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 رقر  أهداف امل

تعريف الطالب بأهم املساهمات العربية في الفكر السياس ي عبر التاريخ، ثم اختراق )إن لم يكن تجاوز(  هدف مزدوج:املقرر لهذا 

 املحورية األوروبية التي تميز معظم مقررات العلوم السياسية الجامعية. يسعى املقرر كذلك إلى تحفيز وإلهام الطالب لالجتهاد في تقديم

تهم للفكر السياس ي العربي، وذلك بداية بتقديم نماذج تحتذى في املساهمات العربية املميزة. ثم مساهماتهم املستقبلية األصيلة وإضافا

، وهو أمر ال يقل أهمية، بمساعدة الطالب على تطوير حس نقدي تجاه منجزات الفكر العربي عبر اإلشارة إلى الثغرات والنقائص 
ً
أيضا

 التي ما تزال تنتظر املعالجة.

 ريف باملساهمات األهم في بداية تشكل الفضاء الفكري العربي، ويبدأ املقرر بالتع
ً

  هو . و العربية الحالي الثورات الى عصر وصوال
ف يعر 

ابن واملاوردي و  الفارابي والجاحظأعمال في مختلف أنحاء املنطقة بدًءا ب مؤثراضطلعوا بدور   كالسيكية لعلماء   على أعمال  الب الط

، ثم طه حسين، قبل االنتقال إلى مساهمات وفرح أنطون  واألفغاني والطهطاوي  لنهضة كمحمد عبدها عصر مثقفيب ومروًرا، خلدون 

وفؤاد زكريا وأدونيس وعزيز ، وهشام شرابي، ونزيه أيوبي، وسمير أمين، وصادق جالل العظمحديثة ومعاصرة، ألمثال إدوارد سعيد، 

 افهم  فييساعدنا املقرر أيًضا و العظمة وفؤاد عجمي وآخرين. 
 
ر الثقافي لت الفكلبيئات االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي شك

 العربي على مر الزمن. 

 ،ويغطي املقرر القضايا الهامة التي شغلت الفكر العربي، وعلى رأسها قضايا الهوية والقومية والوحدة العربية والتحرير واإلحياء الديني

العدالة االجتماعية وغيرها. ويظل محور التركيز هو مدى تأثير األفكار والتجارب السياسية الحديثة والعلمانية والطائفية والديمقراطية و 

على املفهوم العربي التقليدي للمجال السياس ي، بل ومدى مساهمتها في زعزعة وقلب املفاهيم السياسية. ثم إلى أي حد نجح الفكر 

 ية واألخالقية والعملية التي طرحتها الحداثة؟السياس ي العربي املعاصر في التصدي للتحديات الفكر 

 ما ينظر إلى العرب في الخطاب السياس ي املعاصر على أنهم موضوع الفكر السياس ي أكثر من كونهم منتجين لهذا الفكر، أو 
ً
وكثيرا

ري عن دقة هذا املفهوم مساهمين على قدم املساواة في الحوار الدائر حول تطوير أفضل نماذج الحكم. ويطرح املقرر السؤال املحو 

POL 612  |مساهمات العرب في الفكر السياس ي 
 

 مقرر تأسيس ي إلزامي على مستوى البرنامج

 والفريق مارك فرحةد.  اسم األستاذ/أساتذة املرقر :

 ثالث وحداتالرقيمة االعتمادية للمرقر : 

 ال يوجدمتطلبات املرقر  املسبرقة: 

 POL 611, SOSH 601متطلبات املرقر  املوازية: 

 أسبوع؛ الفصل األول  14مدة املرقر : 

ساعة  42ساعة شاملة  126املجموع الكلي لعدد ساعات د اسة الطالب: 

 من املحاضرات وحلقات البحث )سمينار(
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ومطابقته للواقع. هل ظل العرب مستهلكين فقط ملنتجات الفكر السياس ي املعاصر واأليديولوجيات الغربية، أم أنهم قدموا مساهمات 

أصيلة في هذا املجال؟ وفي أي مجال قدمت هذه املساهمات إن صح أنها قدمت؟ وإذا غابت، فما هي التحديات التي تواجه الفكر 

 ياس ي العربي اليوم؟الس

وليس الغرض هو الترويج ألوهام عن مساهمات عربية ال حقيقة لها، أو االحتفاء املبالغ فيه بمساهمات هامشية. بل املطلوب هو إلقاء 

، ةنظرة فاحصة ونقدية للفكر السياس ي املعاصر من منظور عربي، وإجراء تقييم دقيق وواع  للمساهمات العربية بدون أوهام أو مبالغ

 حتى نقدم مساهمات  أصيلة ذات وزن في مجاالت 
ً
ثم طرح السؤال األهم من هذا املنطلق: إلى أين نسير من هنا؟ ما الذي نحتاجه فكريا

 الفكر السياس ي املعاصر؟

 

 حصيلة التعلم املرقصودة

 

 مها ات خاصة باملواضيع:  (1

 :الطالب في نهاية هذا املقرر  يغدو

 عربي في ظهور بعض املفاهيم األساسية في الفكر السياس ي ال أسهمتة التي يبالشخصيات الفكرية العربية الرئيس لى دراية  ع

 وصاغتها.

