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ٌختار المتر ّشح أحد المواضٌع التالٌة
األول:
الموضـوع ّ
ّ
قٌل "إنّ واقع العولمة الٌوم إٌذان بنهاٌة الغٌرٌة" .حلل هذا اإلقرار مبٌّنا مدى وجاهته.
الموضوع الثاني:
ّ
هل فً تحقٌق أوفر قدر من الرّ فاه ما ٌضمن أوفر حظ من السعادة؟
الموضوع الثالث :تحلٌل نصّ
ُ
ُ
خول ألغلبٌة شعب ما أن تقرّ ر ما ترٌد فً
"إ ّنً أجدها قاعدة آثمة وجائرة تلك التً ت ّ
شإون الحكم ،مع أ ّننً ممّن ٌعتقدون أنّ جمٌع السّ لطات تنبع من إرادة األغلبٌة .فهل أكون بذلك
متناقضا؟ ٌوجد قانون عا ّم لم تنفرد بتشرٌعه أغلبٌّة هذا ال ّشعب أو ذاك وال ح ّتى بتب ّنٌه ،وإ ّنما
ّ
الحق بالنسبة إلى ك ّل
شرّ عته أغلبٌة البشر .وأقصد بذلك قانون العدالة .فالعدالة ترسم حدود
شعب ،بحٌث ٌصٌر مث ُل ك ّل أمّة ك َم َثل هٌئة تنوب عن المجتمع الكونًّ وتسهر على تطبٌق
ّ
الممثلة للمجتمع ّقوة المجتمع نفسه الذي
العدالة بما هً قانونها .فهل ٌنبغً أن تفوق ّقوة الهٌئة
ّ
ُ
فضت الخضوع لقانون جائر أنً ما أنكرت مطلقا ّ
حق
تطبّق علٌه القوانٌن؟ حسبً إذا ما َر
ّ
ّ
األغلبٌة فً القٌادة؛ بل ك ّل ما فعلته أننً جعلت سٌادة الشعب تحتكم إلى سٌادة الجنس البشري
( )...وهل تزٌد األغلبٌة فً مجموعها عن كونها فردا له آراء وله على األكثر مصالح
متعارضة مع فرد آخر ندعوه األقلٌّة؟ لكن إذا قبلتم القول إ ّنه ٌمكن لرجل واحد أن ٌُسرف فً
استعمال ّقوته المطلقة ضدّ خصومه؛ ،فلم ال تقبلون بهذا الحُكم فٌما ٌتعلّق باألغلبٌة؟ وهل ٌُغٌّر
تك ّتل الرجال من حقٌقة سجٌّتهم؟ أتراهم ٌكونون أكثر تحمّال للصّعاب بزٌادة ّقوتهم؟ هذا أمر ال
ٌمكننً تصدٌقه؛ فإذا كنت ال أرضى أن تكون ألحد مثلً الٌد الطولى على ك ّل شًء ،فلن أقبل
أبدا أن تكون ٌد األغلبٌة على ك ّل شًء أطول".
دي توكفٌل – فً الدٌمقراطٌة فً أمرٌكا.

حلّل النصّ فً صٌغة مقال فلسفًّ مستعٌنا باألسئلة ال ّتالٌة:
 كٌف تفهم شبهة التناقض التً أشار إلٌها الكاتب فً مطلع النصّ ؟ أٌّة عالقة ٌُقٌمها الكاتب بٌن العدالة والسٌادة؟؟ هل فً نقد حكم األغلبٌة إنكار للدٌمقراطٌة؟ -أال ٌُعدّ خضوع المجتمع لقانون كونًّ خرقا لسٌادته؟

األول:
الموضوع ّ
ّ
قٌل "إنّ واقع العولمة الٌوم إٌذان بنهاٌة الغٌرٌة" .حلل هذا اإلقرار مبٌّنا مدى وجاهته.
التم ّشٌات المنهجٌة
االنطالق من النظر فً دواعً طرح
المشكل التً ٌمكن التمٌٌز فً
إطارها بٌن ما ٌ ّتصل منها بالجانب
النظري وما ٌ ّتصل منها بالجانب
العملً (واقع العولمة وأثره فً
تصورنا للذات وللغٌر).
ّ
صٌاغة اإلشكالٌة بالكشف عن
المفارقات واالحراجات النظرٌة
والعملٌة المرتبطة بالموقف الوارد فً
نصّ القول وتنزٌلها فً اإلطار
اإلشكالً المناسب ،انطالقا من
مساءلة أه ّم المفاهٌم والعالقات القائمة
بٌنها.

