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Summary
The election is a behavior which is
based on move from one method to a target one.
It is then one of the legitim means to reach
authority which is understood in the light of its
definition, charactereristics and objectives.
It stand in different levels of dynamics
relationships. The first level of analysis is
between the citizen and the authority, the second
level ,however, is between the authority and the
political parties. the third level between citizen
and the political parties, the last one, the fourth
is between the citizen and the standing political
system.
Since then, different political, social,
cultural and security sides determine these
relations.
The main factor that determines these
interactions is the nature of the standing political
system which determine the nature of the election
methods. in that ,if is the political system is
democratic ,the election will reflect the people’s
choice and free will. whereas ,when the political
system is no democratic one there will so many
acts such as abuses.
We need then ,then, various
descriptive approaches to determine the side, in
each approach has a theoretical basis that needs
to determined though the structure of a
conceptual frame for the study.
The conceptual approach represents
the near theoretical entrance to the
understanding where the focus will be on the
relationship between the political system and the
methods of election.
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مقدمة:
صوضرب ثٌذوٌز ثألدثر ثٌمجٔىُٔز ثدلخىي ذلج فك صٕلُُ ثجملضّن ثٌزٌ ربضىَٗ
(ثٌشوخ ثٌزٌ َوُش هًٍ إلٍُّهج) ،دجهضذجس٘ج ثٌىفذر ثالؽضّجهُز ،وخجطز ثٌغُجعُز
ثٌىجٍِز.فوىظ ثٌضٕلُّجس ثجملضّوُز ثألخشي ثٌزٌ ربضىَهج ثٌذوٌز فهٍ ِٕلّز ثدلٕلّجس،
ِٓ ِٕـٍك أهنج ربضىٌ ثٌضٕلُّجس ثألخشي ِهّج وجْ شىٍهج ،وٌُظ ٕ٘جن صٕلُُ ػلضىَهج.
فهٍ ثإلؿجس ثٌىٍٍ ٌضٕلُُ ثجملضّن ،وصمىَ هًٍ أسوجْ ِٓ إلٍُُ ،وشوخ ،وعُجدر ،ؤلجَ
عُجعٍ ،وهًٍ خظجةض ِٓ شخظُز لجٔىُٔز ورِز ِجٌُز.
َوضرب ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ وشوٓ ِٓ أسوجْ ثٌذوٌز ،ووضٕلُُ ربضىَٗ ٘زٖ
ثألخًنرٔ،لجِج ؽضةُج ِٓ فُظ ثدلىىٔجس ثٌزٌ ربذدٖ،فُظ صربص رلّىهز ِٓ ثألٔلّز
ثٌفشهُز ثٌيت ربذد ُ٘ىٍٗ ثٌذُٕىٌ،أو ثٌىكُفٍ ِٓ رٌه ثٌٕلجَ ثالٔضخجيب وٕلجَ فشهٍ
أخش،و وؾضء أطغش ِشىً ذلزث ثجلضء ،وثحملذد يف دٕجء ٘زث ثٌىً ثٌزٌ ٘ى ثٌذوٌز.
َىىْ صشوُضٔج يف ٘زث ثدلمجي هًٍ ثألسوجْ ثٌفشهُز دثخً ٘زث ثٌىً،و هًٍ ثٌواللز دٌن
ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ وثٌّٕؾ ثالٔضخجيب ِٓ ِٕـٍك إْ ثالٔضخجح وعٍُز ِٓ وعجةً ثٌىطىي إىل
ثٌغٍـز َشذٗ دوس ثألفضثح ،حبُظ ثٌذقظ هًٍ لُجط ثألعش وثٌضأعًن دٌن ٘زَٓ ثدلضغًنَٓ،
وِٓ مث ثهضذجس أْ ثألفضثح ثٌغُجعُز ٍ٘ ٔضُؾز ٌٍّغجس ثٌذؽلمشثؿٍ ثٌزٌ صذٕضٗ ثألٔلّز
ثٌغُجعُز.
صىّٓ أعلُز دسثعضٕج يف ثٌذقظ هًٍ ؿذُوز صأعًن ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ هًٍ ثٌّٕؾ
ثالٔضخجيب وّٕلىس عجةذ وضظىس أوي ،وؿذُوز صأعًن ثٌّٕؾ ثالٔضخجيب هًٍ ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ
ثٌمجةُ ِٓ ،خالي ثالعضوجٔز دبفجُُ٘ وصظىسثس أخشي ِغً ثٌذؽلمشثؿُز ،وثالٔضخجح،
وثألفضثح ثٌغُجعُز وضظىس عجْ .وصمذمي ِٕلىس دذًَ يف ربذَذ ثٌواللز وضظىس عجٌظ.