 تاريخ الحركات واالتجاهات الرئيسية وأصولها ومورفولوجيتها عبر تاريخ الفكر الثقافي العربيب ملًما. 

 ة في كل حركةبارز  مساهمة شخصيات   عن أصيلة بحوث  على إجراء  قادًرا. 

  قادًرا على ربط ظهور التيارات الفكرية املتميزة باملحددات السياسية واالجتماعية واالقتصادية األوسع التي شكلت األفكار

 .واأليديولوجيات

 على أهم القضايا واألفكار في مجال الفكر العربي املعاصر 
ً
 .مطلعا

 

 مها ات أكاديمية أساسية:  (2

 .إجراء البحوث بلغتين عن طريق دمج النتائج وتوضيح الصالت بين املصادر العربية والغربية سبل الب، يتعلم الطامنهجيً 

 على:  الطالبع شج  ي  و 

   هاالتي يقدموالعروض  ،خالل املحاضرات األستاذد واألطروحات التي قدمها إلطار املحد  لمبتكرة ودقيقة  صياغة إجابات 

 والقراءات  من الطلبة، لزمالئه
 
 .ف بهااملكل

  مع الحجج املناسبة. األصليةترتيب هذه اإلجابات في ورقته البحثية 
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  مستقل. تقييم مزاياها وعيوبها بشكل  أيًضا تقييم مختلف الحجج السببية و 

   لتخصصات.ل عابرةمختلفة ونتائج  توليف منهجيات 

  لتيارات املمكنة ل والشروطالبحث النوعي والكمي في عملية إدراك السياق االجتماعي واالقتصادي  مناهج بيناملزج الخالق

 .الفكرية

 ستاذاأل بحثية مبتكرة بالتشاور مع بمواضيع  الخروج. 

 تعزيز مهاراته الشفوية والكتابية في املناقشة. 

   لكترونية.واملصادر اإلاستخدام املكتبة بكبير من املصادر  مستقل مستمد من عدد   إجراء بحث 

 

 

 مها ات  ئيسية وشخصية: (3

التواصل والتقديم من خالل العروض للخريجين واملناقشات الصفية وتطوير في  هممهارات تعزيزفرصة للطالب يوفر هذا املقرر 

. ا يحفز الفكربم تنوعةاملفكرية العمال لل ونقد  تقييم  عمليات و  مهمةعلى مصادر أولية  اطالعهمعبر  قدراتهم على التفكير النقدي 

 
ً
 معياريةامج استخدام بر بفي تكنولوجيا املعلومات  مبفرصة تحسين مهاراتهالطالب الكتابية، يحظى  معلى تحسين مهاراته عالوة

 ومتخصصة أثناء إجراء بحوثهم وتقديمها.

 

 :أهداف البرنامجتحرقيق املساهمة في  (4

عد    . املقارنة السياسية للعلوم التخصص ي املسار في تأسيسًيا املقرر  هذا ي 
ً
 خالل من ألخرى ا التأسيسية للمقررات استكماله إلى وإضافة

 أيًضا يحقق املقارنة، السياسية للعلوم النظرية واملقاربات الرئيسية واملوضوعات املفاهيم حقل في السليمة باألسس الطالب تزويد

 املهارات من ة  كوكب جانب إلى إضافية، بميزة   الطالب يزود أن ذلك شأن ومن. بامتياز ًياعرب بعًدا املقرر  بإعطاء للمعهد الرئيسية السياسة

 هجياتاملن مجال في والتفوق  املستقل، والبحث النقدي، التفكير سيما ال املقررات، من وغيره املقرر  هذا من املكتسبة واملعارف

 الحديث، لعربيا السياس ي للفكر اإليجابية اإلسهامات على الطالب ويطلع. املقارنة السياسية العلوم في األساسية واملفاهيم والنظريات

 ف. املبتكرة مساهماته تقديم محاولة عند إليه يستند ما وشيًئا الثقة يمنحه ما
عر   النتاج في ر القصو  وأوجه بالثغرات الطالب املقرر  وي 

 فهم ذلك ويعمق .مستقبلية بحثية بمشاريع ويزوده الثغرات هذه إلى االستجابة إلى يدفعه ما السياسية، العلوم مجال في املعاصر العربي

 وباحثين صينمخت أكاديميين تخريج في واملتمثل للمعهد العام الهدف في تراكمية بصورة   ويسهم السياسية، العلوم ومنهجيات نظريات

 .مبدعين
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 طرق التعليم والتعلم

