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 :اـمصخؾ

ظكككككرصع اشتعددنكككككً اشصهاشكككككهً دلرا  ـاظكككككا  قم    

ظصكككككار اطكككككمر اشدؼمحراطهكككككً;  هككككك   شكككككفعع  لال     

بؽحكككض اشدؼمحراطهكككً ظكككؾ اشبعكككد اشؽنمكككرى  ظم اشبعكككد   

اشععصككككككككوش ل ؼككككككككبع ظككككككككرصفا نعتعككككككككد ذععهككككككككار     

شتؽكككككككؽهت ظكككككككدٍ اطكككككككمر اشدؼمحراطهكككككككً; ذكككككككمؿ 

شكككككككهً نعؽكككككككٌ بتعرنكككككككت ظةفكككككككمػ اشتعددنكككككككً اشصها

عالجكككككككككً اشدؼمحراطهكككككككككً عمةكككككككككاـهغ اـمعكككككككككارذً   

ش لاـمصككككككككالاي لاالشككككككككتطابً ا رمظهككككككككً شصعطاشكككككككك  

لاـمؽككككككككاد لاشتعككككككككدد لاشتؽككككككككم ش لـككككككككو ظةككككككككاـهغ   

ظرابطكككككككً بعفكككككككفا بكككككككبع  قم اشةركككككككر اش ربكككككككوش    

لامـككككككككككككككع ظرمؼككككككككككككككا  اشؽنمرنككككككككككككككً اش ربهككككككككككككككً  

شصدؼمحراطهكككً اشتعددنكككًش باشعالجكككً بكككطم اشتعددنكككً     

 ً ـكككككككو عالجكككككككً اككككككك     اشصهاشككككككهً لاشدؼمحراطهككككككك

ظتبكككككككادطش  د  ؿ   كككككككدـعا نككككككك  ر قم ا  كككككككر شكككككككصبا   

ل زمابكككككا ش لظكككككؾ اـمعركككككؾ عكككككد  ـككككك ك اشعالجكككككً لبكككككخ   

 . ؼه ً رناـهً ب ؼفا عالجً طردنً

  

 

tAbstrac 

Political Pluralism played an 

important role in the course of the 

development of Democracy. First, it 

contributed to the transfer of 

Democracy from the theoretical 

dimension to the practical dimension, 

and its form was adopted as a 

criterion for classifying the 

development of Democracy; because 

of the concept of Political Pluralism 

meant defining the relation of 

Democracy to the concepts of 

participation, equality and 

government response to demands, 

interests, linked to each other in 

Western thought, and explain the 

components of Western theory of 

Political Pluralism. The relationship 

between Political Pluralism and 

Democracy is a relationship of 
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mutual influence; one affects the 

other negatively and positively, and 

may be this relationship according to 

mathematical formula as a positive.   

 اـمحدظً:

 ؿ اشتعددنككككككككككً بككككككككككاـمعؽٌ اشعككككككككككاػ ممككككككككككاـري 

ظالزظكككككككً شصعطتعكككككككع اشبعكككككككرىش ظؽككككككك   ؿ عكككككككرث    

اجملتعككككككع ممككككككماـر اشتبككككككادط لاشتةاعككككككض ا ؼصككككككاؼوش   

لاع كككككرض قم جمعمعكككككا  ظتبانؽكككككً;  د  ؿ اشتعكككككانسا    

االجتعاعهكككككككً لاش)حابهكككككككً )عرجهكككككككا  لدنؽهكككككككا ( لظكككككككا  

خمتصةكككككككً شهاشكككككككها   اؽتطكككككككق ظكككككككؾ ر ٍ شهاشكككككككهً  

لاجتعاعهكككا ش ـكككو ظكككؾ ازماؼككك  اـمالزظكككً شصعطتعكككع     

 نمهكككككككع اشبعكككككككرى لاكككككككً ظكككككككؾ اااكككككككقش  ككككككك ا   

اشتعددنكككككككككككً ععمظكككككككككككا ش لاشتعددنكككككككككككً اشصهاشكككككككككككهً  

 ؽمؼكككككا  باـتعكككككاػ ظصركككككممم قم اشةركككككر اشصهاشكككككو    

ا كككككدن  لاـمعاؼكككككر ـمكككككا  كككككا ظكككككؾ اؼعراشكككككا  عصكككككٌ  

اشؽكككككككككككعد اشصهاشكككككككككككهً لاالجتعاعهكككككككككككً ل تكككككككككككٌ   

ظر صكككً اشكككتةر  اشكككماجعو    االجتؽكككادنًش بفكككو ؼتكككا   

شصعالجككككً بككككطم اشةككككرد لاشصككككصطً   ككككر  عككككادي جككككراَي    

 اشعالجً بطم اشدنؾ لاشدلشً. 

 برـهً اشبر :

اؼطصكككككخ اشبرككككك  ظكككككؾ برـكككككهً ظةادـكككككا:     

 ؿ اشتعددنكككً اشصهاشكككهً اكعكككد  رذهكككسي ظكككؾ رذكككاُس      

 اشدؼمحراطهً اشصهرباشهً لـعاؼً  ا  .

 ظؽفطهً اشبر : 

ظكككككؾ اشطبهعكككككو  ؿ نعتعكككككد ذكككككض  ككككك    

 ذككككادؼمو عصككككٌ  ذ)ككككر ظككككؾ ظككككؽف  شصمؼككككمط  ظم     

ؼتككككاُ  نتم اـككككا دشككككز اشبركككك  ظككككؾ اجككككض اصككككصهكم      

األـككككككماَ اشرابهككككككً عصككككككٌ اشصككككككبهض اـمكككككك دى شصةفككككككغ 

اشععهككككخ لاـممـككككمعو شحفككككهً اشتعددنككككً اشصهاشككككهً 

لعالجتفككككا باشدؼمحراطهككككً عككككرب اشككككتخداػ ظؽككككاـ      

  )هكككككً ظعهؽككككككً احتفكككككهفا برـككككككهً اشبركككككك ; لقم  

ـكككك ا اشعكككك ؿ اشككككت)عر  اشدراشككككً اـمككككد ض اشمؼككككةوش 

ذصعككككا دعككككع ا اجككككً  ظم دشككككزش بهككككد  ؼككككق ارارككككس       

اشبركككك  قم األاصكككك  األعككككغ عصككككٌ اـمككككؽف  اشترصهصككككو     

 االشتحراُو.

 ـهرصهً اشبر : 

ؼنمككككككرا  شتعككككككع  لاعككككككدد جمككككككاال  اشبركككككك    

ارا نؽككككا ا ككككدن  عككككؾ   ككككمط اشتعددنككككً اشصهاشككككهً;  

 جاؼكككككككك  ظؽفكككككككككاش لـكككككككككم اشعالجككككككككً بهؽفكككككككككا لبكككككككككطم  

احصكككككهغ اشبركككك  عصكككككٌ  ربعكككككً  اشدؼمحراطهككككً عكككككرب  

 حمالر:

 ا طار اـمةاـهعو.احملمر األلط: 

اشتعددنكككككككً اشصهاشكككككككهً لظبكككككككد     احملكككككككمر اش)كككككككاؼو: 

 ا رنً اشةردنً.

اشتعددنكككككً اشصهاشكككككهً لاشتككككككدالط    احملكككككمر اش)اشككككك :  

 اشصصعو شصصصطً.

اشتعددنكككككككً اشصهاشكككككككهً لظبكككككككد     احملكككككككمر اشرابكككككككع: 

 حماشبً لظراجبً اشصصطً.

 

 ا طار اـمةاـهعومر األلط: احمل

نر)كككككككر ا كككككككدن  عكككككككؾ اشتعددنكككككككً بعكككككككد ـا    

اشصكككككعاك ش بركككككار لاـمككككك اـ  اشصهاشكككككهً لاشةررنكككككً   

لاالجتعاعهككككككككً اـمختصةككككككككً باشععككككككككض لاشؽعككككككككالم قم 

شككككا ً اشععككككض اشعككككاػش لنؽنمككككر  ظم اشتعددنككككً عصككككٌ    

 ؼفككككا اككككري اشدؼمحراطهككككً لا رنككككً لاـمصككككالايش ل دا 

ؿ اشتاشكككككع ذاؼكككككع اشتعددنكككككً ظكككككؾ ظةكككككاـهغ اشحكككككر   

ععكككر اـمطرهطكككً بكككاشةرر اشصهرباشكككو اش ربكككو ب ؼفكككا قم    

دشكككككز ا طكككككار م غم)كككككض ظةفمظكككككا  ظؽةؽكككككال  جاُعكككككا    

ب ااككككق  ذ)ككككر ظككككؾ ذمؼفككككا ظنمفككككرا  ظككككؾ ظنمككككاـر       

 رنكككككً اشتعكككككب  لاشكككككر ىش  ل ؼا هكككككً ظكككككؾ ؼكككككما و      

اشععكككض اشصهاشكككو اشككك ى نصكككعع بحهكككاػ عكككدي   كككسا      

حمكككككدلدي اتؽكككككابض عصكككككٌ اـمحاعكككككد اشربـماؼهكككككً عكككككرب  

ؼتخابككككككا  اشعاظكككككككًش اكككككك   ؿ اشطكككككككرك ا كككككككدن    اال

شصعةفككككمػ ظكككككؾ  ككككالط  بركككككار  لربهككككً عصكككككٌ ظكككككدٍ    

اشعحككككدنؾ اـماـككككهطم  ل نسنككككد ذككككاؿ نتصككككغ بتمشككككع    
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 ذكككرب جعكككض اـمةفكككمػ جاُعكككا  ب ااكككقش لؼم)كككض بصصكككةً      

ظصكككككتحصً ظكككككع اال تةكككككامم بؽكككككالافا ظكككككع اـمةكككككاـهغ   

األ كككككككككرٍ ذاشدؼمحراطهكككككككككًش لننمكككككككككض اـمةفكككككككككمػ    

طم اشؽنمرنكككككككً حمةمبكككككككا  بازكككككككدط قم اشعالجكككككككً بككككككك 

 لاشتطبهخ لقم ظصتمنا  اشتعددنً لظداـا. 

  لال : ظةفمػ اشتعددنً:

نكعكككد  ظةفكككمػ اشتعددنكككً ظةفمظكككا  عاظكككا  جكككابال      

شصتطبهككككككككخ عصككككككككٌ ذابككككككككً اجملتععككككككككا  لاشككككككككؽنمغ  

  لال اشصهاشككككككهً اـمعاؼككككككري لدشككككككز شعككككككدي  شككككككبا ;   

ذمؼفككا اعككب ا  عككؾ ممككاـري عاظككًش ظككاُعً االؼتعكككار       

(Universal   ش بععنمككككككككككغ األؼنمعككككككككككً قم عاـمؽككككككككككا)

اـمعاؼكككر اعددنكككً بكككراغ ابكككانؾ ؼكككمرـا لا تالبفكككا      

ش ـكككككم ظةفككككمػ ظطكككككالم;  ل اؼهكككككا قم بعكككك  األ هككككاؿش   

شكككهض بحككككم ذمؼكككق اعكككب ا  عكككؾ ممكككاـري عاظكككًش بكككض    

 نفكككككا  شتبكككككانؾ اطبهحااكككككق لاشكككككتخداظق قم ذككككك)      

ظكككككؾ األ هكككككاؿ شاظكككككاري  ظم  كككككاال  ل لـكككككا  جكككككد 

عكككسط اـمةفكككمػ ظتؽاجفكككًش األظكككر اشككك ى نؽكككع  ظعكككق  

عكككككككككؾ اشصكككككككككهاد اشتكككككككككارشموش لطبهعكككككككككً اشتطكككككككككمر 

ش ـككككم ل اش)ككككا اجملتععككككو قم ذككككض  اشككككً عصككككٌ  ككككديش 

ظةفكككككمػ ظرذككككك ; باعتبكككككارك اعكككككب ا  عكككككؾ ممكككككاـري    

ظتعكككككككددي األبعكككككككادش بفؽكككككككاس اشتعددنكككككككً اش)حابهكككككككً  

لاشتعددنككككككً االجتعاعهككككككً لاشتعددنككككككً اشصهاشككككككهًش   

ش ـكككم ظةفكككمػ ظعحكككد;  ركككغ ذمؼكككق ظرذبكككا ش   لرابعكككا 

شككككهض ذككككض ارذهكككك  نحككككمد باشفككككرلري  ل ؿ ذككككاؿ 

 ظم اشتعحهكككككدش  ال  ؿ ععصهكككككً اشرذهككككك  قم ممكككككاـري  

اشتعددنكككً جعصكككع ظكككؾ اـمةفكككمػ اـمطعكككرب عؽفكككا ظةفمظكككا     

ظكعحكككدا ; لدشكككز الراباطكككق ظكككؾ ؼا هكككً; باشعدنكككد ظكككؾ    

اـمةكككككككاـهغ األ كككككككرٍ ظ)كككككككض اشعرجهكككككككً لاشطاُةهكككككككً   

لاشدلشككككككككككً اشحمظهككككككككككً لاألظككككككككككً لاشدؼمحراطهككككككككككً 

اد اش)حابهكككككككككككككً لاـمعكككككككككككككارذًش لشركككككككككككككمؿ األبعككككككككككككك 

لاالجتعاعهككككً لاشصهاشككككهً اشكككك، نحككككمػ عصهفككككاش ظككككؾ  

ؼا هككككككككً   ككككككككرٍش اتفككككككككعؾ عؽاؼككككككككر ظتعككككككككابرً   

لظتدا صكككككككً اتمجكككككككت بكككككككدلرـا عصكككككككٌ جمعمعكككككككً    

ذككككككككب ي ظككككككككؾ اشعماظككككككككض لاـمككككككككت  ا  اـمتةاعصككككككككًش 

ش ـكككم ظةفكككمػ ل اظصكككا  اشدا صهكككً ظؽفكككا  ل ا،ارجهكككًش

ظككككرالا; عمككككا نعؽهككككق دشككككز ظككككؾ  ظراؼهككككً اشككككتخداظق 

ي  ظم اشتعددنكككككً اشصهاشكككككهً اـمحهكككككديش ظككككك)ال  شاظكككككار

ذؽكككككككككه ً افكككككككككدث باألشكككككككككاط  ظم اظتؽكككككككككاؿ   

اشصككككخكم اشعككككعم غماظككككا  ظ)صعككككا نصككككتخدػ شصتعككككب   

عكككؾ اشتعددنكككً اشصهاشكككهً عمعؽاـكككا اشعكككاظضش لذعكككا    

اعربفككككا  ككككربي اشبصككككداؿ اـمتحدظككككً برككككض ظككككا ارظككككو      

 شهكككق ظكككؾ ا جككككرار  كككخ ذابككككً اشحكككمٍ قم اشتعككككب      

عؾ ؼةصفا 

(1)

. 

 ً ظكككككك  مدي ظككككككؾ ازكككككك ر اشص ككككككمى  باشتعددنككككككً ش كككككك

)عككككككدد( لاشعككككككدك  ى ا  ؽككككككاَش لاشعدنككككككد : اشر)ككككككريش    

نحككككاط: ظككككا  ذ)ككككر عدنككككد بكككك  بككككالؿش لبؽككككم بككككالؿ      

عدنككككككد ا ؽككككككٌ لاش)ككككككرٍ  دا ذككككككاؼما ال سمؽككككككمؿ 

ذ)كككككريش بكككككال سمؽكككككٌ ا ؽكككككٌ لاش)كككككرٍش  ى ـكككككغ   

بعككككككدد ـكككككك نؾ اشركككككك) نؾ  

(2)

ش لاكعككككككرث اؼككككككطال ا   

عصكككٌ اؼكككق ب ؼفكككا ظةفكككمػ شهرباشكككو نؽنمكككر  ظم اجملتعكككع 

ظترككككمؿ ظككككؾ رلابكككككم شهاشككككهً لاكككك  شهاشككككهً دا    

ظؽكككككاد ظعكككككرلعً لظتةرجكككككًش لنككككك ـ   ؼكككككرا    

ـكككك ا اشككككر ى  ظم  ؿ اشتعككككدد لاال ككككتالث سمككككمط دلؿ 

غمرذكككس ا ركككغ لنصكككاعد عصكككٌ  حهكككخ اـمعكككارذً     

اشصهاشهً لامزنع اـمؽابع

(3)

 . 

لنكككك ـ  اشككككبع   ظم اعتبككككار اشتعددنككككً ظككككرال  ظككككؾ   

غ اشعالجكككككً بكككككطم   ظكككككراط غم)هكككككض اـمؽكككككاد لاؽنمكككككه   

اشدلشكككً لاجملتعكككعش  هككك  نعربفكككا )بهصهككك   كككهر(     

ب ؼفكككا ؼنمكككاػ شتع)هكككض اـمؽكككادش اكككؽنمغ بهكككق اشم كككدا     

اـمرمؼكككككككً قم عكككككككدد اككككككك  حمكككككككدد ظكككككككؾ اشةِكككككككا   ل   

ازعاعككككا  اـمتعككككددي اال تهارنككككً اشتؽابصككككهً لاكككك     

ا هرصهكككًش لاشككك، اتركككدد ظكككؾ اصحكككاَ داافكككاش  ى عصكككٌ     

دلشكككككً عصكككككٌ  ذمكككككم ال  تكككككا  بهكككككق  ظم ظمابحكككككً اش   

جهاظفكككككاش  ل ـكككككرلري اعرابفكككككا بفكككككا  ل دععفكككككاش لال    

ختفكككع قم ععصهكككً ا تهكككار جادافكككا  ظكككراث اشدلشكككً    

 ل شكككككهطرافاش بهكككككد  ؿ ـككككك ك اشةِكككككا  ال غمكككككارط  ى 
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ا ترككككككار قم ؼعكككككككاطفا اشتع)هصككككككو   

(4)

ش لـؽكككككككاس ظكككككككؾ 

نرذكككس عصكككٌ اشبعكككد اشصهاشكككو شصتعددنكككً لنؽنمكككرلؿ   

عصكككٌ  شهفكككا بعكككدـا لشكككهصً شتؽنمكككهغ ا هكككاي اشعاظكككً     

 شكككض ظعكككرذًش ظكككع ا كككراػ خمتصكككت اال اـكككا    

اشحاُعكككككً قم اجملتعكككككع اشما كككككدش ذعكككككرلم رُهصكككككو     

شصععارشكككككً اشدؼمحراطهكككككً لاـمعكككككارذً قم اـمؽككككك     

اشما د 

(5)

. 

َل عصكككٌ ظكككا شكككبخش احكككمػ اشتعددنكككً عصكككٌ اعكككدد         لبؽكككا

لاؽكككككم  ازعاعكككككا  بكككككاال تالث بطكككككري بطكككككر ا      

اشبعكككر عصهفكككاش لاعكككدد اشحكككمٍ اشةاعصكككً  اؼكككً ظكككؾ       

ؽكككككككككاُؾ اجملتععكككككككككا  اـمعاؼكككككككككريش لاجملتعكككككككككع    

اشكككككدؼمحراطو نتعهكككككس عككككككؾ اككككك ك ب ؼكككككق جمتعككككككع     

لاجعكككككو ال نربكككككع بكككككاشحمي ظنمكككككاـر اال كككككتالث لال     

نؽركككككر  كككككخ اشتعكككككددش بكككككض  ؿ اشؽنمكككككاػ اشكككككدؼمحراطو  

 -سمككككككرؿ عصككككككٌ  ؽكككككك  اال تحككككككاؿ االجتعككككككاعو   

اشصهاشككككككو اشكككككك ى نكككككك دى قم بعكككككك  ا ككككككاال   ظم    

د قم ؼككككراعا  عؽهةككككً  ل دظمنككككً ظصككككصرًش لاشتعككككد   

اجملتععكككا  اـمعاؼكككري ن  ككك  ظكككرصطم:  ل عكككا اشتعكككدد   

اشتحصهككككدى اـمككككمرلأش لاـككككغ  ظككككراشق اشتعككككدد اشككككدن    

لاـمكككككك ـمش لاشتعككككككدد اشصككككككالشو لاشص ككككككمىش لاعككككككدد   

األؼكككض االجتعكككاعو لاشحبصكككوش ل اؼهفعكككا: ذاشتعكككدد     

 اشةررىش لاشطبحوش لازفمى.

  اؼها :  ظةفمػ اشتعددنً اشصهاشهً:

هً ظككككككككك ؼفا ظككككككككك ؿ   ؿ اشتعددنكككككككككً اشصهاشككككككككك 

اـمةككككككاـهغ لاـمؽكككككككطصرا  اشعدنككككككدي اشمابكككككككدي ظكككككككؾ   

ؼككككماا  اشككككداُري ا فككككارنً اش ربهككككً شرؽفككككا اشهككككمػ      

اكككككد  ظكككككؾ  شاشكككككها  اشةركككككر اشصهاشكككككو ا كككككدن     

لاـمعاؼكككر اشككك ى اؽكككادى بكككق اهكككارا  شهاشكككهً عدنكككدي  

قم اـمؽطحككككككككً اشعربهككككككككًش  د  ؿ ظةفككككككككمػ اشتعددنككككككككً   

اشصهاشككككهً م نكككككد ض ؼطككككاد عصكككككغ اشصهاشكككككً  ال قم   

لجكككككع ظتككككك  ر ؼصكككككبها ;  هككككك  اجكككككرؿ ممفكككككمرك عمكككككا   

ظكككفداق اشصكككؽما  األلظم ظكككؾ اشحكككرؿ اشععكككرنؾ ظكككؾ     

اعكككككككدد اـمككككككك اـ  اشصهاشكككككككهً لاالجتعاعهكككككككً ظ)كككككككض  

اشرمربمراارنكككككككككككككً

()
ش االظكككككككككككككراذهً اـممجفكككككككككككككًش  

 ً اشؽحابهكككككككًش اشصكككككككؽدذاشه

()

ش لا ـكككككككاش لقم ـككككككك ا  

ا طكككار ممفكككر اـمةفكككمػ شصتعكككب  عكككؾ اشتعكككار  بكككطم      

اـمعتحككككدا  )اشحككككهغ( قم اجملككككاال  اـمختصةككككً شصرهككككاي     

االجتعاعهكككككً لاشصهاشكككككهًش  ال  ؿ اكككككا  اشتعددنكككككً  

اشصهاشكككككككهً م انمفكككككككر  تكككككككٌ ظؽتؽكككككككت اشحكككككككرؿ     

اشععكككرنؾ بكككاـمعؽٌ اـمصكككتخدػ  اشهكككا ش لدشكككز بنمفكككمر     

اـتعاظككككا  شككككدلر  اشؽنمرنككككا  اشصهرباشهككككً اشكككك،  لشككككع    

االؼتخابكككككككككا  اشتؽابصكككككككككهً اـمؽنمعكككككككككً ظكككككككككؾ جبكككككككككض 

ا رمظا  اشدؼمحراطهً 

(6)

. 

