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  فيصل غازى مناحى بن زريبه العتبيى  اســم الباحـث

مفهوم الحريات المدنية فى الفكر السياسى العربى   بحثعـنـوان ال
  الحديث

  طنطا  جـامـعــــة
  اآلداب  كـلـيـــــة
  الفلسفة  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

مناقشة مسألة الحرية وأهميتها لدى الفالسفة بدء من البحث فى أصل 
امنديس وعالقتها لدى هيراقليطس وغيرهم، وتطور الوجود لدى طاليس وبار

االهتمام بالحرية مع التطور الفلسفى بحيث أفرزت دالالت وتفسيرات ومهام 
كثير فاقت المئتين كما سجلها مؤرخو الفكر، أدى تزايد االهتمام إلى بلورة 

. العديد من اإلشكاليات البحثية ذات الصلة والتدرج من الحرية كإشكالية عامة
ى جانب محاولة الفكر اإلنسانى فى صورته الفلسفة والسياسية رصد إل

وتشخيص بناء القوة فى هذا المجتمع أو ذاك وعالقة ذلك بحدود الحرية 
  لمفهوم وممارسة
  منهج الدراسة

استندت الدراسة على المنهج الوصفى فى المقارنة بين اإلسالم والغرب 
م خطأ المنطلقات األساسية قسايم بما هو سياسى واجتماعى واقتصادى ورغ
  .للمقارنة إلى عدم القدرة على تحديد أوضاع العالقة
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  استنتاجات الدراسة
أن القاسم المشترك بين معظم المفكرين فى تحديد مفهوم الحرية  -١

  .يتمثل فى أنها تعنى رفع الظلم عن الناس
وإذا كان مهمة النظام السياسى، تحقيق الحرية المسئولة فإن هذه  -٢

ت ساهمت فى ذاتها وفى كثير من فترات التاريخ على الحكوما
اإلخالل بهذه النظم وتحولت من كونها راعية للنظام وساهرة على 
تطبيق القانون بصورة سليمة إلى متسلطة ومنقوصة من حرية 

 .األفراد

أن النظم السياسية الغربية قد تطورت فى العصر الحديث، وظهرت  -٣
يب الياسية التى تكفل أسباب الحياة منها نظم تدعى أنها أفضل األسال

المدنية المعاصرة فى أحسن صورها وهى المتمثلة فى النظم 
 .البرلمانية الحديثة

من حيث مدى تحقيق الحرية االقتصادية تشكلت السياسية األوربية  -٤
وفقا لهذا النظام البرلمانى الذى رافقه دخول أوربا فى النظام 

 .الرأسمالى اقتصاديا

 فكرية لها مبادئها التى ناضلت من أجلها، وكان فى ظهور تيارات -٥
مقدمة هذه المبادئ تحرير الوطن، وإجالء االحتالل وقيام حكومات 
وطنية وتحقيق أسس ومتطلبات الحياة المدنية وصوال لتحقيق 

التيار الدينى، والتيار : النهضة، وكان من أبرز هذه التيارات
  .الليبرالى، والتيار التقدمى

  
  