 محاضرات مدتها ساعة

 النظرية الرئيسية ويزودومحاوره املقرر  مواضيعخاللها  األستاذمدتها ساعة واحدة يقدم  لحضور محاضرات   اسبوعيً صف أجتمع الي

 .بالخلفية التاريخية والنظرية للمثقفين واألفكار املطروحة في املقرر  الطالب

 عن املأعمق لتاريخ الفكر الثقافي العربي  اكتساب فهم   البتتيح املحاضرات للط
ً

البارزة للفكر  ألعمالاالرئيسية التي ناقشتها واضيع فضال

 مقاربتعتمد املحاضرات و االجتماعي والسياس ي الذي يستمر حتى اآلن في تحدي املفكرين العرب واالستحواذ على اهتمامهم. 
ً
حسب زمنية و  ة

 مرور الوقت. ب نظًرا لتغيرهجيوسياس ي أوسع  األعمال الفكرية ضمن سياق   شتى وضعاملواضيع تسمح للطالب ب

وانتهاًء ليلية املخططات التحومروًرا بالعروض التقديمية  بدًءا منمتنوعة من الطرق السمعية والبصرية إلى االستعانة بباقة   األستاذ يسعى

م للطالب صفية حية مع خبراء مختصين كلما أمكن. و  محاضرات الضيوف ومقابالت  ب قد 
 
وسائل وتمارين ما قبل االمتحان و  صفية عروض  ت

 اإلنترنت.على  Moodleلى موقع مساعدة للدراسة ع

 مدتها ساعتان  نرقاشيةحلرقات 

ف الطالب بدراستهمبشكل نقدي حجج املؤلفين في هذه الحلقات نناقش   
 
ل
 
  الذين ك

ً
 .تاذاألس هقترحذي ي عن إطار الفهم الفضال

م و  قد 
 
في  فاعلية  بتوقع من الطالب أن يأتوا مستعدين للمشاركة وثائقية وبرامج حوارية. وي  أفالم و مختارة مقاطع سمعية بصرية قصيرة ت

 وي   ،املناقشات
 
دقيقة في املواعيد املخصصة كما هو محدد  15صفي مدة  ق عليها مسبًقا في عرض  قدموا مواضيعهم البحثية النهائية واملواف

   من ورقة   مكونة الفصل الدراس ي. ويسبق العرض توزيع نشرة   املوزعة في الصف بداية الفروضفي جداول 
 لنظريةاد األسئلة واحدة تحد 

 
 
تهدف املالحظات النقدية التي يتلقاها الطالب من األستاذ وزمالئه الطالب و . الصفي ناقش في ورقة البحث والعرضواألساسية التي ست

 لنهائية.تقديمه العرض إلى تحسين نوعية البحث في صورته اأثناء 

 

 تكليفات طالبية

 دقيرقة  20-15 ترقديمي مدة عرض (1

لتي تجري ا املناقشات الصفية على حيوية طالبال ويحافظالقراءة.  ملواد واملتعمقة النقديةلمناقشة زمن الحصة ل كبير من جزء   صخص  ي  

 ي   ،ا. ولتحقيق ذلك جزئيً في الوقت نفسه بطريقة  حضارية
 
 استعرضً م، تاذاألس متفق عليه مسبًقا مع موضوع   عن بتقديم عرض  الطالب  فكل

  .لصفاع على وز  ي   ا للقراءةيً إضاف فرًضا يحدد الطالب ،تقديم العرض واحد من قبل أسبوع  و واملنهجية واملصادر. واألطروحة  املوضوع
ً
 عالوة

ع األطروحة عن ملخص   عدادإهذا الفرض  من يتضمن جزء  ، على ذلك وز   مننقدية  على الصف. ويتلقى مقدمو العروض مالحظات   ي 

.ورقة  في إعداد مواضيع تهممساعد ترمي إلى مزمالئهو ستاذ األ 
ً

 البحث النهائية مستقبال
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 (%30)تان جوابيتان و ق (2

م الطالب  
 و من اختياره  كلمة حول موضوع   0001من كل واحدة منها مكونة تين قصير تين جوابيتين ورق يقد 

 
منح. اعليه مسبًق ق مواف

 
اتين ه وت

عد  إال أنها  ما، معمقة لكتاب   شكل مراجعة  ومع أنه يمكن للورقة أن تأخذ  من الدرجة النهائية. %30تين الورق
 
لورقة  بيتجري بمثابة اختبار   ت

 أثناء هاذالتشاور مع أست طلب منه، وي  في أبحاثهأساسية وثانوية باللغة العربية  لى إدراج مصادرإ بقوة  مدعو   والطالبالنهائية. البحث 

 بشأن املوضوعات البحثية النهائية. واقتراحاته حول ورقتهمستفيضة  تعليقات   الطالبأوقات دوامه. ويتلقى 