 ؿ ظةفكككككككمػ اشتعددنكككككككً اشصهاشكككككككهً عصكككككككٌ ذ)كككككككري 

ظكككهمعق لاشكككتخداظق ظؽككك  ا،عصكككهؽا  ظكككؾ اشحكككرؿ     

اشععكككككرنؾ  ال  ؼكككككق نةتحكككككر  ظم اعرنكككككت حمكككككدد  ل     

ؼنمرنككككككككً لا ككككككككدي ظتراظصككككككككً  ككككككككدد ظفككككككككعمؼق    

اـمةفكككمػ لعؽاؼكككرك بعكككا ـكككم ظكككاُع ظكككؾ عؽاؼكككر ـككك ا  

ـككككم اؽككككم  لاعككككدد ازعاعككككا  لذهةهككككً ا   ـككككا قم  

ؼككككؽع اشحككككرارش لامزنككككع لاؼتعككككار عؽاؼككككر اشحككككمي قم   

اجملتعكككككعش لعكككككدػ ارذسـكككككا قم ظرذكككككس لا كككككد    

(7)

ش 

ل ؿ  شكككككاط االعكككككراث باشتعددنكككككً اشصهاشكككككهً ـكككككم   

عمعارشكككً  رنكككً   األبكككراداالعتحكككاد  حكككمد ؽمهكككع  

اشتطعككككككككككعش لا شككككككككككهض األ ككككككككككسا  لازعاعككككككككككا    

ا راَ لاألبركككككار لاـمؽكككككاداي باـمؽكككككاد   لاشتعكككككب  عكككككؾ  

لاألـككككككككداث قم  طككككككككار اشصككككككككعو شترحهككككككككخ اصككككككككز    

األـككككككككداث ظككككككككؾ  ككككككككالط اـمعككككككككارذً باشصككككككككصطًش   

لاـمصكككاـعً قم ؼكككؽع اشحككككرار لاشكككدبا  عكككؾ ا حككككمد     

اشصهاشكككككهً لاشطبهعهكككككً عكككككرب اـمعارـكككككً اـمعكككككرلعً   

اـمحؽؽكككككككًش لاـمعكككككككرث بفكككككككا شهاشكككككككها  لدشكككككككتمرنا   

 (8)

ش 

هاشكككهً ظكككؾ اشؽا هكككً  لنصكككتؽد ظةفكككمػ اشتعددنكككً اشص 

اشترصهصهكككككً  ظم اشكككككربكم بكككككطم االجرابكككككطم اـم شصكككككو  

لاشصكككصمذو;  هككك   ؿ ظةفكككمػ اشتعددنكككً نتةكككخ ظكككع   

اـم شصكككككككو قم ا ذهكككككككد  ـعهكككككككً اـمعكككككككارذً عكككككككرب    

اـم شصكككككككا  لاـمؽنمعكككككككا  اشمشكككككككهطً ظكككككككؾ   كككككككسا    
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شهاشكككهً لؽماعكككا  ظؽكككادش ل  كككر زنكككادي ؼطكككاد  ل     

باعصهكككككً اـمعكككككارذً اشصهاشكككككهً قم ا كككككه  )درجكككككً     

ةكككا ( درجكككً ظرذسنكككً ععصهكككً ؼكككؽع اشحكككرار     ارم

لا ـككككا ظككككؾ جماؼكككك  ؼككككؽع اشحككككرارا  ا رمظهككككًش    

لاتةكككككخ اشتعددنكككككً ظكككككع اشصكككككصمذهً قم اشرذهكككككس     

عصكككككككٌ ازاؼككككككك  ا رذكككككككو شصععصهكككككككً اشصهاشكككككككهً  

لاـمعكككككككارذً اشعاظكككككككً بهفكككككككاش لاؽكككككككم  ازعاعكككككككا     

االجتعاعهكككككً لاشصهاشكككككهًش لؼتهطكككككً  ككككك ا ارذكككككس    

اَ; بككككال اشتعددنككككً عصككككٌ اشععصهككككً  ذ)ككككر ظككككؾ اشبؽكككك    

ا رمظهكككككككككً  األجفكككككككككسيافكككككككككتغ برهةهكككككككككً ععكككككككككض  

اشتعككككككرنعهً لاشتؽةه نككككككً لاشب لجراطهككككككً بحككككككدر    

اـتعاظفككككككا برهةهككككككً اككككككدبخ لاؼتعككككككار اشحككككككمي بككككككطم   

َل    ازعاعكككككككا  اـمتؽمعكككككككً اشعاظكككككككً لا،اؼكككككككً شكككككككما

ذاؼككككع األ كككك ي ؽماعككككا  ظؽككككاد   ؽهككككً  ل اكككك      

  ؽهككككككً 

(9)

ش باشتعددنككككككً اشصهاشككككككهً ؼنمرنككككككً اككككككرٍ   

اشدلشكككً عكككؾ طرنكككخ عكككدي  لجكككم  ا كككد ظكككؾ شكككصطً  

ؽماعككككككككككا  لشككككككككككهطً ذا رمظككككككككككا  احملصهككككككككككً    

لاأل ككككككسا  لاشؽحابككككككا  لازععهككككككا  فمككككككا سمحككككككخ   

ـعاؿ  رنً اشةرد 

(10)

. 

 ظكككا جككك لر ظةفكككمػ اشتعددنكككً اشصهاشكككهً بهعكككمد  ظم    

اـمةرككككككرنؾ اش ككككككربهطم  ظ)ككككككاط )شككككككمس لظمؼتصككككككرهم( 

بكككاأللط  ذكككد عصكككٌ ـكككرلري  ؿ احكككمػ اشدلشكككً عصكككٌ    

ظكككؾ اشصكككصطً اـمطصحكككً   اشرـكككا لاشحبكككمط اشعكككاػ شصركككد 

اشككككك، دعككككككا  ككككككا )ـككككككمبس( شتطؽكككككك   اشككككككً ا ككككككر   

لاشةمـككككككككٌ ذعككككككككا نعتحككككككككدـاش ل ككككككككدد طابعفككككككككا   

اـم شصككككو عصككككٌ نككككد )ظمؼتصككككرهم( قم ؼنمرنككككً بؽككككض  

اشصكككصطا  شصركككد ظكككؾ االشكككتبداد اشككك ى احكككمػ عصهكككق      

اشصككككصطً 

(11)

ش عصككككٌ  ؿ اشتعددنككككً اـم شصككككهً م اصبكككك  

بعككككككككك  اـمةركككككككككرنؾ    نكككككككككدى ؿ اععحكككككككككع عصكككككككككٌ  

ل بككككرزـغ )جككككهعض ظادنصككككمؿ( اشكككك ى     اشصهككككرباشهطم

اؼطصككككخ ظككككؾ  ؿ ذككككض األبككككراد نصككككعمؿ  ظم اعنمككككهغ    

شككككككصطتفغش ل ؿ ؼككككككرا  اـمؽككككككاد بهككككككؽفغ ال ؼمرككككككؾ  

 ؽبككككق بالبككككد ظككككؾ لجككككمد ـهرككككض شهاشككككو نصككككاعد   

عصكككٌ  ؽككك  ا  كككار اشصكككهًِ ألؼاؼهكككً اشةكككرد; لدشكككز      

بككك  الط اشتكككمازؿ اـم شصكككو لاشةؽكككض بكككطم اشصكككصطا     

اشككك)الأ  

(12)

نككككً اشصهاشككككهً ب ؼفككككا ش لنعككككرب عككككؾ اشتعدد

ؼككككككم  ظككككككؾ اشتؽنمككككككهغ االجتعككككككاعو نتعصككككككخ ببؽهككككككً    

اشؽنمكككككاػ اشصهاشكككككو لتشهكككككا  ععصهتكككككق اـمختصةكككككً    

(13)

ش 

نصككككصغ بفككككرلري لجككككمد  برككككار لظ شصككككا  ظتعككككددي 

قم اشؽنمككككاػ اشصهاشككككو لاشتؽككككابض اـمةتككككمك بهؽفككككا دلؿ  

 ى جهككككككككككمد شككككككككككمٍ اشحبككككككككككمط بحماعككككككككككد اشصعبككككككككككً   

اشدؼمحراطهككككً اشحاُعككككً عصككككٌ اال ترككككاػ شصؽككككا بطم     

عككككرب ؼككككؽادنخ االجككككرا  عمعؽككككٌ اشصككككعو الشككككتبداط  

صصطً باشمشاُض اشصصعهً اشحاؼمؼهًاش

(14)

     . 

 ككككك ا نكعكككككد  ظؽكككككطصع اشتعددنكككككً اشصهاشكككككهً ل هكككككخ  

اشؽككككككككصً عمؽككككككككطصع اشدؼمحراطهككككككككً اش ربهككككككككً;  د 

ابصكككمر ظعكككق لاككك  ر عمكككا ظكككفداق اجملتععكككا  اش ربهكككً   

ظكككؾ اطكككمرا  ل  كككداأ لظكككا رشكككد بهفكككا ظكككؾ احاشهكككد   

ععصهكككككً ا ركككككغش لذككككك شز قم  طككككككار    قم فمارشكككككً  

ظ شصككككككككا  اشععصهككككككككً اشصهاشككككككككهًش  ال  ؿ ا طككككككككار   

اـمةفكككمظو شصتعددنكككً  ذ)كككر ااصكككاعا  ل كككمال ش لابعكككا    

شككككككك شز بككككككك ؿ اشتعددنكككككككً اشصهاشكككككككهً اعككككككك   لال :     

االعكككراث بمجكككمد اؽكككم  قم جمتعكككع ظكككا بةعكككض لجكككمد 

عكككدي دلاُكككر اؼتعاُهكككً بهكككق ـكككعؾ ـمنتكككق اشما كككديش      

ـككك ا اشتؽكككم  لجبكككمط ظكككا نراككك   لاعككك   اؼهكككا : ا كككراػ

عصهكككق ظكككؾ  كككالث  ل ا كككتالث قم اشعحاُكككد لاألشصكككؽً   

ل ػمككككالم ا هككككاي لاأللشهككككا ش لاعكككك   اش)ككككا :  زمككككاد     

ؼككككهئ ظالُعككككً شصتعككككب  عككككؾ دشككككز ذصككككق  رنككككًش   

لقم  طكككار ظؽاشككك  سمكككمط دلؿ ؼعكككم  ؼكككرا  نفكككدد     

شالظً اجملتعع 

(15)

. 

لنال كككككهم  ؿ ؽمهكككككع اجملتععكككككا  اـمعاؼكككككري اس كككككر 

اشتعككككدد اشتحصهككككدى ل ؼككككما  اشتعككككدد ا ككككدن ش  بكككك ؼما  

لذصكككفا اعككككرض  طككككمري عصككككٌ غماشككككز اجملتععككككا ش  

ظككككا م نمجككككد اجملتعككككع اـمعككككك  شككككبال  شككككاشرً نكككككتغ      

اشتعكككب  عكككؾ  لجكككق اال كككتالث ظكككؾ  ال كككاش لنتكككهع     

لشككككاُض ظعككككرلعً اطككككرك عربـككككا اشحككككمٍ اشةاعصككككً     
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تراُفككككاش لاككككدابع بماشككككطتفا عككككؾ ظؽككككا فا بعككككرض     

 جكككككداط  مشكككككق  ؿ  بفكككككض عصككككك  لشكككككصعوش لفمكككككا ال

شكككبض اشتعكككب  اشصكككصهغ عكككؾ اشتعددنكككً قم جمتعكككع ظكككا 

ـككككككم االعككككككراث بمجمدـككككككاش لبككككككتع شككككككبض اشععككككككض     

اشصهاشكككو اـمعكككرل   ظاظفكككاش لـككك ا االعكككراث نؽب كككو     

 ؿ نتطصككككد قم  ككككخ اشحككككمٍ اـمعككككربي عككككؾ اشتعككككدد قم   

اعككككككككككرهض األ ككككككككككسا  لا رذككككككككككا  اشصهاشككككككككككهًش  

 لؽماعككككا  اـمؽككككاد لجككككمٍ اشفكككك كمش شصتعككككب  عككككؾ  

تراُفكككككاش ظعككككككرل  نرةصكككككق اشدشككككككتمرش لـككككك ك ظهككككككسي    

اشؽنمكككاػ اشكككدؼمحراطو ظكككؾ  هككك   ؼكككق ؼنمكككاػ لاجعكككو      

ال نتعكككككاظم عصكككككٌ  حكككككاُخ اشرذهبكككككً االجتعاعهكككككً   

بككككككض نعككككككرث بككككككاشماجع لنتعاظككككككض ظعككككككق شككككككعها   ظم  

اطككككككككمنرك قم اـمصككككككككتحبضش لبكككككككك شز نت صكككككككك  عصككككككككٌ 

خمكككاطر اةرهكككز اجملتعكككع بكككض نحكككم ى ظكككؾ غماشكككرقش     

هكككككق  ظم اؽكككككم  نك ككككك    لسمكككككمط  لجكككككق اال كككككتالث ب  

 ربكككككً اجملتعكككككع لنسنكككككد ظكككككؾ  ظراؼهااكككككقش بعكككككد  ؿ 

ذككككككاؿ اشتصككككككر عصككككككٌ  لجككككككق اال ككككككتالث ل ؼرككككككار    

بكككككككككً جؽابكككككككككض ظمجماكككككككككً قم دا كككككككككض    اشتعكككككككككدد عم)ا

اجملتعكككع

(16)

ش لفمكككا الظكككز بهكككق  ؿ االعكككراث ب لجكككق    

اال كككككتالث قم اجملتعكككككع نتطصككككك  قم اـمحكككككاػ األلط  ؿ  

نرككككمؿ شمجككككمد اشتعددنككككً ظعؽككككٌ شهاشككككو ظصعككككمطش  

لنتع)ككككككض ـكككككك ا اـمعؽككككككٌ قم  ؿ نرككككككمؿ شرككككككض ا ككككككاك     

شهاشكككككو  كككككخ دشكككككتمرى قم اـمعكككككارذً اشصهاشكككككهًش  

لاشتكككك    قم اشحككككرارا  اشعاظككككًش لـكككك ا ظككككا نؽب ككككو  ؿ 

شكككككككدؼمحراطو ظكككككككؾ  كككككككالط  نتفكككككككعؽق اشدشكككككككتمر ا 

ـكككككككككعاؼا  اطبهكككككككككخ ظبكككككككككد  اكككككككككدالط اشصكككككككككصطًش     

بكككككككاال تالث قم اجملتععكككككككا  ا ؼصكككككككاؼهً  حهحكككككككً   

ظمجكككككمدي قم ذكككككض جمتعكككككع  كككككوش لقم ممكككككض ؼنمكككككغ  

ا رككككغ اـمختصةككككً ذابككككًش ظفعككككا  ككككالط  ى ؼنمككككاػ       

 ؼرارـككككككاش لععككككككض عصككككككٌ ذبككككككع ظنمككككككاـر اشتعككككككب  

اشعصككك  اـمعكككرل  عؽفكككاش لشركككؾ اال كككتالث ازكككمـرى    

نمكككاػ اشكككدؼمحراطو لبداُصكككق نرعكككؾ   اـمصركككممم بكككطم اشؽ 

 شاشككككككككا  قم عصؽهككككككككً اال ككككككككتالث لجبككككككككمط اعككككككككدد      

اال اـكككا  اشصهاشكككهً اـمعكككربي عؽكككقش ذككك شز نرعكككؾ    

قم االعكككككراث  كككككخ اصكككككز اال اـكككككا  قم اشمؼكككككمط  

 ظم اشصككككصطًش لاككككدال ا ظككككع ا  ككككرنؾ لبككككخ   رككككاػ 

اشدشتمر

(17)

. 

َل عصهككككككق ؼال ككككككهم  ؿ ـؽككككككاس اشعدنككككككد فمككككككؾ      لبؽككككككا

تعددنكككككككً اشصهاشكككككككهً   كككككككالشما طكككككككرك ظمـكككككككم  اش  

ذععصهككككً شصررككككغ لذ طككككار ظ شصككككو بتحصككككهعفا     

:  ظم تشها   الأ ـو

(18) 

اشتعكككدد اشتؽنمهعكككو اـمةتكككمكش  ى  رنكككً اعكككرهض     -1

األ كككككسا  لاـمؽنمعكككككا  لازععهكككككا  اشصهاشكككككهً 

دلؿ جهكككككمدش لـككككك ك ا شهكككككً ظتعصحكككككً باشؽنمكككككاػ   

 ا سبو.

اكككككككدالط اشصكككككككصطً اشصهاشكككككككهً ظكككككككؾ  كككككككالط      -2

 ظراؼهككككككً اؼتخابككككككا   ككككككري اؽابصككككككهً اتككككككهع    

اؼتحكككككككاط اشصكككككككصطً لبحكككككككا  شؽتاُطفكككككككاش لـككككككك ك  

 ا شهً ظتعصحً باشؽنماػ اشصهاشو.

ظؽنممظكككككً ا حكككككمد لا رنكككككا  اشعاظكككككً اشككككك،   -3

 ؼككككككبع امابرـككككككا ظحهاشككككككا  ال ككككككراػ  حككككككمد   

ا ؼصككككككاؿش لـكككككك ك ا شهككككككً ظتعصحككككككً باشؽنمككككككاػ   

 اشحاؼمؼو.

  اش)ا : ظةفمػ اشدؼمحراطهً:

 نمككككككككٌ اشدؼمحراطهككككككككً اشهككككككككمػ باـتعككككككككاػ  

ذكككككب  شكككككماَ ذا تهكككككار  نكككككدنمشمجو  ل ذؽنمكككككاػ   

شصرركككككككغش  تكككككككٌ عكككككككدـا اشكككككككبع  ـكككككككرلري ظكككككككؾ   

ـككككرلرا  اشعؽككككرش لظحككككمػ ـككككرلرى  ؼصككككاؿ ـكككك ا  

اشعؽككككرش باشعككككرعهً اشدؼمحراطهككككً ـككككو اشعككككرعهً    

اشم هككككدي اشكككك، ال بككككدنض عؽفكككككا    

(19)

ش ظككككع دشككككز ظكككككؾ   

اشؽكككككككككككع  احكككككككككككدنغ اعرنكككككككككككت ظكككككككككككاؼع جكككككككككككاظع  

 ل ظكككرض اطبهحكككو لا كككد  كككاش ؼكككاد    شصدؼمحراطهكككً 

شركككض زظكككاؿ لظركككاؿ ا  ككك  بكككق ؽمهكككع ؼنمكككغ ا ركككغ         

 اشدؼمحراطهً قم اشعام.  
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لباشتككككككاشو باشدؼمحراطهككككككً ـككككككو ظةفككككككمػ شهاشككككككو 

 كككككو لظتطكككككمر نككككك  ر قم اجملتععكككككا  اشككككك،  كككككرى 

فمارشكككتفا بهكككقش لاككك  ر جكككهغ اجملتععكككا  ل حابتفككككا      

لظؽكككا فا قم ظفكككعمؼقش لنعكككمد دشكككز  ظم  حهحكككً     

دؼمحراطهكككككً ظؽفطكككككا  لععصهكككككً شهاشكككككهً   ذكككككمؿ اش

لشككككككهض عحهككككككدي ظككككككاظصً; بفككككككو ظككككككؽف  الختككككككاد      

اشحكككككرارا  اشعاظكككككً ظكككككؾ جبكككككض اـمصكككككسظطم بفكككككاش لـكككككو  

ظككككؽف  ـككككرلرى نحتفككككهق اشتعككككانغ اشصككككصعو بككككطم   

 بككككككراد اجملتعككككككع لؽماعااككككككقش ظككككككؽف  نحككككككمػ عصككككككٌ  

ظبكككادم لظ شصكككا  غمركككؾ ازعاعكككً اشصهاشكككهً ظكككؾ    

اـمؽككككككاد   داري  لجككككككق اال ككككككتالث قم ا راَ لابككككككانؾ

بعككككككرض شككككككصعوش لغمرككككككؾ اجملتعككككككع باشتككككككاشو ظككككككؾ    

اشصككككهطري عصككككٌ ظؽككككادر اشعؽككككت لظماجفككككً  شككككبا    

اشةككككضم لا ككككرل  األـصهككككًش باشدؼمحراطهككككً ظككككؽف     

نبككككككد  ا صككككككمط لنره ككككككت اـم شصككككككا  دلؿ   ككككككالط     

باـمبككككككككادم اشدؼمحراطهككككككككً  ل اعطهككككككككض اـم شصككككككككا    

اشدشكككككككككككككتمرنً اشككككككككككككك، ال احكككككككككككككمػ شصععارشكككككككككككككً    

 راعاافا لاشععض بفا.اشدؼمحراطهً جاُعً دلؿ ظ

 ؿ اشدؼمحراطهككككككككً ذعكككككككككا اكعكككككككككارط عصكككككككككٌ ار   

اشماجكككككع نفكككككهخ ؼطاجفكككككا لنفكككككعر ظفكككككعمؼفا عكككككؾ  

اشدؼمحراطهكككً اـم)اشهكككً; لاشككك، اعككك    ركككغ اشعكككع       

باشعكككع  شؽكككاد اشعكككع  ش  ؿ اصكككز اشؽكككمري اـم)اشهكككً   

شصدؼمحراطهكككككككً م اترحكككككككخ قم اـماـكككككككوش لشهصكككككككع  

 ظكترححككككً قم لجتؽككككا ا اـككككرش لظككككؾ اكككك  اـمؽتنمككككر     

 حهحفكككككككا قم اـمصكككككككتحبض اـمؽنمكككككككمرش  ككككككك ا نؽب كككككككو    

اشرذكككككمؿ شصماجعهكككككً لاشععكككككض ظكككككؾ اجكككككض اشتركككككمط    

اشككككككدؼمحراطو باعتبككككككار  ؿ اشدؼمحراطهككككككً ظصكككككك شً  

ؼصككككبهًش لععصهككككً اارشمهككككً ظتدرجككككًش ابككككد  عؽككككدظا 

نككتعر ؾ اجملتعكككع اـمعكك  ظكككؾ اشصككهطري عصكككٌ ظؽكككادر    

اشعؽكككككتش ل داري  لجكككككق اال كككككتالث شكككككصعها ش اعكككككب ا      

اشحككككمٍ اشةاعصككككً عصككككٌ ـككككعاؿ ا ككككد    عككككؾ اجتعككككا   

األدؼكككٌ ظكككؾ اـمعكككارذً اشصهاشكككهً اشةع اشكككً زعهكككع     

اـمكككككككماطؽطم ظكككككككؾ دلؿ اشكككككككت)ؽاَش لعكككككككرب اـمعارشكككككككً   

ختطكككم اشععصهكككً اشدؼمحراطهكككً جكككدكظا  ذمكككم اشرجكككوش      

لاترصككككؾ ؼمعهتفككككا اعككككب ا  عككككؾ اشككككتحرار اـمعارشككككً 

لاؼتعككككار اش)حابكككككً اشدؼمحراطهكككككً لاؼعراشكككككفا عصكككككٌ  

شكككككً عصكككككٌ اشؽفككككك  ا فكككككارى   اشصكككككصمس اشعكككككاػش دال 

شصعطتعككككع اـمعكككك ش لشعككككض    رككككغ اشعككككع  باشعككككع     

شؽكككاد اشعكككع   ؼم)كككض اانكككً اشدؼمحراطهكككًش  ذ)كككر   

فمكككككككككا نؽكككككككككصع ألؿ نركككككككككمؿ اعرنةكككككككككا  شصععصهكككككككككً     

اشدؼمحراطهكككككًش  ؼفكككككا اانكككككً اؽكككككبم اشدؼمحراطهكككككً    

 ظم بصمافكككككا دلؿ  دعكككككاَ اشمؼكككككمط  شهفكككككاش  هككككك   ؿ   

طهكككً اشؽتكككاُ  اشككك،  ححفكككا  نكككً فمارشكككا  دؼمحرا    

ـككككو قم اـمحككككاػ األلط ظ ظككككر عصككككٌ اككككمازؿ اشحككككمٍش قم 

ـكككككمَ اشتكككككساػ جمتععكككككو بككككك داري  لجكككككق اال كككككتالث 

شكككصعها ش لاالجكككرا  ظكككؾ اصكككز اش انكككً نؽكككبع ظكعرؽكككا       

بةفكككككض اـمكككككؽف  اشكككككدؼمحراطو قم اختكككككاد اشحكككككرارا    

اشعاظً 

(20)

 . 

