدياسية كاالقترادية في آف كاحج.
 فديختاركف الخبد.

 
 *بخاتخانج راسل*

 
يؤمغ راسل بيحه الشطخية التي تقػؿ باف العالع يتكػف مغ عجد ال نياية لو مغ  :نغخية تعجد الكيانات-1

تغيخ شبيعة االشياء ذات العالقة كال تقػد بالزخكرة الى  الكيانات السدتقمة الستخبصة بعالقات بديصة ال
حؿيقة اعسق تكػف فييا ضػاىخ تمظ الكيانات مجخد صفات ترف الكل. كيخفس االعتقاد القائل )اف 

لعالع كحجة كاحجة غيخ قابمة لالنقداـ(. كتتسيد ىحه الجػانب مغ فمدفة راسل بسزسػنيا الميبخالي عمى ا
السدتػػ االجتساعي الف التعجدية التي يأخح بيا تقابميا الفخدية التي يكػف فييا الفخد كأنا قائسا بحاتو كىػ 

 الػحجة االساسية كليذ السجتسع بػصفو كال.
حيث يخػ اف الحياة تفقج نكيتيا بجكنيا. كيخػ اف اليجؼ  :والحخية الذخريةالسؾقف مؽ الحخية -2

االسسى الؼ نطاـ سياسي يفتخض ؼيو اف يعاد تشطيع العالع مسا يجعل التاكيج عمى ؾيسة الفخد االف 
بحخية ه ا استصاع االنداف اف يتبع حػافد كيخبط رأس الحخية بالدعادة اذ ضخكرة مشو في اؼ كقت مزى.

سعيجا بقجر ما يدتصيع ذلظ اما اذا احيل بيشو كبيغ ذلظ فانو يفقج الدعادة كيذعخ بخيبة االمل.  كسيكػف 
تعتسج فقط عمى اساس مغ الحػافد الفخدية فقط بل يؤكج ايزا عمى السشافدة  كالحخية الفخدية عشجه ال

 الفخدية.
اكامخ الحخماف بذتى اشكاليا  تعشي عشج راسل ازالة عػامل الكبح كالتجخل كاستشكار :مفيؾم الحخية-3

ف ماداـ ك عجد مسكغ مغ الشاس في اف يفعمػا ما يذاؤ  ألكبخلحلظ فقج رأػ اف جػىخ الحخية ىػ مشح الحق 
 يتعارض مع حخية االخخيغ كحقيع في اف يفعمػا الذيء نفدو. ذلظ ال

لذخريتشا النو  يعتقج راسل باف السجتسع يذكل قػة تعخقل التصػر الحخ  :السجتسع واعاقة الحخية-4
يزع عمى حخيتشا قيػدا يؤسف ليا كاف كانت ضخكرية مسا يعشي اف االلتدامات االجتساعية ىي في نطخه 

 قيػد عمى الحخية التمقائية.
يتسدظ راسل بالجيسقخاشية الميبخالية معتبخا اف حكع القمة ال يسكغ اف يزسغ  :الجيسقخاطية الميبخالية-5

ة لدعادة جسيع رعاياه اما السجتسع االرستقخاشي فانو ال ييتع بيحه الؿيع الف الحقػؽ كاالمتيازات الزخكري



ـ راسل لمجيسقخاشية ىػ اب االثخياء الحيغ يعتبخكف سادة بالسيالد يشطخكف  زدراء الى الكائشات االدمية كمفيػ
 يؤمغ بالذعب كىػ يذيج بديادة الذعب كلكغ مفيػـ خاص فيػ يؤمغ بحكع الذعب لمذعب كلكشو ال

ليذ بتػلي الذعب لذؤكف الحكع. كيؤمغ بقجرة الجساىيخ عمى ايراؿ احكاميا كشخط ذلظ ىػ مجخد 
 مدتػػ متػسط مغ التخبية كالحخية الكاممة في التفكيخ كالسشاقذة.

يخػ راسل اف اعتساد نسط مغ االشتخاكية ىػ الكفيل بعالج   :االشتخاكية ومؾقفو مؽ السمكية الخاصة-6
الييا العالع مغ الحخب العالسية الثانية كالسجازر التي ارتكبت فييا. كالسمكية الخاصة الحالة التي كصل 

في االصل عغ اعساؿ العشف كالشيب لتتحػؿ الدخقة الى ممكية تحت سسع العالع كبرخه  نذأتفي رأيو 
 في مشاجع الساس كالحىب. كىحه السمكية الخاصة لالرض ليذ فييا اؼ خيخ لمجساعة التي لػ اصغت
لرػت العقل الصجرت قانػنا لتحخيسيا غجا مغ غيخ تعػيس لسالكييا سػػ دخل معتجؿ يجخؼ عمييع 

 في حياتيع.
يخػ راسل اف الجكلة ىي التي اضفت بقػانيشيا الذخعية عغ السمكية الخاصة الشاجسة في  :الجولة-7

يكػف عمى حداب االصل عغ الدخقة ثع تسحييا بأسمحتيا كحخكبيا كالجكلة شخ عطيع الف كجػدىا 
 الفخد.

حجد راسل كضائفيا في االمغ كالعجالة كالريانة التي كججىا ذات اىسية قرػػ  :وعائف الجولة-8
ـ بسدؤكلياتيا. كحلظ تذجيع السبادرة  لمدعادة البذخية كاعتبخ اف الجكلة ىي الييئة االقجر عمى ادائيا كالؿيا

الى اشتخاكية الصػائف التي عخفت في  الحكػمية كدعى راسل الى اشتخاكية مغ نػع خاص اقخب
عذخيشيات القخف العذخيغ كالقائسة عمى نطاـ تسمظ الجكلة بسقتزاه كسائل االنتاج كتسثل مرالح 
السدتيمكيغ بيشسا تكػف االدارة كعسميات السرانع كالدكظ الحجيجية....الخ تحت ادارة شػائف اك 

 ا لشذاشيا.اتحادات مغ العساؿ كتعتسج السبادرة الفخدية اساس
 

 *السبحث الثاني*
 *االتجاة الدياسي الميبخالي الحرائعي )البخجساتي(*

 :فمدفة البخجساتية-أ
 يعج كليع جيسذ االب الخكحي ليحه الفمدفة التي يعارض عمى اساسيا كل ما ىػ كمي كمصمق.-1

الشطخ الى الكمي ك كالعالع في رأيو مجسػعة مغ الجديئات مسا يقتزي التعمق بالجدئي كالشدبي بجال مغ 
 السصمق كبيحا الذكل يؤكج جيسذ عمى التعجدية الجػىخية في مقابل الػحجة.

يقتخح جيسذ الشطخ الى االشياء كالػقائع بجال مغ الشطخ الى السبادغ كالسقػالت العقمية كيسيل الى -2



 التعمق بالجديئات بجال مغ الكسيات كيجعػ لمتخكيد عمى الشدبي بجال مغ السصمق.
كاكج اف السشيج  تسيد جيسذ بشدعتو التجخيبية الى جانب ندعتو العمسية التي تذكل جػىخ فمدفتو.-3

الػحيج الحؼ يحجد بسقتزاه  فاألساسالعمسي ىػ محاكلة لتفديخ اؼ معشى مغ خالؿ نتائجو العمسية 
ة يقاس بسقجار كاف صجؽ اؼ قزي صجؽ االفكار كالسعاني اك كحبيا انسا ىػ نتائجيا االيجابية كالدمبية.

كصجؾية  ما يتختب عمى التدميع بيا مغ ارضاء لحاجات الفخد بديصة كانت تمظ الحاجات اـ معقجة.
عتقادؾ صادؽ مغ حيث الشتائج كىػ يخة اك السثسخة كاف القػؿ باف ا االشياء تتزح مغ خالؿ نتائجيا الخ

 بسثابة القػؿ بأف لو نتائج خيخة.
مجسػعة  ىػ:يغ اساسييغ ىسا )السػقف كالتحقق( كالسػقفاما جػف ديػؼ اعتسج عمى مفيػم-4

فيػ حيغ يجج االنداف نفدو ازاء مػاقف غيخ :مػضػعات كاحجاث مختبصة بدياؽ كمي. اما التحقق
دكر التحقق الحؼ سيكػف عسمية مشصؿية يخاد مشيا احالة مػاقف غيخ  يأتيمحجده باعثو عمى الذظ 

 ة باعثة عمى اليقييغ كصػال في الشياية االعتقاد.محجدة باعثة عمى الذظ الى مػاقف محجد
نجػت كاف بيا كلكشيا ليدت  فإذاىي تمخيز لسػقف ما اك انيا خصة لمعسل  الفكخة عشج ديػؼ -5

حؿيؿية يسكغ االرتكاز عمييا بل ىي خصة ناجحة ما اف يتع انجازىا حتى تػاجيشا مياـ ججيجة تتصمب 
 خصصا ججيجة كافكار ججيجة.

 :الدياسية لمبخجساتيةاالفكار -ب
يقخ اكثخ الكتاب بػجػد نطخية سياسية اجتساعيػ امخيكية بخجساتية برفة خاصة كيؤكج سيشجر اف -1

نطخية تعجد  الدسة االساسية لمبخجساتية الدياسية ىي انيا اكال نطخية سمصة اك باالحخػ نطخية سمصات,
 فخص.

مخيكي كمذكالتو كتعاممت معو برػرة خاصة مغ الفمدفة البخجساتية بػاقع السجتسع اال تلقج التحس-2
 خالؿ مشطػر ليبخالي فخدؼ.

كاف يجسع بيغ البخجساتيغ ىاجذ التسدظ بالجيسقخاشية ال كذكل لمحكػمة فحدب بل كايزا كزخب -3
 مغ ضخكب السعيذة الستخابصة السؤسدة عمى االعتقاد بأف الحخية مغ انتاج السجتسع.

 
 سذ**األفكار الدياسية لؾليؼ جي

 
انصمق جيسذ مغ فكخة الدياسي مغ االعتقاد باف الحؿيقة ليدت صفة تكسغ  :ندبية الحقيقة وتغيخىا-1

كاف التغيخ الجائع في ىحه  داخل افكار ثابتة بل اف االفكار تريخ حؿيقة نتيجة لالحجاث كبتأثيخىا,



تكػف لو ؾيسة قط في فتخة  ج الاالحجاث يجعل الحؿيؿية دائسة التغييخ كما يعصي نتائج عمسية في فتخة ما ق
يتختب عمى ما سبق فيػ اف اية صػرة مغ صػر الحكع ال يسكغ  ما اخخػ كذلظ ضخكرؼ في الدياسة.

يسكغ اف تجج مخة كاحجة حميا  اف تكػف مثالية لجسيع الشاس في جسيع الطخكؼ كاف اية قزية سياسية ال
 الػحيج كالشيائي.

فس جيسذ االقخار بالدمصة السصمقة غيخ السحجدة الف ما كاف ر  :التعجدية ورفض الجولة السظمقة-2
زاء االختالفات عامل آفمدفة الدياسة كاعتباره التدامح يؤمغ بو ىػ التعجدية التي سيصخت عمى مجسل 

 دعع لتقجـ االمة.
ا اقتخنت التعجدية لجػ جيسذ بالفخدية الف السجتسع في رأيو يكػف سميسا بقجر م: الفخدية والتعجدية-3

يعتسج عمى الفخد كأساس لػجػده ,كمغ ثع فال ؾيسة لذيء بقجر رفاـية االفخاد كاليسكغ ضساف تقجـ 
 السجتسع كرفاـية الفخدية كالجساعية اال عغ شخيق االبتكار الفخدؼ.

يخػ جيسذ اف االفخاد العادييغ يجب اف يقادكا كيػحجكا مغ قبل الستفػقيغ غمييع فكخيا,  :الشخبة-4
الحيغ يبيشػف لالمة الصخيق الحؼ يجب اف تديخ ؼيو كاال فانيا لع تجج ىحا الصخيق لػحجىا  فالدعساء ىع

الف الجساىيخ ال تفعل اال ما يػصي بو زعسائيا كذركة الشبػغ كما يثيخه فييا مغ دكافع لالنجاز كأزدياد 
 ا.سخعة تقجـ االمة ما ؾياسا بأمة اخخػ يخجع الى الشبػغ الحؼ يتسيد بو بعس افخادى

 
 *األفكار الدياسية لجؾن ديؾي*

 
فمدفة ديػؼ االجتساعية تقػـ عمى اساس معتقجاتو االخالؾية الخاصة بتحقيق  :الفخدية الججيجة-1

الحات كاف الفخدية الججيجة لجيو ىي الشذاط االجتساعي كالتجخبة العامة الزخكرييغ لتدكيج الفخد بالحخية 
 مرالحو كحاجاتو العمسية. الفعالة كالفيع العسمي لسا تشصػؼ عميو

عتبارىا شكال مغ اشكاؿ اغ ديػؼ نطخيتو لمجيسقخاشية ليذ بصا :الجيسقخاطية والسجتسع الجيسقخاطي-2
الحكػمات فحدب بل اعتبخىا اضا ضخبا مغ ضخكب الحياة السختبصة القائسة عمى انتاج السجتسع لمحخية 

تو نحػ ىجؼ ضخكرؼ مػحج يتيح العزائو كأف السجتسع الجيسقخاشي ىػ السجتسع الحؼ يػجو مشطسا
فخصة الشذػء عقميا كعاشؽيا في كشف اتداع دائخة اىتساماتيع السذتخكة كاف تكػف ليع جسيعا مداىسة 
مدؤكلو في عسمية الزبط االجتساعي كالسادؼ. كاف بمػغ ىحه الشتائج ىػ محرمة الجيسقخاشية كاالمخ 

خ اعتساد الجيسقخاشية لبمػغ ىحه الشتائج. كاف حخية الفخد شخط ليذ امخ بمػغ ىحه الشتائج بحاتيا كانسا ام
جػىخؼ لمجيسقخاشية الشاجحة مثميا مثل تخبيتو كتبشي ديػؼ لمجيسقخاشية ىػ اخالص لسشيجو التجخيبي 



 فالجيسقخاشية تشصػؼ بالزخكرة عمى التجخيب كالبحث كاختبار الشتائج كاالسمػب العمسي.
 