ثإلشىجٌُز :إْ ثٌذوٌز صضـىس ِٓ ثجملضّن يف إؿجس وٍٍ فهٍ دٕجء ػلضجػ إىل ُ٘ىً
صٕلٍُّ ؼلضٍف دجخضالف ثجملضّوجس ،وػلذد دبغضىَجس هذر ِٓ ثٌواللجس ثٌضفجهٍُز
ثدلضوذدر ثألشىجي ِٓ ،رٌه ثٌواللز دٌن ثدلىثؿٓ وثٌغٍـز وّغضىي أوي ِٓ ثٌضقًٍُ ٌـذُوز
ثٌواللز دٌن ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ وثٌٕلجَ ثالٔضخجيب وثٌيت ٍ٘ صظىس ؽضةٍِٕ ِٓ،ـٍك أهنج
صضؾغذ ِغال يف ثألفضثح ثٌغُجعُز وثٌزٌ ؽلىٓ ثهضذجسٖ وّغضىي عجْ ِٓ ثٌضقًٍُ،وثٌيت
زبؼن ٌمىثٌٔن ثٌذوٌز ،وصلهش يف ثحلضح ثٌغُجعٍ ثٌزٌ ٘ى أدثر زبؼن ٌٍذوٌز يف
صٕلُّهج(ثٌغٍـز)،سغُ أٔٗ ِٓ فُظ ثألعجط ٘ى ِغضمً هٓ ثٌغٍـز ،وٌُظ ثٌذوٌز.فىً ِٓ
ثألفشثد وثألفضثح ثٌغُجعُز(ِٓ ثدلغضىي ثألوي وثدلغضىي ثٌغجين) ففٍ صفجهٍهّج َربص ِغضىي
أخش فٍغفز صٕلُُّز ٌألفشثد وثٌمىثٌٔن .وِٓ مث:
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 صىؽذ فٍغفز صٕلُُّز ٌٍغٍـز وثٌذوٌز ،وثدلضّغٍز يف ثٌٕلجَ ثالٔضخجيب ثٌزٌ ٘ى وزٌهصظىس رو دوذ صٕلٍُّ ؽضةٍ ( ،فٍغفز صٕلُُّز ٌٍّؾضّن) وّغضىي عجٌظ ِٓ ثٌضقًٍُ.
 ؽلىٓ أْ ٔوضرب أْ لُجط ثألعش وثٌضأعًن دٌن ثدلضغًنَٓ ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ وثٌّٕؾ ثالٔضخجيب٘ى ِغضىي سثدن ِٓ ثٌضقًٍُ.
 إْ وؽىد هذر ِغضىَجس ِٓ ثٌضقًٍُ لذ َىىْ عذذٗ وؽىد هذر فٍغفجس صٕلُُّزٌألفشثد ،وٌألفضثح ثٌغُجعُز ،وٌٍغٍـز ،وٌٍذوٌز ،وِٓ مث ثالخضالف يف ثدلٕـٍمجس لذ َىىْ
عذذج ٌالخضالف يف ثٌٕضجةؼ فىُف َىىْ ثٌضىثصْ؟
إْ وؽىد هذر ِغضىَجس ِٓ ثٌواللجس ثٌضفجهٍُز ذبوٍٕج ٔضغجءي:
 ً٘ ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ َؤعش هًٍ ثٌّٕؾ ثالٔضخجيب ؟ً٘ ثٌّٕؾ ثالٔضخجيب َؤعش هًٍثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ وثعضمشثسٖ؟
 ً٘ ثٌّٕؾ ثالٔضخجيب َؤعش هًٍ ٔلجَ ثألفضثح؟ً٘ ٔلجَ ثألفضثح َضأعش دجٌّٕؾثالٔضخجيب؟ً٘ ٔلجَ ثألفضثح َؤعش يف ثعضمشثس ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ؟
 فشػُز :فشً ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ يف ثٌضقىي ثٌذؽلمشثؿٍ دئطالفجس دثخٍُز،فغّز فجؽزإىل إطالفجس خجسؽُز.