لـككك ا ظكككا ؼال نمكككق اشهكككمػ قم اشكككدلط اشككك، اشكككتحر        

هككككككك   ححكككككككع بهفكككككككا اـمعارشكككككككً اشدؼمحراطهكككككككًش   

جمتععاافككككككا اككككككدرزمها  احككككككدظا  ؼصككككككبها  قم اـمفككككككو    

جطككككدكظا  ذمككككم  حهككككخ اانككككً  رككككغ اشعككككع  باشعككككع    

شؽككككككاد اشعككككككع ; لدشككككككز بةفككككككض ـككككككعاؿ اـمككككككؽف   

اشككككككدؼمحراطو شمجككككككمد ظككككككرللم ارظككككككهد ععصهككككككً    

اختكككككككاد اشحكككككككرارا  اشعاظكككككككًش ل  فكككككككا  فمارشكككككككا  

اشصككككككصطً ـمسنككككككد ظككككككؾ ـككككككمابكم اجملتعككككككع اشكككككك ى      

اي ظؽكككا قش شككك شز   رعكككقش ل جبارـكككا عصكككٌ ظراعككك   

 ؼكككبرع ؼكككةً اـمكككؽف   ذ)كككر اشؽكككةا  دالشكككً عصكككٌ  

اشدؼمحراطهكككككككككككككًش ل ؼكككككككككككككبع ؼنمكككككككككككككاػ ا ركككككككككككككغ   

اشكككككدؼمحراطو اشهكككككمػ نرتصككككك  ؼكككككب تق ظكككككؾ جكككككراَ 

اشتساظكككككككق عمبكككككككادم اؽب)كككككككخ عؽفكككككككا ظ شصكككككككا  دا     

باعصهككككًش  ككككمط دلؿ  رككككغ اشةككككرد اـمطصككككخ  ل  رككككغ   

اشحصكككًش لافكككعؾ  حهكككخ ا كككد األدؼكككٌ ظكككؾ ظكككرللم   

ً  ببداُصكككق     ركككغ اشعكككع  ـكككم ) ركككغ    اشر)كككري( ظحارؼككك

ظككككؾ  ؼنمعككككً ا رككككغ اشصككككاُدي قم اشعككككام قم اشمجككككع    

اشكككككراـؾش لاشككككك، اتع)كككككض قم ؼنمكككككغ  ركككككغ اشمؼكككككانً   
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لشكككككماَ ذاؼكككككع قم ظكككككرض  ركككككغ اشةكككككرد اـمطصكككككخ  ل     

 رغ اشحصً 

(21)

. 

لنكككرٍ )رلبكككر  داط(  ؿ ؼنمكككاػ  ركككغ اشر)كككري نتعهكككس    

ش ااصكككا   كككخ اـمماطؽكككً ل مشكككق    ل عكككاخباؼكككهتطم: 

ًش لاذتصكككككا  دشكككككز ا كككككخ ظكككككؾ  ازعاعكككككا  ذابككككك

جبككككض ؼصككككبً عاشهككككً ظككككؾ اشبككككاش طم اـمحككككهعطم بعككككرض    

 ؿ نتفكككككعؾ  ل اؼهفعكككككاشداُكككككغ قم اجملتعكككككع اـمعككككك ش   

 كككككخ اـمماطؽكككككً برؼكككككً اـمكككككماطؾ قم اؽرهكككككً  عصكككككٌ   

ظصكككك لط اؽةهكككك ى قم ا رمظككككً ظككككؾ ظؽؽككككبق ظككككؾ      

 كككككككككككالط اشتؽكككككككككككمنع ـكككككككككككدك قم االؼتخكككككككككككا  

 (22)

ش 

لاشدؼمحراطهككككً جككككد نككككتغ ظباظككككرافا بعككككرض ظباظككككر 

)اشدؼمحراطهكككككً اـمباظكككككري(  ل بعكككككرض اككككك  ظباظكككككر    

)اشدؼمحراطهككككً اشؽهابهككككً(ش  ل بؽككككمري  عككككع بككككطم     

 اشعرصطم )اشدؼمحراطهً ظبق اـمباظري(.

لفمككككا احككككدػ ؼصككككتطهع اشحككككمط بكككك ؿ اشدؼمحراطهككككً     

قم ظككككدشم ا اشعكككككاػ اتصككككع شركككككض ظكككك ـ  نعكككككد   رادي    

اشعكككككع  ظؽكككككدرا  شصكككككصطً ا ركككككاػش ذعكككككا اعكككككعض   

صكككككٌ  ركككككغ اشعكككككع   ذكككككض ؼنمكككككاػ شهاشكككككو نحكككككمػ ع 

شؽةصككككق لا تهككككارك ا ككككر  راظككككقش باشدؼمحراطهككككً    

ذؽنمكككككاػ شهاشكككككو ال احكككككمػ عصكككككٌ  ش كككككاَ اشصكككككصطً    

بحكككككدر ظكككككا احكككككمػ عصكككككٌ اراهككككك  اشصكككككصطً بعكككككرض       

نتمابككككككككككخ ظككككككككككع  رنككككككككككا  األبككككككككككراد ل حككككككككككمجفغ 

لظؽكككككككككا فغ; ألؿ اشدؼمحراطهكككككككككً ل ؿ ا تصةكككككككككع  

تشهككككا  اطبهحفككككا ظككككؾ  اشككككً  ظم   ككككرٍ ب ؼفككككا ظككككؾ    

نكككككككد ظكككككككؾ اشحكككككككهغ  هككككككك  ازكككككككمـر اتفكككككككعؾ اشعد

ا ؼصكككاؼهً اشكككك، ال اكككرابكم بسظككككاؿ  ل ظركككاؿ ظعككككطمش    

ظبككككد  اشتككككدالط اشصككككصعو شصصككككصطً لبحككككا     ذككككا راػ

 رادي اشعككككع ش لذةاشككككً  رنككككً  جاظككككً لا شككككهض     

اشتؽنمهعكككككا  لاشحكككككمٍ اشصهاشكككككهً لاككككك  اشصهاشكككككهً  

ظكككؾ اجكككض اؽنمكككهغ اشعالجكككً بكككطم ا كككاذغ لاحملركككمػش  

لؾمانكككككككً  حكككككككمد ل رنكككككككا  اـمكككككككماطؽطمش لاعكككككككدد   

رادا  لاـمعككككككارذً قم ؼككككككؽع اشحككككككرار  هكككككك  ال    ا 

اركككمؿ اشصكككصطً  ركككرا  عصكككٌ بكككرد  ل بِكككً ظعهؽكككً  ل       

  س .

احملكككمر اش)كككاؼو: اشتعددنكككً اشصهاشكككهً لظبكككد      

 ا رنً اشةردنً:

 ؿ اـمراركككككككس األشكككككككاط شصدؼمحراطهكككككككً ـكككككككم   

ظبكككد  ا رنكككً اشككك ى زمكككد جككك لرك قم اشةردنكككً اشككك،  

ـككككم  اكككك ظؾ بفككككا اشدؼمحراطهككككً اشصهرباشهككككًش بككككاشةرد  

اشحهعككككً اشعصهككككا لا ككككدث اشؽفككككاُوش لظككككا اشدلشككككً  ال     

لشكككككهصً شتككككك ظطم  حكككككمد األبكككككراد لاـممازؼكككككً بهؽفكككككا   

شترحهكككخ اـمؽكككاد اـمعكككرذًش لشعكككض اشدؼمحراطهكككً     

األشككككصم  األظ)ككككض شتررنككككر ا ؼصككككاؿ ظككككؾ عبمدنككككً     

اشصكككككصطً لـهعؽكككككً األجصهكككككًش ل دا ذاؼكككككع اشةردنكككككً  

غمتكككككد  ظم عؽكككككر اشتؽكككككمنر لدعكككككاي ؼنمرنكككككً اشعحكككككد   

جتعككككككاعوش بكككككك ؿ اشدؼمحراطهككككككً ذاؼككككككع اككككككري  اال

ـ ك ا رنً

 (23)

. 

 ؿ ا رنككككككً اشكككككك، ـككككككو ؼتككككككا  ظبككككككد  اشةردنككككككً قم    

اشدؼمحراطهكككككً  كككككد  كككككا ظنمكككككاـر ظتعكككككددي ظؽفكككككا   

اشتعددنككككككككككً اشصهاشككككككككككهً قم جمككككككككككاط اشصهاشككككككككككًش    

لاشتعددنككككككككككً ا سبهككككككككككً قم جمككككككككككاط  األ ككككككككككسا ش   

لاشتعددنكككككككككككً اش)حابهكككككككككككً قم جمكككككككككككاط اش)حابكككككككككككًش  

اشككككهً األطككككر اشةصصككككةهً لاشككككتعار  اشتعددنككككً اشصه

لاـمككككربرا  اشعحالؼهككككً ظككككؾ اشدؼمحراطهككككً شت ذهككككد    

دلرـكككككا ا هكككككمى قم ععصهكككككً اشبؽكككككاَ اشكككككدؼمحراطوش    

باؼعكككككداػ ا رنكككككً اشةردنككككككً نفكككككعت جككككككمي ا رادي    

لاشككككتةر  لاالبترككككارش عصككككٌ اشعرككككض ظككككؾ دشككككز بكككك ؿ  

اشتعددنككككككً اشصهاشككككككهً اشكككككك، ـككككككو اككككككري ا رنككككككً 

خ قم اشةردنكككً  عكككض اشةكككرد ظمـكككم  لؼكككا   ا ككك   

اشككككككتةر  لاشتعككككككرنع لاـمؽككككككصرًش با ؼصككككككاؿ  ككككككر   

ظككككككاداػ ال شمفككككككع  ال شؽةصككككككقش لا رنككككككً ظعطككككككٌ  

نمجكككد عؽكككد ذكككض  ؼصكككاؿ لاةرـكككق طبهعتكككقش لـكككو     

بكككك شز ال اكخصككككخ ألؼفككككا ظمجككككمديش لعصهككككق بككككا حمد 

اشةردنككككً اكعككككد  حمجككككا  طبهعهككككً لشهصككككع ظرتصككككبً;   

ألؿ ـككككك ك ا حكككككمد اشككككك، ـكككككو  صكككككهد شصررنكككككً      
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أل كككككرٍ شعكككككخؾ ا ؼصكككككاؿ اعتكككككرب ظكالزظكككككً ـكككككو ا

لظؽفكككا  كككخ اشتطعكككع لاـمعارـكككً لاشؽحكككد لاشتمجهكككق      

(24)

. 

 ؿ اشتعددنككككً اشصهاشككككهً اربككككع ظككككؾ جهعككككً اشعحككككض      

ا ؼصككككاؼو لاؽنمكككككر  ظم ا ؼصكككككاؿ عصككككٌ  ؼكككككق ذكككككاُؾ   

عاجكككككض نكككككدرس ظؽكككككا قش لنرشكككككغ ظؽفكككككا   هااكككككقش 

لنكككمازؿ بكككطم ظؽكككا ق اشةردنكككً لاـمؽكككاد اشعاظكككًش      

    ً لـكككككككم عكككككككطم ظكككككككا ارنكككككككدك اشدؼمحراطهككككككك

 (25)

ش ل دا 

ذاؼكككع اشةردنكككً اجملكككردي لاجفكككع ظعكككرصً اشتمبهكككخ   

بككككطم اـمؽككككصرً اشةردنككككً لاـمؽككككصرً اشعاظككككًش بككككك ؿ      

اشتعددنكككككً اشصهاشكككككهً غم)كككككض  كككككال   ككككك ك اـمعكككككرصًش   

بعكككككد ـا ابكككككانؾ شمجفكككككا  اشؽنمكككككر اشصهاشكككككهً  هكككككاط  

اشحفكككككانا اشعاظكككككًش لاشككككك، ااشبكككككا  ظكككككا اؽطصكككككخ ظكككككؾ     

هكككار ظؽكككصرً اشةِكككً  ل اشطبحكككً اشككك، ؼم)صكككفا ـككك ا اشت 

اشصهاشككككككو  ل داسش لشعككككككض قم اشتعددنككككككً ا سبهككككككً    

اشكك، ـككو ظككرض ظككؾ  ظككراط اشتعددنككً اشصهاشككهً ظككا        

نعككسز ـكك ا اشككر ى طاـمككا  ؼفككا ممككاـري طبهعهككً اتصككغ        

برمؼفككككا دا  رابكككككم اؽنمهعككككوش لافككككدث  ظم  حهككككخ   

اانككككا  شهاشككككهً  

(26)

ش ل دا ظككككا  درذؽككككا  ؿ األ ككككسا    

اشصهاشكككهً ظؽفكككا ظكككا ـكككم ظكككعم لت كككر ـهرصكككوش بككك ؿ     

األ كككككككككسا  اشصهاشككككككككككهً ازعاـ نككككككككككً اتفككككككككككعؾ  

جمعمعكككككككككً ظكككككككككؾ اشعؽاؼكككككككككر ظؽفكككككككككا: اشحاعكككككككككدي     

ازعاـ نكككككككًش لاشتؽنمكككككككهغش لـكككككككدث اشمؼكككككككمط  ظم 

اشصككككصطً شتطبهككككخ براجمفككككا اشصهاشككككهًش بكككك ؿ ـكككك ك   

األ كككككككككككسا  غم)كككككككككككض ظنمفكككككككككككرا  ظكككككككككككؾ ظنمكككككككككككاـر    

اشدؼمحراطهككككًش  د ال ؼمرككككؾ  ؿ اككككربز ـكككك ك األ ككككسا   

قم ممكككككض األؼنمعكككككً اشعكككككعمشهًش ذعكككككا  ؼفكككككا غم)كككككض     

نمفكككرا  ت كككر ظكككؾ ظنمكككاـر ا رنكككً اشككك، اؽكككادى بفكككا   ظ

اشدؼمحراطهككككككً 

(27)

ش  تككككككٌ عككككككد  اشككككككبع  األ ككككككسا  

اشصهاشككككككككككهً عؽؽككككككككككرا  ظككككككككككؾ عؽاؼككككككككككر اشؽنمككككككككككاػ 

اشكككدؼمحراطوش  د ال ؼمركككؾ اؽكككمر جهكككاػ ـككك ا اشؽنمكككاػ   

ل داَ ظفعااككككق عصككككٌ اشمجككككق اشؽككككرهع ظككككؾ اكككك   ؿ    

افككككككطصع األ ككككككسا  اشصهاشككككككهً بممماُةفككككككا طبحككككككا    

 ؿ ذاؼككككع اكككك  ظحؽككككمري  ـمةككككاـهغ ـكككك ا اشؽنمككككاػش ل 

عصٌ اشؽنماػ اشدؼمحراطو 

(28)

. 

لشرككككؾ البككككد ظككككؾ ظال نمككككً  ؿ اشتعددنككككً ا سبهككككً   

ال اعكككك  داُعككككا  لباشفككككرلري اعددنككككً شهاشكككككهًش  دا     

ظكككككا اؼطكككككم  عصكككككٌ ـهعؽكككككً  كككككس  لا كككككد نصكككككعٌ       

شتفعكككككهغ ا  كككككرنؾش لشركككككؾ اشتعددنكككككً اشصهاشكككككهً   

اتفككككككعؾ باشفككككككرلري لجككككككمد اعددنككككككً  سبهككككككً  ال 

فككككا قم عككككام اشهككككمػ  د  ؿ لجككككمد   ؼفككككا ال احتؽككككر عصه

ظ شصككككككككككككا  اجملتعككككككككككككع اـمككككككككككككدؼو ذاـمؽنمعككككككككككككا  

لازععهكككككككا  اـمعؽهكككككككً  حكككككككمد ا ؼصكككككككاؿ لاـمكككككككر ي 

لاشبهِكككككً لاش)حابكككككً لاـمؽنمعكككككا  احملصهكككككً لاشدلشهكككككً  

شصرجابككككً عصككككٌ االؼتخابككككا  اشعاظككككً  ؼككككبع ظتطصبككككا   

شحهككككاػ اشتعددنككككً اشصهاشككككهً اؼطالجككككا  ظككككؾ  حهحككككً   

ظ شصكككككككها   داري   ؿ اشدؼمحراطهكككككككً اكعكككككككد  ؼنماظكككككككا   

اعددنً اجملتعع اـمدؼو 

(29)

 . 

 ؿ اشتعددنككككككككً اشصهاشككككككككهً ؼككككككككم  ظككككككككؾ اشتؽنمككككككككهغ    

االجتعككككاعوش بفككككو اتعككككدٍ اشؽطككككاد اشصهاشكككككو  ظم     

جمككككككككاال  شهصككككككككع شهاشككككككككهً بؽككككككككمري ظباظككككككككري  

ذعؽنمعككككككككككككا  اجملتعككككككككككككع اـمككككككككككككدؼو عمختصككككككككككككت  

اـتعاظاافكككككاش اشككككك، اكككككؽعرض عصكككككٌ ؼكككككاؼع اشحكككككرار      

اشصهاشكككككككو

(30)

)كككككككض قم ش  ؿ اشتعددنكككككككً اشصهاشكككككككهً غم

جمـرـككككككا اعددنككككككً بررنككككككً ل حابهككككككً اؽنمككككككر  ظم   

جفكككانا ا ؼصكككاؿ جمكككردي عكككؾ  ى اعتبكككارا  بمجهكككًش      

 ؿ اشتعددنكككككً اشصهاشكككككهً  كككككار  بركككككري ا حهحكككككً  

ا ؼصكككككككككاؼهً اـمططصحكككككككككً اشككككككككك، نكككككككككدعو اشكككككككككبع      

اظتالذفككككككاش لاشكككككك، اكككككك دى بهعككككككا بعككككككد  ظم شككككككص   

ا  ككككككككرنؾ  رنكككككككككً اشككككككككتةر   ل  تكككككككككٌ اشكككككككككر ٍ   

 عككككض ا ؼصككككاؿ  شكككك     لاالؼتحككككاد  ككككاش ذعككككا  ؼفككككا  

اشةرككككريش لشككككهض ـككككم اـمبككككد  لاـمؽككككت   ككككاش لقم ـكككك ا      

اعككككرن  اشصككككصغ االجتعككككاعو شصخطككككرش ذعككككا  ؼفككككا   

اكعككككككككر   ععصهككككككككا  اشبؽككككككككاَ لاشتطككككككككمر شصترطككككككككر  

لازعكككككمدش لـككككك ا األظكككككر ـكككككم اشككككك ى جاظكككككع عصهكككككق    

اشدؼمحراطهككككً اشكككك، اؽطصككككخ ظككككؾ برككككري اال ككككتالث  
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نككككً قم اشككككر ى لاشةرككككرش لاعككككد ك  اشككككً بطرنككككًش ل ؿ  

حمالشككككككً شربتفككككككا  ل  طهعفككككككا شككككككت دى  ظككككككا  ظم 

 ً اشكككككككتبدادنً  ل  ظم بمـكككككككٌ اجتعاعهككككككك

 (31)

ش لظكككككككؾ 

اككككككك  اـمعركككككككؾ شصدؼمحراطهكككككككً ذبؽهكككككككً لتشهكككككككا       

لجماعكككد  ؿ اؽفككك  لارشكككد عصكككٌ ظصكككتمٍ اـمعارشكككً   

اشصهاشكككككهً  ال قم ممكككككض بؽهكككككً  حابهكككككً احكككككمػ عصكككككٌ   

اـمصككككككككالاي ل رنككككككككً اشععككككككككض اشصهاشككككككككو شصحكككككككككمٍ     

ختصةككككككككًش لال ؼمرككككككككؾ لاشتؽنمهعككككككككا  اشصهاشككككككككهً اـم

ـم شصككككككا  اجملتعككككككع اـمككككككدؼو بمؼككككككةفا  بككككككرز  دلا  

اشععككككككككض اشصهاشككككككككو  ؿ ارككككككككمؿ باعصككككككككً قم شككككككككهاد 

اشععصهكككككً اشدؼمحراطهكككككً ظكككككؾ دلؿ  طكككككار  حكككككاقم قم  

  ً ارشككككهد جككككهغ لظبككككادم اـمعارشككككً اشدؼمحراطهكككك

(32)

ش 

لظ)صعككككا اكعككككد اـمعككككارذً اشصهاشككككهً ظعهككككارا  شؽعككككم       

قش اشؽنمكككاػ اشصهاشكككو بفكككو ظ ظكككر عصكككٌ دؼمحراطهتككك     

لعصككككككٌ ـكككككك ا األشككككككاط زمككككككرى لؼككككككت اشؽنمككككككاػ      

اشككككككدؼمحراطو عصككككككٌ  ؼككككككق اشؽنمككككككاػ اشكككككك ى نصككككككعع   

ب لشكككككع ظعكككككارذً ـادبكككككً ظكككككؾ جاؼككككك  اـمكككككماطؽطم  

شككككماَ بؽككككمري ظباظككككري  ل اكككك  ظباظككككري قم ععصهككككً 

ؼككككككككؽع اشحككككككككرارا  اشصهاشككككككككهً لا تهككككككككار اشحككككككككادي  

اشصهاشكككككككهطم

(33)

ش ذعكككككككا  ؿ اشتعددنكككككككً اشصهاشكككككككهً   

، ابكككد  ظكككؾ  اؽطصكككخ ظكككؾ اشعحالؼهكككً اشتطرنبهكككً اشككك    

اشماجككككككعش لشككككككهض ظككككككؾ ظ)ككككككاط شتفككككككع شككككككق  صككككككمال     

لشرشكككككككغ شكككككككق ظصكككككككارا  ا،كككككككرل  ظكككككككؾ  زظااكككككككق    

اشصهاشككككككهً لاالجتعاعهككككككًش لشكككككك ا بفككككككو األ ككككككرٍ     

اكعصكككو ظكككؾ ظككك ؿ ا ؼصكككاؿ لعحصكككق ل كككررك ظكككؾ  نكككً    

جهكككمدش لـكككم ظكككا  الشكككع  ؿ اععكككض جاـكككدي شترحهحكككق   

اشدؼمحراطهً 

(34)

. 