 

 *السبحث الثالث*
 الدياسي الميبخالي الشخبؾي* *األتجاة

 
عغ مزسػف  اذا كاف مفيػـ الشخبة داال عمى شيء يتسيد بالتفػؽ فديكػف ىحا السفيػـ تعبيخا صادقا-1
ة التي تتكػف بسػجبيا الشخبة تجؿ عمى ذلظ التعبيخ كتذيخ اليو كمرصمح ييبخالية شالسا اف السيكانيكمال

 الشخبة يذيخ الى عجـ السداكاة.
الذخري كالسكتدب الف ىشاؾ شيء كاحج اكيج ىػ فخدية التفػؽ  ولشخبة يتسيد بتفػقاف رجل ا-2

بالسجسػعات االخخػ  وتسيد عالقتت وحجيتالػ  وبقجر ما يتسيد رجل الشخبة بأدراكك  الحىشي كاالخالقي,
 بالجقة.

الشػعية كىػ الذخط الزخكرؼ لكل عسق في الفكخ  وجل الشخبة يبجأ باالنعداؿ بخرائراف ر -3
الخاصة كتفػقو  ولفخدية كمغ خالليا فقط يؤكج ؾيستكالذخرية كيفخض نفدو عبخ نػع مغ السشافدة ا

 كتكذف ىحه الحؿيقة عغ السػائسة بيغ فكخة الجيسقخاشية كفكخة الشخبة. ؾياسا باالخخيغ يكػف رجل نخبة.
  

 
 الميبخالية الشخبؾية العامة:اوال

 ك مػسكا. *يسكغ تتبعيا مغ خالؿ مفكخيغ ىسا باريتػ
 

 *أفكار فميفخيجو باريتؾ*
يخػ باريتػ اف السجتسع البذخؼ ليذ متجاندا بحكع اختالؼ الشاس عغ بعزيع  :نغخية التبايؽ-1

الى حؿيقة اف كل  لإلشارةجدسا كعقال كخمقا. كسا كاف باريتػ يدتخجـ تعبيخ التبايغ االجتساعي 
ر االفخاد السحكػميغ كالعجد الرغيخ مغ السجتسعات السعخكفة تتزسغ فرال اك تعارضا بيغ جسيػ 

 .االفخاد الحاكسيغ السييسشيغ الحيغ يجعػف بالشخبة
 .يعخؼ باريتػ الشخبة بسعشييغ معشى عاـ كأخخ ضيق :ماهية الشخبة-2
كعشج باريتػ يجعل العجد الكبيخ مغ االفخاد الحيغ نجحػا كال في مجاؿ عسمو كبمغػا  :العاـ اك الػاسع-أ



 سغ التجرج السيشي.مدتػػ عاليا ض
في مسارسة الػضائف كتزع عشجه عجد صغيخ مغ افخاد الشخبة مسغ نجحػا  :السعشى الزيق-ب

كبحلظ نكػف اماـ شخيحتيغ شخيحة دنيا كشخيحة  الدياسية كالػضائف الؿيادية مغ الشاحية االجتساعية.
 عميا حكػمية كغيخ حكػمية.

شج باريتػ بجاللة شبيعة الشخب فييا كبذكل خاص تتسيد السجتسعات ع :السجتسع وطبيعة الشخبة-3
في العالع لمثخكات كعشاصخ  الشخب الحكػمية كسا اف كل السجتسعات لجييا خاصية التػزيع غيخ الستكافئ

 الييبة كاالقتجار كالذخؼ السختبصة بالسشافدة الدياسية.
خجيعة فالجسيػر يتخؾ نفدو تدتخجـ لشخبة نػعيغ مغ الػسائل ىسا القػة كال :وسائل ادارة السجتسع-4

لمشخبة لتقػده الف ىحه االخيخة تسدظ بػسائل القػة كاالقشاع اك كمييسا معا. كتكػف الحكػمة شخعية بقجر 
 .ما تشجح في اقشاع السحكػميغ بأنيا متصابقة مع مرالحيع ككاجبيع كشخغيع في اشاعة العجد الرغيخ

لشخب كبيغ اف الشخبة الحكػمية كتحت تأثيخ تشقالت يتحجث باريتػ عغ تشقالت ا :تشقل وتبجل الشخب-5
الشخب تبجك في حالة تبجؿ بصيء كلكشو مدتسخ في الػقت نفدو. كىشاؾ االضصخابات الدخيعة كالعشيفة 

جؿ الشخب كىي التي تشتيي عادة بتبجؿ الشخبة الحكػمية القائسة كالثػرة ىي احجػ الػسائل لتشقل كتب
الت الشخبة. كيزيف بأف الثػرة تحجث عشجما يطيخ داخل الذخعة في تفاع ؤتحرل عشج حجكث تباش

السحكػمة عجد معيغ مغ االفخاد السدتعجيغ الستخجاـ القػة كزعساء قادركف عمى ؾيادتيع لتفقج عشجىا 
 الذخيحة الحاكسة سمصتيا كتحل محميا شخيحة اخخػ.

 
 *أفكار كيتانؾ مؾسكا*

 
ـ الشخب :طبيعة الشخبة وافتخاضاتيا-1 ة عشج مػسكا عمى افتخاض اف كل نخبة سياسية تتسيد بريغة تقػ

الذخعية , كصيغة الحكع الصبيعية الدياسية لمشخبة  ولػجيتيػ لمحكع تذسل تقخيبا السعادؿ لسا نجعػه بأيج
كتدعى بػاسصتيا الى اقشاع العجد الكبيخ  كباسسياىي الفكخة التي تبخز االقمية الحاكسة حكسيا بيا 

 بذخعية سمصتيا.
يعتقج مػسكا عجـ امكانية عسل الجيسقخاشية دكف اف يكػف نذاط  :الشخبة ودورىا في الجيسقخاطية-2

جساىيخ الدكاف مشدقا كمزبػشا مغ قبل اقمية مشطسة. كيؤكج بأف مغ الحقائق الثابتة ىي اف كل 
ائسا ىاتيغ شبقة حاكسة كشبقة محكػمة. كالصبقة الحاكسة ىي اقل د :السجتسعات تشذأ شبقتاف مغ الشاس

 الصبقتيغ.



يؤكج مػسكا عمى حؿيقة ثابتة كشبيعية تتمخز في اف االقميات ىي التي تحكع  :االقمية واالكثخية-3
 :االكثخيات كليدت االكثخيات ىي التي تحكع االقميات. كتفديخ ذلظ 

نجفاع )أ(ىػ ما تتسيد بو ىحه االقميات مغ خرائز التشطيع كالتساسظ. فييسشة اقمية مشطسة تخزع ال
 .كاحج عمى اكثخية غيخ مشطسة

)ب(كحلظ فأف االقميات الحاكسة تتكػف عادة مغ افخاد ضسشػا النفديع الدسػ ليتسيدكا عغ جسيػر 
 السحكػميغ بشػعيات خاصة مغ شأنيا اف تسشحيع نػعا مغ التفػؽ السادؼ كالحىشي كحتى السعشػؼ.

 تقخيبا لمصبقة الحاكسة كيحرل نتيجتو. يذيخ مػسكا الى التججد الدخيع كالعاـ :تبجل الشخب-4
ساعات غيخ متحزخة ال تستمظ قاعجة جغخاؼية ثابتة مجتسعات جكذلظ بيجػـ :)أ(الغدكات الخارجية

 :-متحزخة كتدتػلي عمى مخاكد الصبقة القائجة القجيسة فييا كبشجاح ىؤالء يعػد
 .جـ اتفاؽ الصبقة القائجة القجيسةأما الى ع-1
 مج كالحؼ تع احتاللو مع الغداة السحتميغ. ػاشئ رعاع البت-2

حجثت التبجالت نتيجة اك بفعل القػة  يخػ مػسكا انو في العرػر الحجيثة كالسعاصخة :)ب(الثػرة
ثػرة لتحل نخبة لالدياسية الججيجة التي انبعثت في بعس البمجاف بفعل ضعف الصبقات القائجة. كؾياميا با

 مكاف اخخػ 
 
 
 

 الشخبؾية التكشؾبيخقخاطية* الميبخالية :*ثانيا
 

يذار لسرصمح الشخبة ىشا لالشارة بذكل عاـ الى فئات ذات كضائف تسيدىا بػضع رؼيع في السجتسع. 
يتسيد بانو يسارس كضيفة سياسية خالرة في اشار تشطيع سياسي  :االكؿ :كىي تشقدع الى قدسيغ

تشطيع سياسي محجد مسا يدسح لو يتسيد بانو يسارس كضيفة فشية خالرة في اشار  :محجد. الثاني
 مباشخ في الحياة الدياسية عبخ مسارستو ليحه الػضيفة. بسسارسة تأثيخ غيخ

 
 *أفكارماكذ ويبخ*

يخػ اف الدمصة تشقدع الى ثالثة انػاع تبعا لشػع االساس اك السرجر الحؼ يدتخجمو  :انؾاع الدمظة-1
 :عالقائج اك القادة الدمصة التي يسارسيا كىحه االنػا 



 ػنو بقجسية القادـ.حمذ الخالج اؼ سمصاف االعخاؼ السذالدمصة التقميجية السدتسجة مغ سمصاف األ-أ
الدمصة الكازمية السدتسجة مغ االلياـ الفح الحؼ يتسع بو القائج مسا يجفع االخخيغ الى احاشتو -ب

 بأىتساميع كحبيع.
 بذخعية السخكد القانػني لراحب الدمصة. الدمصة القانػنية الذخعية السدتسجة مغ االعتقاد الػضعي-ج
يخػ كيبخ اف نسػذج الدمصة الكاريدمية السدتسجة مغ خزػع االفخاد لاللياـ  :الدمظة السؾىؾبة-2

بة التي تعشي تعمق بعس الشاس بالذخري لمقائج يقػد الى فكخة الس لياـ نبي اك رئيذ في ازماف اـػ
 بذكل شخري كفخدؼ كمباشخ.مختمفة كىحا االيساف كالصاعة يتجياف الييع 

يتحجث كيبخ عغ مدتػييغ لمشخبة الدياسية البيخكقخاشية ىي الؿيادة العميا كتتسثل  :مدتؾيات الشخبة-3
بالقائج كالؿيادة العامة كتتسثل بالعشاصخ الفعالة التي تتستع بدمصة مدتشدخو عغ صػرة الدمصة التي 

  :العامة بيغ نػعيغيتستع بيا القائج. كيسيد كيبخ في نصاؽ الؿيادة 
 .)أ(ؾيادة عامة تستمظ الػسائل السادية الالزمة لتسػيل االدارة كتدييخىا تسمكا شخريا

 )ب(ؾيادة عامة التستمظ الػسائل السادية الالزمة لتسػيل االدارة كتدييخىا.
 : يخػ كيبخ امكانية تعاشي الشذاط الدياسي بأشكاؿ مختمفة ىي :اشكال الشذاط الدياسي-4

 كل عابخ يسارسو مغ يتعاشى الدياسة عشج حجكث مشاسبة كالترػيت في االنتخابات.ش(أ)
)ب(شكل ثانػؼ مغ يتعاشى دكر لذخز السػالي لمحدب لكشو ال يسارس الشذاط الدياسي اال عشج 

 الحاجة.
 . يسارس سػاىا )ج(شكل سياسي يسارسو مغ يتعاشى الدياسة كسيشة ال

  :ؽ الدياسيخرائص السؾعف العادي وتسيدىا ع-5
السػضف العادؼ اليقػـ بالعسل الدياسي شبقا لسيػلو الخاصة النو ممـد بأدارة اعسالو.اما :)أ(السيل

 بعسمة الدياسي شبقا لسيػلو الخاصة مسا يجعمو ممدما بأدارة اعسالو بتحيد. الدياسي ؼيقػـ
ع كيشع عغ الكفاءة شخؼ السػضف العادؼ يتػافخ عشجما يقػـ بتشفيح األكامخ بذكل كا  :)ب(الذخؼ

كالخبخة.اما الدياسي فيتسثل الذخؼ في السدؤكلية الذخرية الخاصة بو عمى سبيل الحرخ لكل عسل 
 يقػـ بو.

 
 *أفكار روبختؾ ميذيمد*

انصمق في فكخة الدياسي مغ االيساف بشطخية تشقالت الشخب. كذىب الى  :نغخية تشقالت الشخب-1
اك اليبػط الى حالة فبجال مغ االختفاء  التبجيل في الشخب, تعشي االعتقاد باف تشقالت الشخبة ال



البخكليتاريا تكػف االرستقخاشيات القجيسة مخغسة عمى اشخاؾ الصسػحيغ الراعجيغ مغ الجرجات الجنيا 
 في الدمصة.

