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هسودث أوليج .ال يجوز ىشر هذي الهخطوط كميًب أو جزئيًب إال تئذو رسهي هو الجهبعج العرتيج لمديهقراطيج

درادظىمدتقبلىالدومقراطوظىفيىالبالدىالطربوظىى
مخططىرامىلدرادظىالبلدانىى
خيذل ُذٍ اهدراشج اهخػتٖلٖج ضسر األشبس فٕ دراشج يشخلتل اهدٖيلراػٖج فٕ اهتالد اهـرتٖج
 ،اهخٕ ٌّٖٔ يضرّؽ دراشبح اهدٖيلراػٖج اهلٖبى تِب  ،يً اسل خٌيٖج فِى يضخرم افغل هـلتابح
اهخضّل اهدٖيلراػٕ فٕ اهـبهى اهـرتٕ ّاهخـرف ؿوٓ اهفرط اهيخبضج يً أسل خضلٖلَ .
ٌّٖخؼر أً خضيل اهدراشج اهخػتٖلٖج شتـج توداً  ُٕ ،اهيغرة ّيّرٖخبٌٖب ّيظر ّهتٌابً
ّاألردً ّاهنّٖح ّاهٖيً ّٖ .ينً إغبفج آٔ تود ؿرتٕ أخر إذا نبً يً اهيينً دراشخَ ّ ،خِٖأ
هِذٍ اهغبٖج فرٖق تضد يً أتٌبئَ ّ ،أينً ؿلد ٌدّاح فَٖ تيضبرنج يخخوف اهخٖبراح اهفنرٖج يً
يّاػٌٕ اهتود اهيـٌٕ ّ .ختلٓ اإلينبٌٖبح اهيبدٖج كٖداً ؿوٓ ػيّش اهيضرّؽ فٕ أً خضيل اهدراشج
اهخػتٖلٖج ضّل يشخلتل اهدٖيلراػٖج اهدّل اهـرتٖج نبفج دًّ اشخذٌبء .
ّسدٖر تبهخأنٖد أً اهدراشبح اهخػتٖلٖج شّف ٖشخفبد يٌِب ّيً اهضّاراح اهيظبضتج هِاب ،
فغال ؿً األدتٖبح اهيخبضج ّاهضّاراح اهخٕ خسرٔ فٕ شٖبق يضرّؽ دراشبح اهدٖيلراػٖج فٕ
اهتوداً اهـرتٖج  ،فٕ إؿداد اهدراشج اهـبيج اهضبيوج اهخخبيٖج ضّل اشخضراف يشخلتل اهدٖيلراػٖاج
فٕ اهتالد اهـرتٖج ُ .ذا تبهػتؾ إغبفج إهٓ أُيٖج نل يً اهدراشبح اهخػتٖلٖج هودّهاج اهخإ خاخى
دراشخِب ّدّرُب فٕ خوق فِى يضخرم افغل تًٖ اهلّْ اهدٖيلراػٖج فِٖب يً يخخواف اهخٖابراح
اهفنرٖج ّاهلّْ اهشٖبشٖج .
ّغٌٕ ؿً اهلّل اً اهيخػػ اهـبى اهيلخرش هدراشج اهدّل اهـرتٖج  ،ردٖف هويلديج اهٌؼرٖج
اهخٕ أؿدُب اهزيٖل اهدنخّر ترُبً غوًّٖ ضّل أُيٖج ّإينبٌٖج دراشج اهدٖيلراػٖج فٕ اهيسخيـبح
اهـرتٖج ّ ،اهخٕ اكخرش يٌِسبً هدراشخِب ّ .اهغرع يً ُذا اهيخػػ اهـبى ُاّ خضدٖاد يضابّر
اهدراشج ّ ،اإلضبرث إهٓ ؿٌبظر نل يضّر ّ ،يضبّهج إذبرث اهخفنٖر ؿً ػرٖق ػرش يب ٖيناً
ػرضَ يً أشئوج ّخشبؤالح ّيالضؼبح خفظٖوٖج  -كد خٌػتق ؿوٓ اهتود اهذٔ خخى دراشخَ ّكاد ال
خٌػتق  -ضّل أشتبة ّؿّايل خـذر خسبرة اهخضّل اهدٖيلراػٕ فٕ اهيٌػلاج اهـرتٖاج يلبرٌاج
تغٖرُب يً يٌبػق اهـبهى ّ ،ذهم يً اسل خضرٔ اإلسبتج -تلدر اهيشخػبؽ -ؿوٓ يبهاَ ؿالكاج
تضبهج اهتود يّغّؽ اهدراشج .
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ّيً ٌُب ٖسة أً خنًّ اهٌؼرث إهٓ اهيخػػ اهـبى هدراشج اهتوداً اهـرتٖج ٌؼرث يرٌاج ،
ّاؿختبرٍ إػبرا ؿبيب كبتالً هوخػّٖر ّاهخـدٖل ّاهضذف ّاإلغبفج ّفلب هيب ٖاراٍ فرٖاق اهتضاد
ّاهيـًٌّٖ تدراشج يشخلتل اهدٖيلراػٖج فٕ اهتود اهذٔ خسرٔ دراشخَ ّ .ؿوٓ يضرر دراشج اهتواد
اهيـٌٕ ّاهيضبرنًٖ يـَ فٕ اهتضد ّاهخشٖٖر اً ٖلّيّا تدراشج اهيخػػ اهـبى اهيلخرش هدراشاج
اهتوداً ّاً ٖسرّا ؿوَٖ اهخـدٖالح اهغرّرٖج ّٖ .تلٓ -تبهرغى يً ذهم -ياً اهغارّرٔ اً
خسرْ دراشج نل دّهج ّفق يخػػ ؿبى يضخرم ّيٌِز يّضد ّضبيل ٖ ،خاٖص فرظاج يلبرٌاج
اهٌخبئز نيب ٖشيص تخضرٔ ؿلتبح ّإينبٌٖبح اهخضّل اهدٖيلراػٕ فٕ يخخوف اهدّل اهـرتٖج  ،تِدف
االشخفبدث يً ذهم نوَ ّخّؼٖفَ فٕ دراشج اشخضراف يشخلتل اهدٖيلراػٖج فٕ اهتالد اهـرتٖج.
ّهـوَ يً اهيفٖد اإلضبرث ٌُب إهٓ اً يٌِز دراشج يشخلتل اهدٖيلراػٖج فٕ اهتالد اهـرتٖاج
ُّ يٌِز "اهيلبرتج اهيخـددث" اهذٔ اكخرضَ اهزيٖل اهدنخّر ترُبً غوًّٖ ّأّغضَ فإ اهيلدياج
اهٌؼرٖج هيٌِز دراشج يشخلتل اهدٖيلراػٖجّ .يٌِز اهيلبرتج اهيخـددث ٖـخيد فٕ خضوٖوَ ؿوٓ نبفاج
اهـوّى االسخيبؿٖج ّٖأخذ اهـّايل اهشٖبشٖج ّاهذلبفٖج ّاالكخظبدٖج ّاالسخيبؿٖج ّاهسّٖشٖبشٖج فإ
االؿختبر ؿٌد رظد ّخضوٖل ّخّظٖف اهؼّاُر ذاح اهـالكج تـيوٖج اهخضّل اهدٖيلراػٕ ّ ،هٖشح
اهذلبفج اّ اهيسخيؾ اهيدٌٕ فلػ اّ غٖرُيب يً اهـّايل ّاضدٖج اهسبٌة ُ ،إ اهياؤذرث ّضادُب
ّتيـزل ؿً غٖرُب ؿوٓ ؿيوٖج اهخضّل اهدٖيلراػٕ .
ّنذهم ٖسة اهخأنٖد ٌُب ؿوٓ أُيٖج االشخفبدث يً اهدراشبح ّاهضّاراح اهنذٖرث ّاهغٌٖاج ،
اهخٕ سرح فٕ نل يً اهتوداً اهخٕ شّف خخى دراشخِب ّ ،يً اهيشخّْ اهيـرفٕ اهذٔ خّظل إهَٖ
اهدارشًّ هودٖيلراػٖج ّاهيِخيًّ تخأظٖوِب يً أتٌبء اهتود اهذٔ خخى دراشخَ ّ .يً اهغرّرٔ أً
ٖتدأ اهتضد ّاهدراشج ّاهضّار يً اهيشخّْ اهيـرفٕ اهيخلدى اهذٔ خى اهخّظال إهٖاَ فإ اهتواد
اهيـٌّٕ ،اً خنًّ دراشج نل دّهج إغبفج ٌّؿٖج ّخنبيالً رأشٖبً يؾ يب شتلِب يً سِّد ّيشابؽ
خٖرث ّ .هذهم ٖسة ؿٌد تداٖج نل دراشج اً ٖخى ضظر خوم اهسِّد ّاهيشبؿٕ اهشبتلج ّاالؿخراف
تفغوِب ّاهشـٕ هخّؼٖفِب فٕ خـيٖق دراشج اهتود اهيـٌٕ ّ .يذل ُذا اهضرط ؿوٓ االشخفبدث ياً
اهسِّد اهشبتلج ضرٌٍّْ اً ٖسـل يً اهدراشبح اهراٌُج ؿظبراح ّخالظبح ؿيٖلاج ّياّسزث ،
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خـتر ؿً اهيشخّْ اهيـرفٕ ّ ،خـنس يدْ االُخيبى تلغٖج اهدٖيلراػٖاج ّيضانالح اهخضاّل
اهدٖيلراػٕ فٕ اهتود اهذٔ خخى دراشخَ .

ّهذهم ّيً اسل اهخأنٖد ؿوٓ اهػتٖـج اهٌّؿٖج هدراشج اهتوداً ّ ،خنبيل نل يٌِب رأشٖبً يؾ
يب شتلِب يً سِّد ّيشبؽ دٖيلراػٖج ّ ..إلتراز خيٖز خوم اهدراشبح اهخػتٖلٖج ؿاً اهدراشابح
اهينختٖج  ،شّف خخغؾ نل دراشج هويٌبكضج ّشّف ٖظبضتِب ضّار تًٖ اهتابضذًٖ ّاهيفنارًٖ
ّاهييبرشًٖ يً يخخوف اهخٖبراح اهفنرٖج يً أتٌبء اهتود اهذٔ خخى دراشخَ ّ .يً أسل ذهم شاّف
خنًّ ٌُبم ٌدّخبً فٕ نل تود ؿوٓ األكل  .أوالههب :ؿٌد تداٖج اهدراشج يً أسل اهخـرٖف تيٌِسِب
ّيخػػِب ّيٌبكضج اهيضبّر اهرئٖشٖج اهخٕ شّف ٖخى تضذِب  .وثبىيخههب :ؿٌد االٌخِبء يً اهتضّد

ّإؿداد يشّدث اهرؤٖج اهيشخلتوٖج اهيلخرضج هخـزٖز اهيشبؿٕ اهدٖيلراػٖج ّ .ؿوٓ يضرر نل دراشج
ّنبخة اهيلديج ّاهخبخيج  ،نيب ؿوٓ اهتبضذًٖ هيضبّر اهدراشج اً ٖشخفٖدّا يً يالضؼبح اهٌدّخًٖ
ّيً اػرّضبح اهيضبرنًٖ فٕ اهضّار ّ ،اً ٖأخذّا يّاكفِى  ،نيب ٖأخذّا يخبّفِى فٕ االؿختبر،
كتل اهلٖبى تبهتضد ّاهنخبتج ّتـد االٌخِبء يً نل هلبء ّ .هنً ّتبهرغى يً ذهم ٖتلٓ نل نبخة ُّ
اهيشئّل ؿيب ٖنخة يشخلالً فٕ رأَٖ ّضراً فٕ خفنٖرٍ  ،ؿوَٖ اً ٖشـٓ هوخّفٖق ّيلبرتج ّسِابح
اهٌؼر ّخغٖٖر يب ٖلخٌؾ تخغٖٖرٍ ّ ،هنً ٖتلٓ هَ ّضدٍ اً ٖلّى تئؿبدث يب شتق اً نختَ يـتراً فإ
ذهم ؿً فِيَ ّاشخٖـ بتَ ّاكخٌبؿَ هيب خى فضظَ يً دراشبح شبتلج ّيب كبى تَ يً تضد ّيب خاى
خٌيٖخَ ّخّغٖضَ ّتوّرخَ يً خالل ؿيوٖج اهضّار .