صمىَ صشوُذز ٘زٖ ثٌفشػُز هًٍ أعجط هاللز ششؿُز دٌن ثٌفشً وثإلخفجق – ثحلجؽز،
فُظ ثٌفشً يف دٍىسر صظىس ِمذىي ِٓ ثدلىثؿٌٕن ٌىُفُز ثٌىطً وشلجسعز ثحلىَُ ،ضـٍخ
إطالفجس خجسؽُز (ثٌضقىي ثٌذؽلمشثؿٍ) لذ صىىْ أفُجٔج ِفشوػز.
ِٕهؾُز ثٌذسثعز٘ :زث ثدلمجي ِمغُ إىل ؽضةٌن َمىَ هًٍ أعجط خـز صجسؼلُز
لجةّز هًٍ صضذن صـىس كج٘شر ثالٔضخجح وىعٍُز ِٓ وعجةً ثٌىطىي إىل ثٌغٍـز ثدلششوهز
دثخً ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ثٌمجةُ ،وصضذن صـىس٘ج دثخً ٔفظ ثجملضّن ِٓ خالي لُجط ِمجسْ
ٌٍضأعًن وثٌضأعش دُٕهج ودٌن ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ثٌمجةُ وثٌوىظ.
ثجلضء ثألوي ؽلىٓ ربذَذٖ يف ؿذُوز ثدلٕلىس ثٌغجةذ يف ربذَذ ثٌواللز دٌن
ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ وثٌّٕؾ ثالٔضخجيب ،وثٌزٌ ؽلىٓ ثهضذجسٖ هٍُّز ثصظجٌُز لجةّز هًٍ
صفجهالس سلضٍفز دٌن ثدلىثؿٓ وثٌغٍـز ،وثٌواللز دٌن ثٌغٍـز وثألفضثح ثٌغُجعُز،
وثٌواللز دٌن ثدلىثؿٓ وثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ثٌمجةُ .فُظ صشوُضٔج هًٍ ثحملذدثس ثٌذثخٍُز يف
طٕجهز وثزبجر ثٌمشثس ثٌغُجعٍ ٌٍذوي.
ثجلضء ثٌغجين ِٓ ثٌذقظ ؽلىٓ ربذَذٖ يف ثحلجؽز إىل صغًُن ثدلٕلىس ثٌغجةذ،وِٓ
مث ثحلجؽز إىل ِٕلىس ؽذَذ(دذًَ) ٌذسثعز ثٌواللز دٌن ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ وثٌّٕؾ
ثالٔضخجيب،وثٌزٌ َربص يف رلّىهز خـىثس ِٕهؾُز وثدلضّغٍز يف ثٌضغًُن يف ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ
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ثٌمجةُ،ويف دُٕز ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ثٌمجةُ،وثٌضغًُن يف ثٌمُُ ثٌغجةذر دثخً ثجملضّن،ويف
ربذَذ ولش ثٌضغًُن .فُظ صشوُضٔج هًٍ ثحملذدثس ثخلجسؽُز (ثٌذوٌُز)يف ثزبجر وطٕجهز
ثٌمشثس ثٌغُجعٍ ٌٍذوي وهذف ٌٍذسثعز.
أ٘ذثف ثٌذسثعز:هتذف ٘زٖ ثٌذسثعز هًٍ صغٍُؾ ثٌؼىء هًٍ مخغز زلجوس:
 ثٌضوشف هًٍ سلضٍف ثألظلجؽ ثالٔضخجدُز ثٌغجةذر يف ثٌضششَوجس ثدلخضٍفز ٌٍذوي .و٘زثِٓ خالي هشع وصمذمي ثإلؿجس ثٌٕلشٌ دلفهىَ ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ،وثٌّٕؾ ثالٔضخجيب
 وثلن ثألظلجؽ ثالٔضخجدُز ِٓ فُظ ثٌضششَوجس،وثٌىثلن وثدلّجسعز. ربذَذ صأعًن ثٌّٕؾ ثالٔضخجيب ثٌغجةذ هًٍ ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ثٌمجةُ وثٌوىظ ِٓ،خاليزلجوٌز إدشثص،وإكهجس رٌه.
 ربذَذ سلضٍف ثٌوىثًِ ثدلؤعشر هًٍ ثألٔلّز ثٌغُجعُز،ودجٌضقذَذ ثدلضوٍمز دبىػىهٕجوثدلضّغً يف ثٌّٕؾ ثالٔضخجيب .دضمذمي صىطُف ِضىجِال ٌٍواللز ثٌمجةّز هًٍ ثٌضأعًن
وثٌضأعش.