االهتمام بالمفاهٌم األساسٌة وتحدٌدها
سٌاقٌا فً تالإم مع اإلطار اإلشكالً
للموضوع (مفهوم العولمة ومفهوم
الغٌرٌة).

كٌفٌة تناول المفاهٌم ٌعكس وضوح
المقاربة التً تقود وجهة التحلٌل ،من
خالل اختٌار الدالالت المناسبة فً
إطار رإٌة منسجمة (الحرص على
حضور فكرة ناظمة تربط بٌن
مستوٌات التحلٌل).

اإلنجاز
المقدّمة
التمهٌد :اإلشارة إلى التعارض بٌن اعتبار العولمة
أمال لإلنسان وبٌن اعتبارها محنة جدٌدة ،أو
االنطالق من التو ّتر بٌن ما انتظره اإلنسان من
العولمة فً عالقتها بالغٌرٌة وبٌن ما ٌهدّد الغٌرٌة فً
ظ ّل هٌمنة العولمة.
طرح اإلشكالٌة :على أيّ نحو ٌمكن اإلقرار بؤنّ
العولمة الٌوم ُتإ ّشر على أفول الغٌرٌة؟ وهل
ٌستوجب إنقاذ الغٌرٌة إلغاء العولمة أم أنسنتها فً
إطار مشروع كونً بدٌل؟
أو
ماذا ّ
ٌمثل واقع العولمة الٌوم بالنسبة للغٌرٌة؟ هل ٌعدّ
فضاء تح ّققها أم مجال إعالن انتفائها؟ وإذا سلّمنا
بانتفائها فهل ٌعنً ذلك أنّ الغٌرٌة محكومة ضرورة
بهذا المآل ،أم علٌنا أن نبحث عن أفق جدٌد للتفكٌر
فً اإلنسانً بعٌدا عن الكلٌّات المزعومة؟
الجوهر
 .1التحلٌل
لحظة أولى :مبرّ رات اإلقرار بؤنّ واقع
العولمة إٌذان بنهاٌة الغٌرٌة.
أ .تحدٌد داللة العولمة:
 تحدٌد العولمة عبر التمٌٌز بٌن
ما تدّ عٌه من تطلّع إللغاء
المسافات والحواجز بٌن
الشعوب فً ا ّتجاه تحوٌل العالم
إلى فضاء حرّ لتبادل المنتجات
المادّ ٌة والرمزٌة وما ٌكشفه
راهن العولمة من نزعة سلطوٌّة
تجسّد سعً األقوى إلى تحوٌل
خصوصٌته إلى نموذج ٌجسّد
كونٌّة مزعومة باعتبارها مثال
أعلى.
 تحدٌد داللة العولمة عبر التمٌٌز
بٌن السج ّل االقتصادي السٌاسً
الذي ّ
تتنزل ضمنه ظاهرة
العولمة والسج ّل الفلسفً
االٌتٌقً الذي ّ
ٌتنزل ضمنه
الكونًّ .