*********
ّفٖيب ٖوٕ شّف ٖخى أوالً :ؿرع "ُٖنل اهيخػػ اهـبى هدراشج اهتوداً"  ،ذى ٖخى ثبىيابً :

خٌبّل أكشبى اهدراشج ّنل ؿٌظر يً ؿٌبظرُب تبهخفظٖل ّاإلٖغبش .
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أوالً
هوكلىالمخططىالطامىلدرادظىالبلدانىى
مدتقبلىالدومقراطوظىفيى....ى
-6

هقدهج عبهج

 -1-1يفِّى اهدٖيلراػٖج .

 -2-1دّاؿٕ اهخضّل اهدٖيلراػٕ .

 -3-1أُيٖج اشخضراف يشخلتل اهخضّل اهدٖيلراػٕ ّإينبٌٖج اهلٖبى تَ .
 -4-1خظّظٖبح اهتود ّاٌـنبشبخِب ؿوٓ دراشج اهدٖيلراػٖج فَٖ .
 -5-1ؼرّف إسراء اهدراشج ّيب ٖضشً اهخٌتَٖ إهَٖ ضّهِب .

 -2الهحور األول :خبريخ الخجرتج السيبسيج الهعبصرث وهحصمخهب

ٌ -1-2تذث خبرٖخٖج ؿً اهضٖبث اهشٖبشٖج ّاالسخيبؿٖج كتل كٖبى اهدّهج اهضدٖذج .
 -2-2دّاؿٕ كٖبى اهدّهج اهضدٖذج ّؿّايل اشخيرارُب .
 -3-2اهضٖبث اهشٖبشٖج ؿتر خبرٖخ اهدّهج اهضدٖذج .
 -4-2يضظوج اهخسرتج اهشٖبشٖج اهيـبظرث .

 -0الهحور الثبىي  :خحميل التىي وخحديد خأثيراخهب عمي الخحول الديهقراطي في الوقح الحبضر
 -1-3األّغبؽ اهشٖبشٖج .
 -2-3اهتٌٖج اهذلبفٖج .

 -3-3اهتٌٖج االكخظبدٖج .
 -4-3اهتٌٖج االسخيبؿٖج .

 -5-3اهـالكبح اهسّٖشٖبشٖج .

 -4خبخهج :رؤيج هسخقتميج لخعزيز الهسبعي الديهقراطيج

 -1-4األُداف اهّػٌٖج اهنترْ ّينبٌج اهدٖيلراػٖج تٌِٖب .
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 -2-4اهلّْ ظبضتج اهيظوضج فٕ اهخضّل اهدٖيلراػٕ .
 -3-4اهّاكؾ اهراًُ هوضرنج اهدٖيلراػٖج .

 -4-4اإلينبٌٖبح ّاهفرط اهيخبضج هوخضّل اهدٖيلراػٕ .
 -5-4اهـلتبح ّاهـّايل اهيـٖلج هوخضّل اهدٖيلراػٕ .

 -6-4اهيداخل اإلشخراخٖسٖج هخـزٖز اهخضّل اهدٖيلراػٕ .

-7-4اهيخػوتبح اهفنرٖجّاهشٖبشٖجّاهيؤششٖج ّاهخٌؼٖيٖج هخٌيٖج اهػوة اهفـبل ؿوٓ اهدٖيلراػٖج.

ثانياً
تفصوالتىاألقدامىالرئودوظىلدرادظىالبلدانىى
خخنًّ اهدراشج اهخػتٖلٖج هنل تود خخى دراشخَ -نيب شتلح اإلضبرث فٕ ُٖنل اهيخػػ اهـبى-
يً أرتـج أكشبى :
أولهب :يلديج ٌّٖخؼر أً ٖلّى تنخبتخِب يضرر دراشج اهتود اهيـٌّٕٖ .شخضشً أً ٖخى إؿدادُب كتل

اهولبءاألّلّ،ذهم يً اسل ػرضِب هويٌبكضج ؿوَٖ ّيً ذى خـبد نخبتخِب تـداالٌخِبء يً اهولبء اهذبٌٕ.
ثبىيهب :خبرٖخ اهخسرتج اهشٖبشٖج اهيـبظرث ّيضظوخِبّٖ .يذل ُذا اهلشى اهيضّر اهرئٖشإ األّل
يً اهدراشج اهخػتٖلٖج ّ .اهغرع يٌَ رظد اهخسرتج اهشٖبشٖج اهيـبظرث يٌذ كٖبى اهدّهج اهضدٖذج،
ٌّٖخؼر اً ٖنوف تِذا اهلشى تبضد يخخظط فٕ اهخبرٖخ اهشٖبشٕ ّاالسخيبؿٕ  ،يً ذّٔ اهٌؼرث
اهخضوٖوٖج اهٌلدٖج ّاهخّسَ اهيشخلتوٕ ّ ،يً اهذٔ ٖتخـدًّ ؿاً اهّظاف ِّٖخياًّ تبشاخخرار
اهـظبراح ّاهخالظبح ذاح اهدالهج اهـيٖلج ؿوٓ يشبر اهيبغٕ اهلرٖة ّخأذٖراخَ ؿوٓ ضبغار
اهٌؼبى اهشٖبشٕ ّؿوٓ األّغبؽ االسخيبؿٖج ّاالكخظبدٖج ّ ،ؿوٓ ّسَ اهخظّط خأذٖر اهخسرتاج
ؿوٓ يب هَ ؿالكج تبهخضّل اهدٖيلراػٕ فٕ اهّكح اهضبغر .
ثبلثهب :خضوٖل اهتٌٓ اهراٌُج ّخضدٖد اٌـنبشبخِب ؿوٓ اهخضّل اهدٖيلراػٕ فٕ اهّكاح اهضبغار .
ُّذا ُّ اهيضّر اهرئٖشٕ اهذبٌٕ يً اهدراشج اهخػتٖلٖج ّؿيّدُب اهفلرٔ ّ .اهغرع ياً ُاذا
اهيضّر ُّ خفشٖر اهٌؼبى اهشٖبشٕ اهراًُ ّفِى أشتبتَ ّيشتتبخَ ّاهخـرف ؿوٓ يب ٖضيوَ اهضبغر
يً إينبٌٖبح اهخضّل اهدٖيلراػٕ اّ يب ٌّٖء تَ يً يـّكبح خضّل دًّ خضلٖلَ ٌّٖ .خؼر اً ٖلّى
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تنخبتج ُذا اهيضّر تبضد ٖشخـًٖ تبهـوّى االسخيبؿٖج سيٖـِب فٕ خضوٖل ّخّظٖف اهتٌٓ اهراٌُاج
ّإؼِبر ؿالكج خوم اهتٌٓ تيشٖرث اهخضّل اهدٖيلراػٕ فٕ اهّكح اهضبغر ّاخسبُبخَ .
راتعهب :خبخيج  :رؤٖج يشخلتوٖج هخـزٖز اهيشبؿٕ اهدٖيلراػٖج ُّ .ذا اهلشى يً اهدراشاج -يذال
اهيلديجٌٖ -خؼر اً ٖلّى تنخبتج يشّدخَ يضرر دراشج اهتود اهيـٌٕ ؿوٓ غاّء ٌخابئز اهتضذاًٖ
اهرئٖشًٖٖ  -إغبفج هيب ُّ يخبش يً ضّاراح ّدراشبح شبتلج ّ .يً ذى ٖخى خلدٖيَ إهآ اهولابء
اهذبٌٕ هيٌبكضخَ تبؿختبرٍ ّركج اهـيل اهرئٖشٖج اهخٕ خخضبّر ضّل أػرّضخِب اهخٖابراح اهفنرٖاج
ّاهلّْ اهشٖبشٖج اهيـٌٖج تبهخضّل اهدٖيلراػٕ فٕ اهتود اهذٔ خخى دراشخَ .
ّفٖيب ٖوٕ ٌخٌبّل نل يب ٖخػوة اهخفظٖل  ،يً أكشبى اهدراشج األرتـاج شابهفج اهاذنر،
تبهيٌبكضج ّاهخّغٖص .