 صمذمي ثٌضىطُجس وثدلمضشفجس.أعلُز ثٌذسثعز:صىّٓ أعلُز ثٌذسثعز وّقجوٌز هٍُّز يف صغٍُؾ ثٌؼىء هًٍ
ِفهىٍِ ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ وثٌّٕؾ ثالٔضخجيب ِٓ،خالي لُجط ثألعش وثٌضأعًن يف ربذَذ
ثالعضمشثس ٌٍّؾضّن.
هتذف ثٌذوثفن ثدلخضٍفز ٌٍضـشق ذلزث ثدلىػىم يف رلٍّهج إىل ربذَذ ِج ِذي
إعهجَ ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ يف دٍىسر ثٌّٕؾ ثالٔضخجيب ،وثحملجفلز هًٍ ثعضمشثسٖ ٘زث ِٓ ؽهز،و
ِذي صأعًن ثٌّٕؾ ثالٔضخجيب يف ثعضمشثس ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ثٌمجةُ ِٓ ؽهز أخشي.
 -1املنظور السائد (:(The dominant paradigm
زلذدثس ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ثٌذثخٍُز وهاللضهج دجٌّٕؾ ثالٔضخجيبَ :مظذ
دبقذدثس ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ثٌذثخٍُز دجدلٕلىس ثٌغجةذ يف دسثعز ٘زٖ ثٌواللزَ .فهُ ثدلٕلىس
دأٔٗ صظىس فىشٌ عجةذ يف رلجي هٍٍّ ِوٌن فىي كج٘شر ،أو ِفهىَ ِٓ غجٌذُز ثدلفىشٌَن
وثٌذجفغٌن يف رٌه ثجملجي يف فضشر صجسؼلُز ِوُٕز.
إْ صشوُض ثٌذجفغٌن هًٍ ؿذُوز ثٌواللز دٌن ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ وثٌّٕؾ ثالٔضخجيب،
وهًٍ ثٌىعجةً ثدلشجهبز ٌالٔضخجح ِٓ فُظ ثٌذوس وثدلضّغٍز يف ثألفضثح ثٌغُجعُز.فُظ
صأعًن دُٕز ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ثٌذثخٍٍ،وأُ٘ ثحملذدثس ثٌيت ربذد ثٌواللز دٌن ثٌٕلجَ
ثٌغُجعٍ وثٌّٕؾ ثالٔضخجيب ِٓ صثوَز ِؤعغجصُز ،وأعلُز ثٌغُجعز ثٌذثخٍُز يف دٍىسر
صىؽهجس ثٌغُجعز ثخلجسؽُز.
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ضلضجػ إىل ربذَذ ثدلشؽوُز ثٌفىشَز وثٌغُجعُز ثٌيت فهُ فُهج ِجُ٘ز ثحلضح ً٘ ٍ٘
ثٌوٍىَ ثٌغُجعُز،أو يف هٍُ ثالؽضّجم ثٌغُجعٍ؟
إْ شىً ثٌذسثعز َىىْ ِٓ ِٕـٍك إٔٔج ٔذسط ثألفضثح ثٌغُجعُز يف رلجي ثٌوٍىَ
ثٌغُجعُز،ال٘ضّجِٕج دىُفُز سعُ وطٕجهز ثٌغُجعز ثٌوجِز ٌٍذوٌز .صٕمغُ ثِسثء فىي دوس
ثألفضثح يف ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ إىل سأٌَن ِضٕجلؼٌن ِٓ فُظ ثأل٘ذثف ،ثٌشأٌ ثدلغجٔذ وثدلؤَذ
ٌىؽىد ثألفضثح ثٌغُجعُز لجةُ هًٍ أعجط ثهضذجس ٘زٖ ثألخًنر أهنج ِذسعز عُجعُز
وصغمُفُز ،وأهنج وزٌه فٍمز وطً دٌن ثدلىثؿٓ وثٌغٍـز ،وِٓ مث ٕ٘جن إمججم ِٓ أهنج
وعٍُز ِٓ وعجةً ثٌىطىي إىل ثٌغٍـز.
ثٌشأٌ ثدلوجسع َشي ثٌوىظ ِٓ أهنج لذ صغجُ٘ يف فً وفه ثٌىفذر ثٌىؿُٕز،فهٍ
صلهش ووأهنج صذقظ أوغش هٓ ِظٍقضهج ِٓ ِظٍقز ثألفشثد ثٌزَٓ َٕضّىْ إٌُهج.