ب .واقع العولمة الٌوم:
 فً المجال االقتصادي :تكرٌس
منطق اقتصاد السوق وهٌمنة
الشركات العابرة للقارّ ات
ونهب ثروات الشعوب وإثقال
كاهلها بالدٌون.
 فً المجال السٌاسً :التح ّكم فً
مصٌر العالم وخرق سٌادة
الحرص على تناول المفاهٌم بالنظر
الدول وتغذٌة الحروب.
فً مجاالت استخدامها لتج ّنب
 فً المجال الثقافً :نمذجة
التصورات االختزالٌة وااللمام
ّ
الثقافات المحلٌّة وإلغاء
بالمشكل فً كا ّفة أبعاده بهدف التعمّق
الخصوصٌات وإخضاعها
فً التحلٌل.
للنمط الثقافً المعولم.
 فً المجال اال ّتصالً :ا ّتساع
الفجوة الرقمٌّة وهٌمنة
ّ
وتؤزم التواصل
االفتراضً
رغم الثورة اال ّتصالٌة
والمعلوماتٌة.
استنتاج أنّ تحوٌل العالم إلى قرٌة كونٌة لٌس سوى
مظهر من مظاهر استعادة التح ّكم فً المصٌر
الفكري والعلمً والثقافً لإلنسانٌة فً زمن القبضة
التنوع
الواحدة ،بما ٌلغً ك ّل عالمة من عالمات ّ
والتعدّد واالختالف.
النظر فً أثر واقع العولمة على مآل لحظة ثانٌة:
ّ
المفهوم الرئٌسً المتمثل فً الغٌرٌة .مظاهر نهاٌة الغٌرٌة فً ظ ّل العولمة.
 تحدٌد داللة الغٌرٌة باعتبارها تفٌد المغاٌر
والمختلف إثباتا له واحتفاء به بما ٌإ ّكد
بالحق فً االختالف بما هو ّ
ّ
حق
االعتراف
كونًّ وضرورة تحمّل مسإولٌة الدفاع عنه.
 بٌان تمظهرات نهاٌة الغٌرٌة:
تحلٌل وجهة النظر الواردة فً نصّ
 على مستوى أنطولوجً :تنمٌط الوجود عبرالموضوع.
تسطٌح الوعً وتبضٌع الجسد واقصاء
الفرادة.
 على مستوى انتربولوجً :سٌادة المركزٌةالثقافٌة واالثنٌة وما تفضً إلٌه من إلغاء
للتنوع واالختالف ونفً
للتعدّد ومن إدانة ّ
للخصوصٌات وطمس للهوٌّات.
 على مستوى إٌتٌقً :تغذٌة النزعة الفردانٌةوتحوٌل اللّقاء باآلخر إلى مناسبة لممارسة
الهٌمنة وافتعال الصراعات العرقٌة والطائفٌة
والمذهبٌة.
استنتاج أنّ العولمة لحظة ُتنهً الغٌرٌة ،تنتهً إلى

تهدٌد اإلنسانً فً مختلف أبعاده.
النقاش:
المكاسب
التؤكٌد على دور الفلسفة فً تشخٌص أمراض الواقعوضرورة كشف األقنعة عن السلطوي بما هو مصدر
وتنوعه.
اغتراب اإلنسانً فً تفرّ ده ّ
تقٌٌم الموقف الوارد فً نصّ
الموضوع ،والنظر فً مدى وجاهته -فضح األوهام والمغالطات التً رافقت نشؤة العولمة.
استنادا إلى التعلٌمة المصاحبة للقول - :تؤصٌل فكرة مقاومة العولمة إنقاذا لإلنسانً
وانتصارا للكونًّ وإعالء لشؤن الغٌرٌة.
ما ٌمكن تقدٌمه من حجج تدعمّ
اإلقرار بؤنّ مصٌر الغٌرٌة رهٌن التثاقف واللقاءالموقف على المستوٌٌن النظري
الندّ ي والمثمر.
والعملً:
الحدود:
ما ٌمكن تقدٌمه من حجج تبٌّن العولمة لٌست إٌذانا بنهاٌة الغٌرٌة فحسب بل هًمحدودٌة الموقف أو تهافته.
إعالن موتها أو هً إعالن عن والدة غٌرٌات قاتلة.
مكون بنٌوي للعولمة
تهدٌد الغٌرٌة هو باألساس ّولٌس أمرا طارئا فٌها.
 تنامً ظاهرة مقاومة العولمة ٌكشف عن حدودقدرتها على إنهاء الغٌرٌة.
مواجهة العولمة تقتضً التفكٌر فً شروط أنسنةالعولمة بدل عولمة اإلنسان أو التشرٌع لعولمة
مضادّ ة قادرة على مواجهة العولمة السائدة.
الموضوع الثاني:
هل فً تحقٌق أوفر قدر من الرّ فاه ما ٌضمن أوفر ّ
حظ من السعادة؟
التم ّشٌات المنهجٌة