 (%40)ساعتان( ) النهائياالمتحان  (3

 رر.في دليل املق عنهوثمة تفاصيل  .د موعده خالل فترة االمتحاناتيحد  و  ،االمتحان بطريقة الكتاب املغلق ومدته ساعتان يجري 

 ( %30النهائية ) البحثو قة  (4

 ذي أهمية ع  عن موضو  أصلية يةبحث ورقة   كتابة طلب من الطالبي   االستجابة،رقة عروضهم السابقة وو  الناتجة عنعلى االستجابات  بناءً 

 ورقة البحث يمكن أن تكون موضوعاتو  .املوافقة عليهو ستاذ مع األ املختار  املوضوع وينبغي مناقشة .العربية عصرية في صياغة السياسة

أن  وينبغي .املرجعية االستشهادات، ومن بينها كلمة 3000 عن عدد الكلماتمقارنة( على أال يزيد ) تدراسات حاال  أو مواضيعية دراسات

 .الرئيسية التي ناقشها املقرر فكار فهًما واضًحا لل  تعكسو متسقة  األوراق تكون 

 

 الترقييمطرق 

 %30  كلمة( 1000االستجابة )تا ورق -

 %40  االمتحان النهائي )ساعتان( -

 %30 كلمة( 3000ورقة البحث النهائية ) -

 

 الخطة الد اسية للمنهج

 

 
ً

  الرئيسيةللحركات الفكرية  ازمنيً  يتبع املقرر تسلسال
 
الفكر  س أسابيعه األولى للمساهمات العربية األولى فيكر  في الشرق األوسط. وت

صالعوملة.  االقومية وأخيرً االنتقال إلى مناقشة فترة اليقظة العربية و  يعقبهاالسياس ي،  خص 
 
تجابات األسابيع األخيرة ملناقشة االس وت

 الحالية. زماتاأل  على عواقبها وآثارهاو  2011العربية لعام  الثورات االفكرية املتنوعة ملوضوع العلمانية الدائم، وأخيرً 
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 األسبوع األول: املجتمع العربي تا يخًيا: مجتمع قبلي أم وطني أم لغوي؟

 :طلب قراءتهامراجع ي  

Halim Barakat, The Arab World: Society, Culture and State, selections on tribalism. 

Bernard Lewis, The Multiple Identities of the Middle East, “Religion”, “Race and 

Language”, pp.25-56. 

Amin Maalouf, In the Name of Identity: Violence and the Need to Belong, pp.1-22. 

pp.135-142. 

Fauzi M. Najjar, Al-Farabi on Political Science, The Muslim World, Volume 48, Issue 2, 

pages 94–103, April 1958 

Muhammad Ali Khalidi, Al-Fārābī on the Democratic City, British Journal for the History 

of Philosophy, Volume 11, Issue 3, 2003, pages 379-394 

Michael Cooperson, “Al-Jahiz: A Muslim Humanist for our Time” 

 

 1991دار املشرق،  آ اء أهل املدينة الفاضلة، كتابأبو نصر الفارابي )تحقيق ألبير نصري(، 

Sultan Al Qasemi, Jadaliyya, “Tribalism in the Arab Peninsula: It’s a Family Affair”  

 

 

  ث ابن خلدون وقضية الوالءات املجتمعيةإ الثاني: األسبوع

 

 أكتوبر* 14*تسليم و قة االستجابة األولى في 

 

 :طلب قراءتهامراجع ي  

Ibn Khaldun, The Muqaddimah, (abbreviated Rosenthal translation, Bollingen series, Princeton 

UP) pp. 5-9, 91-101, 123-166, 230-25. (original Arabic will be preferable: 

 

 .1965 العربي، البيان لجنة القاهرة: وافي، الواحد عبد علي تحقيق املقدمة. الرحمن. عبد خلدون، ابن
 
Arnold Toynbee, The Study of History (excerpts on challenge and response, Ibn Khaldun, 

Herodianism and Zealotry) 

 
Antūn, Farah. Ibn Rushd Wa Falsafatuhu. Beirut: Dār al-Talīa lil-Tibā‘a wa al-Nashr, 1983. 

Adam Schatz, “The Native Informant”, The Nation 

 

http://www.jadaliyya.com/pages/index/4198/tribalism-in-the-arabian-peninsula_it-is-a-family-
http://www.jadaliyya.com/pages/index/4198/tribalism-in-the-arabian-peninsula_it-is-a-family-
http://www.thenation.com/article/native-informant
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‘Essays on Ibn Khaldun’, in Contemporary Sociology , Vol. 34, No. 6., 2005 

The Ibar: Lessons of Ibn Khaldun's Umran Mind(pp. 585-591)   

Mahmoud Dhaouadi 

Ibn Khaldun and Anthropology: The Failure of Methodology in the Post 9/11 World(pp. 