دسثعضٕج َغٍخ هٍُهج ثدلٕلىس ثإلغلجيب ِٓ أْ ثالٔضخجح َشذٗ دوس ثألفضثح
ثٌغُجعُز،وِٓ مث لذ صؤدٌ ٘زٖ ثألخًنر إىل صوذدَز عُجعُز ،وإِىجُٔز إسعجء
ثٌذؽلمشثؿُز ثٌيت صوضرب ثحملشن ٌٍّؾضّن ضلى ثٌوذثٌز وثٌضُّٕز (لذ ثٌِز ثٌىفُذر
ثٌفوجٌز يف ربشَه ثجملضّن).
ٔمىَ دضقذَذ يف ٘زث ثجلضء خـىثس ثٌذقظ ثدلٕهؾُز دجٌضشوُض هًٍ ثٌواللز دٌن
ث ٌفشد وثٌىطىي إىل ثٌغٍـز ،وثٌذقظ هٓ ثٌىعٍُز ثدلششوهز يف رٌه وثدلضّغٍز يف ثالٔضخجح
ِن ثٌضشوُض هًٍ ثألفضثح ثٌغُجعُز.
 ال ٔضٕجوي فضح ِوٌن وإظلج ثٌٕلشَز ثٌوجِز ٌألفضثح. إْ مل صىؽذ أفضثح عُجعُز وُف َىىْ ثٌوًّ ثٌغُجعٍ. ال ٔذسط ثٌّٕجرػ،وثٌٕلشَجس ،وثدلٕج٘ؼ ٌٕفغهج ،وإظلج ٔذسعهج وُف صفهُ ِٓ لذًثألفضثح.
 إْ ثحلضح ثٌغُجعٍ أدثر زبؼن ٌٍذوٌز (ثٌغٍـز ) يف صٕلُّهج.أ -ثٌواللز دٌن ثدلىثؿٓ وثٌغٍـزَ :وضرب ثحلضح وعٍُز ِٓ وعجةً ثٌىطىي إىل
ثٌغٍـز ،فُظ َىىْ يف ثألٔلّز ثٌغُجعُز ثٌضوذدَز فك دعضىسٌ ،ورو ؿذُوز لجٔىُٔز،
ٌىٓ ٍٔقق أْ ثألفضثح ثٌغُجعُز زبضٍف ِٓ فُظ ثخلُجسثس ،وثإلعضشثصُؾُجس ،وثٌضىؽهجس،
وثأل٘ذثف ،فّج ٘ى ثٌغذخ يف رٌه؟
إْ ِفهىَ ثحلضح ػلًّ يف ؿُجصٗ دالٌز ٌغىَز ،ودالٌز ثطـالفُز وثٌيت ربذد
ٌٕج ِجُ٘ز ثدلفهىَ ،فُمظذ دجحلضح يف ثٌٍغز  Partiوَوين لغُ أو ؽضء ،أو مججهز ِٓ ثٌٕجط
ذلُ ٔفظ ثألفىجس وثدلظجحل( ،)1فجحلضح ٘ى ؽضء ف كً وً ثٌزٌ ٘ى ثٌذوٌز.
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أِج يف ٌغجْ ثٌوشح ألدٓ ِٕلىس:ثحلضح َوين ثٌظٕف ِٓ ثٌٕجط(.)2

أِج إؽلٍُُى وٌُجِض َوشف ثحلضح ثٌغُجعٍَ":وين مججهز ِٓ ثألفشثد ،ولذ صىىْ
لىَز آو ػوُفز ثٌضشثدؾ،هبزث ذلج ٘ذف ِشثلذز ثٌغٍـز،وثٌضىعؾ هٕذ صىصَن ثٌىثؽذجس
ثدلضذجدٌز دٌن ثحلىجَ وثحملىىٌِن"(.)3
إْ ثحلضح ٘ى مججهجس ربممش ذلج دسؽز ِوُٕز ِٓ ثٌضٕلُُ ،وثالعضمشثس،
وثالعضّشثس،زبضٍف هٓ ثٌضٕلُّجس ثٌغُجعُز ثدلؤلضز ِغً جلجْ ثدلغجٔذر،أو ثٌٍىدُهجس،أو
ثدلٕلّجس،أو ثالربجدثس،.أو مججهجس ثٌؼغؾ.