اإلنجاز

المقدّمة
التمهٌد :اإلشارة إلى ما انتهت إلٌه الحضارة الراهنة
تحدٌد المجال الذي ّ
من تو ّتر بٌن واقع ٌغلب علٌه توجّ ه براغماتً مادّ ي
ٌتنزل فٌه
الموضوعٌ :تعلّق األمر بالتساإل عن ورهان إنسانً ٌسعى إلى مقاربة إٌتٌقٌة لمطلب
السعادة.
عالقة الرّ فاه بالسعادة.
طبٌعة السإال :النظر فً عالقة بٌن صٌاغة اإلشكالٌة :ما طبٌعة العالقة بٌن تحقٌق أوفر
قدر من الرّ فاه وتحقٌق أقصى قدر من السعادة؟ هل
حدّ ٌن أو مفهومٌن.
هً عالقة تناسب ضرورٌة أم عالقة عرضٌة ،ال
ٌكون فً إطارها تو ّفر الرّ فاه شرطا كافٌا لتحقٌق
طرح المشكل بالتساإل عن طبٌعة
السعادة؟
العالقة بٌن الحدّ ٌن :تو ّفر الرفاه
الجوهر
وتح ّقق السعادة.
لحظة أولى :بٌان مبرّ رات القول بالتناسب بٌن الرّ فاه
والسعادة:
أ .تحدٌد داللة السعادة بما هً متعة حسّ ٌة تكمن
ّ
الملذات وتج ّنب اآلالم
فً جلب قدر أكبر من
االهتمام بتحدٌد داللة المفاهٌم
األساسٌة سٌاقٌا فً تالإم مع اإلطار
والعناء.
اإلشكالً للسإال (السعادة والرفاه).
 تحدٌد داللة الرّ فاه بما هو وفرة اإلمكانٌاتالمادّ ٌة والوسائل التكنولوجٌة الكفٌلة بضمان

الراحة ورغد العٌش.
تصور
 بٌان أنّ إقرار هذا التناسب ٌقوم علىالكشف عن داللة السعادة التً تستقٌم
ّ
كمًّ للسعادة.
فً إطار الموقف ،موضوع السإال.
ّ
ب .بٌان تجلٌات التناسب بٌن الرفاه والسعادة:
 القدر الها ّم من الرفاه المادّ ي الذي تح ّقق فًالمجتمعات المعاصرة قلّص بإس اإلنسانٌة
وو ّفر لها ظروف حٌاة أفضل وشروط إشباع
قدر أكبر من الحاجات والرغبات وضاعف
حظوظ تحقٌق البشر لمطلب السعادة.
تطور منظومة الرخاء وا ّتساع مجالها بما
بٌان مبرّ رات اإلقرار بهذا التناسب
ّ
جعل اإلنسان ٌتجاوز الضرورٌات نحو قدر
بٌن تو ّفر الرفاه وتح ّقق السعادة.
أكبر من الكمالٌات والرّ فاه.
 سٌادة نمط وجود ٌثمّن ك ّل القٌم المادّ ٌةوٌجعلها شرطا ضرورٌا لتحصٌل السعادة،
على المستوى السٌاسً واالقتصادي...
ج .استتباعات القول بالتناسب بٌن الرفاه
والسعادة.
 تب ّنً الذوات المعاصرة لنمط عٌش ومنظومةالنظر فً استتباعات هذا الموقف
نظرٌا وعملٌا ،تمهٌدا لتجاوزه.
قٌم تربط تح ّقق السعادة بتو ّفر الرفاه.
 تكرٌس منطق التملّك عل حساب منطقالكٌنونة.
 تجاوز صورة السعادة كمثل أعلى أخالقًواعتبارها واقعة قابلة للقٌس وفق عناصر مادّ ٌة.
لحظة ثانٌة:
أوجه االعتراض على الموقف الذي االعتراض على اعتبار الرّ فاه المادّ ي شرطا كافٌا
ٌتساءل عنه الموضوع.
لتحقٌق سعادة البشر:
التصور البدٌل :انطالقا من
تقدٌم
 تجاوز اختزال داللة السعادة فً المتعةّ
الحسّ ٌة والنظر إلٌها بما هً مثل أعلى إٌتٌقً
إعادة النظر فً مفهوم السعادة.
ّ
قوامه التوازن النفسً واالنسجام الوجودي
وقٌمة معنوٌّة ال تقبل التكمٌم.
 اقتصار الرفاه على بعد واحد من أبعادالتجربة اإلنسانٌة فً حٌن تتعلّق السعادة
باإلنسان فً كلٌّته.
 ما تح ّقق من رفاه ومتع مادّ ٌة ال ٌخفً ماٌعٌشه اإلنسان من خٌبة وكدر وشقاء
ضاعف اغترابه وزاد أزمة الحضارة والقٌم
الراهنة حدّ ة وتو ّترا.
 نسبٌة القول بؤنّ الرفاه ٌضمن السعادة ،إذ قدٌُفضً أوفر قدر من الرفاه إلى أدنى ّ
حظ من
السعادة.
 ترتبط السعادة بالفضٌلة فً حٌن ٌقوم الرفاهفً استقالل عن األخالق.
 -الرّ فاه المادّ ي حكر على المجتمعات