كقاؿ انو احج القػانيغ الحجيجية في التاريخ التي لع تدتصع  :ة األولكارشية الحجيجيةقانؾن حكؼ القم-2
ىب الى ف تشجػا مشو ال اكثخ السجتسعات الحجيثة تقجما كال اكثخ االحداب تقجما قي ىحه السجتسعات كذا

السيشي لالدكار الدياسية السختبصة بالتقديع السزصخد لمعسل االجتساعي أمخ  واالعتقاد باف تقػية التػج
د اف ميستو السفػضة تقتزي مغ شانو اف يؤدؼ الى تشطيع اكليكارشي لالحداب الدياسية, كسا اكج ميذيم

نػعا مغ القابمة الفخدية كمػجة خصابية كعجد مغ السعارؼ السػضػعية, كيتع االلحاح عمى ضخكرة 
تذكيل شبقة مغ الدياسييغ السحتخفيغ مغ تقشيي الدياسة السجخبيغ السذيػد ليع بالكفاءة كيتختب عمى 

سػؼ تكػف مدحػبو تقخيبا  وخاصة بالتػجيجة مغ االختراصات الىحا اف سمصة القخار التي تعتبخ كاح
مغ الجساىيخ كمخكده فقط في ايجؼ الخؤساء, كمغ ثع فأف مغ يتحجث عغ تشطيع البج كاف يتحجكا في 

 كارشية.يالػقت نفدو عغ اتجاه نحػ االكل
 

 *أفكار جؾزيف شؾمبيتخ*
 
جتساعية عغ التغييخات يتحجث في كتابة االستعسار كالصبقات اال :الظبقات وعيؾر الشخبة الحاكسة-1

التي تتعخض ليا الصبقات االجتساعية. كىػ يسيد بيغ التغييخ بفعل عسمية عرخية ك التغييخ بفعل 
احجاث تاريخية يبجك اىسيا في رأيو االحجاث التي تؤدؼ الى خزػع كحجة اجتساعية لالخخػ. كىػ ما 

 يؤكج حؿيقة ضيػر شبقات عميا اك حاكسة.
يخػ شػمبيتخ باف كجػد الجكلة يذتخط كيقتزي كجػد ىيئة مسيدة مغ  :خوقخاطيةالجولة والشخبة البي-2

الدياسييغ, كعشجما تدسح الجكلة بسخاؾبة ادكات الديصخة الدياسية تربح ىحه االدكات رىاف الرخاع الحؼ 
يشخخط ؼيو الدياسيػف لمديصخة عمى الدمصة الدياسية كمسارستيا كتشطيع ضيػرىا ضيػر ميجاف متسايد 

 غ العالقات التشافدية مغ اجل الديصخة عمى الدمصة الدياسية كمسارستيا.م
 

 *أفكار رايت ميمد*
 
يخػ ميمد اف نخبة الدمصة تتكػف مسغ يكػنػا في مخاكد صشع القخار ذات الشتائج  :تكؾيؽ الشخبة-1

ييغ. كالييع اف السيسة كتسكشيع مخاكدىع ىحه مغ التخفع كالتفػؽ عمى االكساط اك الخجاؿ كالشداء العاد



 شعيا .كانت ىحه الشخبة ترشع تمظ القخارات فعال اك التر
الجير كيرفو -أ–يخػ انيا تتزسغ ثالث مؤسدات سياسية  :نخبة الدمظة في الؾاليات الستحجة-2

 -ج–السؤسدة الرشاعية التي تزع قادة السذاريع الرشاعية الزخسة  -ب–بانو دكلة داخل دكلة 
 ي تزع الذخيحة العميا مغ السدؤكليغ في االدارة.السؤسدة الدياسية الت

كيالحع ميمد اف ىشاؾ اقمية تستمظ الدمصة في الػقت الحؼ يكػف ؼيو الجسيػر مدتبعجا عشيا ليجج الشاس 
 الفيسيا كال التحكع بيا. يدتصيعػف  العادييغ انفديع مجفػعيغ عغ شخيق قػػ ال

 
 * أفكار جيسذ بخنيام*
 
تصػر  ومغ اكج ويغ كػجالحع بخنياـ انبثاؽ شبقة خاصة كىي شبقة السجيخ  :طيةالشخبة التكشؾبيخقخا-1

أسسالي في البمجاف الستقجمة حيث يأخح السجيخكف عمى عاتقيع ميسة تشطيع كتشديق االنتاج في خ الشطاـ ال
الدياسي فحدب الف انجماج  تتكػف عمى السدتػػ  السؤسدات الخأسسالية. كيخػ اف ىحه الصبقة ال

 د كالدياسة في مجتسع السجيخيغ يتدبب في انجماج االنتاج االقترادؼ بالسياـ الدياسية لمجكلة.ااالقتر
يرخ بخنياـ عمى اف السجيخيغ كليذ السجيخيغ الدياسييغ ىع الحيغ  :دور السجيخيؽ االقترادييؽ-2

مدتقل كلكغ  يكػنػا عمى رأس ىحه الصبقة كاف بيخكقخاشيي اليػـ ربسا يترػركف ككأنيع يترخفػف بذكل
يسكغ ضسانيا ليع اال بتعاكنيع مع السجيخيغ الحيغ يقػدكف االنتاج  مذاريعيع تقتزي مرادر كاسعة ال

 فعميا.
 

 *أفكار لؾسيان لؾك*
 
الحع لػؾ اف ىحا الشطاـ الخأسسالي لمقخف العذخيغ يختمف عغ  :الشغام االقترادي االجتساعي-1

لذيػعي فسغ زاكية العسل حمت الخأسسالية السشطسة محل الشطاـ الخأسسالي الحؼ كتب ؼيو البياف ا
الخاسسالية غيخ السشطسة فتػارت السشافدة بيغ السذاريع الرغيخة التي اتحجت في تكتالت اك شخكات 
مداىسة كاصبح التجاخل بيغ الجكلة كاالقتراد. كتجخمت الجكلة مغ خالؿ تذخيعاتيا لتشطيع السشافدة 

الخأسسالية بالشدبة لمصبقات االجتساعية , حيث ضيخ ما يجعػه بالبخكليتاريا االقترادية . أما أثخ ىحه 
خاص عمى السجيخيغ األكثخ جو غ كالتقشييغ كالكػادر مؤكجا بػ الججيجة التي تزع جيذا مغ السدتخجمي

 مدؤكلية ككفاءة.



تت الدمصة بخػ اف الدسة السسيدة لمخأسسالية السعاصخة تتسثل في تذ :تذتت الدمظة وعجم تخكدىا-2
فيي تذيج انفراال بيغ السمكية كالدمصة اك بيغ القجرة كالؿيادة. كمغ ذلظ يتزح نقاط التقارب مع بخنياـ 

 :كىي 
 .)أ( اف مالكي الذخكات السداىسة رسػف اية سمصة الف السجيخيغ ىع الحيغ يسدكػف بالقجرة 

 .)ب(اف السذارع الخاصة تذيج ىي االخخػ تزاعفا في الدمصة 
 ف قصاع الخجمات يذيج ىػ ايزا تزاعفا في الدمصة.)ج( ا

 
 *أفكار ليؾنارد ريدسؽ*

 
قاـ ريدسغ بخبط بيغ التصػر االقترادؼ الحؼ يشتج بشية  :التصػر االقترادؼ كضيػر التكشػبيخكقخاشييغ

اجتساعية ججيجة كتشامي دكر التكشػبيخكقخاشييغ. كذىب الى االعتقاد بأف السعيار التكػيشي بالشدبة 
مصبقة يتسثل بالخقابة كالدمصة االقترادية, كأكج انو يقرج بحلظ الجرجة الشدبية لمقجرة االقترادية التي ل

يسدظ بيا فخد معيغ بفعل مػقعو في الشطاـ االقترادؼ. كيؤكج ريدسغ اف الدمصة تتأتى عغ السػقع  
د االقترادؼ بالخقابة السؤسدي بجال مغ الخاصية العابخة الفخاد معيشيغ كيخػ ارتباط مدألة التخك

 كالسجيخيغ الف حرػؿ تخكيد شجيج يجعل سمصة كاسعة تشبعث داخل مػقع الخقابة.
 

 *أفكار كيمبخايت*
 

يخػ كيمبخايت اف الدمصة في السذاريع االقترادية العسالقة باتت في يج ما يجعى البشية التكشػقخاشية اؼ 
ادر العميا( كالتقشيغ كالحيغ يدتخجمػنيا مغ اجل غاياتيع مجسػع العامميغ ذكؼ الكفاءة التقشية العالية )الكػ 

ابتجاء مغ ذلظ ال يدتيجؼ زيادة السكاسب التي تحىب الى جيػب اصحاب  كاستخاتيجيتيعالخاصة 
يا تدتيجؼ ضساف نسػ السذخكع لسا يتختب عمى ذلظ ضساف زيادة مختبات التكشػقخاشييغ ناالسيع كا

 كمدؤكلياتيع.    

 



                                         : الفكخ الدياسي اليداري الغخبي الثاني الباب
             الفرل االول: الساركدية الغخبية الججيجة           

ةؾفيتية الججيجدالسبحث االول: الساركدية ال  
 

 *أفكار ليشيؽ *
 

كيتسيد فكخ ليشيغ  ليا.يسثل ليشيغ الساركدية الدػفيتية الخكسية كحاكؿ تقجيع تشطيخ مشاسب  .1
حيث كتب في االقتراد كالدياسة كالفمدفة كسا انو كضع اداة العسل الدياسي  وبتعجد جػانب

ـ كجػد رابصة ميكانيكية بيغ  كذلظ بالحدب الذيػعي كحجد خرائز االحداب كأىجافو كيؤكج عج
اؿ الصبقي كالػعي االشتخاكي. فالػعي االشتخاكي ال يسكغ اف يشبثق اال عغ معخفة عمسية زالش

تستمظ مثل ىحه السعخفة فال بج اف يأتييا الػعي  عسيقة. كحيث اف ىحه الصبقة العاممة ال
 االشتخاكي مغ خارجيا كالحدب يقػـ بيحه السيسة.

 الجولة في فكخ ليشيؽ: .2
د القائمة بأف كضع الجكلة نفديا فػؽ السجتسع بأكسمو يقتزي يتبشى ليشيغ كجية نطخ أنجم-أ

كالجكلة ىي اداة لييسشة شبقة معيشة عمى  مشيا اف تزع نفديا فػؽ الصبقات كلػ في الطاىخ.
ختفاء الصبقات االتي تػجج بػجػد شبقات ستختفي ب الصبقات االخخػ. كيخػ ليشيغ اف الجكلة

ػعية لػجػدىا. كالبخكليتاريا بديصختيا عمى سمصة النيا تزسحل مع اضسحالؿ الذخكط السػض
البخجػازية عغ شخيق الثػرة أما ما يتبقى مغ  الجكلة فانيا بحلظ تديل سمصة الجكلة. كازاحة الجكلة

يدكؿ. مسا يعشي اف الجكلة البخجػازية  االشتخاكية فأنو يزسحل كال ة البخكليتاريا بعج الثػرةدكل
تزسحل اما يزسحل بعج ىحه الثػرة فيػ دكلة البخكليتايا  خالليا كال تداؿ بثػرة البخكليتاريا كمغ

 التي ىي نرف دكلة
تبجك مغ كجية نطخ ليشيغ دكتاتػرية البخكليتاريا ضخكرية ليذ  دكتاتؾرية البخوليتاريا:-ب

السقاط البخجػازية كمؤسداتيا كدكلتيا فحدب كانسا ىي ضخكرية ايزا لمسخحمة التاريخية 
الخأسسالية كاألشتخاكية الستقجمة. كاف دكتاتػرية البخكليتاريا تقـػ بتخكيد الدمصة الفاصمة بيغ 

كالتشطيع االقترادؼ عغ شخيق تػحيج الييئات الذعبية تػحيجاً  حخاً  ال عغ شخيق السخكدية 
 البيخكقخاشية البخجػازية.



زية كديسقخاشية لمذعب كاف يخػ ليشيغ اف دكتاتػرة البخكليتاريا ىي دكتاتػرية لمبخجػا الجيسقخاطية: .3
التغييخ الثػرؼ لمجيسقخاشية البخجػازية مغ شانو تحقيق الجيسقخاشية دكف فقجانيا الخاصية 
السختبصة بالجكلة. كلكغ الجيسقخاشية لغ تؤخح عمى حجػ في الحياة كانسا ستؤخح في مجسػعيا 

ستخزع ىي بجكرىا لتأثيخ الكمي لتسارس تأثيخىا عمى االقتراد كتجفعو الى التحػؿ مثمسا انيا 
 التصػر االقترادؼ.

 *أفكار ليؾن تخوتدكي*
 :كىي تقػـ عشجه عمى ثالث ركائد: نغخية الثؾرة الجائسة 

إف الكل الكامل كاالصيل لسياـ الجيسقخاشية كالتحخر الػششي في البمجاف ذات  الخكيدة األولى:
اتػرية البخكليتاريا بػصفيا الصبقة التصػر البخجػازؼ الستأخخ ال يسكغ اف يتع اال مغ خالؿ دكت

 االمة ها قائجة لمجساىيخ الفالحية في ىحالقائجة لالمة الخاضعة, كبذكل خاص بػصفي
كعغ مغ سيييسغ عمى الحكػمة كالجكلة بعج الثػرة يؤكج تخكتدكي اف الصبقة العاممة ىي التي 

فالحي عمى ؾيادة الثػرة  يؤمغ عادة بقجرة حدب فالساركدي ال يجب اف تييسغ كتقػد الفالحيغ,
البخجػازية كالسبادرة الى تحخيخ قػػ االنتاج في االمة مغ العؿبات القجيسة السػضػعة في 
شخيقيا , فالسجيشة ىي الكائغ السديصخ عمى السجتسع الحجيث كىي كحجىا التي تدتصيع الؿياـ 

 بجكر السديصخ في الثػرة البخجػازية.
اممة كىي تسارس دكتاتػرية البخكليتاريا تزصمع بسيسة تحقيق إف الصبقة الع الخكيدة الثانية:

الثػرة الجيسقخاشية كاالرتقاء بيا الى مدتػػ الثػرة االشتخاكية فجكتاتػرية البخكليتاريا ىي التي 
يسكغ تشفيحىا  تستمظ سجة الحكع بػصفيا قائجة الثػرة الجيسقخاشية ستػاجو حتسًا كسخيعًا ميامًا ال

سيق بحقػؽ السمكية البخجػازية لتشزج الثػرة عشجىا كتتحػؿ الى ثػرة اشتخاكية اال بالسداس الع
كتربح ثػرة دائسة ىكحا يشذأ كضع مغ التصػر الثػرؼ الجائع بيغ الثػرة الجيسقخاشية كالسجتسع 
االشتخاكي تسػف ؼيو الثػرة البخكليتارية ثػرة دائسة غيخ مشقصعة بقجر ما ىي تشتقل مباشخة مغ 

 .االشتخاكيةبخجػازية الى مخحمة مخحمة ال
تبجأ ضسغ  ألنيايسكغ اف تقف عشج الحجكد الػششية  الخكيدة الثالثة: إف الثػرة االشتخاكية ال

الػششي كتشفتح عمى الرعيج الجكلي ثع تكتسل نسػىا كتصػرىا عمى الرعيج العالسي.  اإلشار
مغ مقػمات  االشتخاكيةثػرة كيخمز تخكتدكي مغ ذلظ الى التأكيج عمى اف الصابع األمسي لم

 الثػرة الجائسة.
 