لنبكككككككدل  ؿ اشتعددنكككككككً اشصهاشكككككككهً م ختصكككككككم ظكككككككؾ  

االؼتحكككككاد ل ؿ ذكككككاؿ بؽكككككمري اككككك  ظباظكككككري ظكككككؾ      

 ككككالط ؼحككككد ظبككككد  اشةردنككككً لا رنككككً اشكككك، احككككمػ     

 عصهفا اشدؼمحراطهًش لشعض  برز ـ ك االؼتحادا :

 ؿ اشتعددنككككككككً اشصهاشككككككككهً بارارازـككككككككا عصككككككككٌ   -1

ا رنكككككً لاشةردنكككككً اكعكككككسز جكككككمي اشةكككككرد  كككككاك 

اشصكككصطً لرعمكككا اكككدبع  ظم اشعؽكككهاؿش ل كككالز     

ٌ اؼمؿ فمكككككككككككككا نككككككككككككك دى  ظم بمـككككككككككككك  اشحككككككككككككك

اجتعاعهكككككككً

(35)

ش لـككككككك ا  نفكككككككا  نكعكككككككسز بعكككككككدػ   

االشككككككككككككككتحرار اشصهاشككككككككككككككو قم اشككككككككككككككدلط دا  

اشتعددنككككككككككككً ا سبهككككككككككككًش  د  ؿ ا رمظككككككككككككا   

االُتالبهككككككً ااشبككككككا  ظككككككا اؽتفككككككو جبككككككض بككككككري     

االؼتخابكككككا  اشحادظكككككً فمكككككا نكككككد ض اشبصككككككد قم     

دلاظككككً اشتطادبككككا  لنعرجككككض ععصهككككً اشتؽعهككككً    

 لاشتطمر.

 ؿ ا ؼمككككاؿ باشةردنككككً لا رنككككً  دٍ  ظم عككككدػ  -2

لـكككع ظعهكككار ظم كككد ؼمركككؾ قم ـكككمُق اشتعههكككس   

بكككككطم  ععكككككاط اشةكككككرد اشككككك، ال ختفكككككع شصحهكككككمد 

لاصز اش، ختفع  ا 

(36)

. 

لؼمركككككؾ اشكككككرد عصكككككٌ اصكككككز االؼتحكككككادا ش بكككككاشحمط  ؿ   

اشتعددنككككككككً اشصهاشككككككككهً جككككككككد ارككككككككمؿ  داي ـككككككككبكم   

 رذككككً اشةككككرد لامجهككككق شطاجااككككق عؽككككدظا نؽككككتنمغ  

ؽمعهكككككً  ل ظؽنمعكككككً  ل  كككككس  بفكككككو اسنكككككد ظكككككؾ قم 

لعكككككو اـمكككككماطؾ لظكككككعمرك باـمصككككك لشهً ظكككككؾ جاؼككككك ش   

لظككككؾ جاؼكككك  ت ككككر بكككك ؿ اشماجككككع نكككك ـ   ظم عرككككض     

دشكككككككزش  د  ؿ اجملتععكككككككا  اشككككككك، اعكككككككفد اعددنكككككككً     

شهاشكككهً ـكككو  ذ)كككر اشكككتحرارا  ظكككؾ اشبصكككداؿ اشككك، ال   

امجككككد بهفككككا اعددنككككً شهاشككككهًش ذعككككا  ؿ األجككككماَ      

ؽهةككككً ـككككو األشككككاط قم اشصككككصعهً لا شهككككا  اكككك  اشع

 ععصهً رب  ا جراَا  ا رمظهً.

لبهعكككا نتعصكككخ باالشكككتحرار اشصهاشكككوش بفكككو عكككادي ظكككا 

ارككككككككمؿ قم األؼنمعككككككككً ا سبهككككككككً دا  ا رمظككككككككا     

االُتالبهكككًش لشركككؾ ـككك ا جكككسَ ظكككؾ  رذكككً  عكككغ قم      

اشتعددنككككً اشصهاشككككهًش  د  ؿ ـكككك ا األظككككر ال نحتؽككككر    

عصككككككٌ اشتعددنككككككً اشصهاشككككككهً لال ؼمرككككككؾ  ؿ ارككككككمؿ   

نككككً  ل اشةردنككككً  شاشككككا  شككككق ل ػمككككا  اـككككع  ظم    ا ر

جكككدري األ كككسا  عصكككٌ جككك   اشؽا ككك   ظم براجمفكككاش     

لـكككك ا نككككد ض قم بككككا  اشدعانككككً االؼتخابهككككًش لشككككهض 

 قم  ؼض اشتعددنً اشصهاشهً  ل اشدؼمحراطهً.
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 ظكككا اـمعهكككار بفكككم  اـكككع  ظم  عكككراث لاحاشهكككد ذكككض      

جمتعكككككككككعش  د ال ؼمركككككككككؾ لـكككككككككع ظعهكككككككككار لا كككككككككد  

ل عرابفكككككا لاحاشهكككككدـاش  د  ؿ ال كككككتالث اجملتععكككككا  

ظككككا نعتككككرب قم جمتعككككع  ظككككر دا عالجككككً بككككاشةرد لال      

سمكككككككخ شصدلشكككككككً  ل اجملتعكككككككع  ؿ نحهكككككككدكش نكعكككككككد  قم   

جمتعككككع ت ككككر ظككككؾ األظككككمر اشعاظككككً اشكككك، نؽب ككككو  ؿ  

اكحهد 

(37)

. 

لظكككككع ـككككك ا بككككك ؿ بعككككك  اـمةركككككرنؾ  كككككالشما  عكككككادي   

ؼكككككهااً لاعكككككدنض اشةردنكككككً قم اشدؼمحراطهكككككً ظكككككؾ 

ـكككككرلري اكككككمبر ظكككككرططم    كككككالط اشت ذهكككككد عصكككككٌ   

 شاشكككككهطم  كككككا ـعكككككا:  ؿ نركككككمؿ اشةعكككككض نفكككككدث  ظم  

 حهككككككخ ظطصكككككك  جككككككدنر بككككككاشترحهخش ل ؿ نرككككككمؿ    

ـؽكككاس اعكككراث ؽمكككاعو بككك ؿ  ككك ا اـمطصككك  ظكككا نكككربرك  

ظككككؾ ؼا هككككً  ـعهتككككق قم  حهككككخ اشؽككككاد اشعككككاػ

 (38)

ش 

لظككككككع ـكككككك ا بكككككك ؿ اال ككككككاك اشصككككككاُد الزاط نعتككككككرب      

ػ اشتعددنكككككً اشصهاشكككككهً اشصكككككعً اشبكككككارزي ألى ؼنمكككككا    

دؼمحراطككككوش طاـمككككا  ؿ اشطبهعككككً ا ؼصككككاؼهً جاُعكككككً     

عصكككٌ  شكككاط اشتؽكككم  لاال كككتالثش باشتعكككدد اؼعركككاط    

لاِ  ال ككككتالث اـمؽككككاد لاألبرككككار لا نككككدنمشمجها ش   

لاالؼتعككككككاَا  اـم ـبهككككككً لاشعرجهككككككًش لابككككككانؾ ا راَ    

اشتمجفا  شدٍ ازعاعا  اـمختصةً لافار 

(39)

. 

احملككككككككمر اش)اشكككككككك : اشتعددنككككككككً اشصهاشككككككككهً   

 تدالط اشصصعو شصصصطً:لاش

ارارككككس اشدؼمحراطهككككً عصككككٌ ظبككككد  اشتككككدالط      

اشصكككصعو شصصكككصطً عكككرب اشتؽكككابض االؼتخكككابوش لـككك ا     

اـمبكككككككككد  نصكككككككككتبطؾ اشتعددنكككككككككً اشصهاشكككككككككهً;  د  ؿ    

اشتعاظكككض لاشتؽكككابض اشصكككصعو نةكككر  لجكككمد جكككمٍ      

شهاشكككككهً  كككككا  هكككككارا  ظتعكككككددي لظتؽمعكككككً ؼمركككككؾ  

ش طر فكككا عكككرب اشكككرباظ  االؼتخابهكككً  ظكككاػ اـمكككماطؽطم    

لألؿ اشدؼمحراطهكككً اعكككك  اككككدالط اشصككككصطً قم   ككككد  

ظحارباافككككككا شككككككصعها ش بكككككك ؿ اشتعددنككككككً اشصهاشككككككهً ال  

ظعؽككككٌ  ككككا بككككدلؿ ـكككك ا اـمبككككد ش  د  تككككا   ظم تشهككككا    

اصكككه ر ظككك لؿ اجملتعكككع  هككك  غمؽكككع ـهعؽكككً  كككس       

ظكككككا  ل طبحكككككً ظعهؽكككككًش لغمكككككؽع اشككككك ى  كككككاز عصكككككٌ     

األاصبهكككً  كككخ فمارشكككً اشصكككصطً شتؽةهككك  برؼاجمكككق    

 نمككككو باشت نهككككد لاـممابحككككً ظككككؾ جبككككض اشعاظككككً اشككك ى  

ظؾ اشؽاط

(40)

. 

 ؿ ظكككككؾ  ـكككككغ  ـكككككداث اشتعددنكككككً اشصهاشكككككهً  ؼفكككككا      

ارةككض اكككدالط اشصككصطً ل رنكككا  اشتعككب  عكككؾ اشكككر ى    

لاـمؽكككاد لاالؼتخكككا ش لـككك ا ـكككم ازكككمـر اشككك ى جكككد    

نعكككككرب عؽكككككق ب ظكككككراط خمتصةكككككًش بكككككاـمفغ  ؿ اؽكككككال     

 -اشصككككصطً  ل اككككدالط ا رككككغ نككككتغ بطرنحككككً شككككصعهً

د ذةكككككاك شهاشكككككو لؽمكككككاـ ى لاشكككككع اـمكككككدٍ     بعككككك

لافككككككككككككعؽق اشدشككككككككككككاا  لاشحككككككككككككماؼطم  -لفمتككككككككككككد

لاـم شصككككككككا  لاككككككككمازؿ اشحككككككككمٍ بككككككككطم ازعاعككككككككا   

 ً اشصهاشككككككهً اـمختصةكككككك

 (41)

ش  هكككككك   ؿ ظبككككككد  اككككككدالط  

اشصككككصطً عككككادي  ظككككا نكككك طر دشككككتمرنا  عككككرب  دنككككد      

ظككككككككدي ظعهؽككككككككً لدلرا  اؼتخابهككككككككً ـمككككككككؾ نتككككككككمظم     

هً اشصكككصطًش شركككو ال اتركككمط بهعكككا بعكككد  ظم ظخؽككك     

عكككككرب دلاػ لجكككككمد ا كككككاذغش ذعكككككا ـكككككم ا كككككاط قم   

 اصككككككك  دلط اشعكككككككامش  د نؽتخككككككك  رُكككككككهض اشدلشكككككككً 

 ً ألذ)كككككر ظكككككؾ ؿمكككككض  ل شكككككع دلرا  اؼتخابهككككك

(42)

ش 

ل دا ظكككا   ككك ؼا بؽنمكككر االعتبكككار  ؿ اشتكككدالط اشصكككصعو     

شصصككككصطً ظككككؾ جبككككض اشحككككمٍ لاأل ككككسا  لظككككا اةككككرز      

عؽككككككق ؼتككككككاُ  االؼتخابككككككا  شككككككمث اةصككككككع اجملككككككاط   

 دنكككككد امجهفكككككا  اشصكككككصطً الظكككككراس اشعكككككع  قم 

ذكككككمؿ اشحكككككمٍ لاأل كككككسا  اشككككك،  ف كككككع ب ؼكككككما    

األذ)رنككككككً اصككككككعٌ جاـككككككدي  ظم  عككككككادي اؼتخابفككككككا  

شدلري اؼتخابهً   رٍ

(43)

  . 

 ؿ اـمعارشكككككككً اشدؼمحراطهكككككككً عصكككككككٌ  ر  اشماجكككككككع   

 تككككا   ظم اككككمبر ظؽككككادر اـمعككككارذً اشصهاشككككهً قم  

اختكككككاد اشحكككككرارا  ل دنكككككد ا،هكككككارا  اشعاظكككككً  ظم   

شحكككككاؼمؼو لاشصهاشكككككو اشككككك ى نكككككؽؾ  جاؼككككك  ا كككككخ ا

عصكككككككككٌ ظعكككككككككارذً اـمصكككككككككسظطم بتصكككككككككز اشحكككككككككرارا  

لا،هكككككارا  اشعاظكككككً قم اختادـكككككا  

 (44)

ش لعصهكككككق بعكككككؾ  

 كككككككككالط  عطكككككككككاَ ا رنكككككككككً شتعكككككككككرهض األ كككككككككسا  
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اشصهاشككككهً لؽماعككككا  اشفكككك كم لؽماعككككا  اـمؽككككاد  

لظ شصكككا  اجملتعكككع اـمكككدؼو لا ـكككا شكككترمؿ ـؽكككاس    

 رنكككككً شركككككض  طهكككككاث اجملتعكككككع قم  ؿ اعكككككرض ـككككك ك  

ترمنؽككا  اشصهاشكككهً شتعكككرب عككؾ ر نفكككا لاكككدابع عكككؾ   اش

ظؽكككا فا لاصكككفغ بعكككرض  ل بككك  ر قم اشتككك    عصكككٌ    

اشحكككككككرار اشصهاشكككككككو فمكككككككا نككككككك دى قم اشؽتهطكككككككً  ظم  

 ككككرل  جككككرارا  ظتمازؼككككً اصككككم ظؽككككصرً ازعهككككع    

دلؿ  ؿ ا كككككصم  كككككخ بِكككككً  ل طاُةكككككً  ل جمعمعكككككً     

دا كككض اجملتعكككعش ـككك ا ظكككؾ جاؼككك ش لظكككؾ جاؼككك  ت كككر     

طهكككككككً شترعككككككت عكككككككؾ لـكككككككع  اـمعارشككككككً اشدؼمحرا 

اشصكككككصطً اشصهاشكككككهً اشككككك، م اعكككككد  ركككككرا   كككككس     

ظعكككككطم  ل شةِكككككً ظعهؽكككككً عصكككككٌ  صكككككا  ا  كككككرنؾش     

ل ػمككككا اشصككككصطً  ؼككككبرع ظككككؾ اـمعرككككؾ  دارافككككا ظككككؾ  

جبكككككككض األ كككككككسا  لا رذكككككككا  اشصهاشكككككككهً اشكككككككك،     

شترؽككككض عصكككككٌ األاصبهككككً ظكككككؾ  ؼككككما  اشؽكككككا بطم    

  ؽكككككاَ اشععصهكككككً االؼتخابهكككككًش لـككككك ا ظكككككا شكككككترددك     

جككككككرا  اشعككككككاػ بعككككككد بككككككرز األؼككككككما ش   ؼككككككؽادنخ اال

لبككك شز بككك ؿ ظبكككد  اشتكككدالط اشصكككصعو شصصكككصطً جكككاُغ   

عصكككككٌ  شكككككاط اـمؽابصكككككً ا كككككري اشؽسنفكككككً ظكككككا بكككككطم   

اشحككككككككمٍ اشصهاشككككككككهً اـمتعككككككككددي  

(45)

ش  د  ؿ اشتككككككككدالط 

اشصكككصعو شصصكككصطً ؼمركككؾ  ؿ نسدـكككر لنؽعكككم قم ممكككض     

اشتعددنككككً ا سبهككككًش لعككككرب ععصهككككً اؽنمككككهغ اؼتحككككاط  

شصكككصعهً اشككك، عمحتفكككاـا  اشصكككصطً لاحرنكككر ا شهكككً ا 

نكككتغ ـككك ا االؼتحكككاط بكككطم اشحكككمٍ اشصهاشكككهً اشعاظصكككً      

عصكككٌ شكككا ً اشةعكككض اشصهاشكككوش بكككض نككك ـ  اشكككبع       

 ظم  بعكككككد ظكككككؾ دشكككككز عؽكككككدظا نعتحكككككد بككككك ؿ اـمكككككربر      

ا حهحكككككككككككو لا كككككككككككدث ازكككككككككككمـرى شصتعددنكككككككككككً  

اشصهاشكككككهً ـكككككم  زمكككككاد اشطرنحكككككً اـم شصكككككهً اشككككك،   

غمركككككككؾ اشحكككككككمٍ اشصهاشكككككككهً ظكككككككؾ اشتؽكككككككال  عصكككككككٌ 

اشصصطً

(46)

. 

 ؿ اشتكككككككدالط اشصكككككككصعو شصصكككككككصطً لعكككككككرب ا ؼمكككككككاؿ  

باشتعددنككككككً اشصهاشككككككهً لا سبهككككككً نعكككككك   زمككككككاد    

ؼنمكككاػ اشبكككداُض قم ممكككض ظؽابصكككً ظكككرعهً لشهاشكككهًش   

ل ؿ بحككككككككداؿ ـكككككككك ك اشبككككككككداُض  ل  ش ا ـككككككككا نةحككككككككد   

اشععصهكككككً االؼتخابهكككككً لاشدؼمحراطهكككككً ظؽكككككداجهتفا  

ل ـصهتفككككا

 (47)

ش ذعككككا  ؿ اشتعددنككككً اشصهاشككككهً لعككككرب  

لط اشصكككصعو شصصكككصطً اصكككتطهع  ؿ  كككد   ظبكككد  اشتكككدا 

 صكككككمال  شصععكككككاذض اشصهاشكككككهً اشككككك، اماجكككككق اشبصكككككد 

لاشككككك، جكككككد ادبعكككككق  ظم  كككككرل   ـصهكككككً  ل  زظكككككا      

شهاشكككككهًش لنتركككككمط األظكككككر ظكككككؾ  اشكككككً اشتؽكككككابض     

اشصككككصعو  ظم  اشككككً اشؽككككرا  اـمصككككصعش  د جككككد اككككدبع      

اشحكككككمٍ اشصهاشكككككهً اشككككك، ال اعكككككعر بمجكككككمد بكككككرؿ  

 ظم اشكككككتخداػ ظتعا صكككككً  كككككا ظكككككع بحهكككككً األ كككككسا   

ش كككً اشحكككمي شةكككر  لجمدـكككا عكككرب تشهكككا  االؼحكككال      

 ل اش)كككككككمريش  د  ؿ اشتعددنككككككككً اشصهاشكككككككهً ـككككككككعاؼً   

 ذهكككككككككدي شصدؼمحراطهكككككككككًش  د بكككككككككدلؼفا ال امجكككككككككد  

دؼمحراطهككككً  حهحهككككًش لشرككككؾ ـكككك ا ال نعكككك  عككككدػ      

لجكككمد ـكككمابكم ظعهؽكككًش بكككض البكككد ظكككؾ لجكككمد جماعكككد  

ظعككككككرذً ألطككككككراث اشععصهككككككً اشصهاشككككككهً شككككككماَ   

ا ركككككغ  ػ  ارجكككككق لاشتكككككساػ األطكككككراث    ذكككككاؼما قم 

بفككككا

(48)

ش لشرككككؾ لجككككمد جككككمٍ شهاشككككهً ظتعككككددي جككككد    

نصككككفغ قم عرجصككككً اشةعككككض اشصهاشككككو عككككرب ا دعكككككاَ      

 ككككخ  بككككداَ اشككككر ى لجبمشككككق ظككككؾ ا  ككككرنؾش لشكككك ا       

دمككككككد اشتعددنككككككً اشصهاشككككككهً ال ارككككككمؿ باعصككككككً قم     

دؼممظككككً اشععككككض اشككككدؼمحراطو ظككككا م ارارككككس عصككككٌ   

ًش لشكككهض األاصبهكككً  ظبكككد   ركككغ األاصبهكككً االؼتخابهككك   

اشحمظهكككككً  ل اشدنؽهكككككً  ل اـم ـبهكككككًش لاشككككك ى نؽركككككض    

بهعككككككا بعككككككد  تككككككٌ قم ممككككككض ا رمظككككككً  ظم ظبككككككد      

األاصبهككككككً قم اختككككككاد اشحككككككرارا ش بعككككككد  ؿ اصككككككتؽة    

اشمشكككاُض األ كككرٍ ظكككؾ )اشؽحكككاػ لاشتعكككدنض لا كككض      

اشمشككككم(

(49)

ش لشركككؾ ـككك ا ا كككض ال ؼمركككؾ اشحكككمط عؽكككق  

بهككككككً  ؼككككككق ظ)اشهككككككا  بحككككككدر ظككككككا ـككككككم حمالشككككككً احرن   

شصمؼككككمط  ظم  ككككض ـممجككككت  ظككككاش بككككدال  ظككككؾ  ؿ اععككككض  

األجصهكككككً عصكككككٌ  عاجكككككً ر ى األذ)رنكككككً  ل  كككككالزكش 

طاـمكككككككا  ؿ اشدؼمحراطهكككككككً ال اصكككككككعٌ  ظم  حهككككككككخ    

اـمصكككككالاي اشراظصكككككً )االجتعاعهكككككً(ش بكككككض افكككككدث  ظم     
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 حهكككككخ اـمصكككككالاي اشحاؼمؼهكككككً  

(50)

ش لجكككككد نركككككمؿ ـككككك ا  

ا كككض حمالشكككً شصخكككرل  ظكككؾ ظعكككرصً اشعالجكككً بكككطم   

رنككككككً لاشةردنككككككً ظككككككؾ جاؼكككككك  لاشصككككككصطً ظككككككؾ  ا 

جاؼككككك  ت كككككرش با ؽمكككككا  اشككككك ى نؽكككككع   حهحكككككق    

نتؽكككككاج  ظكككككع ظبكككككد  اشدؼمحراطهكككككً اشككككك ى نحكككككمػ    

 شاشككككا  عصككككٌ اال ككككتالثش لشكككك ا بكككك ؿ اشدؼمحراطهككككً   

اككككككمبر شصتعددنككككككً اشصهاشككككككهً تشهككككككً شصتعككككككب  عككككككؾ 

ؼةصككفا عكككرب جاعكككدي  ركككغ األاصبهكككً لؾمانكككً  حكككمد  

ي األاصبهككككً نؽب ككككو األجصهككككًش عككككرب ا ؼمككككاؿ بكككك ؿ  راد 

 ؿ ال اركككككمؿ ظطصحكككككً  د احهكككككد باشدشكككككتمر  د اركككككمؿ  

األجصهككككككككً حمؽككككككككؽً عمطعمعككككككككً ظككككككككؾ ا حككككككككمد 

لاشماجبككككككككككا  اشدشككككككككككتمرنً لاـمصسظككككككككككً شصصككككككككككصطً  

ا اذعكككًش ظكككع ظال نمكككً  ؿ األاصبهكككً االؼتخابهكككً     

جكككد ال اركككمؿ  اصبهكككً دلظكككا  بكككض جكككد اتركككمط األجصهكككً      

 ظم  اصبهككككككككً عككككككككرب ععصهككككككككً اشتككككككككدالط اشصككككككككصعو     

شصصصطً

(51)

. 