الصناعٌة والرأسمالٌة المعاصرة والتً من
الوهم أن نعدّ ها مجتمعات سعٌدة ح ّقا ،فحٌثما
تتراكم أسباب الرفاه والوفرة والثراء فً
قطب ،تتعاظم أسباب الٌؤس واأللم والفقر فً
غٌره.
لحظة ثالثة:
 تعدّد سبل تحقٌق السعادة بحسب تعدّدالمقاربات الفلسفٌة والسوسٌولوجٌة
والبسٌكولوجٌة واإلٌتٌقٌة.
 الرّ فاه المزعوم وما ٌرافقه من زخم متعّ
ولذات لٌس إالّ قناعا ٌحجب سلطة رأس
المال وما تضمره العولمة من نزوع إلى
الهٌمنة والتح ّكم واالستغالل.
 ال تكتمل سعادة اإلنسان إالّ بتجذٌره فًكٌنونته ال فً ملكٌته.
الموضوع الثالث :تحلٌل نصّ (دي توكفٌل)
اإلنجاز
التم ّشٌات المنهجٌة
المقدّمة
التمهٌد :االنطالق من ربط مسؤلة الدٌمقراطٌة بحكم
التمهٌد :الكشف عن دواعً طرح
األغلبٌة وما ٌمكن أن ٌُثٌره من جدال حول مسؤلة
المشكل وبٌان قٌمته الفلسفٌة.
ّ
حقوق األفراد وحرّ ٌاتهم أو حقوق األقلٌات داخل
المجتمع.
طرح اإلشكالٌة :الكشف عن مواطن طرح اإلشكالٌة :على أيّ معنى ٌحمل حكم األغلبٌة
ح ّتى ٌكون مح ّل اعتراض؟ وما مدى وجاهة هذا
اإلشكال واإلحراجات العملٌة
ّ
االعتراض؟ وهل ٌمكن أن ٌفضً ذلك إلى التخلً
والنظرٌة التً ٌثٌرها الكاتب ،فً
عن الدٌمقراطٌة باعتبارها نظام حكم؟
صٌغة تساإلٌة انطالقا من تحدٌد
أو
السإال المركزي الذي ٌجٌب عنه
كٌف ٌمكن أن تكون قاعدة األغلبٌة قانونا جائرا؟
النصّ .
وهل من سبٌل إلى التوفٌق بٌن قاعدة األغلبٌة وقانون
العدالة؟ وهل ٌفضً بنا نقد هذه القاعدة إلى الٌؤس من
تحقٌق التوازن بٌن السٌادة والمواطنة؟
الجوهر
التحلٌل
ّ
الخطة المعتمدة فً التحلٌل تؤخذ بعٌن لحظة أولى :تحلٌل األطروحة المستبعدة التً تقرّ أنّ
ّ
الحق فً أن
االحتكام إلى قرار األغلبٌة ٌهبها مطلق
االعتبار منطق التفكٌر فً النصّ
تفعل ما تشاء.
والمسار الم ّتبع فً تناول المشكل
االشتغال على داللة الدٌمقراطٌة:
الذي ٌثٌره:
 بما هً حكم األغلبٌة الذي ٌضمن التعاٌشاالنطالق من الموقف الذي ٌتناولهمكونات المجتمع وٌضمن وحدة الدولة
الكاتب بالنقد :األطروحة المستبعدة.
بٌن ّ
ومناعتها.
 بما هً قبول ال مشروط بإرادة األغلبٌةالمقومات التً ٌتؤسّ س
الكشف عن
ّ

علٌها الموقف المستبعد بهدف بٌان
كٌفٌة تجاوزه.
توظٌف شبكة المفاهٌم الواردة فً
نصّ الموضوع واستدعاء المفاهٌم
المجاورة.

تحلٌل األطروحة :تتبّع مسار التفكٌر
الذي اعتمده الكاتب (إعادة بناء نظام
الحجاج).

ربط سٌادة األغلبٌة بمبدأ العدالة.