 
 *أفكار جؾزيف ستاليؽ*
 

أكج ستاليغ بأف االتحاد الدػفيتي لع يعج في كضع يدتصيع معو  نغخية اإلشتخاكية في بمج واحج: .1
انتطار الجعع الخارجي بل اف عميو ىػ اف يقجـ الجعع الالـز الثػرات التي تتع في الخارج, لكشو 

تكثيف جيػده لبشاء تجخبتو االشتخاكية الخاصة التي يتحػؿ بيا كمعيا ء يل كل شعميو اكالً كقب
 الى قػة فعمية قادرة عمى مج يج العػف الى تمظ الثػرات.

عج اإلشتخاكية ات يتفاقع بعج استالـ الدمصة كتتركيقزي بأف صخاع الصبقا قانؾن ستاليؽ: .2
قانػف نتيجة سياسية تتمخز بزخكرة بشدبة مداكية لمشجاحات الستحققة. كتختبت عمى ىحا ال

العسل عمى أفشاء بقايا ىحه الصبقات لكي تكػف الجكلة اإلشتخاكية الدػفيتية مؤىمو لسػاجية العجك 
الجاخمي الستسثل بعسالء األجشبي )العشاصخ السعارضة( كمػاجية العجك الخارجي الستسثل 

 باألمبخيالية.
 

 *أفكار خخوتذؾؼ*
 

جيجة كمشيا اف الحخب االىمية ليدت حتسية كال فخدية بالشدبة لبعس شخح خخكتذيف أفكارًا ج .1
كاف الحرػؿ عمى األكثخية البخلسانية الستيشة  االشتخاكيةالبمجاف الخأسسالية مغ اجل العبػر الى 

السعتسجة عمى الحخكة الثػرية في مختمف البمجاف الخأسسالية الذخكط التي تزسغ بيا تحقيق 
 .االشتخاكيةالتحػالت 

كالجعػة الى التعاير الدمسي بيغ السعدكخيغ كسا  االشتخاكيةفكخة تعجد الصخؽ لمػصػؿ الى  .2
 شخح فكخة اك نطخية دكلة كل شعب كتذجيع دكر السشطسات كالتجسعات التي بأدارة ذاتية.

 

 * أفكار كؾرباتذيف *
 

الدػفيتي مع  االتحادنذأت ىحه الشطخية كعالج لمػضع الرعب الحؼ بجا يعيذو  البيخستخيكا: .1
حمػؿ الثسانيشيات كسا سادت مطاىخ االنحالؿ في السجتسع الدػفيتي كتباشؤ الشسػ االقترادؼ 



كالتأكل التجريجي في ؾيع الذعب الدػفيتي كنسػ البيخكقخاشية التي حجبت السمكية العامة 
 بالتجريج عغ مالكيا الحؿيقي اؼ االنداف العامل.

قػلو أنيا ثػرة بقجر ما تتزسغ التعجيل الحاسع بالتصػر يحجد جػىخ نطخيتو بؾىخ الشغخية: ج .2
االجتساعي كاالقترادؼ كالثقافي لمسجتسع الدػفيتي كالحؼ ىػ تصػر يشصػؼ عمى تغيخات 
جحرية عمى الصخيق نحػ حالو ججيجة كيؽيًا. كىحه الثػرة تتسيد بأنيا ثػرة مغ األعمى, كاف 

 ادرة مغ الدمصة نفديا.التغييخات يتع تحجيجىا كتشفيحىا بشاء عمى مب
تعصي الشطخية اىسية كبيخة لمتجابيخ الدياسية كىي تشصمق في ىحه  البيخوستخويكا والفخد: .3

التجابيخ مغ الفخد حيث يقػؿ كػرباتذيف اف كاجبشا الخئيدي ىػ الدسػ بالفخد ركحيًا كاحتخاـ 
جيسقخاشية فالبيخكستخكيكا عالسو الجاخمي كاعصائو قػة معشػية كىحا ما تػفخه بالجرجة االساسية ال

 نفديا اليسكغ أف تتحقق اال مغ خالؿ الجيسقخاشية.
 االشتخاكية: يكسغ جػىخ البيخكستخيكا في حؿيقة أنيا تػحج بيغ اإلشتخاكية والجيسقخاطية .4

. كسا تؤكج البيخستخكيكا عمى االشتخاكيةكالجيسقخاشية الف السديج مغ الجيسقخاشية يعشي السديج مغ 
لعميا كالسباشخة العادة تختيب أكضاع االقتراد, كاذ يختبط تختيب أكضاع االقتراد االكلػية ا

 بإدارتو فدتخبط البيخكستخكيكا بحلظ ربصًا كثيقًا بيغ الجيسقخاشية كاالدارة.
 

جةلثاني: الساركدية الغخبية الججيالسبحث ا  
 أواًل: تيار الشقج الساركدي الغخبي لمتجخبة الدؾفيتية

: وتدكيافكار كارل كا  
أكضح كاكتدكي لسشاقذة في تعخيف السادية التاريخية اف السفيـػ  السادية التاريخية: .1

الساركدي لمتاريخ ال يتزسغ التأكيج عمى الجكر الحاسع لمعػامل االقترادية فقط كانسا 
يتزسغ التأكيج عمى دكر العػامل االيجلػجية كاألخالؾية. كيؤكج عمى اف االندانية 

تصيع اف تكػف سيجة القػػ االقترادية إال في حالة كاحجة فقط ىي الحالة بسجسػعيا ال تد
 التي تييسغ فييا السرمحة الجساعية عمى السرمحة الخاصة.

 .أبخز ىيخسغ بخيل بػضػح العشرخيغ الحيغ كانا يحجداف معالع الفكخ الكاكتدكي  .2
 .)أ(التشػيخية العقالنية التي كانت شاغية عمى فكخ الثػرة الفخندية 

)ب(الشدعة العمسية الصبيعية كىي ندعة العرخ الدائج آنحاؾ كالتي قادت كاكتدكي الى 
 الجاركنية.



رتو الحؼ اصج االشتخاكييغاأللساني في كاكتدكي. فقانػف  االشتخاكياثخت تجخبة الحدب  .3
نحػ الشذاط البخلساني. كقانػف الصػارغ حرخ الجعاية  والحكػمة فخض عمى الحدب التػج

 ية الحدبية ضسغ الخايخ األلساني.االيجلػج
ػب الرخاع الصبقي الدمسي كأف أكج كاكتدكي اف الجيسقخاشية تيجؼ الى الجعػة الى اسم .4

ثػرؼ غبخ انو ليذ بحدب صانع لمثػرات فاالىجاؼ ال يسكغ تحؿيقيا إال مغ خالؿ  وحدب
 الثػرة كلكشيع ليدػا بخالقي ىحه الثػرة.

كىكحا يكػف  االشتخاكيدكر البخلساف في تحقيق البخنامج دكر البخلساف: أكج كاكتدكي عمى  .5
 االرتقائيتتدع بو مغ ثػرية ليبقى عشج حجكد التصػر  كاكتدكي قج افخغ الساركدية مغ كل ما

 االشتخاكييغالحؼ يزسشو في رأيو الشسػ السدتسخ لالصػات االنتخابية مسا يػجب عمى 
ؿ البخلساف الف اؼ نذاط خارجو الحخص عمى ىحا الشسػ كالعسل عمى تحؿيقو مغ خال

 سيكػف مقخكنًا بالخصخ.

 *أفكار روزا لكدسبؾرغ*
 

قامة البخىاف عمى اف تشاقزات سيخكرة التخاكع احاكلت ركزا  سيخورة التخاكؼ الخأسسالي: .1
الخأسسالي ستفزي الى استحالة تصػر الخاسسالية. كسيالحع اف الخأسسالية تعسل مغ خالؿ 

ئع اليسكغ اف تباع إال لذخائح ما قبل الخأسسالية في اكربا ثع الى شعػب انتاجيا الجائع لمبزا
السدتعسخات التي لع تجرؾ بعج شػر االنتاج الخأسسالي. ىكحا تتسخس مديخة التخاكع 

تدتصيع اف تحقق  الخأسسالي في ابعادىا العالسية عغ تشاقس يتعحر تحليمو فالخأسسالية ال
نصاؽ عسميا ليذسل التذكيالت غيخ الخأسسالية كيجمجيا  التخاكع الخأسسالي إال اذا كسعت

 فييا.
رفزت ركزا مشح البجاية حياتيا الدياسية كحتى نيايتيا السػقف الساركدي  السدألة القؾمية: .2

باالىسية البالغة لشزاؿ األمع/القػميات السزصيجة مغ أجل حقيا في  األساس القائل:
ىػ القزاء عمى كل أشكاؿ  الشتخاكييغاتقخيخ السريخ. كتخػ ركزا اف احج اىجاؼ 

ستجابة غيخ اكغ مغ الخصأ اف يدتجيب الثػريػف بسا فييا اخزاع امة ألخخػ ل االضصياد
تحقيق مصمب حق تحقيق السريخ غيخ مسكغ فكشة لحق األمع في تحقيق مريخىا. مذخ 

حاجة ليحا في ضل األمبخيالية كدكليا التي ستحخفو عمى الجكاـ أما في ضل االشتخاكية فال 
 السصمب الف الحجكد القػمية ستدكؿ.



 باالشتخاكيةتخػ ركزا اف تشطيع البخكليتاريا في رأييا ليذ مختبصا  التشغيؼ اإلشتخاكي: .3
الجيسقخاشية التي ىي عشجىا البخكليتاريا ذاتيا الف العزػية كالػعي ليدا مشفرميغ 

اجتساعية بجييية تشتج عغ قػة ميكانيكيًا. كتؤكج اف الحخكات الذعبية العشيفة ىي ضػاىخ 
شبيعية نابعة مغ الصبيعة الصبؿية لمسجتسع الحجيث أكثخ مسا تشتج عغ كعي تعدفي لقادة 
احداب. كأبجت ركزا تحفطيا عمى التشطيسات الدياسية الػاعية خرػصاً عشجما تتخح شابعًا 

سات بالؿياس مخكدياً كالحدب الحؼ أسدو ليشيغ ككذف في سياسياتو عغ تقريخ ىحه التشطي
 الى السبادرة الخالقة لمصبقة العاممة.

 

 *التخوتدكية الججيجة*
 

تذتخؾ كل تفخعات األمسية الخابعة في اعتبار نطخية تخكتدكي عغ الثػرة الجائسة نقصة  .1
ارتكازىا االساسية كلكغ ىحه الشطخية لع يتع أدراكيا مغ الجسيع بذكل كاحج حيث يسكغ 

 بذأنيا:تسييد ثالث اتجاىات رئيدية 
كيسثمو الفخندي بػساداس الحؼ يخػ اف اليدار الستصخؼ يتسيد  الستظخؼ هجااألت-أ

 بقجرتو التشطيسية عمى االشاحة بالشطاـ الخأسسالي.
أصالحية ححره تقػـ عمى خمق  اشتخاكيةالجاعي الى  اإلشتخاكي األصالحيه األتجا-ب

أف يؤدؼ الى تغييخات  األنصباع بأف االصالح التجريجي لمسجتسع األمخيكي يسكغ
 اجتساعية جحرية.

الحؼ يذغل مػقعًا متػسصا بيغ األتجاىيغ الدابقيغ كيسثمو التيار  السعتجل هاألتجا-ج
 الساركدي الثػرؼ في األمسية الخابعة.

 إسحق دويتذخ:  .2
تخكتدكي كنطخية الثػرة الجائسة كرفزو لشؿيزيا  ألفكاربجأ دكيتذخ مشاصختو  -ا

إلشتخكية في بمج كاحج التي اعتبخىا ردة فعل ايجلػجية عمى ضخكؼ نطخية ستاليغ عغ ا
 آنية كشكاًل مغ أشكاؿ الػعي الدائف كليدت بخنامج عسل كاقعي.

يؤكج دكيتذخ اف الثػرة الجائسة عادت الى سابق عيجىا فسيسا شالت أستخاحتيا  -ب
دياسي لمقخف السقبمة كميسا بمغت ىدائسيا  الالحقة فدتبقى السزسػف االجتساعي كال

 العذخيغ.



 أرندت مانجل:  .3
ة الثػرة الجائسة كمحاكلة التقخيب بيغ يبيخاً مغ اجل أثبات اف رصانة نطخ بحؿ جيجاً ك - أ

افكار ليشيغ كتخكتدكي. فقج اكضح مانجؿ اف ليشيغ ترػر ؾياـ الجكتاتػرية 
الجيسقخاشية لمعساؿ كالفالحيغ عمى قاعجة اقتراد رأسسالي في أشار دكلة 

ية, أما تخكتدكي فقج الحع ضعف ىحا الترػر نتيجة عجـ تمسدو لعجد بخجػاز 
 الفالحيغ السدمغ عغ تذكيل قػة سياسية مدتقمة.

يؤكج دكيتذخ اف تخكتدكي تػقع في الثػرة الجائسة أف البخكليتاريا ال يسكشيا األكتفاء  - ب
االقتراد  بتحقيق السياـ كانسا عمييا السبادرة ايزًا باألستيالء عمى السعامل كألغاء

الخأسسالي كالبجء ببشاء السجتسع اإلشتخاكي محاكاًل اف يجج لحلظ في التصػرات 
. كجاىج مغ اجل تأكيج 1917االقترادية التي حجثت في اإلتحاد الدػفيتي بعج

الصابع العالسي لمثػرة. كقج لعبت الثػرة الخكسية دكرىا كسفجخ كنسػذج محفد لمثػرة 
 اإلشتخاكية العالسية.

 

 ا: تظؾيخ الساركديةثاني
  أفكار انظؾنيؾ غخامذي

 
تعامل غخامذي مع نرػص ماركذ بصخيقة نقجية. ؼبقجر ما رأػ بالساركدية الشزخية الػحيجة  .1

الخربة في البحث العمسي. اعتقج انيا اصبحت مذػبة بشدعة شبيعية ككضعية مقحسة عمى 
 ماركذ.