-1ىىالمقدمظىالطامظىى
ٖلخرش اً خخغيً اهيلديج اهـبيج خيشج يّغّؿبح ّٖ .ينً هيضرر اهدراشج اً ٖغاٖف
إهِٖب يب ٖرْ أُيٖج إغبفخَ ّ .اهيّغّؿبح اهخيشج -نيب شتلح اإلضبرث فٕ ُٖنال اهيخػاػ
اهـبى-:ُٕ-
 -1-1يفِّى اهدٖيلراػٖج .
 -2-1دّاؿٕ اهخضّل اهدٖيلراػٕ .
 -3-1أُيٖج اشخضراف يشخلتل اهخضّل اهدٖيلراػٕ ّإينبٌٖج اهلٖبى تَ .
 -4-1خظّظٖبح اهتود ّاٌـنبشبخِب ؿوٓ دراشج اهدٖيلراػٖج فَٖ .
 -5-1يضظوج اهخسرتج اهشٖبشٖج اهيـبظرث .
ّال ٖضخبر يـؼى ُذٍ اهيّغّؿبح اهخيشج إهٓ يزٖد يً اإلٖغبش ّ .رتيب خضخبر اهٌلػج األّهٓ
"يفِّى اهدٖيلراػٖج " إهٓ نويج يّسزث  ،ضٖد التد هودراشج فٕ نل تود خخى دراشخَ ياً خضدٖاد
يفِّى اهدٖيلراػٖج اهذٔ شّف ٖخى اهخلٖٖى ّفلبً هّسّدٍ ّٖسرٔ اهضّار ّفلبً هيـبٖٖرٍ ّتبهرغى يً
اً اهدٖيلراػٖج اهيـبظرث ٖظـة اً ٌسد هِب خـرٖفبً سبيـبً يبٌـبً اّ ضخٓ اً ٖنًّ هِاب يفِاّى
أّضد يخفق ؿوَٖ فٕ سيٖؾ اهٌؼى اهدٖيلراػٖج  ،إال اٌَ ّتبهرغى يً ذهم ال تد يً خضدٖاد يفِاّى
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ؿبى هودٖيلراػٖج -فٕ نل تود خخى دراشخَ -كتل اهلٖبى تدراشخِب ّإسراء ضّار ضّهِب ّ ،إال أظتص
اهضّار ٖسرٔ ضّل يفِّى غبيع كبتل هيخخوف اهخفشٖراح ّاهخترٖراح ُ ،ذا إذ هى ٖخى االخفابق
ؿوٓ يغيًّ يفِّى اهدٖيلراػٖج .
ّهـل نًّ اهدٖيلراػٖج اهيـبظرث ٌؼبيبً خغوة ؿوَٖ ظفج اهيٌِز  ،أنذر يً نٌِّب ؿلٖادث
خٌبفس غٖرُب يً اهـلبئد اهضبيوج أّ األدٖبً ٖ ،شيص تبهخّظل إهٓ يفِّى هودٖيلراػٖج اهيٌضاّدث
خسد فَٖ -يً ٌبضٖج -نل اهلّْ اهدٖيلراػٖج يً يخخوف اهخٖبراح اهفنرٖج فٕ اهتود اهيـٌٕ يب ٖـتر
ؿً اُخيبيبخِب ّيب ٖزٖل اؿخراغبخِب ّٖػيئً يخبّفِب  .نيب ٖخّفر هَ -يً ٌبضٖج أخرْ -ضاد
أدٌٓ يً اهيتبدا ّاهلٖى اهدٖيلراػٖج اهخٕ ال خلّى هوٌؼبى اهدٖيلراػٕ -ؿوٓ اهيشاخّْ اهنوإ اّ
ؿوٓ اهيشخّْ اهسزئٕ -كبئيج دًّ ّسّدُب .

ّكد ػرضح اهيلديج اهٌؼرٖج هيٌِز دراشج "يشخلتل اهدٖيلراػٖج فٕ اهتالد اهـرتٖج" اهخإ
أؿدُب اهزيٖل اهدنخّر ترُبً غوًّٖ يفِّيبً هودٖيلراػٖج نيب اً ّرص اهـيل اهخٕ ؿلدُب يضرّؽ
دراشبح اهدٖيلراػٖج ّاهدراشبح اهخٕ كبى تِب كد شـح إهٓ يلبرتج يفِّى اهدٖيلراػٖج ّخأظٖوَ .
ّهذهم ٖينً االشخفبدث يً خوم اهيفبُٖى  ،إهٓ سبٌة االشخفبدث يً غٖرُب دًّ اهخلٖد تِب .فبهدراشج
فٕ نل تود غٖر يوزيج تختٌٕ خوم اهيفبُٖى اّ غٖرُب ّ ،إٌيب ؿوِٖب اً خسخِد ّهِب اً خشـٓ إهآ
يلبرتج يفِّى اهدٖيلراػٖج تبهلدر اهذٔ خوخلٕ ضّهَ اهـٌبظر اهدٖيلراػٖج يً يخخواف اهخٖابراح
اهفنرٖج ّاهلّْ اهشٖبشٖج  .نيب ٖسة ؿوٓ يفِّى نل دراشج هودٖيلراػٖج اً ٖراؿٓ ّسّد اهيتبدا
اهدٖيلراػٖج ّيب ٌٖتذق ؿٌِب يً يؤششبح ّيب ٖخػوتَ ّغاـِب يّغاؾ اهخػتٖاق ياً آهٖابح
دٖيلراػٖج .
ّسدٖر تبهخأنٖد اٌَ يً تًٖ خوم اهيتبدا اهسُّرٖج هٌؼبى اهضنى اهدٖيلراػٕ اهيتبدا اهخبهٖج:
يتدأ اً ال شٖبدث هفرد ّال هلوج ؿوٓ اهضـة ّ ،اهضـة يظدر اهشاوػبح ّ .ذهام تبؿختابر أً
خفّٖع ييبرشج اهشوػج يً اهٌبضٖج اهّاكـٖج يظدرٍ إرادث تضرٖج فٕ نل األضاّال ّ .اهضاـة
أضق تبيخالم ذهم اهخفّٖع يً أٔ فرد اّ كوج يً اهٌبس ّ .اهيتدأ اهذبٌٕ ُّ يتدأ اهيشبّاث تاًٖ
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اهيّاػًٌٖ ؿوٓ كبؿدث اهيّاػٌج  ،تبؿختبر اهيّاػٌج ّضدُب يظدر اهضلّق ّيٌابػ اهّاستابح .
ّٖغبف إهٓ ُذًٖ اهيتدأًٖ ؿدد يً يتبدا اهدشخّر اهدٖيلراػٕ يٌِب  :يتدأ غيبً ضرٖج اهخـتٖر
ّاهخٌؼٖىّ ،يتدأ شٖػرث أضنبى اهلبًٌّ ّضيّل اهلغبء نل يب خػبهَ اّسَ االخخالف ّ ،يتدأ ؿدى
اهسيؾ تًٖ اهشوػبح فٕ ٖد ّاضدث ّ ،يتدأ اهخداّل اهشويٕ هوشوػج ّفق اٌخخبتبح ضارث ٌزِٖاج .
ّإذا خى إرشبء ُذٍ اهيتبدا ّكبيح اهيؤششبح ّخّفرح اٗهٖبح اهخٕ خغـِب يّغؾ اهخػتٖق  ،فئً
اهييبرشج اهدٖيلراػٖج -الشٖيب فٕ يرضوج االٌخلبل -ال ٖغٖرُب ّال ٌٖخلط يً يلّيبخِب اً خنًّ
ييبرشج يلٖدث ّ ،اً خّغؾ ؿوٓ شوػج اهيضرّّؽ غّاتػ دشاخّرٖج -خفظال فِٖاب يضنياج
دشخّرٖجّ -ذهم يً اسل خسبّز اهـلتبح ّيلبرتج اإلضنبهٖبح اهخٕ خضّل دًّ كتّل اهدٖيلراػٖاج
تشتة اهخّف يً خـبرغِب يؾ ذّاتح اهيسخيؾ اّ اٌضرافِب ؿاً ُياّى اهياّاػً ّكغابٖبٍ
اهيظٖرٖج .

-2تاروخىالتجربظىالدوادوظىالمطاصرةىومحصلتكاىى
ٖخنًّ ُذا اهيضّر -نيب شتلح اإلضبرث فٕ ُٖنل اهيخػػ اهـبى -يً أرتـج يّغاّؿبح
ُٕ -:
ٌ -1-2تذث خبرٖخٖج ؿً اهضٖبث اهشٖبشٖج ّاالسخيبؿٖج كتل كٖبى اهدّهج اهضدٖذج .
 -2-2دّاؿٕ كٖبى اهدّهج اهضدٖذج ّؿّايل اشخيرارُب .
 -3-2اهضٖبث اهشٖبشٖج ؿتر خبرٖخ اهدّهج اهضدٖذج .
 -4-2يضظوج اهخسرتج اهشٖبشٖج اهيـبظرث .
ّفٖيب ٖوٕ ٌخٌبّل نال يً ُذٍ اهيّغّؿبح تبهيٌبكضج ّاهخّغٖص :
 -6-2ىتذث خبريخيج عو الحيبث السيبسيج واالجخهبعيج قتل قيبن الدولج الحديثج .

خخخط ُذٍ اهٌتذث اهخبرٖخٖج اهيّسزث ترشى خبرػج شنبٌٖج هويسخيـبح اهخٕ خنٌّح يٌِاب

نوٖبً اّ سزئٖبً -اهدّهج اهضدٖذج ّ ،خضرْ اهضٖبث اهشٖبشاٖج ّاالسخيبؿٖاج ّاالكخظابدٖج ٌّياػ8
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اهـال كبح اهداخوٖج ّاهخبرسٖج اهخٕ نبٌح شبئدث فٕ خوم اهيسخيـبح كتل كٖبى اهدّهج اهضدٖذج يتبضرث
ّ .يً اهيِى اهخـرف ؿوٓ ايخداداح خوم اهيسخيـبح خبرر ضدّد اهدّهج اهضدٖذج ّخأذٖر كٖبى اهدّهج
اهضدٖذج ؿوٓ ؿالكبح نل يسخيؾ يٌِب ّػيّضبخَ .
ّٖينً هِذٍ اهٌتذث اهخبرٖخٖج اً خخٌبّل اهخّزٖؾ اإلذٌٕ هوشنبً كتل كٖبى اهدّهج اهضدٖذج ّ .اً
خدرس اهضٖبث اهشٖبشٖج اهشبئدث آٌذام فٕ نل يسخيؾ يضوإ ّفٖياب تاًٖ اهيسخيـابح ّؿالكاج
اهيسخيـبح اهيضوٖج تبهدّهج اهلبئيج اّ خوم اهدّهج اّ اهدّل اهخٕ نبٌح ختشػ ٌفّذُاب ؿوآ خوام
اهيسخيـبح ّ .ؿوِٖب اً خخضرْ يدْ ّسّد يضبرنج فٕ اخخبذ اهلراراح اهسيبؿٖج ّضانل خوام
اهيضبرنج ؿوٓ اهيشخّْ اهـبى ّؿوٓ يشخّْ اهيسخيـبح ّاهفئبح االسخيبؿٖاج ّٖ .ضشاً ٌُاب
اإلضبرث إهٓ اهتٌٓ ّاهلّْ اهشٖبشٖج ّاهٓ اهـالكبح اهدّهٖج ّاإلكوٖيٖج ّاهيضوٖج ّ .ناذهم ٖيناً
خضرٔ يدْ خلتل األفراد ّاهسيبؿبح ّاهيسخيـبح فٕ ذهم اهّكح هٌيػ اهييبرشاج اهشٖبشاٖج اّ
يـبرغخِب ّ .يب األضنبل اهخٕ نبٌح اهيـبرغج خخخذُب ؟ ّكد ٖنًّ يً اهيفٖد اهخـارف ؿوآ
اهذنرٖبح اهخٕ خرنخِب خوم اهضلتج ؿوٓ اهذانرث اهضـتٖج ّاهخترث اهخبرٖخٖج اهخٕ ٌلوخِب ؿتر األسٖبل.
ّذهم تلظد خضرٔ خأذٖر اهخترث اهخبرٖخٖج  ،ؿوٓ كتّل األّغبؽ اهخٕ أشفرح ؿٌِب خسرتج اهدّهج
اهضدٖذج اّ رفع خوم األّغبؽ ّيلبّيخِب .
 -2-2دواعي قيبن الدولج الحديثج وعواهل اسخهرارهب .