وبك ّل ما ٌتر ّتب علٌها من سلط.
 ادّ عاء أنّ قاعدة األغلبٌة تضمن لوحدها ك ّلمقاصد الدٌمقراطٌة السلٌمة.
 قاعدة األغلبٌة ٌُفضً إلى استبعاد العدالةواستبداد األغلبٌة.
لحظة ثانٌة:
تحلٌل أطروحة الكاتب القائلة بؤنّ بناء نظام سٌاسً
دٌمقراطً حقٌقً ٌجب أن تحتكم فٌه سٌادة الشعب
لقانون العدالة ال لقاعدة األغلبٌة فقط:
أ .وجاهة االعتراض على إضفاء اإلطالقٌة
على حكم األغلبٌة من خالل التؤكٌد على أنّ :
 حكم األغلبٌة ٌمكن اعتباره قاعدةجائرة أل ّنه ٌسمح لألغلبٌة أن تقرّ ر
ما ترٌد فً شإون الحكم ،دون
إنصاف أو عدل.
 القول بؤنّ جمٌع السلطات تنبع منإرادة الشعب ٌجب أن ال ٌكون
مبرّ را ٌشرّ ع تسلّط األغلبٌة على
األقلٌّة ،إذ أنّ السلطات هاهنا لن
تنبع من الشعب بل من جزء منه.
 حكم األغلبٌة حٌن ٌتن ّكر لحقوقٌتحول إلى هٌمنة
األفراد وحرّ ٌاتهم
ّ
وٌُفرغ الدٌمقراطٌة من مضمونها
السٌاسً واألخالقً.
 حكم األغلبٌة ٌكفل لها ّحق القٌادة
وال ٌكفل لها ّ
حق االنفراد بالقرار فً
جمٌع شإون الحكم.
 انقالب األغلبٌة على إرادة عمومالشعب بخدمة مصالح فئوٌة ضٌّقة.
ب .الدٌمقراطٌة الحقٌقٌة فً تقدٌر الكاتب أن
تخضع سٌادة األغلبٌة لسٌادة النوع البشري
(مبدأ العدالة).
 تحلٌل المقصود من سٌادة قانونالنوع البشري:
 سٌادة القانون العام الذي ال تضعهاألغلبٌة االنتخابٌة وإ ّنما أغلبٌة
البشر ،وهو العدالة ومرجعها
التشرٌعات الكونٌّة للحقوق
والحرّ ٌات.
 وظٌفة هذه العدالة هً إرساء مبدأالمساواة فً الحقوق بٌن ك ّل األفراد
دون تمٌٌز بٌن أغلبٌة أو أقلٌّة عرقٌة
كانت أو سٌاسٌة أو أٌدٌولوجٌة...

 العدالة هً أداة مراقبة حكم األغلبٌةمن أجل حماٌة الحرّ ٌات الفردٌّة
المهدّدة بدكتاتورٌّة األغلبٌة.
مرحلة التقٌٌم:
رصد أه ّم المكاسب التً ٌمكن أننغنمها من طرح المشكل.
ما ٌتر ّتب عن تب ّنً وجهة نظرالكاتب من نتائج موجبة على
المستوٌٌن النظري والعملً.

 -تنسٌب الموقف وبٌان محدودٌته.

التقٌٌم
المكاسب
لٌست الدٌمقراطٌة ذلك المقدّ س الذي ٌعلو على ك ّلنقدّ
 حاجة السٌاسً إلى أساس إٌتٌقً (إقرار التالزم بٌنالدٌمقراطٌة والعدالة).
 جعل المعقولٌة السٌاسٌة تنفتح على أشكال جدٌدةللحكم لمزٌد خلق التوازن بٌن السٌادة والمواطنة
وجعل الدٌمقراطٌة أكثر دٌنامٌكٌة.
الحدود
إبراز حدود هذه األطروحة من خالل تنزٌلها ضمن
التصور اللٌبرالً للدٌمقراطٌة:
ّ
التظ ّنن على مفهوم العدالة الذي تشرّ عه أغلبٌة النوعاإلنسانً باعتباره مبدأ التارٌخٌا.
 إمكانٌة أن ٌإول خضوع المجتمع إلى قانون كونً،إلى فقدان سٌادته.
 اعتبار العدالة مبدأ تعدٌلٌا للصراع بٌن األغلبٌةواألقلٌّة.
ٌكمن الح ّل فً اختٌار الدٌمقراطٌة المر ّكبة ،حٌث العدوا وإ ّنما منافسا سٌاسٌا ٌكون
ٌكون المعارض ّ
وجوده مشروعا واحترام اختالفه واجبا.