شيجي األكثخ شيػعًا ىػ البحث عغ يعتقج كخامذي اف الخصأ الس السثقفيؽ وغيخ السثقفيؽ: .2
معيار ىحا التسيد, في العسل الفكخؼ الشذاشات الحىشية كليذ في نطاـ العالقات الحؼ يؤشخ 
ىحه الشذاشات كيحتػييا. مخالفًا بحلظ ماركذ الحؼ ميد بيغ السثقفيغ كغيخ السثقفيغ استشادًا 

جيو السثقف معيارًا يتحجد بسػ  قتخح كخامذيتيغ العسل اليجكؼ كالعسل الفكخؼ. الى التسيد ب
 .االجتساعيةنة كالػضيفة التي يذغميا في مجسل العالقات ابجاللة السك

يسيد كخامذي بيشيسا استشاداً الى معيار الػضيفة كالسكانة التي  السثقف العزؾي والسثقف التقميجي:
ػ الحؼ يشتسي الى يحتميا الفخد في عالقات االنتاج. كشبقًا ليحا التسيد فاف السثقف العزػؼ ى



شخيحة اك شخائح السثقفيغ الحيغ يدكدكف شبقة اجتساعية معيشة بتجانديا كبػعي كضيفتيا الخاصة 
 في السزسار االقترادؼ كالدياسي, كعميو فأف السثقفيغ العزػييغ ىع:

 .)أ(يشطسػف الػضيفة االقترادية لمصبقة 
 .)ب(يبخركف كضيفة الييسشة التي تسارسيا الصبقة الدائجة

 .التي تسارسيا الصبقة الدائجة اإلكخاه )ج(يشطسػف كضيفة 
 )د(يدكدكف الصبقة التي يختبصػف بيا عزػيا بالػعي بسرالحيا كترػرىا.

يخػ كخامذي اف كضيفتيع ىي تحقيق التجانذ لترػر العالع الحؼ  وعيفة السثقفيؽ العزؾييؽ:
سا ىع اصحاب الجكر الفاعل في يخز الصبقة التي يختبصػف بيا. كىع ليذ أنعكاس لمصبقة كان

 تحقيق التجانذ.
ىػ السثقف السختبط بجساعة يسكغ اف تبجك بػصفيا جساعة تقميجية قائسة بحاتيا  السثقف التقميجي:

 كيتع ترشيفو باعتباره مختبصًا بصبقة زائمة اة في شخيقيا الى الدكاؿ.
 

حؼ يجدج مفيػـ السثقف عيشيًا يعتقج كخامذي باف الحدب ىػ الجياز الثقافي األمثل ال الحدب:
ليكػف الحدب بيحا السعشى ىػ الُسثقف الجساعي. كىػ الجياز الثقافي األقجر عمى تحػيل العالقات 

 الثقاؼية كتكػيغ الكػادر الثقاؼية الججيجة كاألشاحة بييسشة الصبقة الدائجة.
3.  

مسارستو لػضيفتي  يخػ كخامذي اف التغيخ الحؼ يجخيو الحدب عمى الجكلة عبخ وعائف الحدب:
الييسشة كالديصخة. كيشبغي اف تتع مسارسة الحدب لياتيغ الػضيفتيغ ليذ مغ خالؿ المعبة البخلسانية 
كانسا مغ خالؿ مجالذ السرانع القائسة عمى سمصة الجساىيخ العاممة التي يجسعيا مكاف العسل 

 ككحجات االنتاج.

 
 

 األوروشيؾعية
فكخية الخالرة التي اتخحتيا بعس االحداب الذيػعية تعبخ األكركشيػعية عغ السػاقف ال .1

األكربية بسا يعكذ مغ جية تسدكيا بفكخىا الذيػعي كمخاعاتيا مغ جية ثانية لمخرائز 
 كالدياسية السسيدة لمجكؿ الخاسسالية. كاالجتساعيةاألقترادية 



كربا الذخؾية اثيخ ضج ىحا التعبيخ اعتخاضاف, األكؿ: اف بمجاف ا االعتخاضات عمى التعبيخ: .2
تعشييا األكركشيػعية.  التي تديصخ عمييا االحداب الذيػعية ىي اكربية في الػقت الحؼ ال

الثاني: اف الياباف بمج اسيػؼ كتبشى الحدب الذيػعي الياباني نفذ السػاقف الفكخية لالحداب 
 الذيػعية الدػفيتية.

حجيثة لتفيع كتسثل كاقع القارة كلكغ يبقى األكركشيػعية لسيل الحخكة التقجمية كالثػرية ال
االكربية كجسيع الجكؿ الخاسسالية الستصػرة. كسا يجؿ عمى الصالؽ بيغ ىحه االحداب 

 كشيػعية مػسكػ.
إف مقػلتيا االساسية التي تشصمق مشيا كسا يؤكج كاريممػ ىي  مقؾلتيا األساسية: .3

بحث عغ حمػؿ تشاسب الخرػصية التي تتسيد بيا البمجاف األكربية الستقجمة كتدتجعي ال
 البمجاف الستقجمة. كحمػليا تشاسب بمجاف معيشة كليدت صالحة لمتصبيق في غيخ محميا.

أكجت األكركشيػعية عمى اىسية كسائل االنتاج بالؿياس الى  اىسية وسائل االنتاج: .4
عالقات االنتاج كيعتقج كاريممػ باف عالقة االنتاج في مجتسع ما تقجـ لشا صػرة عغ ذلظ 

 تسع كتبيغ خرائز الشطاـ األجتساعي ؼيو.السج
اف التصػر الستحقق عمى مدتػػ كسائل  وسائل االنتاج وتأثيخىا في البشى الفؾقية: .5

االنتاجفي الجكؿ الخأسسالية االكربية الستقجمة البج كاف يحكع البشى الفػؾية فييا كيسشحيا 
عشي إمكانية دمقخشة جياز يقخره مدتػػ التصػر في كسائل االنتاج. مسا ي مزسػنًا ججيجاً 

الجكلة الخأسسالية كتحػيمو الى ادارة قادرة عمى بشاء مجتسع اشتخاكي دكف الحاجة الى 
تحصيسة بالقػة كمغ االساس. كىػ ما يعشي كحلظ كحدبسا جاء في البياف السذتخؾ لمحدباف 

نحػ الذيػعياف األيصالي كالفخندي بالصخيق الجيسقخاشي نحػ اإلشتخاكية كاف الديخ 
اإلشتخاكية كبشاء السجتسع اإلشتخاكي يشبغي اف يشجمج في أشاره التخسيخ السدتسخ 

 لمجيسقخاشية في الحياة االقترادية كاالجتساعية كالدياسية.
تخػ األكركشيػعية ضخكرة اعادة الشطخ الججؼ في  إعادة الشغخ في مفيؾم اإلشتخاكية: .6

يا اف تبعجىا عغ ميجاف التقجيذ كالخياؿ. مفيػـ االشتخاكية كيخػ كاريممػ بانو يتػجب عمي
 كحلظ دراسة مختمف الصخؽ التي تؤدؼ الى بشاء اإلشتخاكية.

 
 
 



 
 
 *خيأفكار لؾيذ التؾس*
 

السدألة األساسية مغ نطخية التػسخ ىي مدألة القخاءة كيخػ بانو مغ  مدألة القخاءة: .1
ـ امكانيات ججيجة في القخاءة بفزل اكتذافات فخك  لشفذ كالتحميل يج في عمع االسسكغ استخجا

خاص. كالصخيقة التي تقتخحيا التػسخ لقخاءة ماركذ تعتسج عمى مشيج  والشري البشيػؼ بػج
التحميل الشري البشيػؼ الحؼ شبقو ايزاً في مجاالت عجيجة السيسا ؼيسا يتعمق بالعالقة بيغ 

 البشاء التحتي كالبشاء الفػقي.
سخ ىحه السشيجية عمى األيجيػلػجية كالجياز شبق التػ  الجياز األيجيؾلؾجي لمجولة: .2

االيجيػلػجي لمجكلة التي يالحع انيا تسثل شبقًا لمتقميج الساركدي السييسغ آلة فدخ تدسح 
لمصبقات السييسشة بزساف ـيسشتيا كأقتخح اف يزيف الى ىحه الشطخية الساركدية الخاصة 

الجياز يتسيد عغ الجياز القدخؼ بالجكلة بعجًا أخخ ىػ الجياز االيجيػلػجي لمجكلة. كىح 
 لمجكلة بتعجد اجيدتو الفخدية عغ شخيق االيجيػلػجيا.

يخػ التػسخ اف كضيفة ىحا الجياز بانو الجياز السدؤكؿ عغ انتاج  ؾلؾجي:يوعيفة الجياز االيج
كىي التي تزسغ إعادة انتاج  اإلنتاجكضبط االيجيػلػجية السييسشة لزساف اعادة انتاج كسائل 

كالسيشي لمقػػ العاممة  األكبخ مغ عالقات االنتاج مغ خالؿ بخامج التأىيل االيجيػلػجي الجدء
ػعيا لعالقات االنتاج القائسة متحرشة في كل ذلظ بقػة الجياز القدخؼ لمجكلة زكتخسيخ خ

 كتمظ ىي السقػلة االساسية التي حاربيا التػسخ عمى مدتػػ الفكخ الدياسي.
 

 غخبي السعاصخالفرل الثاني: اليدار ال
 السبحث االول: مجرسة فخانكفؾرت ونغخيتيا الشقجية

 
 

تتسدظ السجرسة الشقجية بالتفكيخ الخافس الحؼ يخػ ؼيو ماركػز احج اعالـ  التفكيخ الخافض: .1
الخالؽ الف الغاء التفكيخ الخافس يعشي الغاء  االجتساعيىحه الشطخية السرجر الػحيج لمشقج 

 جتساعية.ممكة االبجاع في الحياة اال



الشطخية الشقجية مػكمو بسيسة تفديخ االنداف كعالسو مغ خالؿ  ميسة الشغخية الشقجية: .2
ـ الشطخية الشقجية  مغ خالؿ مفاـيع فمدؽية مجخدة كمصمقة. كجػده االجتساعي الفعمي ال كتقػ

عمى رفس التجخبة السحزة النيا تحخص عمى االلتداـ بالػاقع في صػرتو القائسة بالفعل 
يج شطخية الشقجية في اعتقادىا مغ الستعشى كثيخًا بشقجه اك تفديخه. كتشصمق الش كال

تيكي/الججلي الف ىحا السشيج في التفكيخ يحقق التساسظ الحؼ يتعمق بسػقف الفكخ كالجيال
 نحػ الحؿيقة لتربح الحؿيقة السشصؿية حؿيقة تاريخية.

 
 
 *أفكار ىخبخت ماركؾز*
 

يخػ ماركػز باف الفمدفة الجيالتيكية حجدت سجتسع السغمق: االندان ذو البعج الؾاحج وال .1
االنداف ببعجيغ ىسا الكيف كالتجاكز. كفي الػقت الحاضخ نتيجة التصػر فاف ثسة مخصط 
يسيل الى تقػية البعج التكيفي لالنداف الى درجة ممحػضة كيزعف حتى الدكاؿ بعج 

فكخ الخأسسالي كمجتسعة الى أزالتيا التجاكزؼ كالقػػ التي تسيل الى تحؿيقيا لحلظ يشدع ال
لكي يحل محميا االنداف الججيج ثسخة التخصيط االجتساعي كالحؼ اليعخؼ اال شكميغ مغ 
الدمػؾ ىسا األستيالؾ كتشفيح القخارات الستخجة مغ قبل االخخيغ كالحؼ يؤدؼ الى مجتسع 

  :مغمق لو نتيجتاف
 لمقػػ كالسرالح الستعارضة  و)أ( دمج
 كتعبئتو السشيجية السخصصة السشطسة كالسشطسة لمغخائد االندانية. و)ب(ادارت

يخػ ماركػز بانو سسح التقجـ التقشي بتكػيغ نطاـ كامل كمدتقل  التقجم التقشي ودورة: .2
لمتشديق كالديصخة كالتحكع قادر عمى خمق اشكاؿ مغ الحياة كالدمصة السؤىمة لمسرالحة بيغ 

كىديسة اك دحس اؼ احتجاج باسع التصمعات الشطاـ كالقػػ السعارضة لو مغ جية 
التاريخية لمتحخر مغ االستغالؿ كالديصخة مغ جية ثانية, كيفتخض ماركػز باف التقشيات 
الستقجمة في السجتسعات الرشاعية الحجيثة مكشتيا مغ ازالة التشاقزات السػجػدة فييا مغ 

ة في ضل االنطسة خالؿ امتراصيا لكل مغ كانػا يذكمػف اصػاتًا اك قػػ انذقاؾي
االجتساعية الدابقة. كحلظ يداىع التقجـ التقشي في خمق الػفخة. كاف الػفخة التي تحققيا 
التقشية تجعل التذكيظ في الػضع الخاىغ كالتسخد عمية أمخيغ المعشى ليسا. كىكحا تديصخ 



مؤسدات الجكلة االصالحية عمى حج اعتقاد ماركػز عمى حياة الحيغ يشعسػف بفػائجىا 
كمداياىا بفزل ـيسشتيا عمى مدتػػ معيذتيع الف زيادة االستيالؾ كفيمة بأضعاؼ حػافد 

 تقجيع السريخ لجييع.
يعتقج ماركػز اف السجتسع السعاصخ في ضل الييسشة  جتسع السعاصخ والتقجم التقشي:سال .3

حجاث التقشية الكاممة يبجك قادراُ عمى مشع كل تغيخ اجتساعي مغ الشحػ كالتصػر الى درجة ا
مؤسدات مختمفة كخاؽ تػجو ججيج لمعسمية  ةإلقاميسكغ اف يكػف مقجمة تغييخ نػعي 

االنتاجية كاساليب ججيجة في الحياة اؼ ايقاؼ التغيخ االجتساعي الشػعي. كلعل انجماج 
القػػ الستعارضة ىػ سبب ىحه الطاىخة كنتيجتيا في آف كاحج اما نتيجة ىحا االنجماج 

 المتثالية عمى فكخ كسمػؾ كل القػػ االجتساعية.كمحرمتو فيي ـيسشة ا
 االحتكارؼ يعتقج ماركػز باف السجتسع الخأسسالي  السجتسع الخأسسالي واالزمات االقترادية: .4

قادر عمى مقاكمة كل ازمة اقترادية يسكغ اف تريبو كتعخض انتاجيتو كنسػه كاستقخاره 
كضخكرة تصػر القػػ  بإمكانيةمة لالضصخاب مسا يشتيي الى رفس الفكخة الساركدية القائ