591-596)   

 

Akbar S. Ahmed 

Theorizing from within: Ibn Khaldun and His Political Culture(pp. 596-599)   

Lawrence Rosen 

 :بقراءتهانصح مراجع ي  

 .1995 العربية، الوحدة دراسات مركز بيروت: العرابي، السياس ي العرقل الجابري، عابد محمد

 

 األسبوع الثالث: النهضة: يرقظة عربية أم وهم ليبرالي

 :طلب قراءتهامراجع ي  

Fouad Ajami, Dream Palace of the Arabs (intro, chapters 1-3) 

 

The Arab Nahdah: The Making of the Intellectual and Humanist Movement 

(EdinburghStudies in Modern Arabic Literature.) Edinburgh: Edinburgh University Press, 

2013.  

 

Ali Abd al Raziq James Broucek, “The Controversy of Shaikh Ali Abdul Raziq” available 

at:http://diginole.lib.fsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6830&context=etd 

 

Khūrī. Ra’īf. Modern Arab Thought: Channels of the French Revolution to the Arab East. Tr.  

Iḥsān ‘Abbās. ed. Charles Issavi. Princeton: The Kingston Press. 1983. Selections from al-

Jabarti, al-Bustani, Francis al-Marrash, Rashid Rida and Farah Antun.  

 

Abd al-Rahman Jabarti, Ajaib al-athar fil-tarajim wal-akhbar. Selections 

 

Hisham Sharabi, Neopatriarchy, “The Nahda and Neopatriarchal Society” 

 

  (selections) ،، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةالعلمانية من منظو  مختلفعزيز العظمة، 

 

The Arab Nahdah: The Making of the Intellectual and Humanist Movement 

(EdinburghStudies in Modern Arabic Literature.) Edinburgh: Edinburgh University Press, 

2013. (selections) 

 

 :نصح بقراءتهامراجع ي  

al-Yāzijī, Kamāl.  Ruwwād al-Nahda al-Adabīya fī Lubnān al-Hadīth, 1800-1900.  Beirut: 

Maktabat Ra’s Beirut, 1962.  

http://www.jstor.org/stable/4147100
http://www.jstor.org/stable/4147101
http://www.jstor.org/stable/4147102
http://diginole.lib.fsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6830&context=etd
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 الوطن/املساهمات األولى/أصول الفكر الثرقافي العربياألسبوع الرابع: والدة 

 

 أكتوبر في الفصل* 28*تسليم و قة االستجابة الثانية في 

 

 :طلب قراءتهامراجع ي  

al-Azmeh, Aziz."Nationalism and the Arabs." Arab Studies Quarterly 17, no. 1/2 (Winter/Spring 

1995).  

 

‘Ulabī, Ahmad  "Tāhā  Husayn,” al-Azmina 3, no. 14 (January-February 1989). 

 

Khalid Mohammad, Khalid, Min Huna Nabda, (Maktabat al Iskandariyya).  

 

K. Sa‘āda, Silsilat al-’A‘māl al-Majhūla, “Kitāb Maftūh ‘ilā as-Sūrīīn wa al-Lubnānīīn wa al-

Filistīnīīn,” (Beirut: Dar al Rayes, 1987) 

 

Bernard Lewis, “Watan,” Journal of Contemporary History, Vol. 26, No. 3/4, 1991. 

 2010عمان: الدار األهلية،  ملن ترقوم الدولة اإلسالمية،األفندي،  عبد الوهاب

 .1995 والنشر، للد اسات العربية املؤسسة بيروت: الرقطرية. الدولة ومغزى  السياس ي العرب تكوين النصا ي،ا جابر محمد ا

 

 

 مساهمات املفكرين اإلسالميين )د. خليل العناني(: الخامساألسبوع 

 :طلب قراءتهامراجع ي  

 راشد الغنوش ي، الحريات العامة فى اإلسالم، الحركة اإلسالمية ومسألة التغيير، حقوق املواطنة في الدولة اإلسالمية

لدولة إسالمية معاصرة، تجديد الفكر اإلسالمي، املرأة بين تعاليم الدين وتقاليد حسن الترابي، السياسة والحكم، األشكال الناظمة 

 املجتمع.

 محمد سليم العوا، في النظام السياس ي للدولة اإلسالمية

 2010عمان: الدار األهلية،  ملن ترقوم الدولة اإلسالمية،األفندي،  عبد الوهاب

ة: دار لقاهر بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنية فى الفكر السياس ى، ا -فى املسألة اإلسالمية املعاصرة طارق البشرى، 

 1998الشروق، 

 اإلسالميون واملسألة السياسية، )مركز دراسات الوحدة العربية(

 .1995القاهرة: مكتبة مدبولى،  نرقد الخطاب الدينى.نصر حامد أبو زيد، 
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Asef Bayat, Making Islam Democratic, Stanford Univrsity Press, 2007. 

Khalil al-Anani, Islamist Parties Post-Arab Spring, Mediterranean Politics, Vol. 17, No. 3, 

pp. 466-472, November 2012. 