اهيلظّد تبهدّهج اهضدٖذج ُّ كٖبى اهدّهج اهّػٌٖج ذاح اهضنل اهيـبظر ّتداٖاج اخظابهِب

تبهـبهى اهخبرسٕ ؿوٓ أشبس أٌِب دّهج يشخلوج ذاح شٖبدث ّ .اهدّهج اهضدٖذج كد خناًّ اشاخيرارًا
هدّهج خلوٖدٖج كبئيج اّ اشخيراراً إلكوٖى خبرٖخٕ ٖخيٖز دائيًب تئدارث يرنزٖج تظرف اهٌؼر ؿً نٌَّ
سزءاً يً إيتراػّرٖج اّ خضح ٌفّذ دّهج اّ انذر  .نيب كد خنًّ اهدّهج اهضدٖذج سزءًا يً إكواٖى
ؿرتٕ اّ يسيّؿج يً اهّضداح اهػتٖـٖج اّ اإلدارٖج اّ اهشٖبشٖج اهخٕ اٌديسح يؾ تـغِب ؿاً
خراع اّ أديسح تبهلّث اّ تئرادث اشخـيبرٖج هخنًّّ اهدّهج اهضدٖذج اهراٌُج .
ّؿٌد اهٌؼر فٕ دّاؿٕ كٖبى اهدّهج اهضدٖذج ّاهخـرف ؿوٓ ؿّايل اشاخيرارُب ٖشخضشاً
يضبّهج اإلسبتج تئٖسبز ؿوٓ األشئوج اهخبهٖج  :يب األشتبة اهخٕ أدح إهٓ كٖبى اهدّهج اهراٌُج ؟ ّياب
اهـّايل اهخٕ اٌتذلح ؿٌِب ضرنج خنًّٖ اهدّهج؟ يب اهدّافؾ اهداخوٖج ؟ ّيب اهدّافؾ اهخبرسٖج اهخإ
شبؿدح ؿوٓ اٌتذبق ضرنج خنًّٖ اهدّهج اهضدٖذج ؟ ّيب يدْ اشخيرار نل يً خوم اهدّافؾ ؟ ياب
اهضـبراح اهخٕ كبيح اهدّهج اهضدٖذج ؿوٓ أشبس خضلٖلِب ؟ ّيب اهـظتٖج اهخٕ كبيح ؿوِٖاب ّياب
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اهلّْ اهخٕ اشخٌدح ؿوِٖب ضرنج خنًّٖ اهدّهج اهضدٖذج ؟ ُل اشخيرح فبؿوٖج خوم اهـظتٖج ّاشخير
دّر خوم اهلّْ ؟ ّيب أُيٖج ذهم فٕ اشخيرار اهٌؼبى اهشٖبشٕ فٕ اهّكح اهضبغر ّيب خأذٖرٍ ؿوٓ
اشخلرار اهدّهج ؟ ُل خغٖر دّر خوم اهـظتٖج اّ خراسؾ دّر خوم اهلّْ ؟ يب ُٕ اهخغٖراح ّياب
خأذٖرُب ؿوٓ اهلتّل اهضـتٕ اّ كتّل اهٌخة هوٌؼبى اهشٖبشٕ ّاشخضشبٌِب هوضـبراح اهخٕ كد ٖرفـِب
ّاهـالكبح اإلكوٖيٖج ّاهدّهٖج اهخٕ ٖلٖيِب ؟
-0-2الحيبث السيبسيج عتر خبريخ الدولج الحديثج

ٌُّب ٖينً خٌبّل أرتـج سّاٌة رئٖشٖج يً اهضٖبث اهشٖبشٖج ؿتر كٖبى اهدّهج اهضدٖذج .

أولهب  :نٖفٖج خداّل اهشوػج ّيب ػتٖـج اهشوػج فٕ نل ضبهج ؟ ّخضشً اإلسبتج ٌُب ؿوٓ اهخشبؤالح
اهخبهٖجُ :ل ضدد خغٖٖر فٕ ٌؼى اهضنى اى اكخظر اهخغٖٖر ؿوٓ اهضنبى ؟ نٖف خاى اهـبكاة ؿوآ
اهشوػج فٕ نل ضبهج يً ضبالح اهخغٖٖر؟ يب أشتبة خـبكة اهٌؼى اهشٖبشٖج -اً ّسدّ -نٖف خاى
اهخـبكة ؟ يب اهّشبئل اهخٕ خى اهوسّء إهِٖب فٕ نل يرث ؟ ُل نبً خـبكة اهضنبى ٖخى تّاشػج
اهذّرث ّاالٌلالة اّ ٖخى ّفق خداّل شويٕ هوشوػج ؟ ُل نبً اهخغٖٖر ٖضؼٓ تلتّل اّ خأٖٖد ضـتٕ؟
ُّل نبً ٖخيخؾ تيظ در كّٔ يً اهضرؿٖج اّ اهخأٖٖد اهضـتٕ ؟ يب يظبدر اهضرؿٖج ّيب أشاتبة
اهخأٖٖد فٕ نل ضبهج ؟ ُل خى خداّل اهشوػج تضنل شويٕ فٕ أٔ يً ٌؼى اهضنى اهيخـبكتج ،فٕ ضبهج
خـبكتِب ؟ ّنٖف خى خداّل اهشوػج فٕ نل يٌِب .
يب اهيظبهص اهخٕ شـٓ نل يً ٌؼى اهضنى إهٓ خضلٖلِب ّ ،يب اهفئبح ظبضتج اهيظوضج فٕ
نل ضبهج ؟ يب أشبهٖة اهضنى فٕ نل ٌؼبى يً ٌؼى اهضنى اهيخـبكتج ؟ يب أُيٖج يادخل اهيضابرنج
اهشٖبشٖج ّاهيضبرنج االكخظبدٖج -إٌخبر ّخّزٖؾّ -االسخيبؿٖج يلبرٌج تغٖرُب يً يداخل اهلتاّل
اهضـتٕ اّ شتل اهغتػ ّاالضخّاء اهشوػّٔ يذل اهيٌبفؾ اهيختبدهج ّاألؿالى اهيّساَ ّاشاخخداى
اهـظب ؿٌديب ال خنفٕ اّ ال خسدٔ اهسزرث اّ خٌػوٕ اهدؿبٖج ؟ يب اهضـبراح اهّػٌٖج اّ اهلّيٖج اّ
االسخيبؿٖج اّ اهوٖتراهٖج اّ اهدٌٖٖج اهخٕ اشخخديح يً اسل اهغتػ ّاالضخّاء اهشوػّٔ اّ اهخيوط
يً ضق يضبرنج اهضـة فٕ ؿيوٖج اخخبذ اهلراراح اهسيبؿٖج ؟ يب يترراح اضخنبر اهشوػج هضاق
اهيتبدراح اهـبيج ؟ ّيب اهشتل اهيخبضج هخِرٖة اهيتبدراح اهـبيج يً خالل إؼِبرُب تأٌِب ظبدرث
ؿً اهشوػج اّ تّضٕ يً خّسِبخِب ؟
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يب اهٌخبئز اهٌفشٖج ّاهخأذٖراح اهشوّنٖج ألشبهٖة ٌؼى اهضنى  ،يً ضٖد خضسٖؾ اهيضبرنج اّ
خنرٖس أشبهٖة اهغتػ ّاالضخّاء اهشوػّٔ  ،ؿوٓ إٖسبتٖج اّ شوتٖج األفراد ّاهسيبؿابح خسابٍ
االُخيبى تبهضئًّ اهـبيج ؟ ُل نرشح خوم اهيـػٖبح ٌيػبً هوضخظٖج ؟ يب شيبح خوم اهضخظاٖج
ّيبذا ٌٖخؼر يٌِب يً اُخيبى يسخيـٕ ؟ يب ٌؼرث اهضنبى فٕ نل يً ٌؼى اهضناى اهيخـبكتاج إهآ
أٌفشِى ؟ ّيب خظّرُى هدّرُى ّيب يترراح اشخيرارُى فٕ اهظدارث " دًّ اهـبهيًٖ اّ اهلترُ" ؟
يب ٌؼرث اهضـة إهٓ اهضنبى ّيب يدْ خلتل يب ٖـخلدٍ اهضنبى يً ضق فٕ اهشوػج ؟
يب أّسَ االخخالف ّاهخضبتَ فٕ ػتٖـج اهشوػج فٕ نل ضبهج ؟ يب اهيؤششبح ّاهضاـبراح
اهخٕ ٖخى اهيضبفؼج ؿوِٖب يً كتل يخخوف اهٌؼى ّاهضنبى اهيخـبكتًٖ ؿوٓ اهشاوػج ؟ ّياب يادْ
يالءيج خوم اهيؤششبح اهخٕ خخّارذِب ٌؼى اهضنى اهيخـبكتج هـيوٖج اهخضّل اهدٖيلراػٕ ؟
ثبىيهاب :اهخسبرة اهضّرٖج ّاهدشخّرٖج ّاهٌٖبتٖج ّاهدٖيلراػٖج ؿتر ؿير اهدّهج اهضدٖذج ٌُّ .ب ٖخى
رظد خوم اهخسبرة ّاهخـرف ؿوٓ أشتبة ترّزُب ّيدْ اشخيرارُب ّ ،يب أشاتبة ٌسبضِاب اّ
ؼرّف اٌلػبؿِب ؟ نيب ٖخى خضرٔ خأذٖراح خوم اهخسبرة ؿوٓ ؿيوٖج اهخضّل إهآ ٌؼاى ضناى
دٖيلراػٖج ُّ .ل أدح خوم اهخسبرة إهٓ خـزٖز اهػوة اهدٖيلراػٕ أى أٌِب شبُيح فإ خضاَّٖ
يفِّى اهدٖيلراػٖج  ،اّ أشبءح إهٓ إينبٌٖبخِب اهشٖبشٖج ّاالكخظبدٖج ّاالسخيبؿٖاج ّٖشخضشاً
اهخّكف ؿٌد اهذنرٖبح ّاهيـبٌٕ ّاهختراح اهخٕ خرنخِب خوم اهخسبرة فٕ اهذانرث اهضـتٖج ّيادْ
اهضًٌٖ إهِٖب ؟
ثبلثهب :اهخّخراح اهنترْ ّنٖف خى اهخـبيل يـِب ؿتر خبرٖخ اهدّهج اهضدٖذج ؟ ّٖشخضشً ٌُب أٖغًب
اهخـرف ؿوٓ ٌّؿٖج اهضٖبث اهشٖبشٖج ّفبؿوٖج اهشٖبشج يلبرٌج تتدائوِب يً خالل ػرش اهخشابؤالح