 التاريخية لمفخد داخل السجتسع القائع.
حجد ماركػز اربعة عػامل اسيست في كاقعت تحػؿ الصبقة  عؾامل تحؾل الظبقة العسالية: .5

 العسالية جحريًا الى ىيئة ذات كجو كاحج كىحه العػامل ىي: 
 عاملماتيكية التي تقمل مغ العسل الجدساني لمكتػ )أ(السكششة اال

 )ب(تصػر مفيـػ الصبقة العاممة نفدو كتغيخ مزسػنو كعشاصخه
 )ج(فقجاف الصبقة العسالية لػعييا الصبقي

 )د(تجمي الييسشة الصبؿية السدتسخ كالستدايج في اشكاؿ ادارية كتشطيسية.
عغ ماـية أبعاد  لإلجابةيصخح ماركػز مفيػـ غامس  ماهية ابعاد التغيخ التاريخي: .6

س االعطع لمقػػ الخارجة عغ السجتسع كبذكل فػـ الشقس(. اؼ في الخ غييخ بػ)مفيالت
خاص قػػ اليامذييغ الحيغ يقػلػف انيع يزعػف انفديع خارج العسمية الجيسقخاشية كاف 
حياتيع تعبخ عغ الحاجة األكثخ مباشخة ككاقعية لػضع حج لمسحاىب كاالشتخاشات 

اركػز اف التقجـ التقشي كالرشاعي كما يسكغ التدامح أزائيا. كيخػ م كالسؤسدات التي ال
انتجو مغ كفخة كتحكع كسيصخة لع يفمت مشو اال القمة القميمة مغ افخاد ىحه السجتسعات كالتي 

مفخ مغ اف  ستكػف بحكع كعييا كإدراكيا لحؿيقة الػضع مػكمة بسيسة إنقاذ االكثخية التي ال
 تكػف سمبية 



 الجولة الدؾفيتية وجؾىخ الساركدية: .7
تختمف عغ مثيمتيا الخأسسالية في تػضيف التقجـ  ماركػز اف التجخبة الدػفيتية اليخػ  - أ

التقشي مغ اجل احكاـ سيصختيا عمى السجتسع كرفس اؼ نقج كالعسل عمى الجمج 
االستيعابي لكل فخد كعجـ استخالص الشتائج الشطخية ىػ الحؼ قاد الثػرة الدػفيتية الى 

دية حتى بات السجتسع الدػفيتي يذبو اؼ مجتسع تشدجع مع جػىخ السارك مسارسات ال
الجساعية يقزياف عمى استقالؿ الفخد  كاإلدارةصشاعي حجيث اخخ, فالسخكدية 

كالسذخكع الفخدؼ كالسشافدة مخشجة كمديصخة عمييا كالبيخكقخاشيات الدياسية 
كاالقترادية تسارس سمصة مددكجة كمزاعفة كسمػؾ الشاس مشدق بفزل كسائل 

 االعالـ.
جػىخ الجكلة الدػفيتية: يحىب ماركػز الى اف الجكلة الدػفيتية تسارس الػضائف  - ب

الدياسية الحكػمية ضج البخكليتاريا خالفًا لسا ذىب اليو ماركذ كأنجمد مغ اف اساس 
التحػالت الثػرية ىػ تغيخ الػضائف العامة لمجكلة لتفقج خاصيتيا الدياسية كتربح 

 جتسع الحؿيؿية.مجخد كضائف إدارية لسرالح الس

الفخاغ التي  بأكقاتنتائج مسارسات الثػرة البمذؽية: عمى السدتػػ الفكخؼ الى التحكع -ج
يتستع بيا االنداف الدػفيتي كعمى السدتػػ االخالقي فيخػ اف االخالؽ التي جاءت بيا 

الثػرة البمذؽية مفخكضة مغ خارج الفخد كليدت نابعة مغ داخمو كاف ىحه االخالؽ تفخض 
فديا عمى الشاس بشػع مغ الذجة تتجاكز الذجة التي تفخض بيا االخالؽ البخجػازية نفديا ن

عمييع. كبحكع مسارستيا ىحه فاف الثػرة البمذؽية بعيجة عغ اف تكػف نقزًا لمخأسسالية النيا 
 تذاركيا في كضيفتيا بحق كفاعمية.

خ الحؼ يذارؾ في التخصيط كعغ مكانة الفخد في الفكخ الذيػعي فيخػ ماركػز اف الفخد الح
يجخؼ في االتحاد الدػفيتي  كيختار حاجاتو بشفدو ىػ اليجؼ الشيائي لمذيػعية كلكغ ما

عمى خالؼ ذلظ فالفخد ىشاؾ تع احتػائو كادماجو في نطاـ العسل السفخض مغ اعمى, انو 
 . انداف ذك بعج كاحج محكـػ بشطاـ بيخكقخاشي محس

 
خبية السعاصخةالسبحث الثاني: اليداروية الغ  

 



يحىب ريتذارد كػمباف الى اف اليداركية تسثل قبل كل شيء نطخية السجتسع السالي  .1
خ كاف كانت التداؿ بعيجة عغ اف تكػف خدتقبل كالعبػر مغ احجىسا الى االكمجتسع الس

نطخية متكاممة. كاليداركية بجكرىا جعمت مغ نفديا فكخًا محقًا عمى االشالؽ ككدخت 
سفدعة كقصعت عالقتيا بالساركدية الميشيشية ككضعتيا في صف مشديات ىحه الحمقة ال

التاريخ االيجيػلػجية متصمعة مغ ذلظ الى اف تجعل مغ نفديا تعبيخًا عغ الرخاعات 
 الجارية في الػقت الحاضخ.

ىي تمظ الذخيحة مغ مغ الحخية الثػرية التي تقجـ اك تشدع الى  السقرؾد باليداروية: .2
لمساركدية الميشيشية بػصفيا نطخية الحخكة العسالية كتصػرىا. مسا  تقجيع بجيل جحرؼ 

 االشتخاكيةيعشي ضخكرة استبعاد كل محاكالت اعادة التججيج الشطخؼ الستأتية مغ 
الجيسقخاشية التي تبجك غيخ ثػرية فال تدتيجؼ قمب السجتسع الخأسسالي في الحاؿ 

سعارضة كالتججيج الذيػعييغ المحاف كبذكل كمي, كسا انو يعشي ايزا ضخكرة استبعاد ال
ال يقجماف بجياًل كانسا يقتخحاف العػدة الى السرادر الميشيشية كالثػرية الذيػعية اك 

 تججيجىا 
اف اليداركية تسثل نقجاً اك مسارسة نطخية في آف  مزسؾن السذخوع الفكخي اليداروي: .3

 كاحج

ككفقًا ليحا الشقج سيبجك لمساركدية بيجؼ نقزيا بػصفيا نطخية ثػرية,  نقج فيي-أ
ماركذ في حجكد معيشة بػصفو مشطخ الثػرة البخجػازية كسا ستبجك الشطخية الميشيشية 
الخاصة بالتشطيع كمفيػميا الخاص بالثػرة بػصفيا اسمػبًا في االستيالء عمى الدمصة 

 مغ االعمى كمصبػعة كميا بصابع الفكخ البخجػازؼ.
ية بػصفيا مسارسة ثػرية في كل مكاف يكدخ ؼيو تبجك اليدارك مسارسة اما كػنيا -ب

الرخاع الصبقي االشار الحؼ تؿيسة التشطيسات التقميجية ليتجو ىحا الرخاع في كل مكاف 
 في الػقت نفدو ضج الشطاـ كالؿيادات العسالية معًا.

يكػف في ىحه الحالة مغ االضصخابات الفطة الى احتالؿ  اسمؾب السسارسة-ج
يع عمى مدتػػ الػرشة كالسرشع كالسذخكع كلكغ خارج األشخ السرانع الى التشط

 الشقابية كالدياسية التقميجية القائجة.
كل  بإلغاءايجيػلػجية ججيجة كانسا  باقتخاحيتعمق االمخ باليداركية  ال كؾنيا نغخية:-د

االيجيػلػجيات الف الشذاط الشسػذجي لمثػرييغ يتسثل بسسارسة االحتجاج كتشديقو 



صابع الشطامي عميو كما ييع الثػرييغ ىػ تحزيخ نطخية خاصة بسسارساتيع كاخفاء ال
الخاصة دكف اف يكػف التحميل في اية لحطة جامجاً كمثبتاً عشج مخحمة تاريخية محجكدة 

سيكػف عشجىا مجخد ايجيػلػجية. اما كسائل تحقيق السجتسع االشتخاكي فمغ تكػف  ألنو
ه عغ التشطيع. فالشذاط الثػرؼ سيخمق اشكالو مثبتة بذكل مدبق كسا انو ستكػف بعيج

الخاصة مغ الرخاعات بقجر ما يتع االنتقاؿ مغ مخحمة تاريخية الى مخحمة تاريخية 
يكػف السجتسع االشتخاكي متسيد بالحكع الحاتي عمى مختمف  اعمى اؼ بقجر ما

 السدتػيات لتزسغ العسمية الثػرية مجسػع الرخعات السدتقمة.
كل  إلزالةالثػرة بالشدبة لميداركية صخاع دائع كعمى جسيع الجبيات  مفيؾم الثؾرة: .4

ظ لتتدع كػلػجي كااليجيػلػجي كالجشدي كبالتاكيج االقترادؼ كحلياشكاؿ االغتخاب الد
في مثل ىحه الحالة بذكل ممحػظ كىي ذات امتجادت زمشية و جبية الشزاؿ كيدداد عسق

ىػ االستيالء عمى كل الدمصات كانياء  كمكانية كاجتساعية كاسعة الف ىجفيا االعمى
 كل اشكاؿ االغتخاب.

 
  
 الباب الثالث 

 أطخوحات ججيجة في الفكخ الدياسي الغخبي السعاصخ
 

 الفرل االول
 العؾلسة البيئية الشغخية والعسمية لألطخوحات الفكخية الججيجة

 السبحث االول: البعج الشغخي لمعؾلسة
 

 :مفيؾم العؾلسةابخز سسات  .1
 داع دائخة تجاكلو كانتذاره بذكل مفخط ليربح اكثخ السفاـيع شيخة.أ. ات

ب. امتجاد حجكدة الجاللية كالغائية ناـيظ عغ حجكده الجغخاؼية لتحتػؼ كل مطاىخ الحياة    
 السعاصخة.

ج. استبصاف مقػلة الجاللية ك الغائية لجسمة دالالت كمقاصج السكػنات االخخػ في مشطػمة 
  السفاـيع السعاصخة



العػلسة عمى السدتػػ المغػؼ مرجر مغ عالع اك كػف كيعشي في حالة استخجامو  العؾلسة لغة: .2
 غمبة الصابع العالسي اك الكػني عمى الطػاىخ كالشذاشات الفكخية 

العػلسة تعشي االنتذار العالسي  التسييد بيؽ العؾلسة والعالسية والشغام العالسي او الجولي: .3
باالخخ كعجـ االستعباد اك لسعايذتو اك االنفتاح عميو كاالمتشاع عغ  القائع عمى عجـ االعتخاؼ

التفاعل معو ثقاؼيًا كاقتراديًا كاجتساعيًا كانكار خرػصيتو كاختخاقو كميًا لتصبيعو كالييسشة  
عميو كتكخيذ تبعيتو لالقػػ. العالسية: تعشي االنتذار العالسي القائع عمى االعتخاؼ باالخخ 

يذتو كاالنفتاح عميو كالتفاعل معو ثقاؼيًا كاقتراديًا كاجتساعيًا كقبػؿ كاالستعجاد لسعا
خرػصيتو كإحتخاميا كحسايتيا. كالعػلسة كالعالسية مع االقخار بسا بيشيسا مغ اختالفات 
تذتخكاف في الشياية في خاصية االنتذار العالسي كخاصية كشخكط كمقػـ اساسي ليا. لتكػف 

كالتجاكؿ عمى  الشذأةصمح الشطاـ العالسي الججيج الدابق في را. أما معالسية شخشاً مشصمقاً ليال
صمح العػلسة كالسخادؼ كالسعاصخ لو في السعشى كالجاللة ؼيعػد تاريخ ضيػره الى حجيث رم

كنتدتػف تذخشل بعج الحخب العالسية االكلى ثع كخره رزفمت ليبخر اشتخاؾ الػاليات الستحجة في 
الى تحػؿ العالقة بيغ القصبيغ. اما عمى  لإلشارةكاستخجامو كديشجخ الحخب العالسية الثانية 

في  مافػكػيا . كاستخجميا1939مدتػػ االكساط االكاديسية فقج استخجميا ركبخت باؾ في عاـ
نذيج نياية الحخب الباردة اك اية مخحمة  نياية التاريخ. كعمى حج قػلو ال 1989مقالتة الذييخة 

بل نياية التاريخ, اؼ الشقصة االخيخة مغ نذاط التصػر االيجيػلػجي مغ مخاحل ما بعج الحخب 
 لمبذخية كتعسيع الميبخالية الجيسقخاشية الغخبية كذكل مغ اشكاؿ ادارة السجتسعات البذخية.

كيبشي باحث غخبي اخخ فكخة االرتباط بيغ العػلسة كاالنتذار العالسي لمشطاـ الخاسسالي 
 انتذار راسسالية الدػؽ الحخة الى كل دكلة تقخيبًا في العالع.عشجما يقػؿ اف العػلسة تعشي 

احجًا تسامًا يخػ تػماس فخيجماف اف العػلسة كاالمبخيالية ليدتا شيئًا ك  العؾلسة واألمبخيالية: .4
ىي احتالؿ شعب اخخ كاجباره عمى االخح باالساليب االمبخيالية. اما  كفق رايوفاالمبخيالية 

رتظ الثقاؼية كاالقترادية عمى درجة مغ القػة كاتداع التاثيخ التحتاج العػلسة فيي اف تكػف قج
معيا الى احالؿ شعب اخخ لمتأثيخ في حياتو. بيشسا يخػ اخخكف اف االمبخيالية كالعػلسة في 
صػرتيسا الخاىشة متفقاف عمى استيجاؼ تحقيق االنتذار العالسي بالييسشة كالغاء ىػية االخخ 

 ا تختمفاف عمى كسائل تحقيق ذلظ االنتذار.كثقافتو كشخريتو لكشيس
  افتخاضات عؾلسة الشغام: .5

 )ا(عجـ كجػد الشطاـ الداعي لالنتذار العالسي في السجتسعات االخخػ. 