لظككككؾ ـؽككككا بكككك ؿ اشدؼمحراطهككككً اكرذككككس قم  دبهاافككككا    

عصكككٌ ظصككك شً شكككهادي اشحكككاؼمؿ  هككك  نكعر بفكككا )شكككعهد   

زنككككداؼو( ب ؼفككككا ؼنمككككاػ ا رككككغ اشحككككاُغ عصككككٌ ظبككككد        

شكككهادي اشحكككاؼمؿ لاـمصكككالاي  ظاظكككق   

(52)

ش عصكككٌ  ؿ نركككمؿ  

اشحكككاؼمؿ ؼكككادر عكككؾ  رادي اشعكككع  لاشككك، اكككربز عكككادي    

قم ظكككككرض جمصكككككض اعكككككرنعو ظؽتخككككك  ظكككككؾ جبصكككككق      

ا  ؿ ععصهكككً اشت كككه  ال ختفكككع ـمكككسا  ا كككاذغ   ذعككك

 ل اشصككككككككككصطً اشتؽةه نككككككككككًش ل ػمككككككككككا اشككككككككككتؽادا   ظم   

ظعطهككككككا  اشماجككككككع لظالُعككككككً دشككككككز ظككككككع ظؽككككككاد  

اشعكككع ش لشككك ا دمكككد  ؿ ظبكككد  شكككهادي اشحكككاؼمؿ لـكككع     

ـمراعكككككككاي  حكككككككمد األبكككككككراد ل رنكككككككاافغ  هككككككك  ال   

نتعككككار  ظعفككككا  ال باشحككككدر اشكككك ى سمحككككخ اشؽككككاد   

هصً بهككككد اشصككككصطً ش ككككر  اشعككككاػش ل ؿ ال نرككككمؿ لشكككك

ـهعؽتفاش لـم نحمػ عصٌ األشض ا اهً 

(53)

: 

 ؿ  ى شككككصطً  ل ـهِككككً ال اصككككتطهع  ؿ اؽككككدر   -1

جككككرارا  بردنككككا   ال قم ا ككككدلد اشكككك، نبتفككككا جككككرار  

 عاػ.

 ؿ اشحهكككمد اشككك، اةرـكككفا اشدلشكككً عصكككٌ  رنكككا   -2

األبكككككككراد لؼعكككككككاطفغ ال ؼمركككككككؾ احرنرـكككككككا  ال  

     ً  بماشككككطً جككككاؼمؿ نمابككككخ عصهككككق فم)صككككم األظكككك

 )اشربـماؿ(.

 ؿ ذككككككض جككككككرار  ل جككككككاؼمؿ نؽب ككككككو  ؿ نرككككككمؿ     -3

 ظمـع ا راػ ظؾ اشصصطً اش،  ؼدراق.

لراكككككغ ظكككككا ن)كككككار  كككككمط عكككككدػ جكككككدلٍ اشتعددنكككككً       

اشصهاشكككككككهً قم  جكككككككرار  اشكككككككً اشصكككككككصغ لاشتصكككككككاظع    

لاشتعككككككككانغش  ال  ؼفككككككككا شهصككككككككع اـمنمفككككككككر اشم هككككككككد  

شصدؼمحراطهككككككً لال نتمجككككككت دمككككككاك اشدؼمحراطهككككككً 

افكككابر عؽاؼكككر   كككرٍ شركككو  عصهفكككاش بكككض  تكككا   ظم 

سمؽكككض ـككك ا األظكككرش لشعكككض اشصكككب  قم دشكككز نرعكككؾ       

قم  ؿ اشتعددنكككككككً اشصهاشكككككككهً ال اكككككككرابكم عمع)صكككككككو  

اشصككككككصطً ل ػمككككككا ببؽهتفككككككا ل ككككككدلدـاش  د غمككككككارط    

اشدلشكككً قم ممصكككفا ععصهكككً  داري اشؽكككرا  بكككطم اشحكككمٍ     

اشةاعصكككككككً بهفكككككككا

(54)

ش ذعكككككككا  ؿ ظةفكككككككمػ اشتعددنكككككككً  

ا صكككمط  اشصهاشكككهً نعتعكككد باألشكككاط عصكككٌ اعتعكككاد     

اشتدرزمهكككككً لازسُهكككككً شصععكككككرال  ظبتعكككككدا  عكككككؾ     

اشكككؽف  اشعكككاظض  ل اـمرذكككسى شؽكككاؼع اشحكككرار اعتعكككادا   

  ً عصكككككٌ جاعكككككدي اشتكككككمازؿ بكككككطم اـمؽكككككاد اـمختصةككككك

(55)

ش 

بفكككو  شكككصمبا  امبهحهكككا  نؽكككس  ظكككؾ اشصكككا ً اشصهاشكككهً  

 دلا  اال ترككككككككككاس لاشتؽككككككككككادػش لشمصككككككككككخ بهِككككككككككً 

ظالُعككككً شصرككككمار عككككرب اعتعككككادك عصككككٌ ؼككككه ً عككككدػ 

ـعككككاط  نككككً جككككمي شهاشككككهً ظكككك  ريش لعصككككٌ جاعككككدي     

اشتصككككككككالى قم اـمصكككككككك لشهً ل ؿ ا تصةككككككككع ظعككككككككان    

 اشت    لاشحمي بهؽفا.

لـرككككك ا بككككك ؿ عؽاؼكككككر اشتعددنكككككً اشصهاشكككككهً اكككككبطم   

ظكككككدٍ ارابكككككالم ـككككك ا اـمةفكككككمػ باشدؼمحراطهكككككً ظكككككؾ   

 ككككككالط اشتككككككدالط اشصككككككصعو شصصككككككصطً ظككككككؾ  هكككككك     

اؼتعكككككككار لاعكككككككدد ظراذكككككككس اشصكككككككصطً لاـمعكككككككارذً  

لاعددنككككككككككً لباعصهككككككككككً اشتؽنمهعككككككككككا  اشصهاشككككككككككهً 

اشمشكككككطهً;   كككككسا ش ؽماعكككككا ش ظؽنمعكككككا  جمتعكككككع 

ظكككككدؼو لا ـكككككاش لـكككككم  نفكككككا  نكككككمبر جكككككدري  ذكككككرب  
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شفككككعاؿ ظعككككارذً ازعاعككككا  اال ؽهككككً لاشعرجهككككً    

لا ـككككككا قم اشععصهككككككً اشصهاشككككككهًش لاشتعككككككب  عككككككؾ    

ظؽكككككككا فا قم  طكككككككار اشم كككككككدي قم اشتؽكككككككم  

 (56)

ش ل دا 

اػ ذاؼكككككككع اشتعددنكككككككً اشصهاشكككككككهً قم ممكككككككض اشؽنمككككككك  

اشككككدؼمحراطو اشصهرباشككككو اتعككككر  الؼتحككككادا  ظككككؾ     

جبككككض اـمختؽككككطم  ككككمط  ؼفكككككا  مشككككع اعككككدد اشحكككككهغ      

لا تسشتفكككككككا  ظم جمكككككككرد ؼكككككككرا  عصكككككككٌ اـمؽكككككككاد     

ذرتعهكككككككككً شهاشكككككككككهً لاجتعاعهكككككككككًش ل كككككككككالط    

ا،كككرل  ظكككؾ ظعكككرصً اشتةكككال  االجتعكككاعو ب دعكككاَ      

 ؼفككككككككككا ـهِككككككككككً  داري اشؽككككككككككرا  بككككككككككطم اـمؽككككككككككاد  

بكككد  اـمصكككالاي لازعاعكككا  ذعكككا  ؼفكككا اتؽكككاج  ظكككع ظ 

اشككك ى نةكككر  اشتعا كككض بكككطم ازعاعكككا ش لـكككم  ظكككر    

نتؽككككاج  ظككككع ظبككككد  اشتؽككككم  لاشتعككككدد اشكككك ى جاظككككع   

عصهق اشتعددنً اشصهاشهً لاشدؼمحراطهً

(57)

. 

لظككككع ـككككك ا ؼمرككككؾ اشحكككككمط  ؿ اشتعددنككككً اشصهاشكككككهً    

 داي شحبككككككككمط اشككككككككر ى ا  ككككككككر لحمالشككككككككً  ككككككككض     

اال ككككككتالث اشطبهعهككككككً بككككككطم ازعاعككككككا ش لؼمرككككككؾ   

ا  ب ؼفكككا ا كككض األبفكككض اـمطكككرلك  اشهكككا ش    اشحكككمط  نفككك 

 لجد نرعت اـمصتحبض عؾ  صمط   رٍ.

احملكككمر اشرابكككع: اشتعددنكككً اشصهاشكككهً لظبكككد      

 حماشبً لظراجبً اشصصطً:

شحككككد اشككككتطاعع بعككككك  اشككككؽنمغ اشصهاشكككككهًش    

 عطككاَ ظنمفككر  ط ككادى اكك  اعككددىش لاشكك ى  رعككق        

شةككككككري طمنصككككككً ظككككككؾ اشككككككسظؾش ظكؽككككككطب ً بكككككك شماؿ 

ع  كككككع بفكككككو اشكككككتر  لختة ككككك  اشحفكككككر اـمختصةكككككًش

ظنمصتفككككككا اعككككككددنا  ظربماككككككًش لاصككككككز اشتعككككككددنا     

ظمجككككمدي دا ككككض  ابككككا  ذككككض عحهككككديش ل تككككٌ دا ككككض 

بككككككرل   ى عحهككككككديش بعككككككؾ اـمفككككككغ  دراس  ؿ ـؽككككككاس    

ؼكككةً ختكككؾ ذكككض اجملتععكككا  ب ؼماعفكككا اـمختصةكككً;    

لـككككو  ؿ  ى جمتعككككع لاجعككككو ـككككم اعككككددى لشككككهض      

ـككككك ا  ط ادنكككككا  ظكطصحكككككا ش راكككككغ اال كككككتالث اشرككككك)  قم   

اشككككر ىش لـككككم اكككك  ؼككككرهع; ألؿ  ى جمتعككككع نكعككككرب   

عككككؾ لجككككمد  بككككراد بدا صككككق ظككككرصما دشككككز اجملتعككككعش      

ش لجكككد نرمؼكككمؿ   ا راَـكككغ ظتعكككددلا   األبكككراد لـككك الَ 

ظتعككككككددى اـمكككككك اـ   نفككككككا  

(58)

ش بككككككاـمرمؿ األشاشككككككو 

شصعطتعكككع ـكككم لجكككمد  بكككراد ذط)كككر دا صكككقش لشكككمالـغ   

ـمكككا لجكككد ـمكككا نصكككعٌ بكككاجملتععش ل طكككملم اؽكككؽهةفغ   

 ي لظتعكككككدديش بعكككككؽفغ اـمعكككككار  لاـمؽكككككادش     ذككككك)

لظككككككككككؽفغ اـمعتككككككككككدط لاـمتطككككككككككرثش لاكككككككككك  اصككككككككككز  

اشتؽكككؽهةا  اشككك، غمهكككس اشةكككرد عكككؾ اككك ك ظكككؾ  بكككراد  

اجملتعكككع اشما كككدش ل ؿ اصكككز اشتؽكككؽهةا  ؼابعكككً ظكككؾ      

االجتفكككككككككككادا  اشةردنكككككككككككً اشعخؽكككككككككككهً )اشةفكككككككككككغ 

اشعخؽكككككككو شصةكككككككرد(ش لراكككككككغ اصكككككككز اشتؽكككككككؽهةا     

زمععككككمؿ عصككككٌ لا ـككككا ألبككككراد اجملتعككككعش  ال  ؼفككككغ 

 ؿ اشدؼمحراطهكككككً لاشتعددنكككككً  ظكككككر ظفكككككغ لجكككككمدكش   

شهتصكككككؽٌ ـمعارـكككككو اشؽنمكككككاػ اشصهاشكككككو ا كككككاذغش     

لدلؿ اشؽنمككككككككر  ظم اشصككككككككؾ  ل اشصككككككككمؿش  ل اشةرككككككككر  ل  

اشعحهككككككككدي لا ـككككككككاش   كككككككك  دلر دا ككككككككض اجملتعككككككككع  

نكعهسـغ عؾ باجو األبراد اـمطؽتعطم شق

(59)

. 

لشصدؼمحراطهكككككً ؼمعكككككاؿ ظكككككؾ اـمراجبكككككً لاحملاشكككككبً;  

ش احملاشككككككككككبً اـمتبادشككككككككككً بككككككككككطم اشصككككككككككصطا ش  األلظم

ذاشصككككككككصطً اشتعككككككككرنعهًش لذكككككككك شز حماشككككككككبً   

لظراجبكككككً اشحكككككمٍ لاشتطععكككككا  اشككككك، ـكككككو  كككككار       

اشصكككككككصطًش لشركككككككو ا  ككككككك  احملاشكككككككبً لاـمراجبكككككككً قم 

اشؽنمكككاػ اشكككدؼمحراطو  بعادـكككا ا حهحهكككً البكككد ظكككؾ     

لجككككككككمد اعددنككككككككً شهاشككككككككهًش  د افككككككككعؽع ـكككككككك ك    

عهً اشتعددنككككً لجككككمد جككككمٍ دا ككككض اشصككككصطً اشتعككككرن

 غمارط ععصهً اـمراجبً بؽمري دشتمرنً.

 د  ؿ ـهعؽككككً  ككككس  لا ككككد عصككككٌ اشصككككصطا  اشكككك)الأ  

نعككككككك  بحكككككككداؿ  نكككككككً ظراجبكككككككً  ل حماشكككككككبً ألداَ    

اشصككككصطً اشتؽةه نككككًش لـككككم  ظككككر ال نفككككع حمطككككا    

شصتمجككككككككت  ظككككككككاػ ا رمظككككككككً ـمراجعككككككككً  داُفككككككككا  ل   

اؽككككككككرهع  اشككككككككً ا،طكككككككك ش  ل  عككككككككادي اشؽنمككككككككر قم  

ا،طكككككم اـممـككككمعًش ل دا ظككككا  درذؽككككا  ؿ اشتعددنككككً 

شفكككككك كم لاـمؽككككككاد;  اشصهاشككككككهً اعكككككك  ؽماعككككككا  ا  

لاشكككككك، اعكككككك  بككككككدلرـا جمعمعككككككً ظككككككؾ اشؽحابككككككا   
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لازععهككككككككا  اشعصعهككككككككً لاش)حابهككككككككً لاشتعالؼهككككككككً    

لا، نككككً لؽمعهككككا   حككككمد ا ؼصككككاؿش لظؽنمعككككا   

 اجملتعع اـمدؼو.

لؼمرككككؾ احصككككهغ األشككككاشه  اشكككك، غمارشككككفا اشحككككمٍ     

دا  اشعالجكككككككً باشتعددنكككككككً اشصهاشكككككككهً قم ظراجبكككككككً  

 لحماشبً اشصصطً  ظم:

األشكككاشه  ا عالظهكككً لاـمطعكككرب عؽفكككا باشصكككصطً    لال : 

امممككككت  جفككككسي ا عككككالػ ،دظككككً ظبكككككد       اشرابعككككً: 

احملاشكككككككبً لاـمراجبكككككككً عكككككككرب اشرذهكككككككس عصكككككككٌ  داَ    

األجفكككككككسي ا رمظهكككككككً لـكككككككعؾ ـكككككككمابكم اـمفؽكككككككً   

ا عالظهككككًش لاصعكككك   جفككككسي ا عككككالػ دلرا  ظباظككككرا      

لاكككككك  ظباظككككككر قم ـكككككك ك اـمفعككككككًش  د عككككككؾ طرنككككككخ     

ا عالظهككككككً لاشؽككككككرةهً   اشتحككككككارنر لاشترحهحككككككا  

افككككع نككككدـا عصككككٌ ظرككككاظؾ ا،صككككض قم األداَش لعككككرب     

االـتعككككككاػ بكككككك راَ ازععهككككككا  لاـمؽنمعككككككا  لاشحككككككمٍ  

األ كككرٍ اشكككك، غمكككارط ععصهككككً اشرجابكككً لاشتمجهككككقش    

بفكككو ل كككدـا اشحكككادري عصكككٌ احؽكككو  ععكككاط  ؼنمعكككً    

ا رككككككغ لعصككككككٌ ؼعككككككر   بارـككككككا دلؿ  عككككككهً ظككككككؾ  

هككككاي اـمال حككككًش بةككككو دلط ار)ككككر بهفككككا اعحهككككدا  ا  

جكككككد ال نركككككمؿ قم لشكككككع اـمكككككماطؾ اشعكككككادى  ؿ نكككككرس  

ععصكككككق شصككككك ـا  ـمتابعكككككً لا كككككدي ظكككككؾ اشحفكككككانا  ل     

االشكككككككتعا   ظم ظؽاجعكككككككا  ا هِكككككككً اشتعكككككككرنعهً  ل   

اشتحؽككككو عككككؾ ذهةهككككً ععككككض لا ككككد ظككككؾ اشكككككؽنمغ       

ا رمظهكككً بةكككو ظ)كككض ـككك ك ا كككاال  نحكككمػ ا عكككالػ  

بككككككدلر لذهككككككض عككككككؾ ظ)ككككككض ـكككككك ا اـمككككككماطؾ  هكككككك     

عككككمري لاـمرُهككككً لاـمصككككعمعً  باشككككتطاعً لشككككاُصق اـمؽ

 ؿ اؽحكككض  شهكككق ظباظكككري ظكككا اؽكككض  شهكككق نكككدـا بهعكككا       

نتعصككككخ بفكككك ك األظككككمر فمككككا زمعصككككق جككككادرا  عصككككٌ  ؿ      

نتؽكككرث قم ـكككمَ ظكككا نتكككمبر شدنكككق ظكككؾ ظعصمظكككا ش      

لـكك ا ظككا نكككدط عصككٌ اشتعددنكككً اشصهاشككهً     

(60)

ش لعصهكككق 

 ؿ لـكككع ا حكككاُخ لاـمعطهكككا   ظكككاػ اشؽكككاط نصكككاعد    

لارككككمنؾ اشككككر ى اـمصككككتحض   ذكككك) ا  قم بصككككمري اـممجككككت 

لاـمتككككككسؿ لـؽككككككا نرعككككككؾ اشككككككدلر ا هككككككمى شمشككككككاُض   

ا عكككككالػ ازعاـ نكككككً  هككككك   ؿ ا تركككككار ظؽكككككادر     

اـمعصمظككككا  ل  فككككاعفا شصرجابككككً اشؽككككارظً نتؽككككابٌ    

ظكككككككككككع ظتطصبكككككككككككا  اشدؼمحراطهكككككككككككً اشصهرباشهكككككككككككً   

لجهعفا

(61)

. 

اكككك  ر لشككككاُض ا عككككالػ قم ارككككمنؾ اشككككر ى اشعككككاػ قم     

ظادافككككا اشرُهصككككهً اشمجككككع ا اـككككر باعتبككككار ا،ككككرب 

 ظم جاؼككك  اـمعصمظكككا  لا راَ لاألبركككار اشككك، اصكككاعد     

اجملتعكككككع عصكككككٌ اركككككمنؾ اشكككككر ى قم اـمعكككككرال  اشككككك،   

ختككككككككككؾ  هككككككككككاافغ اشصهاشككككككككككهً لاالجتعاعهككككككككككً    

لاالجتؽكككككككادنًش  هككككككك  اظكككككككار  اشدراشكككككككا  بككككككك ؿ     

اشصهاشككككً اتكككك  ر ب شككككاُض ا عككككالػ بطككككرد نؽككككع    

ظال نمتفككككا   هاؼككككا ; بعككككا احدظككككق لشككككاُض ا عككككالػ      

طتعككع ـككم عبككاري عكككؾ رشككاُض  عالظهككً ظمجفكككً      شصع

ش بكككككككراد نكككككككتغ ظكككككككؾ  ال كككككككا ظكككككككرك لامـكككككككهع      

اشصهاشككككككا  فمككككككا زمعككككككض  بككككككراد اجملتعككككككع نتبؽككككككما   

ظماجككككككككت ظعهؽككككككككً ؼمرككككككككؾ  ؿ اكككككككك  ر باشصككككككككص   ل   

ا زمكككككككا  عصكككككككٌ اشصهاشكككككككًش ذعكككككككا  ؿ شصتحكككككككارنر   

ا  بارنككككككككً اـمتصةككككككككسي لا ـككككككككا ظككككككككؾ اشؽعككككككككرا      

ا عالظهكككككً ت كككككار عدنكككككدي ارذفكككككا عصكككككٌ لجفكككككً      

شؽنمر لاـممجت ا اك اشصهاشً ا

(62)

 . 

اكعكككد  لشكككاُض ا عكككالػ ظكككؾ اشمشكككاُض ا اظكككً اشككك، ال       

اؽككككككككٌ عؽفككككككككاش لال نصككككككككتطهع اجملتعككككككككع اـمعاؼككككككككر 

االشكككككتعرار بكككككدلؼفا راكككككغ ا  كككككار اشؽاؽمكككككً عؽفكككككا     

شككككماَ ذاؼككككع ا دن)ككككً ظؽفككككا  ل اشتحصهدنككككًش بحككككد     

 ؼككككككبرع ـكككككك ك اشمشككككككاُض ا عالظهككككككً قم اشمجككككككع     

َل ظرذسنككككا    ظككككؾ ظ شصككككا  اجملتعككككع;  ا اـككككر جككككس

بفككككككو اكككككك  ر عصككككككٌ جككككككهغ اجملتعككككككع شككككككماَ ظؽفككككككا      

االجتعاعهكككككككككككككككًش لاالجتؽكككككككككككككككادنً لاشصهاشكككككككككككككككهً 

لعمختصكككككككككت  ظكككككككككرا ا ذاشؽكككككككككرابً لاشرادنكككككككككم   

لاشةفكككاُها  لا ـكككاش بحكككد عككككد   ظكككؾ  ـكككغ ل بكككرز      

اشمشككككككككاُض شترحهككككككككخ اشرجابككككككككً اشعككككككككعبهً عصككككككككٌ     

ظ شصككككا  اشدلشككككً ظككككؾ  ككككالط اشتعككككب  عككككؾ اشككككر ى 

بككككاَ لاـمعصمظككككا ش لاشحككككدري عصككككٌ  لاشؽحككككدش لؼعككككر األؼ
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 صكككخ ر ى عكككاػ نكككدبع اـمصككك لشطم  ظم ا  طكككاػ عكككؾ     

اختكككككاد ظمجكككككت ظكعكككككطم ظكعكككككار  ـمطاشككككك  اشعكككككع ش   

بحكككككككد  ؼكككككككبع  كككككككا دلر ـكككككككاػ قم  بكككككككراز اشحفكككككككانا  

اشصهاشكككهً بعكككرض شكككرنع لظةفكككمػ شصطعفكككمر ل ككك ا    

 شكعهع باشصصطً اشرابعً.