اهخبهٖج  :يب األزيبح اهنترْ اهخٕ يرح تِب اهدّهج اهضدٖذج ؟ ّنٖف خى اهخـبيل يؾ نل يٌِب؟ ياب
اهفرق تًٖ اهخـبيل يؾ اهخّخراح اهنترْ ذاح اهيظدر اهخبرسٕ ّاألزيبح ّاهخّخراح اهخإ كاد
ٖنًّ يظدرُب داخوٖبً ؟ يب ضرنبح اهخضرٖر ّيب اهستِبح ّاهخضبهفبح اهّػٌٖج اهخٕ ترزح ؿتار
خبرٖخ اهدّهج اهضدٖذج ّيب يدْ خأذٖرُب ؿوٓ اهّضدث اهّػٌٖج ؿوٓ اهخـبيال ياؾ خوام األزيابح
ّاهخّخراح اهنترْ ؟ يب أشتبة ّيب يؼبُر اهخّخراح اهنترْ ؟ يب أشتبة ّيب يؼبُر اهخاّخراح
اهداخوٖج اهفنرٖج يٌِب ّخوم اهخٕ ٖظبضتِب اهخػرف ّاهـٌف ؟ ّيب خأذٖراح ذهام ؿوآ ؿيوٖاج
االٌديبر اهّػٌٕ ّتٌبء سشّر اهخّاظل ّاهخـبٖص ّاهـيل اهيضخرم يً أسال خاأيًٖ اهيظاٖر
اهيضخرم ؿوٓ أشبس كبؿدث اهيّاػٌج ؟ يب خأذٖر خبرٖخ اهخفبؿل -اإلٖسبتٕ يٌاَ ّاهشاوتٕ -تاًٖ
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اهسيبؿبح ّاهفئبح ّاهيسخيـبح اهيضوٖج اهخٕ خخنًّ يٌِب اهدّهج اهضدٖذج ؿوٓ إينبٌٖج توّرث كّاشى
يضخرنج هوخـبٖص اهشٖبشٕ ّاهٌِّع اهضغبرٔ ؿتر خبرٖخ اهخسرتج اهشٖبشٖج اهيـبظرث ؟
راتعهب :خبرٖخ اهيـبرغج ّأشبهٖة ؿيوِب ّيدْ فبؿوٖخِب .

يب أضزاة ّضرنبح ّخٖبراح اهيـبرغج فٕ نل ضلتج يً اهضلة ؟ ّياب خابرٖخ اهدّهاج

اهضدٖذج ؟ يب اهيٌػولبح اهفنرٖج ّاهترايز اهشٖبشٖج هوضرنبح ّاهخٖبراح اهخٕ نبٌح خٌضد اهخغٖٖر ؟
يب سذّرُب االسخيبؿٖج ّيب اهيظبهص اهخٕ ؿترح ؿٌِب ؟ ّيب ضاـبراخِب ؟ ياب يادْ خغوٖاة
اهيـبرغج اهشٖبشٖج ؿوٓ أضنبل اهيـبرغج اهخٕ خوسأ هوـٌف ؟ ُال أسِاع اهـٌاف فبؿوٖاج
اهيـبرغج أى اٌَ ؿزز فٕ تـع األضٖبً إينبٌٖبخِب ؟
ُل نبٌح اهضرنبح اهخٕ خٌضد اهخغٖٖر يخّافلج اشخراخٖسٖبً فٖيب تٌِٖب ؟ ُّل اشخػبؿح خوم
اهضرنبح فٕ أٖج ضلتج يً اهضلة اهخّافق ؿوٓ كّاشى يضخرنج ؟ أى أً فظبئل اهيـبرغج غواة
ؿوِٖب اهخٌبضر ّ ،ختبدل اهلرة يً اهشوػج أضٖبٌبً اّ يّاسِخِب ّ ،فلبً الؿختبراح اهشوػج ؟ ُ .ال
نبٌح ضرنبح اهيـبرغج خيبرس اهدٖيلراػٖج داخل خٌؼٖيبخِب ؟ ُّل نبٌح خيٖل إهآ اهضاّار
اهدٖيلراػٕ فٖيب تٌِٖب يً ٌبضٖج ّ...فٖيب تٌِٖب ّتًٖ اهشوػج يً ٌبضٖج أخرْ ؟ ُّل نبً تئينبً
ضرنبح اهيـبرغج اً خنًّ دٖيلراػٖج أى اً ػتٖـج اهشوػج ّأشبهٖة خـبيوِب ياؾ اهيـبرغاج
أفرزح يـبرغج شوػّٖج يً ٌفس ػتٖـج اهشوػج
 -4-2هحصمج الخجرتج السيبسيج الهعبصرث

ٖخخط ُذا اهسبٌة يً خبرٖخ اهخسرتج اهشٖبشٖج اهيـبظرث تخضرٔ يضظاوخِب ّخّظاٖف

اهٌؼبى اهشٖبشٕ اهذٔ أشفرح ؿٌَ ّاهخـرف ؿوٓ يؤضراح أدائَ ّٖ .ينً ٌُب اهخػرق تبخخظابر
ضدٖد إهٓ إٌسبزاح اهخسرتج اهشٖبشٖج اهيـبظرث يً خالل كرأث يؤضراح اهخٌيٖج ّ .فٕ ُذا اهظدد
ٖينً االؿخيبد ؿوٓ يؤضراح اهخٌيٖج اهتضرٖج ّفلبً هيب خى خػّٖرٍ يً يؤضراح فٕ خلبرٖر اهخٌيٖج
اهتضرٖج ( )1995-1991اهظبدرث ؿً ترٌبيز األيى اهيخضدث اإلٌيبئٕ  .نيب ٖينً خلٖٖى يضظاوج
اهخسرتج اهخبرٖخٖج اهيـبظرث يً خالل اهٌؼر إهٓ شسل ضلّق اإلٌشبً فٕ اهّكح اهضبغر ّفلاب
هخلبرٖر يٌؼيبح اهدفبؽ ؿً ضلّق اإلٌشبً ّٖ .شخضشً اهخرنٖز تضنل خبط ؿوآ يؤضاراح
اهدٖيلراػٖج فٕ اهّكح اهضبغر نيب ٖينً اإلضبرث إهٓ يرختج اهٌؼبى ؿوٓ شوى اهخضّل اهدٖيلراػٕ
.
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ّإذا نبٌح يؤضراح اهخٌيٖج ّشسل ضلّق اإلٌشبً ال خضخبر إهٓ يزٖدٍ يً اإلٖغبش فائً
يؤضراح اهدٖيلراػٖج ّيرختج اهٌؼبى اهشٖبشٕ ؿوٓ شوى اهخضّل اهدٖيلراػٕ خضخبر إهآ تـاع
اهيٌبكضج .
مؤذراتىالدومقراطوظ:ى
ضخٓ اًٗ ال خّسد يؤضراح يخفق ؿوِٖب هودٖيلراػٖج يذويب ُّ اهضبل تبهٌشاتج هيؤضاراح
اهخٌيٖج أّ يؤضراح ضلّق اإلٌشبًّٖ .ـّد ذهم إهٓ غٖبة ّسّد خـرٖف سبيؾ يبٌؾ هودٖيلراػٖج.
ّهنً ّؿوٓ اهرغى يً ذهم ٖينً اهلّل تأُيٖج ّسّد يؤضراح داهج ؿوآ يشاخّْ اهييبرشاج
اهدٖيلراػٖج فٕ غّء يفِّى اهدٖيلراػٖج اهذٔ خٌػوق يٌَ خوم اهييبرشج ّ .هوتبضد اً ٖسخِد فٕ
اخخٖبر اهيؤضراح األنذر دالهج ؿوٓ ٌّؿٖج اهييبرشج اهدٖيلراػٖج  ،يشخـٌٖب فٕ ذهام تبهيتابدا
ّاهيؤششبح ّاٗهٖبح اهدٖيلراػٖج اهخٕ ٖخػوتِب يفِّى اهدٖيلراػٖج اهذٔ ٖخى االخفبق ؿوَٖ فٕ اهتود
اهذٔ خخى دراشخَ .
ّٖينً -تضنل ؿبى -اهخيٖٖز تًٖ يؤضراح اهدٖيلراػٖج ؿوٓ يشخّْ اهاٌط -اهدشاخّر
ّاهلّاًٌٖ .. -يً ٌبضٖج ّ .تًٖ يؤضراح اهييبرشج ؿوٓ ارع اهّاكؾ  ...يً ٌبضٖج ذبٌٖج.
ّخخيذل اهيؤضراح اهدشخّرٖج فٕ اهٌط ؿوٓ اهضد األدٌٓ يً اهيتبدا اهدٖيلراػٖاج ّاهخإ ٖاخى
خسشٖدُب فٕ يؤششبح ّآهٖبح ّغؾ خوم اهيتبدا اهدٖيلراػٖج يّغؾ اهخػتٖق ّ .اهضد األدٌٓ يً
اهيتبدا اهدٖيلراػٖج اهخٕ خيٖز اهدشخّر اهدٖيلراػٕ ؿً غٖرٍ يً شبئر اهدشبخٖر ّاهٌؼى األشبشٖج
ٖينً إسيبهِب فٕ خيشج يتبدا دشخّرٖج  :أولهب  :يتدأ ال شٖبدث هفرد ّال هلواج ؿوآ اهضاـة

ّاهضـة يظدر اهشوػبح  .ثبىيهب  :يتدأ شٖػرث أضنبى اهلبًٌّ  .وثبلثهب  :يتدأ ؿدى اهسيؾ تاًٖ
اهشوػبح  .وراتعهب  :غيبٌبح اهضلّق ّاهضرٖبح اهـبيج  .وخبهسهب  :خاداّل اهشاوػج ّفاق

اٌخخبتبح دّرٖج .