 

 مع الحداثة: اإلسالم ومنترقدوهالتنافس : السادساألسبوع 

 :طلب قراءتهامراجع ي  

Black, A. (2001), History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present 

(Edinburgh: Edinburgh University Press). 

Ibrahim Abu-Rabi', ed., The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought, 

Oxford: Wiley-Blackwell, 2008. (selected chapters) 

Leonard Binder, Islamic Liberalism, Chicago: University of Chicago Press, 1988 

 

ة: دار لقاهر بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنية فى الفكر السياس ى، ا -فى املسألة اإلسالمية املعاصرة طارق البشرى، 

 1998الشروق، 

  1997دار الشروق، ، القاهرة: معركة اإلسالم وأصول الحكممحمد عمارة، 

 2010عمان: الدار األهلية،  ملن ترقوم الدولة اإلسالمية،الوهاب األفندي،  عبد

 1986، الحرقيرقة والوهم في الحركة اإلسالمية املعاصرةفؤاد زكريا، 

 

 

 )د. سامر شحاتة( مساهمات النساء العربيات الفكريةاألسبوع السابع: 

 :طلب قراءتهامراجع ي  

 .1993 الثالثة، الطبعة العربية(، الوحدة دراسات مركز )بيروت: فكرية ندوة العربية، الوحدة حركة في ودورها املرأة

 .2006 ي،األول الطبعة العربية(، الوحدة دراسات مركز )بيروت: العامة واملشاركة النضالية املواجهة في العربية املرأة باحثين، مجموعة

 

  العشرينيات: في العربيات النساء باحثين، مجموعة
ً
 .2010 األولي، الطبعة العربية(، الوحدة دراسات مركز )بيروت: وهوية حضورا

 

 .2012 األولي، الطبعة العربية(، الوحدة دراسات مركز )بيروت: نقدية رؤية العربية: النسوية
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 االستشراق واالستغراب: املواجهات العربية الغربية )د. حميد دباش ي(الثامن: األسبوع 

 :طلب قراءتهامراجع ي  

‘Abdul-Mālik, Anwar. "Orientalism in Crisis." Diogenes 44 (Winter 1963). 

Edward Said, “Afterword,” Orientalism 

Al-Azm, Sadek , “Orientalism and Orientalism in Reverse,” Khamsin 8 (1981).    

Black, A. (2001), History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present 

(Edinburgh: Edinburgh University Press). 

Dabashi, Hamid (2008) Post-Orientalism: Knowledge and Power in Time of Terror, 

Piscataway, NJ: Transaction. 

Samir Amin, Eurocentrism: Modernity, Religion, and Democracy. A Critique of 

Eurocentrism and Culturalism, Translated by Russell Moore and James Membrez, 

Pambazuka Press, Oxford, and Monthly Review Press, New York, 2nd edition 2009. 

(selections) 

The Arab Nahdah: The Making of the Intellectual and Humanist Movement 

(EdinburghStudies in Modern Arabic Literature.) Edinburgh: Edinburgh University 

Press, 2013. (selections) 

 

 دار الشروق،، القاهرة: اإلسالم وأصول الحكممعركة محمد عمارة، 

 

 )د. محمد مصباحي( واملساهمات املغا بية املنطق السياس ي العربياألسبوع التاسع: 

 :طلب قراءتهامراجع ي  

 2006 العربي، الثقافي املركز الدولة، مفهوم العروي، عبدهللا

 2008 العربي، الثقافي املركز الحرية، مفهوم العروي، عبدهللا

 1995 العربي، الثقافي املركز ، املعاصرة العربية األيديولوجيا العروي، عبدهللا

 .1998 العربي، الثقافي املركز اإلسالمي، العربي الفكر تاريخية أركون، محمد

 .2007 العربية، الوحدة دراسات مركز العربي، السياس ي العقل الجابري، عابد محمد

 .2007 العربية، الوحدة دراسات مركز املعاصر، العربي الخطاب الجابري، عابد محمد

 

 :قراءتهانصح مراجع ي  

  وابن تيمية ابن إسمية إلى وأفالطون  أرسطو واقعية من العربية: الفلسفة في العقل إصالح املرزوقي، يعرب أبو

javascript:__doLinkPostBack('','target~~fullText||args~~10','');
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 .2010 الرابعة، الطبعة العربية(، الوحدة دراسات مركز )بيروت: خلدون 

 .1986 األولي، الطبعة العربية(، الوحدة دراسات مركز )بيروت: العربي، املغرب في القومي يالوع تطور  باحثين، مجموعة

 2011 العربية(، الوحدة دراسات مركز )بيروت: أومليل، لعلي الفكري  املشروع في والحداثة الفلسفة فكرية، ندوة

 

 أصولها ومسترقبلها  األسبوع العاشر: العلمانية العربية:

 :قراءتهاطلب مراجع ي  

  ch.2 (class handout)الحرقيرقة والوهم في الحركة اإلسالمية املعاصرةفؤاد زكريا، 

 