)ب(عػلسة كل اجداء الشطاـ الداعي لالنتذار العالسي النو في الشياية نطاـ كمي متكامل 
 كمختبط كمتفاعل. 

ـ الداعي لالنتذار العالسي لتحقيق ذلظ االنتذار كفي )ج(مذاركة كل قػػ كقجرات الشطا
 السقجمة الشسط االقترادؼ.

: بفعل شبيعة الشطاـ الخاسسالي الميبخالي كشطاـ محػره كمحخؾ نذاشاتو العؾلسة واالقتراد .6
كمشتيى اىجافو انو ىػ الدػؽ السحكػـ بقانػف العخض كالصمب كقػاعج السشافدة الحخة. فتكػف 

ة الية ضخكرة قرػػ النيا ستؤمغ لو فخصًا ججيجة لجشي السديج مغ االرباح مغ العػلسة بالشدب
خالؿ الحرػؿ عمى اسػاؽ تػفخ لو السػاد االكلية كااليجؼ العاممة الخخيرة كمشافح التدػيق 
كالبيع الجائسة كالستججدة. مسا يتصمب كحلظ كيقتزي كضع كل مقػمات القػة الدياسية كالثقاؼية 

ية في خجمة نذاشاتيا االقترادية كتػضيفيا شػعًا اك كخىًا كزخكرة الزمة لمجكؿ الخاسسال
اؼ نطاـ اخخ معاد كعػلسة اكبخ قجر مسكغ مغ مكػنات الشطاـ  إلزاحةكشخط اساسي 

 الخاسسالي. كالعسل عمى اقامة نطاـ عالسي ججيج ذك شبيعة راسسالية.
  العؾلسة األطار التاريخي: .7

 عػلسة بجات تتخمق كطاىخة مشح القخف الخامذ عذخ.)أ(ىشاؾ راؼ يحىب الى اف ال
بتجأت مشح مشترف القخف الثامغ عذخ كحتى اخخ ااؾ راؼ اخخ يحىب الى اف العػلسة )ب(كىش

 القخف العذخيغ. 
اقترادؼ كالتقشي عمى بخكز ضاىخة ججيجة  كجػد اؼ دليل العجـ )ج(راؼ ثالث يؤكج عمى 

 متسيدة تجعى العػلسة.
لى اف السخحمة السعاصخة لمعػلسة بجات مع نياية الحخب العالسية كاتفاؾية )د(يحىب اخخكف ا

الجات. كبالجسع بيغ األراء الدابقة يسكغ الدعع باف العػلسة الحجيثة كالسعاصخة عسمية مخادفة 
لالنتذار العالسي لمشطاـ الخأسسالي الميبخالي كانيا قج بجأت مشح كالدة ىحا الشطاـ في القخف 

 كمازالت مدتسخة لحج االف.الخامذ عذخ 
  ابعاد العؾلسة: .8

)أ(االقترادية: التدارع كالتكاثف السفخشيغ في معجالت التدايج االحتكارؼ لخأس الساؿ كتحخيخ 
 التجارة كرؤكس االمػاؿ مغ القيػد كخرخرة كل ما امكغ مغ السؤسدات الحكػمية.

مػمات كجعل الحجكد شفافة )ب(التقشية: التحدغ اليائل في كسائل االتراالت كتبادؿ السع
 كمانعة 



)ج(الدياسية: احالؿ االحادية القصبية محل الثشائية كالذخعية الجكلية محل الديادة الػششية 
 كاالنتذار الػاسع الفكار كمصالب الجيسقخاشية كحقػؽ االنداف.

 
 السبحث الثاني:البعج العسمي لمعؾلسة

 
لستحجة لفخض ؾيسيا كنساذجيا السختمفة في ليذ بججيج مدعى الػاليات ااألمخكة والعؾلسة:  .1

في الجامعة  1919الحياة كمحاكالت تخصيط العالع كفقاً ليا فقج اكضح ماكذ كيبخ في عاـ
االلسانية. كاكضح فخيجماف اف العػلسة تعشي مغ الشاحية العمسية كمشح انتياء الحخب الباردة 

ؿ عػلسة الثقافة كالسقجسات الثقاؼية نذخ نسػذج الخاسسالية االنجمػامخيكية في العالع مغ خال
 االمخيكية. كاف القػؿ بالتصابق بيغ األمخكة كالعػلسة في مخحمتيا الخاىشة تعشي:

)أ(اف العػلسة في مخحمتيا السعاصخة تقػـ عمى القجرة السددكجة الثقاؼية كاالقترادية عمى 
 التاثيخ في حياة االخخيغ.

ع األمخيكييغ الغالباف تعشي بحكع الػجة كالصاب)ب(اف العػلسة في مخحمتيا السعاصخة ك 
 العالع لكي يتبشى الشسػذج االمخيكي . وتػجي

ـ الػسائل  باستخجاـ)ج(التشفيح األمخيكي لمعػلسة يتع  الثقافة كاالقتراد اكثخ مسا يتع باستخجا
 العدكخية.

تتػلى تصبيق )د(الػاليات الستحجة حخيرة عمى االنفخاد بجكر القػة العطسى كالػحيجة التي 
 العػلسة.

 )ق(التصبيق األمخيكي لمعػلسة محكـػ بسشطػر كمي كشامل.
)ك(التصبيق األمخيكي لمعػلسة محكـػ بالقجرة األمخيكية: مشع اؼ دكلة اك مجسػعة دكؿ 
استخجاـ قػاىا لتغييخ الشطاـ الجكلي الخاىغ, كضساف استقخار الشطاـ الجكلي بسا يخجـ 

اء عمى االقتراد االمخيكي كأكبخ اقتراد في العالع, كالترجؼ السرالح األمخيكية, االبق
 الؼ تيجيج لمدياسات كالسرالح االمخيكية.

 مغاىخ العؾلسة السعاصخة وخرائريا الدياسية والثقافية: .2
 اقتخاف العػلسة باالنتذار كالييسشة العالسية لالىجاؼ األمخيكية.-1
 لمؿيع كالثقافة األمخيكية. اقتخاف العػلسة باالنتذار كالييسشة العالسية-2
 اقتخاف االبعاد الدياسية كالثقاؼية باالبعاد االقترمجية االمخيكية.-3



 التأثيخ ك االنعكاس الستبادؿ بيغ نتائج كمقجمات عسميات العػلسة االمخيكية.-4
 استخجاـ كل الػسائل لتشفيح سياسات العػلسة االمخيكية كتحقيق اىجافيا.-5
لسة االمخيكية بذخعية مشتدعة مغ القػػ ك السشطسات االقميسية ادارة نذاشات العػ -6

 كالجكلية.
: يخػ ركنج لػبخز رئيذ كزراء ىػلشجا األسبق باف اىع ىحه مالمح العؾلسة االمخيكية .3

  :السطاىخ ىي
 .)أ(االبتكار في مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت 

 .)ب(سيصخة الميبخالية الججيجة 
خاشية كتػأـ القتراد الدػؽ الحخ ليكػنا معًا استخاتيجية الريغة االمخيكية )ج(تقجيع الجيسق

لمشسػذج الخاس مالي الغخبي. لحلظ تقػـ الرػرة السعاصخة لمعػلسة ذات الصبيعة كاالىجاؼ 
االمخيكية عمى تفتيت البشى االقترادية كاالجتساعي كالثقاؼية كالدياسية لكل السجتسعات 

تيا مغ خالؿ نفي خرػصيتيا كالغاء كل ما يشزج عشيا مغ كاحتػائيا كاعادة ـيكم
ات ليديل بعج ذلظ اغخاؽ تمظ البشى في ذاتو كفخدية مجخدة مغ كل كالء ءباشات كانتساارت

الديصخة عمييا كالتحكع في  الخأسساليكمدؤكلية اجتساعية ؼيربح بسقجكر قػػ الدػؽ 
 ارادتيا كقجرتيا.

الدػؽ الخاسسالي الستعػلسة لمتخمز مغ الجكلة اك عمى تدعى قػػ  الجولة في عل العؾلسة: .4
االقل اضعافيا كتقييج سمصاتيا كتقميريا, كيعػد ذلظ الى اف ىحه القػػ بحاجة الى ازالة كل 
سمصة سيادية مدتقمة قادرة عمى مشع سياسات كاتخاذ قخارات تعخقل نذاشات راس الساؿ. 

 الػششية ىي:  اما شخيقة تعامل العػلسة االمخيكية مع الجكلة
اظ لػقت شػيل بأكضاعيا الجاخمية اك الخارجية إذا بقيت ف(اف اية دكلة اليسكشيا االحت1)

 .خارج نصاؽ عسل السبادغ االمخيكية
(اف تػافق اؼ دكلة مع الشطاـ العالسي الججيج مذخكط باعادة ـيكل بشائيا االقترادؼ 2)

 كالدياسي كاالجتساعي كالقانػني.
: اف اكؿ اشتخاشات كمختكدات قجرة الجكؿ عمى مؾاجية ضغؾط العؾلسةقجرة الجولة عمى  .5

مػاجية ضغػط العػلسة كاشتخاشاتيا كارغاماتيا لتغييخىا ليذ فقط األخح بالجيسقخاشية 
بسعشى السبادغ كالقػاعج كاآلليات كالسؤسدات الزامشة لسذاركة السػاششيغ في العسمية 

اك مبتكخة مغ ىحه الجيسقخاشية بسا يزسغ كيحقق الدياسية, بل كايزًا تبشي اشكاؿ معجلة 



مذاركة اجتساعية اكثخ فعالية كتأثيخًا في الذأف الدياسي بعج اف كلجت العػلسة تػلج دكاع 
 مدتججة لالخح بالجيسقخاشية كتعجيل ما ىػ قائع مشيا اك ابتكار اشكاؿ ججيجة ليا.

 
 الفرل الثاني

 التاريخأطخوحتا نياية عرخ االيجيؾلؾجية ونياية 
 

 السبحث االول
 أطخوحة نياية عرخ االيجيؾلؾجية

 
شاعت مقػلة نياية عرخ االيجيػلػجية عمى نصاؽ كاسع في الدشػات االخيخ كخرػصًا  .1

بعج انييار االتحاد الدػفيتي كتخجع ىحه السقػلة الى ماكذ كيبخ ليعتسجىا مغ بعجه كتاب 
 اخخكف.

حمة االيجيػلػجيا كمخحمة ماقبل االيجيػيػجيا يسيد السفكخ العخبي عبجهللا العخكؼ بيغ مخ  .2
(. الحؼ لع يعخؼ 18كيخػ انو ال يرح اف نعدك ىحا السفيػـ الى كقت سابق عمى القخف)

الفكخ الدياسي ؼيو مفيػـ االيجيػلػجيا النو لع يكغ في حاجة اليو . كلع يتبمػر ىحا السفيـػ 
 اساسيا االجتساعي كاالقترادؼ. اال عمى يج ماركذ كأرجع ماركذ كل اشكاؿ التفكيخ الى

ىي نطاـ االفكار الستجاخمة كالستكاممة كالسعتقجات كالتقاليج كالسبادغ  تعخيف االيجيؾلؾجيا: .3
كاالساشيخ التي تؤمغ بيا جساعة اك مجتسع كتعكذ مرالحيا كاىتساماتيا االجتساعية 

 الػقت نفدو.كاالخالؾية كالجيشية كالدياسية كاالقترادية كالشطامية كتبخرىا في 
لع تطيخ االيجيػلػجيا نتيجة لمرجفة كال بفزل ىحه الذخرية اك تمظ  عيؾر االيجيؾلؾجيا: .4

كانسا ضيخت كتطيخ دائسًا تحت ضغع الحاجات الدياسية كاالجتساعية التي يصخحيا نسط 
جتساعية يتستع بالييسشة الدياسية كاالجتساعية التي يصخحيا نسط معيغ مغ العالقات اال

غ العالقات االجتساعية يتستع بالييسشة كبسداىسة الكثيخيغ كجيػدىع الستخاكسة. معيغ م
كتجج االيجيػلػجيا سبب كجػدىا كبذكل كمي في التكامل القائع بيشيا كبيغ الشطاـ الحؼ 
يفخزىا. كاف االيجيػلػجيا تتشػع برػرة شبيعية مغ نطاـ اجتساعي الى اخخ.كتتشػع بتشػع 

اـ االجتساعي كأف يكػف نذاشًا اقتراديًا اك اجتساعيًا اك سياسيًا الشذاط الدائج في الشط
 كبيحا الذكل يرح الكالـ عغ ايجيػلػجيا اقترادية كاخخػ اجتساعية كثالثو سياسية.



السجتسعات الستجية نحػ الترشيع  االيجيؾلؾجيا ىي رديفىشاؾ اتجاه باالعتقاد باف  .5
دؼ كاالجتساعي كالدياسي مسا مشعيا مغ حل كالستدسة بعجـ االستقخار في نطاميا االقترا

عية فييا. كيخػ اصحاب السذكالت االساسية كاالمخ الحؼ يؤكجه كجػد الرخاعات االجتسا
( صػرة لسثل ىحه 20( كالعقػد االكلى مغ القخف )19في راسسالية القخف ) هىحا االتجا

 السجتسعات التي تعتقجكف تمعب دكرىا فييا.
شاعية الستصػرة التي تػفخت ليا امكانية حل السذكالت اف ضيػر السجتسعات الر .6

االجتساعية بفعل الخخاء السادؼ الحؼ كصمت اليو. كما تحقق مغ اندجاـ بيغ الصبقات 
كقج ركج ليحا  جتساعي كفقج االيجيػلػجيا سبب كجػدىا.حتى اختفت مبخرات الرخاع اال

 ماكذ فيبخ كرالف ىخنجكرؼ.
ت تتسيد بالعقالنية فيػ يخػ في كل ايجيػلػجيا حكسا ؾيسيًا ىخنجكرؼ يخػ اف ىحه السجتسعا .7

بيشسا العمع الحؼ يسثل جػىخ العقالنية التي تتسيد بيا السجتسعات الغخبية الحجيثة يقتزي 
ة عالية مغ جعات الرشاعية الحجيثة اف تحقق در استبعاد االيجيػلػجيا. كاستصاعت السجتس
 اع فانتفت حاجاتيا الى االيجيػلػجيا.الخفاة السادؼ لع تعج بعجىا تعخؼ الرخ 

الدابق قػبل بالخفس فقج اكج مػريذ ديفخجيو اف الطػاىخ االجتساعية تتستع بأىسية  هاالتجا .8
خاصة ليذ عغ شخيق كاقعيا السادؼ فقط كانسا كحلظ عغ شخيق االقكار التي تراغ 

 مغ حػليا.حػليا عغ شخيق  التساثالت الفكخية الجساعية كالسعتقجات التي تتصػر 
كذىب لػيذ التػسخ الى اف السجتسعات االندانية تسثل كميات تتكػف كحجتيا عغ شخيق 
نسػذج معيغ مغ التذكيالت السعقجة  التي تزع مػضع ثالث معصيات ىي: االقتراد 

 كالدياسة كااليجيػلػجيا . 
ية عرخ كيخػ جػرج شخابيذي اف بمجاف العالع الثالث تقجـ تكحيبًا ساشعًا الشخكحة نيا

العامل الخئيدي لمتحػالت االجتساعية كشكميا التاريخي لجخػليا في  ألنياااليجيػلػجيا 
 التاريخ.