ّؿوٓ يشخّْ اهتٌٖج اهلبٌٌّٖج ٖينً اهخـرف ؿوٓ يؤضراح اهدٖيلراػٖج يً خالل فضاط
اهلّاًٌٖ ّاهٌؼر إهٓ يدْ خـػٖل تـغِب هويتبدا اهدٖيلراػٖج فإ اهدشاخّر  -يذال اهلاّاًٌٖ
االشخذٌبئٖج ّاهلّاًٌٖ اهيلٖدث هٌيّ اهيسخيؾ اهيدٌٕ اّ اهيـػوج هضرٖج اهخـتٖر ّاهخٌؼٖى  ...-اّ خأنٖد
اهلّاًٌٖ ؿوٓ ّسّد اٗهٖبح ّفبؿوٖج اهيؤششبح اهالزيج هّغؾ اهيتبدا اهدٖيلراػٖج فٕ اهدشاخّر
يّغؾ اهخػتٖق ُ...ذا يً ٌبضٖج ّ .يً ٌبضٖج ...أخرْ ٖشخضشً اهٌؼار إهآ يادْ انخيابل
اهيٌؼّيج اهلبٌٌّٖج ّيدْ خّفٖرُب هوغيبٌبح اهلبٌٌّٖج اهالزيج هخػتٖق اهيتبدا اهدشخّرٖج ّ .ياً
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خوم اهغيبٌبح  ،خترز أُيٖج اشخلالل اهلغبء ّضيّل ٌػبق أضنبيَ نل يب خٌبهَ اّسَ االخاخالف
تًٖ األفراد اّ اهيؤششبح ّتًٖ نل يٌِب ّتًٖ اهدّهج ّيؤششبخِب ؿبيج ّأسِزخِب اهشوػّٖج ؿوآ
ّسَ اهخظّط .
ّٖشخضشً دراشج يضخّْ اهلّاًٌٖ ذاح اهـالكج تبهييبرشج اهدٖيلراػٖج  ،يً ضٖد يادْ
انخيبل يٌؼّيخِب ّ ،يً ضٖد خـػٖل تـع اهلّاًٌٖ هضق اهيتبدرث اهـبيج ّاضخنبرُب ياً كتال
اهشوػج  .نيب ٖشخضشً خلٖٖى اهلّاًٌٖ ذاح اهـالكج تبهييبرشج اهدٖيلراػٖج يً ضٖد خأذٖرُب ؿوآ
خضلٖق يضبرنج فـبهج فٕ ؿيوٖج اخخبذ اهلراراح اهسيبؿٖج اهيوزيج ّ ،يً ضٖد خأذٖرُب ؿوٓ ٌياّ
اهيسخيؾ اهيدٌٕ ّاشخلالهَ اهٌشتٕ ؿً اهشوػج ّخأنٖد خوم اهلّاًٌٖ ؿوٓ ييبرشج اهدٖيلراػٖج داخل
خٌؼٖيبح اهيسخيؾ اهيدٌٕ ّفٖيب تٌِٖب ّ .يً اهيٌبشة أٖغبً اهٌؼر إهٓ يدْ يرٌّج اهٌؼبى اهلبٌٌّٕ
اّ سيّدٍ ّاهخـرف ؿوٓ آهٖبح خػّٖرٍ ّاشخنيبل تٌبئَ فٕ غّء اهضبسبح اهيخغٖارث هويسخياؾ
ّغرّراح ٌِّغَ اهضغبرٔ .
ّأخٖراً ّهٖس آخراً ؿوٕ يشخّْ اهييبرشج اهفـوٖج ٖينً اهخأند يً يدْ ّغاؾ يتابدا
اهدشخّر يّغؾ اهخػتٖق ّيدْ فبؿوٖج اهيؤششبح ّاٗهٖبح اهدٖيلراػٖج يً ضٖد يشخّْ
اهيضبرنج فٕ اخخبذ اهلراراح اهسيبؿٖج اهيوزيج ّفبؿوٖخِب ٌُّ .ب ٖينً إيـبً اهٌؼر فإ يادْ
خػتٖق يتدأ اهيّاػٌج ّاؿختبرٍ يظدر اهضلّق ّيٌبػ اهّاستبح  .نيب ٖينً اهخأند يً يدْ ٌزاُج
االٌخخبتبح ّاالهخزاى تدّرٖخِب ّضق اهيٌبفشج ؿوٓ سيٖؾ اهيٌبظة ّاؿختبر اهفّز فٕ يذال ُاذٍ
اهـيوٖج االٌخخبتٖج ُّ يظدر خفّٖع خّهٕ اهشوػج ؿوٓ يشخّْ اهضناى اهيضوإ  -اهـيادث اّ
اهيخخبر اّ اهيضبفؼ ّاهيسبهس اهتودٖج ّيسبهس اهضنى اهيضوٕ ُ-ذا إغبفج إهٓ اهيشخّْ اهّػٌٕ .
ّاٌػالكبً يً نًّ اهدٖيلراػٖج اهيشخلرث فٕ ٌِبٖج اهيػبف ؿيوٖج يسخيـٖج ٖسة اً ٖخى خنارٖس
كٖيِب ّشوّنٖبخِب ؿوٓ اهيشخّْ اهرشيٕ ّفٕ اهيسخيؾ  ،فبٌَ ٖضشً تبهدراشاج اً خضاٖر تلادر
اإلينبً إهٓ يؤضراح اهدٖيلراػٖج ؿوٓ يشخّْ اهخٌضئج االسخيبؿٖج فٕ األشرث ّاهيدرشاج ّفإ
سيـٖبح اهٌفؾ اهـبى .
هرختج ىظبن الحكن عمي سمن الديهقراطيج :

ّفٕ خخبى ُذا اهسبٌة ضّل يضظوج اهخسرتج اهشٖبشٖج اهيـبظرث ٖشخضشً خضرٔ اهيرضوج

اهخٕ توغِب اهٌؼبى اهشٖبشٕ ؿوٓ شوى اهخضّل اهدٖيلراػٕ ّٖ .ينً هوتبضد اً ٖسخِد فٕ اكخاراش
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شوى هوخضّل اهدٖيلراػٕ ّهَ اً ٖشخـًٖ تبهشوى اهذٔ اؿخيدخَ دراشج "اهدٖيلراػٖاج فإ اهتواداً
اهٌبيٖج ّاهخٕ خغيٌح دراشج  23دّهج ّفق يٌِز يّضد
) ( Dimond ,L.,and others Democracy in Developing countries : Asia ,1989 VOL., p.3

.

ّٖخغيً ذهم اهيٌِز شخج يشخّٖبح أّ يراخة هوخضّل اهدٖيلراػٕ .
أولهب  :درسج ؿبهٖج يً اهٌسبش (ٌ : )High successؼبى ضنى دٖيلراػإ يشاخلر هاى ٖخـارع
الٌلػبؽ ّٖ ،لّى ؿوٓ يؤششبح دٖيلراػٖج يخسذرث .

ثبىيهب ٌ :سبش يخظبؿد :

(success

 : )Progressiveخـزٖز ٌؼبى دٖيلراػٕ ذا اشخلرار ٌشتٕ ؿلة

اٌِٖبر ّاضد أّ انذر أّ اٌلػبؽ خػٖر .
ثبلثهب ٌ :سبش يخخوػ

(success

ٌ )Mixedؼبى دٖيلراػٕ غٖر يشخلر ّ ،يذبل ذهم  ،ؿّدث هوٌؼابى

اهدٖيلراػٕ ؿلة فخرث اٌِٖبر ٖشّدُب ٌؼبى اشختدادٔ،أّ اً اهٌؼبى اهدٖيلراػٕ هى ٖـزز كّاؿادٍ

ضخٓ اًٗ .
راتعهب ٌ :سبش يخخوػ ٌ :ؼبى دٖيلراػٕ سزئٕ اّ ٌؼبى ضتَ دٖيلراػٕ .

خبهسهب :فضل ّّؿد ( : )Failure but promiseاٌِٖبر فٕ اهٌؼبى اهدٖيلراػٕ .
سبدسهب :فضل اّ غٖبة

(or absence

 : )Failureهى خيبرس اهدٖيلراػٖج ألٖج فخارث زيٌٖاج ذاح

خأذٖر ّ ،األيل غـٖف فٕ ييبرشخِب فٕ اهيشخلتل اهلرٖة

-3ىتحلولىالبنىىالراهنظىوتحدودىتأثوراتكاىرلىىالتحولىالدومقراطيىفيىالوقتىالحاضرىى
ٖخخط ُذا اهيضّر تخضوٖل األّغبؽ اهراٌُج ّاهخـرف ؿوٓ اهتٌآ اهشٖبشاٖج ّاهذلبفٖاج
ّاالكخظبدٖج ّاالسخيبؿٖج ّاهسّٖشٖبشٖج  ،يً أسل خفشٖر اهّاكؾ اهراًُ ّخضدٖد اهـلتبح اهخٕ خلف
فٕ ػرٖق ؿيوٖج اهخضّل اهدٖيلراػٕ ّاهنضف ؿً اهفارط ّاإلينبٌٖابح اهيخبضاج هخـزٖازٍ .
ّٖخغيً ُذا اهيضّر  -نيب شتلح اإلضبرث فٕ ُٖنل اهيخػػ اهـبى  -يٌبكضج خيشج أتـبد رئٖشٖج
 :أولهب  :اهّغؾ اهشٖبشٕ  .وثبىيهب  :اهتٌٖج اهذلبفٖج  .وثبلثهاب  :اهتٌٖج االكخظبدٖج  .وراتعهاب :
اهتٌٖج االسخيبؿٖج  .وخبهسهب  :اهـالكبح اهسّٖشٖبشٖج .

ّفٖيب ٖوٕ ٌخٌبّل ُذٍ األتـبد اهخيشج تبهخفظٖل ّاإلٖغبش ُ .ذا إغبفج إهٓ يب ػرضخَ اهيلديج

اهٌؼرٖج اهخٕ أؿدُب اهزيٖل د.ترُبً غوًّٖ يً فرغٖبح ٖضشً تبهتبضد اً ٖخأند يً ظضخِب .
الوضع السياسي
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ٖخى خضوٖل اهّغؾ اهشٖبشٕ اهراًُ يً خالل خّظٖف اهٌؼبى اهشٖبشٕ اهلابئى ّ ،خضدٖاد
ػتٖـج اهلّْ اهفبؿوج ّدّرُب ّ ،اهخـرف ؿوٓ يدْ خّازً اهلّْ تًٖ اهدّهج ّاهيسخيؾ ّٖ .يناً
اكخراش اهيخػػ اهفرؿٕ اهخبهٕ :
 -6-0الوضع السيبسي

أوالً  :اهتٌٖج اهدشخّرٖج ّاهلبٌٌّٖج ّاهخلشٖى اإلكوٖيٕ ّاهخٌؼٖى اإلدارٔ هودّهج .

ثبىيبً  :ػتٖـج اهشوػج ّدّرُب ّيظبدر ضرؿٖخِب .
أ-

اهضبنى أّ اهـظتٖج اهضبنيج أّ اهيؤششج اهضبنيج .

ة-

اهتٖرّكراػٖج (يدْ اشخلالل اإلدارث اهـبيج ّشوّنٖبح يٌخشتِب ّضظبٌج اهيّؼف اهـبى ).

ر-

اهسٖص ّيدْ خأذٖرٍ ؿوٓ اهضٖبث اهشٖبشٖج .

ثبلثبً  :خٌؼٖى اهيسخيؾ اهيدٌٕ ّاشخلالهَ اهٌشتٕ
أ-

دّر اهلّْ اهخلوٖدٖج اهشٖبشٕ ّؿالكبخِب تبهشوػج (اهيلظّد تبهلّْ اهخلوٖدٖج ُإ اهلاّْ
اهخٕ خلّى ؿوٓ أشبس اهرّاتػ اهخٕ خٌضأ تضنى اهيٖالد ّاهخّارد يذال اهادًٖ ّاهياذُة

ّاهـرق ّاهرّاتػ اهلتوٖجّاهـضبئرٖجّاهـبئوٖجّاهيًِ اهخلوٖدٖج اهخٕ ٖخّارذِب األتٌبءؿً األتبء)
ة-

يدْ ٌيّ اهيسخيؾ اهيدٌٕ ّفبؿوٖج يؤششبخَ (األضزاة ّ ،اهٌلبتبح ّاهارّاتػ ّسيـٖابح
اهٌفؾ اهـبى ) .