لـككككك ا  شكككككصم   اؼهكككككا : اـمنمكككككاـرا  لاالعتؽكككككاظا :  

ؾ  شكككككاشه  اشفككككك كم عصكككككٌ ا رمظكككككً  ظكككككا ت ككككر ظككككك 

شتعككككككدنض ظصككككككار ظعككككككطم  ل شتمجهككككككق  ؼنمارـككككككا  ظم    

ظصكك شً اعكككرض  رجكككا  ـمؽكككاد بِكككً  ل طبحكككً ظعهؽكككًش  

لم سمؽككككككض ـكككككك ا ظككككككا م ارككككككؾ ـؽككككككاس اعددنككككككً     

شهاشكككككهًش لؼنمكككككاػ جكككككاؼمؼو نصكككككعع بتمجهكككككق ـككككك ك    

األظككككمر اشمجفككككً اشكككك، ختككككدػ اشبصككككدش  هكككك  احككككمػ       

  احملاشككككبً اشتعددنكككً اشصهاشكككهً عصككككٌ اطبهكككخ ظبكككد    

لاـمصكككك لشهً شككككهض بحكككككم عصككككٌ ذابككككً ظصككككتمنا       

ا رمظكككككً لا داري طبحكككككا  شحاعكككككدي )ال شكككككصطً دلؿ   

ظصككككك لشهً لال ظصككككك لشهً دلؿ رجابكككككً لحماشكككككبً(ش  

لشرككككككؾ  نفككككككا  عصككككككٌ ظصككككككتمنا  عالجككككككا  دا ككككككض      

ؽماعككككككا  اـمؽككككككاد ـككككككعاؼا  البتعككككككاد جادافككككككا عككككككؾ  

بكككر  جهكككمد لشكككهطري ب لجراطهكككً عصكككٌ ا ـكككغش    

ـكككك ا اـمبككككد  بةاعصهككككً لظصكككك لشهً لاحتفككككو اطبهككككخ 

اشحككككككككككادي جاؼمؼهككككككككككا  ل  الجهككككككككككا  عككككككككككؾ  ععككككككككككا غ    

لحماشكككككبتفغ ظكككككؾ جاؼككككك  األعفكككككاَ بفكككككال  عكككككؾ      

اشتفدنككككد اشككككداُغ بةحككككد اـمؽؽكككك    

(63)

ش  هكككك   ؿ ظككككؾ  

 ـككككككغ اشمشكككككككاُض شصتكككككك    قم اشكككككككر ى اشعككككككاػ عصكككككككٌ    

ا رمظككككً اتع)ككككض قم ؽماعككككا  اشفكككك كم اشكككك، ظككككؾ    

 كككككككالط  رذكككككككا  لاركككككككتال  اصكككككككز ازعاعكككككككا    

ابصكككككً نكككككتغ اشتككككك    عصكككككٌ ذهةهكككككً فمارشكككككً    اـمتؽ

اشصككككككصطً لععصهككككككً ؼككككككؽع اشحككككككرار  

(64)

ش ل ؿ اعككككككب  

ؽماعككككككا  اشفكككككك كم نطصككككككخ عصككككككٌ ؽماعككككككً ظككككككؾ      

األظككككخاؿ اككككربطفغ عالجككككا  اجتعاعهككككً  اؼككككً     

دا  ؼككككةً داُعككككً  ل ظ جتككككً  هكككك  اةككككر  عصككككٌ  

 عفكككككاُفا ػمطكككككا  ظعهؽكككككا  ظكككككؾ اشصكككككصمس ازعكككككاعوش   

ل عككككع ـكككك الَ األبككككراد نحككككمػ عصككككٌ  شككككاط لجككككمد  

ـككككككدث ظعككككككرس  ل ظؽككككككصرً ظعككككككرذً بهككككككؽفغش  

نككككدابعمؿ عؽفككككا باشمشككككاُض اـمتهصككككري شككككدنفغ عصؽهككككً  

ذاؼككككككع  ػ شككككككرنً لنصككككككعمؿ  ظم اشفكككككك كم عصككككككٌ    

ـهِكككككا  اشصكككككصطً قم اشدلشكككككً شركككككو اتخككككك  جكككككرارا   

ارعككككٌ ظؽككككا فغ  ل  ـككككدابفغ اـمعككككرذًش لظ)ككككاط  

ؽماعكككا  اشفككك كم: اشؽحابكككا ش لاشؽكككمادى اشصهاشكككهًش     

 ش اشتطععكككككككككا  اشعكككككككككرذا  اـمتعكككككككككددي ازؽصكككككككككها

اشدنؽهكككًش اشبهكككم  اـماشهكككً لا ـكككا  

(65)

ش لذككك شز اكعكككد 

اشؽحابككككككا  ؽمعهككككككا  اكعككككككرض  اككككككرا  اـمصككككككالظً    

ازعاعهكككككككً بهعكككككككا شمكككككككؾ ظكككككككرللم االشكككككككتخداػ  

لاشكككككككدبا  عكككككككؾ ظؽكككككككاد  عفكككككككاُفا االجتؽكككككككادنً    

لاالجتعاعهككككً بماشككككطً  ظككككا اشفكككك كم عصككككٌ  ربككككا     

اشععككككككض با ـككككككرابا  لاال تطاجككككككا  لاـمنمككككككاـرا   

اشصطككككمَ  ظم اشععككككض اشصهاشككككواشصككككصعهً  ل 

(66)

ش بعككككؾ 

 ـكككككغ  ـكككككدابفا  صكككككطم   كككككماط اشطبحكككككً اشعاظصكككككً    

شككك شز ظككككر  بتككككارند طمنككككض لذابرككككع ظككككؾ  جككككض  

ا ؽكككمط عصكككٌ ـمنتفككككا اشحاؼمؼهكككً ظت رجركككً بككككطم     

اشععككككض اشصككككرىش لبككككطم اـمطاشبككككً اشعصؽهككككً بككككا حمد  

اـمعكككككرلعً 

(67)

ش شككككك شز دمكككككد  ؿ ذكككككض ظكككككا ععصتكككككق    

اـمعارـككككككً  اشؽحابككككككا  ـككككككم اعككككككطهع اشععككككككاط عصككككككٌ

لا ؼكككككرار عصكككككٌ ظكككككماجةفغ لظطكككككاشبفغ لباشتكككككاشو     

 ازدناد اـتعاظفغ باشععض اشصهاشو.

لذكككك شز األظككككر ظككككع ظؽنمعككككا  اجملتعككككع اـمككككدؼو  د   

اكعكككد  ا صحكككً اشمشكككطٌ بكككطم اشعكككع  لاشصكككصطً; ل ؿ    

ؾمانككككً ظؽككككاد اشةِككككً    ـككككولممهةتفككككا األشاشككككهً;  

ظراجبكككً   لال اشككك، غم)صكككفاش لـككك ك ا عانكككً اتطصككك      

اشحهككككاػ   ى ُها شلجفككككا ةهكككك نا اعككككرنعها  لاؽاشصككككصطً 

باشككككككككدلر اشرجككككككككابو ظككككككككؾ اجككككككككض اةعهككككككككض دلرـككككككككا  

اشةِكككً   ل عفكككاُفاعكككؾ  حكككمد    شصكككدبا ذعركككاظو 

اشككككدبا  عككككؾ جفككككاناـا;    ؼةصككككفاعصككككٌ    كككك  اشكككك، 

ذمؼفككككا غم)ككككض  بككككراز شصعحككككض ا ؼصككككاؼو ظككككؾ اجككككض     

قم ظصككككار اشصككككصطً اشصهاشككككهً عمككككا سمحككككخ   اشككككتررغ

اشعاظكككككً شصعكككككع ش اؼطالجكككككا  ظكككككؾ ذكككككمؿ     ًاـمؽكككككصر
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ً ا رمظكككً لذه اشتعاظكككض ظعفكككا عصكككٌ األجكككض قم     ةهككك

ظرلذككككً شصؽككككاطش الؿ اشككككدنؾ     ا جراُككككو ازاؼكككك   

اشعاظككككً شصؽنمككككاػ  لاشفككككمابكماشرصهككككً  اشحماعككككدرشككككغ 

 صهاشواش

(68)

. 

 معهكككككًاشت جؽككككاي  واـمكككككدؼ تعككككع اجمل ظؽنمعكككككا  لغم)ككككض 

ً   قم صهاشكككهًاش  ؿبككك  شزلشككك  شخمتصكككت جفكككانا األظككك

ـكككك ك اشتمعهككككً اتطصكككك  اعرنككككت اجملتعككككع ب ـعهككككً     

 اـمرابكككككخ داَعصكككككٌ   دش بكككككرا  لشكككككق  ابواشكككككدلر اشرجككككك

 ككككككخ األظككككككً  صككككككٌاشتؽبهككككككق ع  ىاشعاظككككككً شصدلشككككككًش 

 ا غمكككارط  نفككك   ؼفكككا ذعكككااشرجكككابو  كككاك اشصكككصطًش   

شصععارشكككككككككً   اذعكككككككككًا  ماعكككككككككداشتعرنكككككككككت باشح

بفكككك ك اشمممهةككككً اشتمعمنككككً  حككككخ   لـككككو جابهككككًشاشر

 ًاشتككككك ذ  دلظكككككا   كككككخ األظككككك   شاشكككككهطم;  ؾ ظكككككرن

اككككدبع   داشعككككعمش  اـمراجبككككًز ككككغ  داظككككًل  ابوشاشرجكككك

 نككككككككًاشترككككككككرس  عا  ظماـمفعككككككككً اشعككككككككع    كـكككككككك

  ل طًشاشصكككككككص راثاذمككككككك عؽكككككككدظؽكككككككا ق اشعاظكككككككً 

ً  لشرككككككؾاشكككككتبدادـاش   ـكككككك ا اشكككككدلر اككككككرابكم   باعصهككككك

قم ممككككككض  نؽعكككككككم  د وشاشؽنمككككككاػ اشصهاشكككككك  عككككككًبطبه

 رنكككً  جكككماَ  راكككمب ألؼفكككا شدؼمحراطهكككً;ا األؼنمعكككً

اجملتعككككع  ا فمككككا اككككدبع ظؽنمعكككك   عاشتعككككب  لاشتطعكككك 

اـمصككككككككعم   ا عككككككككالػ  دلا  اػاشككككككككتخد  ظماـمككككككككدؼو 

لاالجتعاعكككككككككككا   شؽكككككككككككدلا لرعمكككككككككككا ا شلاـمحكككككككككككرلَ

 بكككككككضلشركككككككؾ ـككككككك ا اشكككككككدلر نفكككككككعتش    غمرا شلاـمككككككك

بككككككطم  شعالجككككككًقم ممككككككض ؼنمككككككاػ سمرككككككغ ا   اَطنتفكككككك

 شاشععهكككككككاَ ًا كككككككاذغ لاحملركككككككمػ جاعكككككككدي اشطاعككككككك 

لاشكككككككدعاَ  شراثلاالذمككككككك ةصكككككككادلاشؽكككككككرب عصكككككككٌ اش 

شصراذغ بدال  ظؾ اشدعاَ عصهق 

(69)

. 

ظؽنمعكككككككا  اجملتعكككككككع اـمكككككككدؼو قم دلرـكككككككا     لاععكككككككض

 ـصكككواشصكككصغ  ةاممكككا  عصكككٌ اشصكككصغ األ  شهكككا اشرجكككابو ب

ـككك ك  خ حهككك ظصكككتةهدي ظكككؾ اـمؽطكككسا  اشعصعهكككً قم   

ً اشمممهةكككً اـمفعكككًش  د  ؿ   ـككك ا اشكككدلر نعتعكككد     باعصهككك

لابتعادـكككا عكككؾ اشتركككس  اشفكككهخ    جهتفاشعصكككٌ ظؽكككدا 

 شةًِ ظعهؽً عصٌ  صا  ظؽصرً األظً اشعاظً.

 اـمعاؼكككر اشصهاشكككواشةركككر  بككك ؿؼمركككؾ اشحكككمط  ل  ككك ا 

األشكككاشه  اشككك، غمارشكككفا اشحكككمٍ    بككك ؿنكككدرس غماظكككا   

 ًاشعالجكككككككً باشتعددنكككككككً اشصهاشكككككككهً قم ظراجبككككككك   دا

َل عككككككككك    اشمشكككككككككاُض  ربلحماشكككككككككبً اشصكككككككككصطً شكككككككككما

عتؽككككككاظا  ارارككككككس  ا عالظهككككككً  ل اـمنمككككككاـرا  لاال 

 ظككككًاأل بككككطم ظككككاباشدرجككككً األشككككاط عصككككٌ اشعالجككككً   

 ً ً  لـكككو  ;لاشصكككصط ـ  جاُعككككً عالجككك ً عصكككٌ  جككككمي  هعؽككك

 كبكككككك ؿ ـكككككك  لشكككككك شزاألظككككككًش  رادياشصككككككصطً عصككككككٌ  

 طم حكككخ ؼككككم  ظكككؾ اشتكككمازؿ بكككك     ؿ ؼمركككؾ األشكككاشه   

لجككككمي اشصككككصطًش لامجهككككق جككككمي    ا ؼصككككاؼهًا رنككككً 

ا رنكككككككً  افكككككككدداألظكككككككً حملاربكككككككً اشحكككككككمٍ اشككككككك،   

 اؼهً.ا ؼص

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 ا،اغمً

امؼككككككككصع اشدراشككككككككً  ظم جمعمعككككككككً ظككككككككؾ    

 االشتؽتاجا  ظؽفا:

 ؿ اشتعددنكككككككً اشصهاشكككككككهً ظةفكككككككمػ نكككككككرب      -1

اشم كككككدي لنكككككرب  ا حهحكككككً اـمطصحكككككًش لبكككككد   

نحكككككت ـكككككد االشكككككتبداد اشصهاشكككككو  ل ا ركككككغ     

اشككككككدنرتاامرىش ل ؼككككككق ظنمفككككككر ظككككككؾ ظنمككككككاـر     

اشتؽكككككككم  لاال كككككككتالث قم اشطبهعكككككككً اشبعكككككككرنً 

بفككككم  ذ)ككككر ااصككككاجا  ظككككع ـكككك ك اشطبهعككككًش ظككككؾ   

ظةفكككككككككمػ اشر نكككككككككً اشما دنكككككككككً قم اجملتعكككككككككع  

 ظم اشبؽكككككاَ ظؽكككككق  ظم   لاشصكككككصطًش ل ؼكككككق اجكككككر   

ا كككدػش بفكككو اعككك  امزنكككع اشصكككصطً اشصهاشكككهً    

عكككككككككؾ طرنكككككككككخ  ظكككككككككراط ظ شصكككككككككااهً;  ى  ؿ 

اشصككككصطً ال ارككككمؿ  رككككرا  عصككككٌ بِككككً ظعهؽككككًش      

 كككككككك ا ارذككككككككس عصككككككككٌ اشتؽككككككككابض ا سبككككككككو     

لاشععصهكككً االؼتخابهكككًش لاشرذهكككس عصكككٌ اعكككدد     

اشحؽككككما  اشكككك، اصككككعع شصعككككماطؽطم  ؿ نعككككربلا    

 ً فم)صككككهفغ  عككككؾ  راُفككككغ لظؽككككا فغ لظتابعكككك

 لا   ـغ عصٌ اطمر اشصهاشا  اشعاظً. 
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 ؿ اشتعددنككككككككً اشصهاشككككككككهً ـككككككككو االعككككككككراث     -2

بعكككككرعهً لجكككككمد اشتعكككككدد االجتعكككككاعوش ل كككككخ  

ازعاعككككا  لاشترمنؽككككا ش ل ككككخ ذككككض ظؽفككككا قم   

اشككككككدبا  عككككككؾ ـمنتككككككق لظؽككككككا ق اـمعككككككرلعً   

بطككككككككرد شككككككككصعهً ظككككككككؾ  ككككككككالط ظعككككككككارذً  

شهاشككككككهً عادشككككككً لظترابِككككككًش ؼمرككككككؾ ظعفككككككا    

 بعرض شصعو ظحؽؾ.ادالط اشصصطً 

 ؿ ـككك ك اـمعكككارذً اشصهاشكككهً ؼمركككؾ  ؿ ا  ككك      -3

ظككككرض األ ككككسا  لاشتؽنمهعككككا  اشصهاشككككهً اشكككك،  

اتؽككككابض عصككككٌ اشصككككصطً بعككككرض دلرى ظحككككؽؾش   

ذعكككككا ؼمركككككؾ  ؿ ا  ككككك  ؼكككككهئ  ط كككككرٍ احكككككمػ   

عصكككٌ اشتع)هكككض اشمبكككاجو شركككض اشحكككمٍ اشرُهصكككهً  

قم اجملتعككككككعش ل ؿ   ككككككدٍ ـكككككك ك اشحككككككمٍ ـككككككم    

 ؿ اكحككككككؽؾ  اـم شصككككككً اشعصككككككررنً اشكككككك، البككككككد   

ظعكككككككارذتفا  شكككككككمي بكككككككاشحمٍ األ كككككككرٍ دلؿ   

  برالم  ل اةرنكم. 

 ؿ اشتعددنككككً اشصهاشككككهً  بككككراز ـمبككككد  ا رنككككً     -4

اشةردنكككً; اشككك ى نتطصكككد عكككرب  رنكككً اشتعكككب       

عكككؾ اشكككر ى ل رنكككً اشتطعكككع لاشتؽنمكككهغش ل ؼكككق     

 طكككار ظكككؾ  ططكككر اـممازؼكككً بكككطم اـمؽكككاد اشةردنكككً  

لاـمؽككككككاد اشعاظككككككً شصعطتعككككككعش  د  ؿ اشتعككككككدد   

هاشكككككككو زمصكككككككد قم جاؼككككككك  ظؽكككككككق ااةكككككككاد    اشص

جمعمعكككً ظكككؾ اـمكككماطؽطم عصكككٌ ظمجكككت ظعكككطم      

شمككككككدػ ـكككككك ك اجملعمعككككككً لرعمككككككا نعككككككرب عككككككؾ  

ظؽكككاد اشعكككع  ظحابكككض جمعمعكككً   كككرٍ  كككا     

 اةص  ت ر شطبهعً  حهخ اصز اـمؽاد.  

 ؿ اشتعددنكككً اشصهاشكككهً غم)كككض تشهكككً ظكككؾ تشهكككا    -5

ؾمانككككً  رنككككً اشةككككرد  زاَ ـهعؽككككً اشصككككصطً  ل 

عددنكككً اكككرب  ا تركككار اشصكككصطً    اشدلشكككًش باشت

بهكككد جصكككً ظكككؾ اشؽكككاطش  كككالط اؼتفكككاس  حكككمد     

ا  كككككككرنؾ  كككككككع دراُكككككككع بؽكككككككاَ اشدلشكككككككً  ل     

 حهكككخ األظكككؾش باشتعددنكككً اشصهاشكككهً امجككك     

االشتكككككساػ بعكككككدػ اشكككككتخداػ اشعؽكككككت  ل اشكككككدعمي 

 شهككككككقش  ل اشتفدنككككككد بككككككق قم اشععككككككض اشصهاشككككككوش 

ذعكككككا امجككككك  عكككككدػ اشحهكككككاػ بككككك ى حمالشككككككً       

 ً ب ككككككككك  اشمشكككككككككاُض   شصمؼكككككككككمط  ظم اشصكككككككككصط

اشدؼمحراطهككككككً شككككككماَ عككككككؾ طرنككككككخ اشعؽككككككت     

اشةكككككككككككككردى  ل ازعكككككككككككككاعو  ل االؼحالبكككككككككككككا    

اشعصككككررنً بفككككدث االشككككتهالَ عصككككٌ اشصككككصطً     

 لاؼتفاس اشعرعهً اشدشتمرنً.

 ؿ اشتعددنكككً اشصهاشكككهً لظكككا نكككؽطغ عؽفكككا ظكككؾ      -6

ظعارـككككككككً ـمعكككككككككرل  ا رمظكككككككككً  ل اشدلشكككككككككً  

غمكككككارط بؽكككككمري شكككككصعهً دلر اشرجابكككككً عصكككككٌ  

لرعمكككا حماشككككبتفا شكككصعها ش عككككرب    داَ ا رمظكككً  

تشهككككا  احملاشككككبً لاشفكككك كم اـمطتا ككككً دشككككتمرنا     

لشككككصعها ش ظككككؾ  ككككالط اشككككدلر اشةاعككككض شصصككككصطً 

اشتعكككككرنعهً قم ظراجبكككككً لحماشكككككبً اشصكككككصطً   

اشتؽةه نككككككً دشككككككتمرنا ش لذكككككك شز دلر اشحككككككمٍ  

اشصهاشكككككهً لاككككك  اشصهاشكككككهً ظكككككؾ ؽماعككككككا      

اشفكككككككك كمش لؽماعككككككككا  اـمؽككككككككاد لاشؽحابككككككككا   

ت  ظككككككرا ا قم اشرجابككككككً لازععهككككككا  عمختصكككككك

عصككككككٌ اشصككككككصطً اشصهاشككككككهًش لعككككككدػ اؼتفككككككاس   

  حمد بًِ عصٌ  صا  بًِ   رٍ.

 ؿ اشتعددنككككً اشصهاشككككهً غم)ككككض  نفككككا  جاعككككدي      -7

ظفعككككككً شترحهكككككككخ ظبككككككد  اشتكككككككدالط اشصكككككككصعو   

شصصككككصطً اشكككك ى نكعككككد  ظرارككككسا  ظككككؾ ظرارككككسا     

اشدؼمحراطهكككككككًش بكككككككض  ؼكككككككق اانكككككككً اشتعددنكككككككً   

   ً  اشصهاشككككككككهً ب زمككككككككاد اشطرنحككككككككً اـم شصككككككككه

ـمعارشككككً ععصهككككً االؼتحككككاط اشككككدلرى شصصككككصطًش  

لشكككككككهض اكككككككدالط اشصكككككككصطً  ال ا شهكككككككً اشككككككك،   

زمكككرى عربـكككا ظ شصكككً ععصهكككً اشتعاجككك  عصكككٌ   

اشصكككصطًش لشكككؾ نركككمؿ ـؽاشكككز بؽكككاَ دؼمحراطكككو    

 حهحككككو ظككككا م اتككككاك  ظككككاػ اشحككككمٍ اشصهاشككككهً    

 ظراؼهكككً ابكككادط ظماجكككع ا ركككغ لاـمعارـكككً ظكككؾ   

  كككككالط اشتؽنمكككككهغ اـم شصكككككو شععصهكككككً اشتعاجككككك 
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عصككككٌ اشصككككصطً قم  طككككار اشبؽككككاَ اشككككدؼمحراطوش   

باشحهعككككً اـم شصككككهً ـمبككككد  اككككدالط اشصككككصطً ال     

اؽرؽككككككر قم بككككككتع شككككككبض اشععككككككض اشصهاشككككككو     

اـمعكككرل   ظكككاػ اشتؽنمهعكككا  اشصهاشكككهً برصككك ;    

ل ػمكككا قم  ؼكككق نتفكككعؾ تشهكككً حمكككددي شتؽنمكككهغ      

ععصهكككككككً اؼتحكككككككاط اشصكككككككصطً اشصهاشكككككككهً بكككككككطم 

 اشحمٍ اشصهاشهً  نفا .  

   ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 ا ماظغ:

 

                                                 

(

1

جككككابر شكككككعهد عكككككم ش اشتعددنكككككً قم األدبهكككككا  اـمعاؼكككككريش   (

(ش 3ظراجعككككككً ؼحدنككككككًش جمصككككككً جككككككراَا  شهاشككككككهًش اشعككككككدد)     

(ش 1994(ش )د.ػش ظرذكككككس دراشكككككا  ا شكككككالػ لاشعكككككامش   4اشصكككككؽً)

 .24-23ؿ ؿ 

ش )بككككككك ل ش دار 3ش  1ابكككككككؾ ظؽنمكككككككمرش شصكككككككاؿ اشعكككككككر ش لم   ( 2)

 .286 -281ؼادرش د. (ش ؿ ؿ 

ش اـممشكككككمعً اشصهاشكككككهًش ( عبككككد اشمـكككككا  اشرهكككككاشو لت كككككرلؿ 3)

 . 768(ش ؿ1990ش )ب ل ش اـم شصً اشعربهً شصدراشا ش 1 

 . 26( جابر شعهد عم ش ظؽدر شبخ دذركش ؿ 4)

(  ؼطككككككككككماؿ ؼؽككككككككككرى ظصككككككككككريش اشتعددنككككككككككً اشصهاشككككككككككهً  5)

لاشتعددنككككككً االجتعاعهككككككًش  طككككككار ؼنمككككككرى لاطبهككككككخ عصككككككٌ     

اشماجككككع اشعربككككوش ؼككككدلي اشتعددنككككً اشصهاشككككهً لاشدؼمحراطهككككً  

(ش 1989اشعربككككوش )ععككككاؿش ظؽتككككدٍ اشةرككككر اشعربككككوش    قم اشككككمطؾ

 .258-257ؿ ؿ

(   ـؽاشكككز ؼمعكككاؿ ظكككؾ ) ;ًاأللطش نكطصكككخ عصهكككق    اشرمربمراارنككك

ذمربمراارنكككككً اشدلشكككككً; لـكككككم دشكككككز اشكككككؽعكم ظكككككؾ اشعالجكككككً   

اشكككك، افككككهعؾ بهككككق اشدلشككككً عصككككٌ ظؽنمعككككا  اجملتعككككع اـمككككدؼو    

لختفككككككعفا شصككككككهطرافاش لباشتككككككاشو اةحككككككد ـكككككك ك اـمؽنمعككككككا   

اشكككككتحالشهتفا ل رنكككككً  رذتفكككككاش  ظكككككا اشؽكككككم  اش)كككككاؼو; بفكككككم   

ذمربمراارنكككككً جمتععهكككككًش لاشككككك ى اركككككمؿ بهكككككق ازعاعكككككا   

ؼصكككبها  عكككؾ شكككهطري اشدلشكككًش ل كككا ؼةكككمد جكككمى عصكككٌ    ظصكككتحصً

ععصهكككككً ؼكككككؽع اشصهاشكككككا  اشعاظكككككً. شصعسنكككككد نؽنمكككككر: اؾمكككككد   

 ابككككككعش اشتعددنككككككً اشصهاشككككككهً قم اشككككككمطؾ اشعربككككككو  ككككككمط     

ظحهككككككد لتبككككككاد ااُعككككككًش جمصككككككً اـمصككككككتحبض اشعربككككككوش اشعككككككدد 

(ش )بككككككك ل ش ظرذككككككككس دراشكككككككا  اشم ككككككككدي   14(ش اشصكككككككؽً ) 155)

زاـككككككككككو بعكككككككككك   ش حمعككككككككككد 19-18(ش ؿ ؿ1992اشعربهككككككككككًش 

اـم  بككككككككككككوش اشدلشكككككككككككككً لاجملتعككككككككككككع اـمكككككككككككككدؼو قم شهبهكككككككككككككاش   

 www.Libya alyoam.comاالؼرؼع:

( );ًلـككككككككو ظكككككككك ـ  ا ككككككككه ى جكككككككك رى     اشصككككككككؽدذاشه

نصككككتفدث   ككككداأ اشت ككككه  االظككككراذو قم اجملتعككككع ال عككككؾ   

طرنكككككخ االشكككككتهالَ عصكككككٌ اشدلشكككككً لظ شصكككككاافا ذعكككككا ـكككككم      

ا كككككاط عؽكككككد اـمككككك ـ  االظكككككراذو لاشعكككككهمعهً; بكككككض عكككككؾ       

                                                                        
لاشتمزنكككككع  ا ؼتكككككا طرنكككككخ شكككككهطري اشععكككككاط عصكككككٌ لشكككككاُض   

ش ل ؼعكككككككككاَ ا ؼتككككككككا  لاشتبككككككككادطش ل داري اـمؽككككككككاؼع لل ككككككككدا     

جمكككاشض ععاشهكككً ؼحابهكككًش لاكككرابكم ـككك ك اجملكككاشض ببعفكككفا       

عكككككؾ طرنكككككخ ا كككككاد عكككككاػ نؽصكككككخ ؼعكككككاطفا اشعكككككاػش لنؽكككككبع    

اشتؽنمككككهغ اشصهاشككككو شصدلشككككً اكككك  دى ـككككرلري بهفككككعرضش      

شصكككككككككؽدذاشهً ـكككككككككو  لاشمشكككككككككهصً اش)مرنكككككككككً األلظم عؽكككككككككد ا  

ا ـكككككككرا  اشعكككككككاػ. اؼنمكككككككر: لنربهكككككككدنا اـممشكككككككمعً ا كككككككريش     

   www.wikipedia.comاالؼرؼع: 

( شككككعدى ذككككرنغ شككككصعاؿش اشتعددنككككً اشصهاشككككهً لجككككمـر     6)

اشدؼمحراطهككككً دراشككككً ؼنمرنكككككًش جمصككككً اشعصككككمػ اشصهاشكككككهًش     

ػ اشصهاشككككهًش جاظعككككً (ش ذصهككككً اشعصككككم19(ش اشصككككؽً )36اشعككككدد )

 .  181ش ؿ2008 سنراؿ  -ب دادش ذاؼمؿ اش)اؼو

 .181( اـمؽدر ؼةصقش ؿ7)

(  بككككككراـهغ اشعبككككككادىش اشتعددنككككككً اشصهاشككككككهً  رأ اـماـككككككو   8)

لرـككككككككاؿ اـمصككككككككتحبضش ا شككككككككالػ اـمعاؼككككككككر لاشدؼمحراطهككككككككًش  

 .160ش ؿ2004ظرذس دراشا  بصصةً اشدنؾش ب دادش 

  اشتعددنكككككً ( شكككككعدى ذكككككرنغ شكككككصعاؿ اشعكككككسالىش ؼنمرنكككككا9)

اشصهاشكككهً قم اشةركككر اشصهاشكككو اـمعاؼكككرش حماـكككرا   طشحهكككع       

   ً  -عصككككككٌ طصبككككككً اشككككككدذتمراك قم ذصهككككككً اشعصككككككمػ اشصهاشككككككه

 . 3ش ؿ2010-2009جاظعً ب داد شصعاػ اشدراشو 

( اؾمكككككد زذكككككو بكككككدلىش ظعطكككككغ اـمؽكككككطصرا  اشصهاشكككككهً   10)

 .106ش ؿ1989اشدلشهًش دار اشرت  اـمؽرنًش اشحاـريش 

اذككككككرػ بككككككدر اشككككككدنؾش اشدؼمحراطهككككككً  ( شصعسنككككككد نؽنمككككككر: 11)

اشصهرباشهكككككً لػمادجفكككككا اشتطبهحهكككككًش دار ازكككككمـريش بككككك ل ش     

ش ل هكككككككد عبكككككككد اجملهكككككككدش ععصهكككككككً االؼتحكككككككاط  ظم  84ش ؿ1986

(ش 9اشتعددنككككً اشصهاشككككهً قم ازساُككككرش جمصككككً اـمؽككككارش اشعككككدد )    

 .27ش ؿ1989

( ععككككار شككككعدلؿ اشبككككدرىش اشتعددنككككً ا سبهككككً ل ظككككراشهً  12)

ش رشكككككاشً 2003 -1970اكككككدالط اشصكككككصطً قم ظؽكككككر بكككككطم عكككككاظو    

ظاجصكككت  اككك  ظؽعكككمريش ذصهكككً اشعصكككمػ اشصهاشكككهًش جاظعكككً      

 . 11ش ؿ2004ب دادش 

( ؼككككادد األشككككمدش اشتعددنككككً لظصكككك شً اشم ككككدي اشمطؽهككككً     13)

 19قم اشعككككككام اش)اشكككككك ش ؼككككككرهةً ازعفمرنككككككً )اشب دادنككككككً(ش  

 . 1989 نصمط 

( جصهكككككض  ااعهكككككض ظؽككككككطةٌش اشتعددنكككككً اشصهاشككككككهً قم    14)

األردؿ لجككككككككك لرـا اشةررنكككككككككًش رشكككككككككاشً ظاجصكككككككككت  اككككككككك   

ش 1997ظؽعككككمريش جاظعكككككً ب كككككدادش ذصهكككككً اشعصكككككمػ اشصهاشكككككهًش  

 .20ؿ

(  ؾمكككككككد ؼكككككككدجو اشكككككككدجاؼوش اشتعددنكككككككً اشصهاشكككككككهً قم    15)

اشككككككراأ اشعربككككككو ا شككككككالظوش ؼككككككدلي اشتعددنككككككً اشصهاشككككككهً   

اطهككككككً قم اشككككككمطؾ اشعربككككككوش ظؽككككككدر شككككككابخش ؿ     لاشدؼمحر

 .26-25ؿ 

 .26 -25( اـمؽدر ؼةصقش ؿ16)

( عصكككككككككو  صهةكككككككككً اشركككككككككمارىش ظةفكككككككككمػ اشدؼمحراطهكككككككككً   17)

اـمعاؼككككككككريش اـمصكككككككك شً اشدؼمحراطهككككككككً قم اشككككككككمطؾ اشعربككككككككوش 

http://www.wikipedia.com/
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(ش )بككككك ل ش ظرذكككككس  19شصصكككككصً ذتككككك  اـمصكككككتحبض اشعربكككككو )  

 .55دراشا  اشم دي اشعربهًش د. (ش ؿ

اجملهككككدش اشدؼمحراطهككككً قم اشككككمطؾ اشعربككككوش  ( ل هككككد عبككككد 18)

(ش 8(ش اشصكككككككككؽً )138جمصكككككككككً اـمصكككككككككتحبض اشعربكككككككككوش اشعكككككككككدد ) 

 .83(ش ؿ1990)ب ل ش ظرذس دراشا  اشم دي اشعربهًش 

( حمعككككككككد عابككككككككد ازككككككككابرىش  ظككككككككراشهً اشدؼمحراطهككككككككً 19)

لاجملتعككككككع اـمككككككدؼو قم اشككككككمطؾ اشعربككككككوش جمصككككككً اـمصككككككتحبض     

راشكككككا  اشم كككككدي (ش )بككككك ل ش ظرذكككككس د167اشعربكككككوش اشعكككككدد )

 .13(ش ؿ1993اشعربهًش 

( عصكككككككككو  صهةكككككككككً اشركككككككككمارىش ظةفكككككككككمػ اشدؼمحراطهكككككككككً    20)

 .15اـمعاؼريش ظؽدر شابخش ؿ

 .16-15( اـمؽدر ؼةصقش ؿ ؿ21)

 .16( اـمؽدر ؼةصقش ؿ22)

( ظهخاُهككككككض ؼمبكككككككاسش رلك اشر ااشهككككككً اشدؼمحراطهكككككككًش   23)

 .3(ش ؿ1989ارؽمً ااشو عمديش )ععاؿش دار اشبع ش 

الىش اشدلشككككككً اشدؼمحراطهككككككً قم اشةصصككككككةً  ( ظؽكككككك ر اشعكككككك 24)

اشصهاشككككككهً لاشحاؼمؼهككككككًش اشةرككككككري اشدؼمحراطهككككككًش )بكككككك ل ش   

-141(ش ؿ ؿ2000ظكككككككرذً اـمطبمعكككككككا  شصتمزنكككككككع لاشؽعكككككككرش  

143. 

( عؽكككككككاػ شكككككككصهعاؿش ظكككككككد ض  ظم عصكككككككغ اشصهاشكككككككًش )د.ػش  25)

ش ؼحكككككال  عكككككؾ:  كككككرل  بكككككدلىش  ؼكككككمط    220(ش ؿ1986بككككك ل ش 

ـ    اشصهاشككككهً اشرككككربٍش  اشةرككككر اشصهاشككككو لاشؽنمرنككككا  لاـمكككك ا

 .186 -184(ش ؿ ؿ1975)اشحاـريش دار اشؽففً اشعربهًش 

( عبكككككككد اشعسنكككككككس حمعكككككككد ؼاؼكككككككر اشرعكككككككهغش اشتعددنكككككككً      26)

ا سبهكككككً قم ازعفمرنكككككً اشهعؽهكككككًش لاجكككككع اشتعكككككرنع ل بعكككككاد  

اـمعارشككككككًش  طرل ككككككً دذتككككككمراك اكككككك  ظؽعككككككمريش )جاظعككككككً   

 .4(ش ؿ2000ب دادش ذصهً اشعصمػ اشصهاشهًش 

ا وش األ كككككككسا  اشصهاشكككككككهًش )اـممؼكككككككضش   ( طكككككككارد ا ككككككك 27)

 .67ظطابع اشتعصهغ اشعاشوش د. (ش ؿ

(  صكككككطم ؽمهكككككضش ؼعككككك ي األ كككككسا  اشصهاشكككككهًش )بككككك ل ش  28)

 . 61(ش ؿ1986اشدار اشعربهً شصعمشمعا ش 

( رنككككككا  عسنككككككس ـككككككادىش اشعككككككام اش)اشكككككك  ظككككككؾ ا ككككككس    29)

ش دار اشعككككك لؿ اش)حابهكككككًش ب كككككدادش   1اشما كككككد  ظم اشتعددنكككككًش لم 

 .64ش ؿ1995

( شصعسنكككككد نؽنمكككككر:  صككككككطم عصكككككماؿش  ظكككككراشهً اشتعددنككككككً     30)

اشصهاشككككككهً قم اشعككككككام اش)اشكككككك ش جمصككككككً اشعصككككككمػ اشصهاشككككككهًش  

(ش )جاظعككككككً ب ككككككدادش ذصهككككككً اشعصككككككمػ اشصهاشككككككهًش   12اشعككككككدد )

ش ؼككككككاد جككككككماد اشرككككككاممغش عصككككككو ااشكككككك     93(ش ؿ1994غمككككككمز 

اشعككككككاؼوش األؼنمعككككككً اشصهاشككككككهً قم اشعككككككام اش)اشكككككك ش )ب ككككككدادش  

 .144(ش ؿ1991ش ظطبعً دار ا رعً

 .17( ععار شعدلؿ اشبدرىش ظؽدر شابخش ؿ31)

( حمعكككككد شكككككصهغ اجملككككك ل ش ا رنكككككا  اشعاظكككككً ل حكككككمد    32)

 .118(ش ؿ1986جرلط ب طش د.ػش  -ا ؼصاؿش )طرابصض

 .238( اـمؽدر اشصابخش ؿ33)

                                                                        

( نؽنمكككككككر بتؽكككككككرث: اكككككككا  حمعكككككككد ؼكككككككادش اشعكككككككمرٍ   34)

لاشدؼمحراطهكككككًش جدشهكككككً اشعالجكككككً بكككككطم اشكككككراأ اشصهاشكككككو     

ا شككككالظو لاشةرككككر اشصهاشككككو ا ككككدن  لاـمعاؼككككرش شصصككككصً      

(ش )جاظعككككً ب ككككدادش ذصهككككً 196دراشككككا   شككككرااهطهًش اشعككككدد )

(ش 2008ظرذكككككككس اشدراشكككككككا  اشدلشهكككككككًش   -اشعصكككككككمػ اشصهاشكككككككهً

 .90ؿ

(  ككككككككرل  بككككككككدلىش اشككككككككؽنمغ اشصهاشككككككككهًش )اشحككككككككاـريش دار  35)

 .158(ش ؿ1972اشؽففً اشعربهًش 

لظبككككادم ؼنمككككاػ ا رككككغ ( عبككككد ا عهككككد اـمتككككمشوش ا شككككالػ 36)

قم اـمارذصككككككهً لاشككككككدؼمحراطها  اش ربهككككككًش )ا شككككككرؽدرنًش    

 .104دار اـمعارثش د. (ش ؿ

( بككككانس  بككككم جككككابرش اشةرككككر اشصهاشككككو ا ككككدن ش )بكككك ل ش     37)

 .169(ش ؿ1985دار ازبضش 

 .191-190( اـمؽدر ؼةصقش ؿ ؿ38)

 .161(  براـهغ اشعبادىش ظؽدر شابخش ؿ39)

تشهكككككا  اشت كككككه  اشكككككدؼمحراطو قم   (  ؽكككككاَ بككككك اد عبكككككد ا ش   40)

ش )بككككك ل ش ظرذكككككس دراشكككككا  اشم كككككدي   1اشكككككمطؾ اشعربكككككوش لم 

 .30(ش ؿ1997اشعربهًش 

 .5( اؾمد  ابعش ظؽدر شابخش ؿ41)

( عصككككككككككككو  صهةككككككككككككً اشرككككككككككككمارى لت ككككككككككككرلؿش ظةفككككككككككككمػ   42)

 .54اشدؼمحراطهً اـمعاؼريش ظؽدر شابخش ؿ

( عكككككككادط جبكككككككار عبكككككككمد اشصكككككككاعدىش ظمجكككككككت األ كككككككسا       43)

ً اشعراجهكككككككككككً اـمعاؼكككككككككككري ظكككككككككككؾ  اشصهاشكككككككككككهً ا شكككككككككككالظه 

اشدؼمحراطهكككككككككًش رشكككككككككاشً ظاجصكككككككككت  اككككككككك  ظؽعكككككككككمري قم   

اشدراشككككا  ا شككككرااهطهً ش ظككككؾ اشككككمط ش )ب ككككدادش جاظعككككً    

 .49(ش ؿ2009اشدبا  اشمط ش ذصهً اشدبا  اشمط ش 

( عصككككو  صهةككككً اشرككككمارىش ظةفككككمػ ا ككككس  اشككككدؼمحراطوش    44)

(ش )بككككك ل ش ظرذكككككس 296جمصكككككً اـمصكككككتحبض اشعربكككككوش اشعكككككدد ) 

 .51(ش ؿ2003اشدراشا  اشم دي اشعربهًش 

( شككككصهغ بر ككككاؿ جه)ككككمػش اشتعددنككككً اشصهاشككككهً لاشتككككدالط   45)

(ش 8اشصككككصعو شصصككككصطًش جمصككككً اـمماطؽككككً لاشتعككككانغش اشعككككدد )    

 .5(ش ؿ2009(ش )ب دادش ظرذس لطؾ شصدراشا ش 3اشصؽً )

( اصككككاؿ شككككالظًش  اشككككً اشتعددنككككً اشصهاشككككهً قم اـمعككككرد   46)

اشصهاشكككككهً قم اشكككككمطؾ اشعربكككككوش   اشعربكككككوش ؼكككككدلي اشتعددنكككككً   

 .148ظؽدر شابخش ؿ

(  ككازػ اشعككعرىش االشككترحاد االؼتخككابو شصعر صككً اـم جتككً 47)

(ش 17(ش اشصكككؽً )32شصعكككرادش جمصكككً اشعصكككمػ اشصهاشكككهًش اشعكككدد )    

 .102(ش ؿ2006)جاظعً ب دادش ذصهً اشعصمػ اشصهاشهًش ظبالم 

( ؿمككككهض اشبككككدرىش اككككدالط اشصككككصطً ر نككككً شصععارشككككا       48)

ً قم عكككككراد اش كككككدش جمصكككككً  لراد عراجهكككككًش اشعكككككدد     اشصهاشكككككه

(ش )ب كككككككككدادش ظرذكككككككككس اشةطككككككككككر شصدراشكككككككككا  لاشبرككككككككككمأ    2)

 .10(ش ؿ2005اشعراجهًش ؼهصاؿ 

 .10( اـمؽدر ؼةصقش ؿ49)
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( طعهعكككككً ازكككككرثش ؼنمرنكككككً اشدلشكككككً لاألشكككككض اشعاظكككككً     50)

شصتؽنمككككككككهغ اشصهاشككككككككوش )اشحككككككككاـريش دار اش)حابككككككككً اشعربهككككككككً   

 .264(ش ؿ1973شصطباعًش 

 .11-10بدرىش ظؽدر شابخش ؿ ؿ( ؿمهض اش51)

( شككككككككعهد اشسنكككككككككداؼوش  طالشككككككككً عصكككككككككٌ اشدؼمحراطهكككككككككً   52)

(ش 135اشصهرباشهكككككككككًش جمصكككككككككً اـمصكككككككككتحبض اشعربكككككككككوش اشعكككككككككدد )  

 .10(ش ؿ1990)ب ل ش ظرذس دراشا  اشم دي اشعربهًش 

( عبككككد ا عهككككد ظتككككمشوش اشحككككاؼمؿ اشدشككككتمرى لاألؼنمعككككً    53)

 .168(ش ؿ1965ش )ا شرؽدرنًش دار اـمعارثش 1اشصهاشهًش  

( شككعد اشككدنؾ  بككراـهغ لت ككرلؿش ؼككدلي اشتعددنككً اشصهاشككهً  54)

 .18لاشدؼمحراطهً قم اشمطؾ اشعربوش ظؽدر شابخش ؿ

( شككككعدى ذككككرنغ شككككصعاؿش اشتعددنككككً اشصهاشككككهً لجككككمـر  55)

 .181اشدؼمحراطهًش ظؽدر شابخش ؿ

( شككككككككككعدى ذككككككككككرنغ شككككككككككصعاؿش ؼنمرنككككككككككا  اشتعددنككككككككككً  56)

اشككككدذتمراك قم اشصهاشككككهًش حماـككككرا   طشحهككككع عصككككٌ طصبككككً    

 .20جاظعً ب دادش ظؽدر شابخش ؿ

 .26( اـمؽدر ؼةصقش ؿ57)

بعكككك  حمعكككككد ا،فكككككراش اشكككككؽعكم اشؽبكككككمى ا،صهةكككككو قم   (58)

ش ظرذككككككس  1جهككككككادي اشصهاشككككككً اشعربهككككككً لاشدؼمحراطهككككككًش لم   

 .41ش ؿ 2005دراشا  اشم دي اشعربهًش ب ل ش 

ش بكككككككككادى حمعكككككككككمد ؼكككككككككربىش  41اـمؽكككككككككدر ؼةصكككككككككقش ؿ (59)