كاكج ديفيج ادكارد اف نذاط االفخاد كالجساعات اك بذكل خاص قخارات الحكع  ىي نتائج 
 صػر ذىشية 

 لؾجيا:يجيؾ تأثيخ اال .9



تخكيده عمى الشاحية محافع ججيج يتسيد ب ه)أ(يخػ ناصيف يػسف حتى عغ اتجا
االيجيػلػجية ؼيذجد دائسًا عمى العالع الحخ كالتخاث الغخبي كالؿيع الجيسقخاشية كيقجـ تبخيخات 

 لدمػكية الدياسة الخارجية االمخيكية.
 بذكل عاـ دكف اف ىحا اف السرالح السادية الالدياسة )ب(يتجمى تأثيخ االيجيػلػجيا في 

كل الحؼ نعشيو ىػ اف ىحه السرالح  كإنسااية تػجج كانيا ليدت مػضػع حزػر كحس
الجفاع عشيا  تفديخىا كال السرالح كادراكيا كالتكتدب شابعاً ايجيػلػجياً فال يسكغ اف يتع فيع 

 اال عبخ معتقجات يتع التسدظ بيا عبخ ايجيػلػجيات يتع االنصالؽ مشيا كاالستشاد الييا.
كمتصمبات  مغ اجل تمسذ كاقع الدمػؾ,يشبغي رفعة غظاء )ج(اف كل االيجيػلػجيات ىي 

 السرمحة تتقجـ غالبًا اف لع نقل دائسا عمى متصمبات االيجيػلػجيا في الدمػؾ الدياسي.
لمجكؿ مؤكجيغ ىشا اف السخء يجج نفدو ممدمًا  الدمؾك الدياسي)د(كعغ اثخ االيجيػلػجية في 

ػجيا التي تتع عمى الجكاـ عبخىا دائسًا بتبخيخ نذاشو مسا يجعمو ممدمًا بالمجػء الى االيجيػل
 كعمى اساسيا.

 
 السبحث الثاني

 أطخوحة نياية التاريخ
 

يخػ فػكػياما كمؤيجكه عمى اف التصػر البذخؼ قج بمغ بالميبخالية الجيسقخاشية بسفيػميا  .1
العمساني السصبق في الغخب بكل ما يشصػؼ عميو ذلظ مغ تعجدية مجنية كديشية كاقتراد 

 الدػؽ الحخة.
عمغ فػكػياما اف الجيسقخاشية الميبخالية بسؤسداتيا االقترادية كالدياسية بجأت تدحف كا 

عمى بؿية اجداء العالع, تجؿ عمى ذلظ كتؤكجه االنترارات الستتالية التي حققتيا االيجيػلػجيا 
الجيسقخاشية الميبخالية عمى االيجيػلػجيات االخخػ كالسمكيات السصمقة كالفاشية كاخيخًا 

عية كاف انترار الجيسقخاشية الميبخالية يذكل السخحمة الشيائية في التصػر العقائجؼ الذيػ 
 لمجشذ البذخؼ مسا يجعميا تسثل عشجه نياية التاريخ.

بسختمف  الفاشية :يخػ فػكػياما اف الجيسقخاشية الميبخالية قج كاجيت تحجييغ رئيدييغ  ىسا .2
ثانية بسثابة االنترار عمى الفاشية كنياية كقج كانت الحخب العالسية ال الذيؾعيةاشكاليا ك



الحخب الباردة انترار عمى الذيػعية . كيتختب عمى ىحيغ االنتراريغ نيػض الجيسقخاشية 
 الميبخالية بػصفيا المحطة السصمقة التي انترخ فييا العقل الشيائي .

جيسقخاشية كيعتقج فػكػياما كحلظ بانو اذا ما كججت االيجيػلػجيات التي اصصجمت بيا ال
الميبخالية لفتخة معيشة فسخجع ذلظ الى اف الجكؿ التي اعتسجتيا لع تكغ دكاًل ديسقخاشية ليبخالية 

 بالسعشى الجقيق لمكمسة.
 

 الفرل الثالث
 أطخوحتا ترادم الحزارات وسمظة السعخفة

 
 السبحث االول

 أطخوحة ترادم الحزارات
 

الحخب الباردة كلكشيا ستكػف اخخ ىي خميفة  الرخاعات الحزاريةاعمغ ىشتجتػف اف  .1
بعج االتحاد الدػفيتي سػؼ  مخاحل تصػر الرخاعات في العالع السعاصخ كاف العالع ما

 يكػف عالسًا مغ السخاكد الحزارية السترارعة.
يخػ ىشتجتػف اف الرخعات قامت في الغخب بيغ السمػؾ كاالمخاء بعج  الرخاعات وانؾاعيا: .2

مع كالقػميات بعج الثػرة الفخندية كااليجيػلػجيات الذيػعية كالشازية معاىجة كيدتفاليا كبيغ اال
 كالجيسقخاشية الميبخالية في القخف العذخيشفاف السػاجية اليػـ ىي مػاجية بيغ الحزارات.

الغخبية االمخيكية ,االكربية الغخبية  :ىي نيةبثسا يحجد ىشتجتػف الحزارات الحزارات: .3
االسالمية, اليشجية,الدالؼية, االرثػذكدية, الالتيشية االمخيكية, ,الكػنفػشيػسية ,اليابانية, 

 االفخيؿية.
كػنفػشيػسيًا في شخيقة لمتكػف لسػازمة عالقات -اسالمياً  تخابظًا عدكخياً يخػ اف ىشاؾ  .4

القػة مع الغخب, كيجعػ الى تقػية التعاكف في العالع الغخبي كحجة ليذسل ايزاً اكربا الذخؾية 
 يشية لمحج مغ التػسع الفكخؼ االسالمي الكػنفػشيػسي.كامخيكا الالت

 : السأخح واالنتقاداتتعخضت األشخكحة لمكثيخ مغ  .5
)أ(فالحخكب الحؿيؿية كليدت الخيالية جخت عادة في داخل الكتمة الحزارية الػاحج كليذ 

 بيغ كتمتيغ حزاريتيغ مترارعتيغ.



لػ كاف ذلظ لكاف تقجيع االسمحة  )ب(مبيعات االسمحة لع تكغ بأسع الشزاؿ الحزارؼ لكشو
 يتع بصخيقة مجانية كرمدية كىػ امخ ابعج مايكػف عميو الحاؿ اليػـ.

)ج(الحخكب االصمية كالجكلية داخل الحزارة الػاحجة كاقتتاؿ االشقاء داخل الجيغ الػاحج 
كقائع تشدف تحميل ىشتجتػف مغ اساسو. كبخرػص االسالـ فانو يقػـ عمى كتل ثقاؼية 

ة ككحا الحاؿ مع الكػنفػشيػسية. كسا يسكغ دحزيا بالحزارة االفخيؿية. كاالمخ متشػع
 يرح كحلظ بالشدبة المخيكا الالتيشية.

 
 السبحث الثاني

 أطخوحة سمظة السعخفة
 

ـ الفيغ تػفمخ أشخكحو فكخية ججيجة عغ  .1 الجحرية في العالع كاثخىا عمى  التحؾالت انعكاسيقج
. كتفيج ىحه القؾة والثخوة الى السعخفة نتقاؿ مرجرىا مغكاثخىا في ا الدمظة الدياسية

االشخكحة باف السعخفة نفديا لع تعج ىي السرجر الػحيج لمدمصة الدياسية فحدب بل انيا 
 اصبحت اىع مقػمات القػة كالثخكة.

مشح عقج التدعيشيات يذيج العالع ثالث متغيخات قمبت اشكاؿ كجػاىخ السشطػمة الفكخية  .2
بػ)ثؾرة السعمؾمات واالتراالت وسقؾط الذسؾلية الدياسية والتعجيل ثمت التقميجية تس

 السزظخد لمعالؼ(.
ثػرة السعمػمات كاالتراالت: كانت االيجيػلػجية في الساضي عشػاف  )أ(الستغيخ االول:

لكل ماىػ سياسي الجكلة القػية معاداًل لمذكل االكسل كاالمثل لمتشطيع الدياسي. لكغ ثػرة 
كاالتراالت جعمت ذلظ جدء مغ ماضي الف ىحه الثػرة تخصت القػميات السعمػمات 

كدكليا كجعمت الحجكد كالديادة مػضع عجد كتخط بفعل الفاكذ كاالنتخنيت كاشباؽ البث 
 باالضافة الى الذخكات كالسؤسدات العالسية.

ات اذا كانت الحخب العالسية االكلى انترار مبجأ القػمي )ب(سقؾط الذسؾلية الدياسية:
ككانت الساركدية الميشيشية الفاعمية الػحيجة التي قفدت عمى ىحا السبجأ. كتذكل مخحمة مابعج 

نييار الفاشية االدياسية بريغتيا القػمية تبجأ بالحخب العالسية الثانية بجاية سقػط الذسػلية 
 كالشازية ثع تػاصل بأنييار تجخبة االتحاد الدػفيتي.



التأثيخات الدمبية التي عانى مشيا مبجأ الديادة ادػ الى بدكغ  )ج(التجويل السزظخد لمعالؼ:
عرخ التشطيسات الجكلية بقػة تدببت جسيعيا في ضيػر مفاـيع حالة التجكيل السزصخد 
كادػ الى ضيػر مفيػـ الجساعة الجكلية بجياًل لمجساعة القػمية كمفيػـ الديادة العالسية 

العالسي بجياًل لمسػاشغ االقميسي كمفيػـ الحخب بجياًل لمديادة الػششية كمفيػـ السػاشغ 
 التكشػلػجيا بجياًل الى الحخب بالبشجؾية...الخ.

الشؾستؾلؾجيا وحؾار الثقافات  ادػ الى بخكز ضػاىخ سياسية كاجتساعية رئيدية مثل
 . والثقافة العالسية وحخب السعمؾمات والتحؾالت االقترادية

لمساضي اك محاكلة استعادة حاؿ سابق يتعحر  غيخ الدػؼ التػؽ  يعشي الشؾستؾلؾجيا: .1
الجساعية عمى التكيف مع مدتججاتو. كفي  استخداده نتيجة لعجـ قجرة الحات الفخدية كال

معشاىا الدياسي إشارة الى العجد عغ التكيف مع مدتججات العرخ كعجـ استيعابيا مغ 
الخفس لغ يؤدؼ الى ناحية كرفس ىحه السدتججات مغ ناحية اخخػ مع االقتشاع باف ىحا 

 مغ حيث تحقيق الستػقعات  نتيجة ايجابية
لكل ثقافة فكخة محػرية في السرخية)الخمػد(  حؾار الثقافات وتذكيل ثقافة عالسية: .2

االغخيق كالريغ كاليشج القجيسة )فكخة االندجاـ مع الصبيعة( عغ السدمسيغ )فكخة الشز( 
 الغخب الحجيث)فكخة العقل(.

سعاصخ شيجت تجاكز كالتجاخل كفق اسمػبيغ ىسا اسمػب الغمبة مغ كثقافات العالع ال
الغالب الى السغمػب كاسمػب الدخياف الحزارؼ مغ السغمػب الى الغالب. كتؤكج الحقائق 
اف حػار الثقافات ىػ حػار مدتسخ كمتػاصل ضسغ سياقات تؤدؼ الى تذكيل ثقافة عالسية 

 تكشػلػجيا.سخيعة االنتذار ككاضحة التاثيخ ىي ثقافة ال
: الشسػ السعاصخ لػضيفة الجاسػسية ىي جاسػسية حخب السعمؾمات وتحؾالت االقتراد .3

السعمػمات كالذخكات الخاصة كنجرة اك كفخة السعمػمات فسغ يستمظ السعمػمات يكػف سيجًا 
كاقتراديًا ككحلظ عدكخيًا الف السعمػمات ىي الصخيق الى الثخكة كمغ يديصخ عمى الثخكة 

النو فادر عمى اف يذكل العقػؿ  كل شيء بسا في ذلظ الدبصة الدياسية يديصخ عمى
مغ كيحجد الدمػؾ. كالذخعية اصبحت اليػـ مخىػنو بالسعخفة كالسعمػمة كتغييخ مفيػـ اال

 السفرمة عغ االشخاص كاالشياء.  متالؾ السعخفةالتغييخ ليتغيخ ليربح يتػافخ ب



   الذاممة. كالتقديع الججيج لمعالع معياره السعمػمة  حقػؽ نداف تصػر الى الكمفيػـ حقػؽ اال    
كمغ يستمظ صشاعتيا كيحتكخ تقشيتيا تقديع قائع عمى مغ يعمع كمغ ال يعمع كسيكػف مغ اليعمع 
 خاضعًا لسغ يعمع كالتقديع السقبل ليذ بأيجيػلػجي كانسا قائع عمى اسذ معخؼية اكاًل كاخيخًا. 
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ب             عن الكتا االعزاء:  الملزمة ال تغني لوحدهامالحظة لطلبتنا    
 

 

 

 



 