Ira M. Lapidus (October 1975). "The Separation of State and Religion in the 

Development of Early Islamic Society", International Journal of Middle East Studies6 (4), 

pp. 363-385 [364-5] 

 

Fawdah, Farag.  Hatā lā Yakūn Kalāmī  fī  al-Hawā. Cairo. Dār al-Fikr, 1988. (excerpts) 

Aziz al Azmeh, al-‘Ilmānīya min Manzūr Mukhtalif. Beirut: CAU, 1993. (exؤerpts) 

The Arab Nahdah: The Making of the Intellectual and Humanist Movement 

(EdinburghStudies in Modern Arabic Literature.) Edinburgh: Edicburgh University 

Press, 2013 (selections). 
 

 :قراءتهانصح مراجع ي  

Al-‘Azm, Sadiq, “Is Islam Secularizable?”; “The Importance of Being Earnest About 

Salman Rushdie” 

 

Al-‘al-Azmeh, Aziz, “Postmodern Obscurantism and 'The Muslim Question.'"   

 

Alexander Flores, “Secularism, Integralism and Political Islam: The EgyptianDebate,” 

Middle East Report 23 (July–August 1993), 32–38 

 

Yalman, Nur. “Some Observations on Secularism in Islam: The Cultural Revolution in 

Turkey.”     

 

Adūnīs, al-Islām wa al-Hadātha, London: Dār al-Sāqī,  1990. 
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 ؟ الخلل أين النكسة وما بعدها: األسبوع الحادي عشر: 

 : طلب قراءتهامراجع ي  

Elizabeth Suzanne Kassab, Contemporary Arab Thought: Cultural Critique in Comparative 

Perspective, Columbia University Press, 2013 

 

Ibrahim M. Abu-Rabi', Contemporary Arab Thought: Studies in Post-1967 Arab Intellectual 

History, London: Pluto Press, 2004.  

 

  .2007لذاتي بعد الهزيمة، دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع, صادق جالل العظم، النقد ا

 1969محمد جالل كشك، النكسة والغزو الفكري، 

 .2011محمد عابد الجابري، التراث والحداثة: دراسات ومناقشات )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية(، الطبعة الرابعة، 

 .2007مقاالت الحداثيين )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية(، الطبعة األولي، عبد االله بلقزيز، العرب والحداثة: دراسة في 

 

 

 

 )د. سامر شحاتة( الديمرقراطي العربي السجالاألسبوع الثاني عشر: 

 : طلب قراءتهامراجع ي  

Ghassan Salame, ed. Democracy without Democrats, London: Routledge, 1994 

(Selections, Historical background reading)  

 

Kanan Makiya, Republic of Fear: The Politics of Modern Iraq (Introduction to the 1998 

Paperback Edition and pp. 3-73). 

 

Abdelwahab El-Affendi,“Democracy and its (Muslim) Critics: an Islamic Alternative to 

Democracy?” pp. 227-256, in Islamic Democratic Discourse: theory, debates, and 

philosophical perspectives, Muqtader Khan (ed.), Lexington Books, 2006, 

 

 (2004 ،2002) العربية اإلنسانية التنمية تقارير

 .1984 الوحدةالعربية، دراسات مركز بيروت: العربي. الوطن في الديمقراطية أزمة )وآخرون(. سعدالدين براهيم، ا

 .2007 اغسطس العربية، الوحدة دراسات مركز بيروت: عربي. ديمقراطي لبيان مقدمة العربية: املسألة في بشارة، عزمي
 
Larry Diamond, “Why Are There No Arab Democracies?” Journal of Democracy 21:1 2010, pp. 

93-112.http://www.journalofdemocracy.org/articles/gratis/Diamond-21-1.pdf 

 

Hazem Beblawi, ‘The Rentier State in the Arab World,’ in The Arab State, ed. Giacomo Luciano 

(Berkeley: University of California Press) 1990, pp. 85-98.  

 

Steven Heydemann, Upgrading Authoritarianism in the Arab World, Brookings, October 2007. 

Available at: http://www.brookings.edu/papers/2007/10arabworld.aspx 

 

http://www.brookings.edu/papers/2007/10arabworld.aspx
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 : قراءتهانصح مراجع ي  

Michael Ross, ‘Does Oil Hinder Democracy?’ World Politics 53 (April 2001), pp. 325-361 (Skim first 

five pages). Available at: http://www.polisci.ucla.edu/faculty/ross/doesoil.pdf 

 

Eva Bellin, “Reconsidering the Robustness of Authoritarianism in the Middle East,” in 

Comparative Politics, January (44) 2, 2012.  