ر-

ٌّؿٖج اهرأٔ اهـبى ّيدْ خأذٖرٍ ؿوٓ ؿيوٖج اخخبذ اهلراراح اهسيبؿٖج اهيوزيج .

راتعبً  :خّازً اهلّْ تًٖ اهدّهج ّاهيسخيؾ .
البنوظىالثقافوظ:ى
ٌُّب ٖخى اهخرنٖز ؿوٓ دراشج اهذلبفج اهشٖبشٖج اهشبئدث ّاهخـرف ؿوٓ يظبدرُب ّاهسّاٌة
اإلٖسبتٖج ّاهشوتٖج فِٖب ّ ،يدْ خأذٖر اهذلبفج اهشٖبشٖج ؿوٓ سِّد خأظٖل اهدٖيلراػٖج فٕ اهذلبفاج
اهّػٌٖج ّٖ .خػوة أير دراشج تٌٖج اهذلبفج اهشٖبشٖج أُخيبي ًب خبظ ًب تأيرًٖ  :اّهِيب  :اهخـرف ؿوٓ
اهلٖى اهشٖبشٖج يً خالل خضوٖل يب ٖخـوق تذهم فٕ يغيًّ يٌبُز اهخرتٖج ّاهخـوٖى ّرشبئل األؿالى
ّاهّؿؼ ّاإلرضبد ّ .اهخـرف نذهم ؿوٓ يٌػولبح اهخػبة اهشٖبشٕ -اهرشيٕ ّاألُوّٕ -شوّم
اهلٖبداح ّاهٌخة هيبهِب يً خأذٖر ؿوٓ شوّنٖبح اٗخرًٖ ّػتبئـِى تبؿختبرُى اهلدّث اهخٕ ٖلخادْ
تِب  .وثبىيههب  :اهلٖبى تدراشج يٖداٌٖج رئٖشٖج خضيل  ،يً ٌبضٖج يلابتالح يِٖنواج
Interviews

Structural

يؾ ؿدد يضدّد يً ريّز اهدّهج ّريّز اهيسخيؾ اهشٖبشٕ يً ذّٔ اهتـد اهخيذٖوٕ (
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 11-5أضخبط) ّ .يً ٌبضٖج أخرْ إسراء اشخلظبء (اشختبٌَ) هـٌٖج ضـتٖج ّاشـج خيذل فئابح
اهشنبً اهيٌِٖج ّاهـيرٖج ّاهذلبفٖج ّ .اهِدف يً اهيلبتالح ّاالشخلظبء ُّ اشاخنيبل األدتٖابح
اهيخبضج ّاخختبر دالهخِب يً خالل اشخسالء يفِّى اهدٖيلراػٖج اهشبئدث ّاألُداف اهخإ ٖرخسآ
خضلٖلِب يً ؿيوٖج اهخضّل اهدٖيلراػٕ  .نيب خِدف اهيلبتالح ّاالشخلظبء اهآ اهخـارف ؿوآ
اهيّاكف يً يتدأ اهخضّل اهدٖيلراػٕ ّخضدٖد يضانالح االٌخلابل ّإضانبهٖبح كتاّل ّختٌإ
اهدٖيلراػٖج ّخّػٌِٖب ّ ،نذهم خضرٔ اهيداخل اهيخبضج إلضالل اهـٌبظر اإلٖسبتٖج فإ اهذلبفاج
اهّػٌٖج يضل اهـٌبظر غٖر اهدٖيلراػٖج أّ إهغبئِب ّٖ .ينً أً خخػرق دراشاج اهتٌٖاج اهذلبفٖاج
ضشة يلخغٖبح اهضبل -تضنل يّسز إهٓ اهـٌبظر اهخبهٖج : -2-0التىيج الثقبفيج

أوال  :اهذلبفج اهّػٌٖج (اهذلبفج اهشبئدث  :اهلّاشى اهذلبفٖج اهيضخرنج)
ً

ثبىيبً  :يدْ خّافق اهلٖى اهشبئدث يؾ يخػوتبح اهييبرشج اهدٖيلراػٖج
ثبلثب  :يؼبُر اهشوّم اهشٖبشٕ
ً

أ -ظدكَٖ اهخػبة اهشٖبشٕ ّيدْ اكخراة اهلّل يً اهـيل .

ة-يّكف اهٌضػبء اهشٖبشًٖٖ يً اهدٖيلراػٖج ّيدْ ييبرشخِى هِب .
ر -اهخـبًّ أّ اهخٌبفر تًٖ كٖبداح اهـيل اهشٖبشٕ .
راتعبً:اهـٌبظراهدٖيلراػٖج فٕ اهذلبفج اهّػٌٖج ّيدْ كدرخِب ؿوٓ إهغبء اهـٌبظرغٖر اهدٖيلراػٖج.

خبهسبً  :يدْ ٌيّ اهذلبفج اهدٖيلراػٖج ٌّػبق اٌخضبرُب

أ -يفِّى اهدٖيلراػٖج  :يدْ اهخّافق ؿوَٖ ّيدْ كتّهَ يً كتل اهسيبُٖر .

ة-اهيلبرتبح اهفنرٖج اهسبدث الضخيبالح خـبرع اهدٖيلراػٖج يؾ اإلشالى ّيدْ اهـوى
تخوم اهيلبرتبح ّكتّهِب .
ر -اهيلبرتبح اهفنرٖج األخرْ هتلٖج إضنبهٖبح اهدٖيلراػٖج .
د -دّر األشرث ّاهيدرشج ّاألؿالى ّاهّؿؼ ّاإلرضبد ّاهلدّث فٕ إٌخبر اهلٖى اهدٖيلراػٖج
أّ خنرٖس ّإؿبدث إٌخبر اهلٖى اهيغبدث هِب .
البنوظىاالقتصادوظىى
ٌُّب أٖغبً ٖخى اهخرنٖز ؿوٓ اهسبٌة اهشٖبشٕ يً االكخظبد (االكخظبد اهشٖبشإ) ّٖيناً
هوتبضد أً ٖشخـًٖ تبهيخػػ اهفرؿٕ اهخبهٕ :
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 -0-0التىيج االقخصبديج
أوالً  :طتيعج االقخصبد

أ  -رٖـٕ اى إٌخبسٕ .

ة -خلوٖدٔ أّ ضدٖد اى يزدّر.
ر -يشخلل ٌشتٖبً اى خبتؾ (اهيدٌّٖٖج  -االشخذيبراح األسٌتٖج  -اهخسبرث اهخبرسٖج).
د -اخسبُبخَ (ٖخّشؾ اى ٌٖنيص -كدرخَ ؿوٓ خوق فرط ؿيل سدٖدث -اخسبُبح اهتػبهاج
فَٖ ّاهفلر ّاهخِيٖص) .
ثبىيبً  :خركية االقخصبد

أ  -اهينبٌج اهٌشتٖج هولػبؿبح اإلٌخبسٖج ( اهزراؿج  -اهظٌبؿج األشخخراسٖج  -اهظاٌبؿج
اهخضّٖوٖج  -اهخديبح ) .

ة -دّر اهلػبؽ اهـبى ّاهلػبؽ اهخبط ّػتٖـج نل يٌِيب .
ر -خرنٖة كّث اهـيل (يّاػٌج ّ -افدث  :خرنٖتبخِب األخرْ  :يدْ خـتئخِاب ّاالُخيابى
تخٌيٖج اهيّارد اهتضرٖج) .
ثبلثبَ :العالقبح االقخصبديج

أ -اهـالكج تًٖ اهشوػج ّاهذرّث (دّراهٌفّذ فٕ اشخيرارخدفق اهدخل اهخبط ّإؿبدث خّهٖاد
اهذرّث) .

ةٌ -يػ خّزٖؾ اهذرّث ٌّيػ خّزٖؾ اهدخل .
ر -آهٖبح إؿبدث اهخّزٖؾ (ّؼبئف اهيٖزاٌٖج اهـبيج ّدّرُب).
راتعبً  :إدارث االقخصبد

أ  -اٗهٖج االكخظبدٖج (ٌؼى اهضّافز االكخظبدٖج  -يدْ ارختبػ اهينبفئج تبهسِد ٌ -يػ

االشخِالم  :اهٌضبػبح اهػفٖوٖج) .
ة -اخسبٍ اهخغٖراح االكخظبدٖج  :خٌيٖج اكخظبدٖج أّ ٌيّ اكخظبدٔ اى يسرد خغٖراح
ؿضّائٖج خولبئٖج ) .
ر -أشتبة ّأُداف ترايز "اهخظضٖص االكخظبدٔ"اً ّسدح ّاٌـنبشبخِب ؿوىبهخٌيٖج
اهتضرٖج .

18
هسودث أوليج .ال يجوز ىشر هذي الهخطوط كميًب أو جزئيًب إال تئذو رسهي هو الجهبعج العرتيج لمديهقراطيج

د -دّر اهخخػٖػ االكخظبدٔ -اهضبيل ّاهخأضٖرٔ اً ّسد -فٕ خرضٖد اشخخداى اهيّارد
االكخظبدٖج .
البنوظىاالجتماروظىى
ٖلخرش اً ٖخرنز اهتضد ؿوٓ االسخيبؽ اهشٖبشٕ ّٖينً ٌُب اً ٖشاخـًٖ اهتبضاد ضشاة
يلخغٖبح اهضبل تبهيخػػ اهفرؿٕ اهخبهٕ:
-4-0التىيج االجخهبعيج
أوالً  :االىدهبج الوطىي

أ  -خرنٖة اهشنبً (اهخرنٖة اهـبى  :خرنٖة كّث اهـيال  :اهخرنٖاة اإلذٌإ  -اهادٌٖٕ
ّاهيذُتٕ ّاهـركٕ ّاهلتوٕ  :اهخرنٖة اهػتلٕ  -خرنز اهذارّث  -اهفرّكابح اهدخوٖاج -
اهػتلج اهّشػٓ ) .
ة -دّر غٖر اهيّاػًٌٖ إً ُّسد .
ر -أّغبؽ اهيرأث ّينبٌخِب االسخيبؿٖج ّدّرُب .
د  -أّغبؽ اهضتبة ّيدْ اٌديبسِى فٕ اهيسخيؾ .
ُا -اخسبُبح االشخلػبة (يؼبُر اإلكظبء ّاهخِيٖص  :ؼبُرث اهخفنم  -اً ّسدح : -
ّيخبػر نل يٌِب ؿوٓ ؿيوٖج االٌديبر اهّػٌٕ ) .
ّ -اهخّؼٖف اهشٖبشٕ هؼبُرث اهخٌّؽ اهّػٌٕ ّيؼبُر اهخول االسخيبؿٕ .
ثبىيبً  :العالقبح والهشكالح االجخهبعيج

أ  -اهخّازٌبح االسخيبؿٖج اهـيٖلج اهيبدٖج ّاهيـٌّٖج .