ارذهككككا )االشككككالظهمؿ اػممدجككككا ( قم    اـمعارـككككً اشصهاشككككهً قم 

ش رشككككاشً ظاجصككككت ش ذصهككككً االدا  لاشعصككككمػ   2007 -1996بككككري 

 .34-33ا ؼصاؼهًش جاظعً االزـرش اسيش ؿ ؿ 

ظصةككككككككككككككطم تى نمرلبصككككككككككككككروش اـمبككككككككككككككادم األشاشككككككككككككككهً   (60)

شصدؼمحراطهكككككككككككككًش اشدؼمحراطهككككككككككككككً األظرنرهككككككككككككككً..اشتارند  

لاـمرارككككككككككككككسا ش جمعمعككككككككككككككً دراشككككككككككككككا  بعؽككككككككككككككماؿ  لراد   

ًش لزاري ا،ارجهككككككككككً األظرنرهككككككككككًش ارؽمككككككككككً  دؼمحراطهكككككككككك

لاعصهكككككخ:  صكككككؾ عبكككككد ربكككككق اـمؽكككككرىش )اشحكككككاـريش اجملصكككككض       

 .21-20(ش ؿ ؿ2005األعصٌ شص)حابًش 

( شككككككككككعهد زنككككككككككداؼوش  طالشككككككككككً عصككككككككككٌ اشدؼمحراطهككككككككككً 61)

 .74اشصهرباشهًش ظؽدر شابخش ؿ

( ظؽكككك ر ؼككككاد جاشككككغ اشسبهككككدىش دلر لشككككاُض ا عككككالػ قم  62)

دار ا اظككككككككد شصؽعككككككككر ؼككككككككؽع اشحككككككككرار اشصهاشككككككككوش ععككككككككاؿش 

 .154-153ش ؿ ؿ2013لاشتمزنعش 

( شكككككككككعدى ذككككككككككرنغ شككككككككككصعاؿش ؼنمرنككككككككككا  اشتعددنككككككككككً  63)

اشصهاشكككككهًش حماـكككككرا   طشحهكككككع عصكككككٌ طصبكككككً اشكككككدذتمراكش     

 .16ظؽدر شابخش ؿ

( ناشككككككككطم حمعككككككككد اشعه)ككككككككالىش اشرككككككككمؼ رط لاشؽنمككككككككاػ    64)

ش )ععككككككككاؿش دار  شككككككككاظً شصؽعككككككككر 1اشصهاشككككككككو األظرنرككككككككوش لم

 .131(ش ؿ2008لاشتمزنعش 

ؼككككاممغ عبككككد اشما ككككد ازاشككككمرش ظمشككككمعً اـمؽككككطصرا        (65)

ش )بكككككككككك ل ش دار 1اشصهاشككككككككككهً لاشةصصككككككككككةهً لاشدلشهككككككككككًش لم 

 .233(ش ؿ2008اشؽففً اشعربهًش 

                                                                        

( اهككككداَ شككككعهد عبككككد اجملهككككدش اطككككمر اشةرككككر االظككككراذو   66)

اشربنطكككككككككاؼوش دراشكككككككككً  صهصهكككككككككً شصر نكككككككككً االجتعاعهكككككككككً  

اشدؼمحراطهكككككًش رشكككككاشً ظاجصكككككت  اككككك  ظؽعكككككمريش )جاظعكككككً 

 .57(ش ؿ1999دادش ذصهً اشعصمػ اشصهاشهًش ب 

 .58( اـمؽدر ؼةصقش ؿ 67)

ش اشحكككككاـريش دار 2لاشعكككككامش لم ا شكككككالػ كككككاغموش  حمعكككككد (68)

 .77ش ؿ2001اشعرلدش 

خمهككككت اشربهعككككوش رجابككككً األظككككً عصككككٌ اشصككككصطً     صهككككض( 69)

حماـككككككرا   طشحهككككككع عصككككككٌ اـمعاؼككككككرش  شككككككالظواشةرككككككر ا  قم

جاظعكككككً  -اشصهاشكككككهًطصبكككككً اشكككككدذتمراك قم ذصهكككككً اشعصكككككمػ  

 .6ش ؿ 2017-2016ب داد شصعاػ اشدراشو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جاُعً اـمؽادر

  لال : اشرت :

 بكككككراـهغ اشعبكككككادىش اشتعددنكككككً اشصهاشكككككهً  رأ   .1

اـماـككككو لرـككككاؿ اـمصكككككتحبضش ا شككككالػ اـمعاؼكككككر    

لاشدؼمحراطهككككككًش ظرذككككككس دراشككككككا  بصصككككككةً    

 .2004 اشدنؾش ب دادش

ش )بككك ل ش 3ش  1ابكككؾ ظؽنمكككمرش شصكككاؿ اشعكككر ش لم   .2

 دار ؼادرش د. (.

اؾمكككككد زذكككككو بكككككدلىش ظعطكككككغ اـمؽكككككطصرا       .3

اشصهاشكككككككهً اشدلشهكككككككًش دار اشرتككككككك  اـمؽكككككككرنًش   

 .1989اشحاـريش 

اذكككرػ بكككدر اشككككدنؾش اشدؼمحراطهكككً اشصهرباشهككككً     .4

لػمادجفككككا اشتطبهحهككككًش دار ازككككمـريش بكككك ل ش 

1986. 

بكككككككمى بعككككككك  حمعكككككككد ا،فكككككككراش اشكككككككؽعكم اشؽ  .5

ا،صهةكككككككككو قم جهكككككككككادي اشصهاشكككككككككً اشعربهكككككككككً   

ش ظرذكككككككككككس دراشكككككككككككا   1لاشدؼمحراطهكككككككككككًش لم

 .2005اشم دي اشعربهًش ب ل ش 

 كككككككرل  بكككككككدلىش  ؼكككككككمط اشةركككككككر اشصهاشكككككككو    .6

لاشؽنمرنككككككا  لاـمكككككك اـ  اشصهاشككككككهً اشرككككككربٍش    

 (.1975)اشحاـريش دار اشؽففً اشعربهًش 

 ككككرل  بككككدلىش اشككككؽنمغ اشصهاشككككهًش )اشحككككاـريش      .7

 (.1972دار اشؽففً اشعربهًش 
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 ؽاَ ب اد عبد ا ش تشها  اشت ه  اشدؼمحراطو قم  .8

ش )بكك ل ش ظرذككس دراشككا    1اشككمطؾ اشعربككوش لم 

 (.1997اشم دي اشعربهًش 

 صكككككطم ؽمهكككككضش ؼعككككك ي األ كككككسا  اشصهاشكككككهًش     .9

 (.1986)ب ل ش اشدار اشعربهً شصعمشمعا ش 

رنكككككا  عسنككككككس ـكككككادىش اشعككككككام اش)اشككككك  ظككككككؾ     .11

ر ش دا1ا كككككككككككس  اشما كككككككككككد  ظم اشتعددنكككككككككككًش لم

 .1995اشع لؿ اش)حابهًش ب دادش 

شككككككككعد اشككككككككدنؾ  بككككككككراـهغ لت ككككككككرلؿش ؼككككككككدلي  .11

اشتعددنككككككككككً اشصهاشككككككككككهً لاشدؼمحراطهككككككككككً قم 

اشكككككككمطؾ اشعربكككككككوش )ععكككككككاؿش ظؽتكككككككدٍ اشةركككككككر 

 (.1989اشعربوش 

ؼكككككاد جكككككماد اشركككككاممغش عصكككككو ااشككككك  اشعكككككاؼوش    .12

األؼنمعكككككككككً اشصهاشكككككككككهً قم اشعكككككككككام اش)اشككككككككك ش 

 (.1991)ب دادش ظطبعً دار ا رعًش 

ا وش األ كككككككككسا  اشصهاشكككككككككهًش طكككككككككارد ا ككككككككك .13

 )اـممؼضش ظطابع اشتعصهغ اشعاشوش د. (.

طعهعككككً ازككككرثش ؼنمرنككككً اشدلشككككً لاألشككككض      .14

اشعاظككككككً شصتؽنمككككككهغ اشصهاشككككككوش )اشحككككككاـريش دار   

 (.1973اش)حابً اشعربهً شصطباعًش 

عبكككد ا عهكككد اـمتكككمشوش ا شكككالػ لظبكككادم ؼنمكككاػ    .15

ا رككككككككككغ قم اـمارذصككككككككككهً لاشككككككككككدؼمحراطها   

 ًش دار اـمعارثش د. (.اش ربهًش )ا شرؽدرن

عبكككككد ا عهكككككد ظتكككككمشوش اشحكككككاؼمؿ اشدشكككككتمرى     .16

ش )ا شككككككرؽدرنًش دار 1لاألؼنمعككككككً اشصهاشككككككهًش  

 (.1965اـمعارثش 

عبكككككد اشمـكككككا  اشرهكككككاشو لت كككككرلؿش اـممشكككككمعً      .17

ش )بكككككك ل ش اـم شصككككككً اشعربهككككككً  1اشصهاشككككككهًش  

 (.1990شصدراشا ش 

عؽككككاػ شككككصهعاؿش ظككككد ض  ظم عصككككغ اشصهاشككككًش     .18

 (.1986)د.ػش ب ل ش 

                                                                        

عصكككو  صهةكككً اشركككمارىش ظةفكككمػ اشدؼمحراطهكككً      .19

اـمعاؼكككككريش اـمصككككك شً اشدؼمحراطهكككككً قم اشكككككمطؾ  

اشعربكككككوش شصصكككككصً ذتككككك  اـمصكككككتحبض اشعربكككككو    

(ش )بكككككككك ل ش ظرذككككككككس دراشككككككككا  اشم ككككككككدي  19)

 اشعربهًش د. (.

اككككككككككككككا  حمعككككككككككككككد ؼككككككككككككككادش اشعككككككككككككككمرٍ     .21

لاشدؼمحراطهكككًش جدشهكككً اشعالجكككً بكككطم اشكككراأ     

اشصهاشككككككككو ا شككككككككالظو لاشةرككككككككر اشصهاشككككككككو   

ا ككككككككككدن  لاـمعاؼككككككككككرش شصصككككككككككصً دراشككككككككككا   

(ش )جاظعكككككً ب ككككككدادش  196 شكككككرااهطهًش اشعككككككدد ) 

  ً ظرذكككس اشدراشكككا    -ذصهكككً اشعصكككمػ اشصهاشكككه

 (.2008اشدلشهًش 

بككككانس  بككككم جككككابرش اشةرككككر اشصهاشككككو ا ككككدن ش       .21

 (.1985)ب ل ش دار ازبضش 

ش 2لاشعككككككككامش لم شككككككككالػ ككككككككاغموش اال حمعككككككككد .22

 .2001اشحاـريش دار اشعرلدش 

اجمل ل ش ا رنا  اشعاظً ل حمد حمعد شصهغ  .23

 (.1986جرلط ب طش د.ػش  -ا ؼصاؿش )طرابصض

ظصةككككككطم تى نمرلبصككككككروش اـمبككككككادم األشاشككككككهً     .24

شصدؼمحراطهكككككككككككككككككككككككككككًش اشدؼمحراطهكككككككككككككككككككككككككككً 

األظرنرهكككككككً..اشتارند لاـمراركككككككسا ش جمعمعكككككككً 

دراشكككككككا  بعؽكككككككماؿ  لراد دؼمحراطهكككككككًش لزاري   

ا،ارجهكككككككً األظرنرهكككككككًش ارؽمكككككككً لاعصهكككككككخ:   

ؽكككرىش )اشحكككاـريش اجملصكككض    صكككؾ عبكككد ربكككق اـم  

 (.2005األعصٌ شص)حابًش 

ظؽككككككك ر اشعكككككككالىش اشدلشكككككككً اشدؼمحراطهكككككككً قم   .25

اشةصصكككككككةً اشصهاشكككككككهً لاشحاؼمؼهكككككككًش اشةركككككككري   

اشدؼمحراطهككككًش )بكككك ل ش ظككككرذً اـمطبمعككككا     

 (.2000شصتمزنع لاشؽعرش 

ظؽككككك ر ؼكككككاد جاشكككككغ اشسبهكككككدىش دلر لشكككككاُض    .26

ا عكككككالػ قم ؼكككككؽع اشحكككككرار اشصهاشكككككوش ععكككككاؿش  

 .2013شصؽعر لاشتمزنعش  دار ا اظد
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ظهخاُهككككككككككككككض ؼمبككككككككككككككاسش رلك اشر ااشهككككككككككككككً  .27

اشدؼمحراطهككككًش ارؽمككككً اككككاشو عككككمديش )ععككككاؿش 

 (.1989دار اشبع ش 

ؼكككككككاممغ عبكككككككد اشما كككككككد ازاشكككككككمرش ظمشكككككككمعً  .28

اـمؽكككككككككككككطصرا  اشصهاشكككككككككككككهً لاشةصصكككككككككككككةهً   

ش )بكككككككككككك ل ش دار اشؽففككككككككككككً  1لاشدلشهككككككككككككًش لم

 (.2008اشعربهًش 

ناشكككككككككطم حمعكككككككككد اشعه)كككككككككالىش اشركككككككككمؼ رط    .29

ش )ععكككككاؿش 1اشصهاشكككككو األظرنركككككوش لم  لاشؽنمكككككاػ

 (.2008دار  شاظً شصؽعر لاشتمزنعش 

  اؼها : اشدلرنا  لاجملال 

اؾمكككككد  ابكككككعش اشتعددنكككككً اشصهاشكككككهً قم اشكككككمطؾ   .1

اشعربككككو  ككككمط ظحهككككد لتبككككاد ااُعككككًش جمصككككً   

(ش 14(ش اشصكككككؽً )155اـمصكككككتحبض اشعربكككككوش اشعكككككدد )  

)بكككك ل ش ظرذككككس دراشككككا  اشم ككككدي اشعربهككككًش    

1992 .) 

د عكككككم ش اشتعددنكككككً قم األدبهكككككا    جكككككابر شكككككعه  .2

اـمعاؼككككريش ظراجعكككككً ؼحدنككككًش جمصكككككً جكككككراَا    

(ش )د.ػش ظرذككككس 4(ش اشصككككؽً)3شهاشككككهًش اشعككككدد) 

 (.1994دراشا  ا شالػ لاشعامش 

 ازػ اشعكعرىش االشكترحاد االؼتخكابو شصعر صكً      .3

اـم جتً شصعكرادش جمصكً اشعصكمػ اشصهاشكهًش اشعكدد      

اشعصكمػ  (ش )جاظعكً ب كدادش ذصهكً    17(ش اشصؽً )32)

 (.2006اشصهاشهًش ظبالم 

 صككككطم عصككككماؿش  ظككككراشهً اشتعددنككككً اشصهاشككككهً      .4

قم اشعككككام اش)اشكككك ش جمصككككً اشعصككككمػ اشصهاشككككهًش    

(ش )جاظعكككككً ب كككككدادش ذصهكككككً اشعصكككككمػ   12اشعكككككدد )

 (.1994اشصهاشهًش غممز 

ؿمكككككككهض اشبكككككككدرىش اكككككككدالط اشصكككككككصطً ر نكككككككً      .5

شصععارشككككككككا  اشصهاشككككككككهً قم عككككككككراد اش ككككككككدش    

(ش )ب كككككككدادش 2)جمصككككككً  لراد عراجهكككككككًش اشعككككككدد   

                                                                        
ظرذككككككككككس اشةطككككككككككر شصدراشككككككككككا  لاشبرككككككككككمأ 

 (.2005اشعراجهًش ؼهصاؿ 

شككككعدى ذككككرنغ شككككصعاؿش اشتعددنككككً اشصهاشككككهً      .6

لجككككككككمـر اشدؼمحراطهككككككككً دراشككككككككً ؼنمرنككككككككًش  

(ش اشصكككؽً  36جمصكككً اشعصكككمػ اشصهاشكككهًش اشعكككدد )   

(ش ذصهككككككككً اشعصككككككككمػ اشصهاشككككككككهًش جاظعككككككككً  19)

 .2008 سنراؿ  -ب دادش ذاؼمؿ اش)اؼو

 طالشككككً عصككككٌ اشدؼمحراطهككككً  شككككعهد اشسنككككداؼوش   .7

اشصهرباشهككككًش جمصككككً اـمصككككتحبض اشعربككككوش اشعككككدد     

(ش )بككككككك ل ش ظرذكككككككس دراشكككككككا  اشم كككككككدي  135)

 (.1990اشعربهًش 

شكككككصهغ بر كككككاؿ جه)كككككمػش اشتعددنكككككً اشصهاشكككككهً     .8

لاشتكككدالط اشصككككصعو شصصككككصطًش جمصككككً اـمماطؽككككً  

(ش )ب ككككككدادش 3(ش اشصككككككؽً )8لاشتعككككككانغش اشعككككككدد )

 (.2009ظرذس لطؾ شصدراشا ش 

د األشكككككمدش اشتعددنكككككً لظصككككك شً اشم كككككدي    ؼكككككاد .9

اشمطؽهكككككككككً قم اشعكككككككككام اش)اشككككككككك ش ؼكككككككككرهةً     

 . 1989 نصمط  19ازعفمرنً )اشب دادنً(ش 

عصكككككككو  صهةكككككككً اشركككككككمارىش ظةفكككككككمػ ا كككككككس     .11

اشكككككككدؼمحراطوش جمصكككككككً اـمصكككككككتحبض اشعربكككككككوش    

(ش )بككككككك ل ش ظرذكككككككس اشدراشكككككككا  296اشعكككككككدد )

 (.2003اشم دي اشعربهًش 

حمعككككككككككككد عابككككككككككككد ازككككككككككككابرىش  ظككككككككككككراشهً    .11

اشدؼمحراطهككككككً لاجملتعككككككع اـمككككككدؼو قم اشككككككمطؾ  

اشعربككككككوش جمصككككككً اـمصككككككتحبض اشعربككككككوش اشعككككككدد  

(ش )بككككككك ل ش ظرذكككككككس دراشكككككككا  اشم كككككككدي  167)

 (.1993اشعربهًش 

ل هكككد عبككككد اجملهكككدش اشدؼمحراطهككككً قم اشككككمطؾ    .12

اشعربككككككوش جمصككككككً اـمصككككككتحبض اشعربككككككوش اشعككككككدد  

(ش )بكككك ل ش ظرذككككس دراشككككا    8(ش اشصككككؽً )138)

 .(1990اشم دي اشعربهًش 
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ل هككككككد عبككككككد اجملهككككككدش ععصهككككككً االؼتحككككككاط  ظم    .13

اشتعددنكككككككً اشصهاشكككككككهً قم ازساُكككككككرش جمصكككككككً   

 .1989(ش 9اـمؽارش اشعدد )

  اش)ا : اشرشاُض لاألطارنع:

جصهككككككككككض  ااعهككككككككككض ظؽككككككككككطةٌش اشتعددنككككككككككً   .1

اشصهاشككككككككككهً قم األردؿ لجكككككككككك لرـا اشةررنككككككككككًش 

رشكككاشً ظاجصكككت  اككك  ظؽعكككمريش جاظعكككً ب كككدادش   

  .1997ذصهً اشعصمػ اشصهاشهًش 

عككككادط جبككككار عبككككمد اشصككككاعدىش ظمجككككت األ ككككسا   .2

اشصهاشككككهً ا شككككالظهً اشعراجهككككً اـمعاؼككككري ظككككؾ  

اشدؼمحراطهكككًش رشكككاشً ظاجصكككت  اككك  ظؽعكككمري     

قم اشدراشكككككا  ا شكككككرااهطهً ش ظكككككؾ اشكككككمط ش    

)ب كككدادش جاظعكككً اشكككدبا  اشكككمط ش ذصهكككً اشكككدبا     

 (.2009اشمط ش 

عبكككد اشعسنككككس حمعكككد ؼاؼككككر اشرعكككهغش اشتعددنككككً     .3

ً قم ازعفمرنكككككككككً اشهعؽهكككككككككًش لاجكككككككككع ا سبهككككككككك

اشتعكككرنع ل بعكككاد اـمعارشكككًش  طرل كككً دذتكككمراك    

اكككك  ظؽعككككمريش )جاظعككككً ب ككككدادش ذصهككككً اشعصككككمػ   

 (.2000اشصهاشهًش 

ععكككككار شكككككعدلؿ اشبكككككدرىش اشتعددنكككككً ا سبهكككككً      .4

ل ظكككراشهً اكككدالط اشصكككصطً قم ظؽكككر بكككطم عكككاظو   

ش رشككككككاشً ظاجصككككككت  اكككككك  ظؽعككككككمريش    2003 -1970

 .2004ش جاظعً ب دادش ذصهً اشعصمػ اشصهاشهً

اهككككككداَ شككككككعهد عبككككككد اجملهككككككدش اطككككككمر اشةركككككككر       .5

االظكككككككراذو اشربنطكككككككاؼوش دراشكككككككً  صهصهكككككككً    

شصر نككككككً االجتعاعهككككككً اشدؼمحراطهككككككًش رشككككككاشً   

ظاجصكككككككت  اككككككك  ظؽعكككككككمريش )جاظعكككككككً ب كككككككدادش  

 (.1999ذصهً اشعصمػ اشصهاشهًش 

بكككادى حمعكككمد ؼكككربىش اـمعارـكككً اشصهاشكككهً قم      .6

 -1996قم بككككري (  ػممدجككككا  ا شككككالظهمؿارذهككككا )

لاشعصككككمػ  ا دا ش رشككككاشً ظاجصككككت ش ذصهككككً  2007

 ش اسي.األزـرا ؼصاؼهًش جاظعً 

                                                                        
 رابعا : ظبرً االؼرؼع:

حمعككككككككد زاـككككككككو بعكككككككك  اـم  بككككككككوش اشدلشككككككككً   .1

لاجملتعككككككككككككككككككككككع اـمككككككككككككككككككككككدؼو قم شهبهككككككككككككككككككككككاش  

االؼرؼكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككع:

www.Libyaalyoam.com   

ظمشكككككككككمعً لنربهكككككككككدنا ا كككككككككريش االؼرؼكككككككككع:            .2

www.wikipedia.com   

  اظصا : احملاـرا 

خمهككككت اشربهعككككوش رجابككككً األظككككً عصككككٌ     صهككككض .1

 شاـمعاؼككككككككر شككككككككالظواشةرككككككككر ا  قماشصككككككككصطً 

حماـككككرا   طشحهككككع عصككككٌ طصبككككً اشككككدذتمراك     

 ً جاظعككككً ب ككككداد   -قم ذصهككككً اشعصككككمػ اشصهاشككككه

 .2017-2016شصعاػ اشدراشو 

شكككككصعاؿ اشعكككككسالىش ؼنمرنكككككا  شكككككعدى ذكككككرنغ  .2

اشتعددنكككككككً اشصهاشكككككككهً قم اشةركككككككر اشصهاشكككككككو   

اـمعاؼككككككرش حماـككككككرا   طشحهككككككع عصككككككٌ طصبككككككً   

   ً  -اشككككككدذتمراك قم ذصهككككككً اشعصككككككمػ اشصهاشككككككه

 .2010-2009جاظعً ب داد شصعاػ اشدراشو 
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