 

 

 الربيع العربي وما بعده األسبوع الثالث عشر:

 د. خليل العناني

 :طلب قراءتهامراجع ي  

Asef Bayat, Paradoxes of Arab Refo-lutions, Jadaliyya, March 3, 2011 

http://www.jadaliyya.com/pages/index/786/paradoxes-of-arab-refo-lutions 

 

Michael S. Kimmel, Revolution: A Sociological Interpretation (Temple University Press, 

1990), chapter 1. 

 

Charles Kurzman, “The Arab Spring Uncoiled,” Mobilization, Vol. 17, No. 4, December 

2012, pp. 377-390 

 

Vincent Durac, “Protest Movements, and Political Change: An Analysis of the Arab 

Uprisings”, Journal of Contemporary African Studies, Vol. 31, No. 2, 175-193. 

 

 2012 العربية، الوحدة دراسات مركز  بعدها، وما الثورة مصر: في العربي الربيع )محرر(، قرني بهجت

 

 ياسات(،الس ودراسة للبحاث العربي املركز )الدوحة: اإلنسانية، العلوم مجهر تحت املحلي القادح التونسية: الثورة مؤلفين، مجموعة

2014. 

 

 عشر: العروض الترقديمية للطالباألسبوع الرابع 

 

 *2016يناير  6يوم  *تسليم الو قة النهائية في الفصل
 

املناسب مع  النهائي تحديد موضوع البحث عند طالب   كل يقدمه دقيقة 15 مدته تقديمي عرض   إلى النهائي يالبحث شروعامل يستند أن يجب

 .األستاذ

 
 
 .كفروض القراءات املحددةبلى ربط العرض التقديمي خاللها إالطالب ويدعو  األستاذصفية يديرها  يتبع العرض مناقشة

http://www.jadaliyya.com/pages/index/786/paradoxes-of-arab-refo-lutions
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  اتناولها املقرر أساًس ياملادة التي أن تكون  ويفضل
 
 ضاف إليه املصادر العربية األولية والثانوية.ت

  و 
  األستاذاملواد اإلضافية  تلكد يحد 

 
عد  لعرض. من ا واحد ف بقراءتها بقية الطالب قبل أسبوع  والطالب ويكل    وي 

 أيضً م العرض مسمقد 
ً

ا ؤوال

 تسعة مقاالت أو كتب علميةعن  بما ال يقل باإلضافة إلى قائمة  عن موضوعه واحدة  من صفحة   عن إعداد ملخص  
 
 قلمنها على األ ، ثالثة

 .طالبامللخص ويعيده إلى الاألستاذ  ويراجعمن املجالت والصحف.  بشأن اختيار مقاالت  األستاذ يمكن التشاور مع كما باللغة العربية. 

 هب العلمانيةاذمفي املقرر التي تناولها و تركز موضوعات ورقة البحث النهائية على األعمال الكاملة ألحد املثقفين العرب وفكره  يمكن أن

السلفية و )كالعلمانية في سوريا،  إحدى الدول آخر هو دراسة هذه املوضوعات في إطار  السلفية الخ. وثمة احتمال  و  والليبرالية واإلسالمية

منح في لبنان(. و  راسات بالد لتزاماالوالوضوح، وأصالة املقاربة املنهجية أو النظرية، ومستوى  ،حسب قوة الحجةالدرجات الطالب ي 

 وعمق املصادر وشموليتها وتنوعها. ،الحالية

 

 قائمة الد اسة اإل شادية

 

 ، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العلمانية من منظو  مختلفعزيز العظمة، 
 

Ibn Khaldun, The Muqaddimah, (abbreviated Rosenthal translation, Bollingen series 

 

Princeton UP)1965 العربي، البيان لجنة القاهرة: وافي، الواحد عبد علي تحقيق املقدمة. الرحمن. عبد خلدون، ابن 
 

Antūn, Farah. Ibn Rushd Wa Falsafatuhu. Beirut: Dār al-Talīa lil-Tibā‘a wa al-Nashr, 1983 

 

The Arab Nahdah: The Making of the Intellectual and Humanist Movement (Edinburgh 

Studies in Modern Arabic Literature.) Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013. 

 

IbrahimM. Abu-Rabi, Contemporary Arab Thought: Studies in Post-1967 Arab Intellectual 

History, London: Pluto, 2004 

 

IbrahimM. Abu-Rabi, The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought, Blackwell, 

2006. 

 

Fouad Zakhariyya, Myth and Reality in the Contemporary Islamist Movement 

 

 1986، الحرقيرقة والوهم في الحركة اإلسالمية املعاصرةفؤاد زكريا، 

Fouad Ajami, Dream Palace of the Arabs 

 

 .1995 العربية، الوحدة دراسات مركز بيروت: العربي، السياس ي العرقل الجابري، عابد محمد

 .2010 العربية، الوحدة دراسات مركز بيروت:محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي املعاصر، 
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 .2012 ،العربية الوحدة دراسات مركز بيروت:إليزابيث سوزان كساب، الفكر العربي املعاصر: دراسة في النقد الثقافي املعاصر، 

 
 
 

 