ةٌ -ؼى اهغتػ االسخيبؿٕ ّخأذٖراخِب اإلٖسبتٖج ّاهشوتٖج .
ر -اهيضنالح االسخيبؿٖج اهنترْ .
د  -ؿيوٖج اهخفبؿل االسخيبؿٕ ٌ :خبئسِب اإلٖسبتٖج ّيؼبُر اهشوتٖج .
ُا -يشخّْ اهخشبٌد االسخيبؿٕ (يدْ اهضـّر تّضدث اهيظٖر  :اهخـبًّ هضل اهيضانالح
االسخيبؿٖج اهنترْ ) .
ثبلثبً  :هدى وجود خيبر رئيسي في الهجخهع

MAIN STREAM

أ ُ -ل ّٖسد خٖبر رئٖشٕ ٖلّد اهيسخيؾ .

وهقوهبح وجودي

ة -يب اهسيبؿبح اهخٕ ٖخنًّ يٌِب .
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ر -يب اهيظبهص اهخٕ ٖيذوِب .
د  -يب يلّيبح ّسّدث ّيب كّاشيَ اهيضخرنج .
ُا -ؿّايل اهلّث ّسّاٌة اهغـف فإ خّسِابح اهخٖابر اهرئٖشإ خسابٍ اهخضاّل
اهدٖيلراػٕ.
العالقات الجيوسياسية
ّٖخغيً ُذا اهتـد يً اهتٌٓ اهراٌُج اهـالكبح اهدّهٖج ّاإلكوٖيٖج ّاٌـنبشِب ؿوٓ اهلراراح
اهّػٌٖج ّٖ .ينً هوتبضد ٌُب اً ٖخٌبّل ضشة يلخغٖبح اهضبل اهسّاٌة اهخبهٖج :
-5-0العالقبح الجيوسيبسيج

أوالً  :هحدداح اإلرادث الوطىيج

أ  -يلّيبح األيً اهّػٌٕ .

ة -االٌنضبف ؿوٓ اهخبرر (يسبالخَ ّخأذٖراخَ) .
ر -اهٌخة اهضبنيج ( يدْ اهخّافق تٌِٖب ؿوٓ اهيظبهص اهّػٌٖج  :آهٖج ضل اهخالفبح
اهداخوٖج تـٖدًا ؿً اهخدخالح اهخبرسٖج .
ثبىيبً  :الوضع اإلقميهي لمدولج وىزعبخهب الحدوديج

أ  -ينبٌج اهدّهج فٕ اهٌؼبى اإلكوٖيٕ اهـرتٕ .

ة -اهـالكبح يؾ دّل اهسّار اهـرتٕ .
ر -اهخالفبح اهضدّدٖج ّاهٌزاؿبح اإلكوٖيٖج .
ثبلثبً  :هصبلح الدول الهؤثرث عمي الىظبن الدولي
أ  -يدْ ضرؿٖج خوم اهيظبهص .
ة -يدْ األُيٖج اإلشخراخٖسٖج هخوم اهيظبهص .
ر -يدْ خّكؾ خأذٖر اهخضّل اهدٖيلراػٕ ؿوٓ يظبهص خوم اهدّل .
د  -ينبٌج اهدّهج فٕ اهٌؼبى اهدّهٕ ّيدْ يضبرنخِب فٕ ظٌؾ اهلراراح اهدّهٖج .
ُا -يدْ خـبػف اهلّْ اهدٖيلراػٖاجّاألؿالى اهادّهٕ ياؾ اهػواة اهيضوإ ؿوآ
اهدٖيلراػٖج.
-4ىالخاتمظى:ىرؤوظىمدتقبلوظىلتطزوزىالمداريىالدومقراطوظىى
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خيذل خبخيج اهدراشبح اهخػتٖلٖج اهخالظبح اهيـرفٖج اهخٕ شّف خترز يً خاالل اهتضاد
ّاهدراشج  ،نيب خيذل اهيّاكف اهيتدئٖج اهخٕ شّف ٖخى توّرخِب يً خالل اهضّار ّ .يً ٌُب خػيص
ُذٍ اهخبخيج ألً خظتص رؤٖج يشخلتوٖج هخـزٖز اهيشبؿٕ اهدٖيلراػٖج فٕ اهتود اهذٔ خخى دراشاخَ .
ّخيذل ُذٍ اهخبخيج فٕ يشّدخِب األّهٓ ّركج ؿيل اهٌدّث اهذبٌٖج  ،اهخٕ شاّف ٖخضابّر ضاّل
اػرّضبخِب تبضذًّ ّيفنرًّ ّييبرشًّ يً يخخوف اهخٖبراح اهفنرٖج ّاهلّْ اهشٖبشٖج اهيـٌٖاج
تبهخضّل اهدٖيلراػٕ فٕ اهتود اهيـٌٕ ُ...ذا يً ٌبضٖج ّ .يً ٌبضٖج أخرْ  ...فئً ّركج اهرؤٖاج
اهيشخلتوٖج هخـزٖز اهيشبؿٕ اهدٖيلراػٖج -فٕ ظّرخِب اهٌِبئٖج ُٕ -تيذبتج اإلػبر اإلشاخراخٖسٕ
هوـيل اهدٖيلراػٕ فٕ اهتود اهذٔ خخى دراشخَ ّ .ذهم تبؿختبرُب رؤٖج ّػٌٖج يضخرنج  ،خػياص اً
خنًّ ّذٖلج ّفبق ّػٌٕ ّفنرٔ ٖ ،ينً اً خـيل فٕ إػبرُب ّخخـبًّ يً اسل خضلٖلِب -خولبئٖاًب
اّ تضنل يٌشق -يخخوف اهـٌبظر ّاهلّْ اهدٖيلراػٖج داخل اهخٖبراح اهفنرٖج ّاهضرنبح ّاهلّْ
اهشٖبشٖج  ،تِدف خرضٖد ؿيل اهضرنج اهدٖيلراػٖج ّرفؾ يشخّْ أدائِب يً اسل خٌيٖاج اهػواة
اهفـبل ؿوٓ اهدٖيلراػٖج .

ّخخٌبّل اهخبخيج  -نيب شتلح اإلضبرث فٕ ُٖنل اهيخػػ اهـبى  -تبهـرع اهياّسز ّاهيٌبكضاج
اهيرنزث  ،اهيّغّؿبح اهخبهٖج :
 -1-4األُداف اهّػٌٖج اهنترْ ّينبٌج اهدٖيلراػٖج تٌِٖب .
 -2-4اهلّْ ظبضتج اهيظوضج فٕ اهدٖيلراػٖج .
 -3-4اهّاكؾ اهراًُ هوضرنج اهدٖيلراػٖج (.ذلبفخِب  :تٌٖخِاب اهشٖبشاٖج ّاهخٌؼٖيٖاج  :ساذّرُب
ّينٌّبخِب االسخيبؿٖج ّاالكخظبدٖج  :ييبرشج اهدٖيلراػٖج داخل خٌؼٖيبخِب  :اهـالكج تاًٖ
فظبئوِب  :ؿالكخِب تبهشوػج ّ :ؿالكبخِب اهدّهٖج ّاإلكوٖيٖج ).
 -4-4اإلينبٌٖبح ّاهفرط اهيخبضج هخـزٖز اهخضّل اهدٖيلراػٕ .
 -5-4اهـلتبح ّاهـّايل اهيـٖلج هوخضّل اهدٖيلراػٕ .
 -6-4اهيداخل اإلشخراخٖسٖج هخـزٖز سِّد اهخضّل اهدٖيلراػٕ .
 -7-4اهيخػوتبح اهفنرٖج ّاهشٖبشٖج ّاهيؤششٖج ّاهخٌؼٖيٖج هخٌيٖج اهػوة اهفـبل ؿوىبهدٖيلراػٖج.
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ّهـل يّغّؿبح اهخبخيج  -ضتَِٖ تـٌبظر اهيلديج ّ -اغضج ّهٖشح فٕ ضبساج إهآ
يزٖد يً اهخفظٖل فٕ ُذٍ اهيرضوج اهخضغٖرٖج هدراشبح اهتوداً  .نياب اً ُاذا اهفظال ياً
اهدراشبح شّف ٖخى إؿدادٍ فٕ يرضوج يخأخرث  ،يً نل دراشج  ،فٕ غّء تضاّد اهيضاّرًٖ
األّل ّاهذبٌٕ ّ ،هذهم ٖشخضشً إرسبء خفظٖل يّغّؿبح اهخبخيج فٕ اهّكح اهضبغر.
ّٖنفٕ فٕ ُذٍ اهيرضوج  ،أً ٌؤند ٌُب اً فظل اهخبخيج ٖسة اً ٖنًّ يخخظراً ّيرنزًا
ّؿيٖل ًب إهٓ اتـد ضد يينً  .فِذا اهفظل خالظج نل دراشج ّّ ،ركج ؿيل هضّار ّػٌٕ ٖػياص
ال هوضرنج اهدٖيلراػٖج .
اً ٖختوّر فٕ ّذٖلج ّفبق خظتص فٖيب تـد دهٖ ً
ّهذ هم فئً ّركج اهرؤٖج اهيشخلتوٖج هخـزٖز اهيشبؿٕ اهدٖيلراػٖج ؿوِٖب اً خشخّؿة أتـابد
اهخسرتج اهشٖبشٖج اهيـبظرث ّاً خخفِى األّغبؽ اهشٖبشٖج ّاهتٌٓ اهذلبفٖج ّاالكخظبدٖج ّاالسخيبؿٖج
ّاهـالكبح اهسّٖشٖبشٖج  .نيب ؿوِٖب اً خـنس اهٌخبئز اهفنرٖج ّاهشٖبشٖج اهخٕ ٖخى خٌيٖخِب يً خالل
سِّد اهتضد ّاهضّاراح اهيظبضتج هودراشجّ .ؿوِٖب أٖغبً اً خشـٓ إهٓ اشخضراف اهيشاخلتل ،
يٌػولج فٕ ذهم يً يلبرتج إتداؿٖج خِدف إهٓ فخص آفبق رضتج هوخضّل اهدٖيلراػٕ ّ ،خشـٓ إهآ
خّشٖؾ كبؿدث كتّل اهدٖيلراػٖج ّخأظٖوِب فٕ اهفنر اهـرتٕ ّاإلشاليٕ تبهلدر اهذٔ ٖزٖل اهيخبّف
ّٖلبرة تًٖ اهيّكف ّ ،ذهم ؿٌديب ال خنًّ ٌُبم ضبسج هيلبٖغج ُدف اهدٖيلراػٖاج تبألُاداف
اهّػٌٖج األخرْ يذل اهِّٖج ّاهخٌيٖج ّاأليً اهّػٌٕ ّ ،ؿٌديب ال ٖنًّ ٌُبم خـبرع تًٖ يٌِز
اهضنى اهدٖيلراػٕ ّتًٖ يتبدا اإلشالى ّذّاتح اهيسخيؾ ّػيّضبخَ .

22
هسودث أوليج .ال يجوز ىشر هذي الهخطوط كميًب أو جزئيًب إال تئذو رسهي هو الجهبعج العرتيج لمديهقراطيج