ثٌضـىس ثٌضجسؼلٍ ٌٍقضحَ :غُخ ثإلمججم هٓ صأعُظ ثألفضثح ثٌغُجعُز ففٍ
ثٌوظىس ثٌمذؽلز(ِٕز ثٌمشْ ثخلجِظ لذً ثدلُالد وجْ ِج َوشف هٕذ ثٌُىٔجْ دجإلوٍُضَج -
ثجلّوُز ثٌشوذُز -فُظ وجٔش صشىً فىثيل  ِٓ % 41ثدلىثؿٌٕن ثألفشثس) ،أو ثٌىعـً
َغُخ ثٌضىفُذ وثٌضقذَذ ِٓ ِٕـٍك أْ ِذٌىٌٗ ثٌىثػـ ٘ى فذَظ.ففٍ ثٌوظىس ثحلذَغز
صوضرب ثألٔلّز ثٌضّغٍُُز ِغال هٓ رٌه.فّغال وؽذس دوغ أفضثح دثخً ثجملٍظ ثٌفشٔغٍ
يف .4871
َوضرب صجسَخ ٘ 4781ى صجسَخ ٔشأر ثألفضثح يف دشَـجُٔج،وٕ٘جن ِٓ َوضرب صجسَخ
٘ 4781ى صجسَخ ٔشأر ثألفضثح دبىؽخ الةقز  ، Reform Billفُظ وجٔش أوي فىىِز
فضدُز فُهج وّج ر٘خ إىل رٌه ِىسَظ رٌ فشؽُٗ يف وضجدٗ ثألفضثح ثٌغُجعُز ثٌظجدس يف
.)4( 4184
إال ٕ٘جن ِٓ َوضرب أْ صجسَخ  4781دبىؽخ الةقز إطالفجس دًُ أهنج ربىي
ؽضةٍ ضلى ثٌذؽلمشثؿُز( ،)5فُظ ال ؽلىٓ ثهضذجس ٘زٖ ثٌٕشأر ٍ٘ ِىٌذ صوذدَز عُجعُز
ألهنج ِٓ فُظ ثٌشىً فهٍ دؽلمشثؿُز ؽضةُز.
إْ كهىس ثألفضثح وجْ يف ثٌٕىثدٌ أٌ فضح ٔجدٌ،إال أْ ِج فضب إْ ربىٌش
ثألٔذَز إىل فضح وّج أْ ٕ٘جن أفضثح رثس ٔشأر دثخٍُز (دثخً ثٌربدلجْ) ،وأفضثح رثس
ٔشأر خجسؽُز (خجسػ إؿجس ثٌربدلجْ ِغً فضح ثٌوّجي يف دشَـجُٔج) .وّج أْ ثألفضثح أٔىثم
فهٕجن ثألفضثح ثحملجفلز ،وثٌيت صضُّض دج٘ضّجِهج دٕىهُز وٌُظ هذد ثدلٕضٌّن ِٕز ٔشأهتج،
وٕ٘جن ثألفضثح ثالشضشثوُز،صوضّذ هًٍ ثٌوّجي ،وثألفضثح ثٌـالةوُز.
َؼُ ثحلضح وزٌه فُتجس سلضٍفز ثٌضىؽهجس وثأل٘ذثف:فّغال ثدلٕخشؿىْ يف ثحلضح
ػلٍّىْ دـجلز ثطلشثؽ وَٕشـىْ دظفز دثةّز أفُجٔج.
أِج ثدلضوجؿفىْ فهُ ثٌزَٓ َلهشوْ يف ِشفٍز ثاللضشثم فُظ َٕضخذىْ ثدلٕضّىْ
ذلزث ثحلضح .أِج ثدلٕجػٍىْ ػلٍّىْ دـجلز ثطلشثؽ وَٕشـىْ دظفز دثةّزٌ .ىٓ ٕ٘جن
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ثعضغٕجءثس ِغال أْ يف ثٌىالَجس ثدلضقذر ثألِشَىُز ثالٔضخجح دذوسصٌن غلوً ِٓ ثدلٕخشؿٌن
يف ثألفضثح ووأهنُ غًن ِىؽىدَٓ.
فؾُ ثألفضثح :وُف َمجط فؾُ ثحلضح؟ َمجط فؾُ ثألفضثح دجٌىهجء
ثالٔضخجيب فهٕجن فضح وذًنٌ،ىغشر ثألهؼجء ثدلٕجػٌٍن وثدلٕخشؿٌن فٌُٗ،ىٓ ِٓ هُىدٗ لذ
َؤعش هًٍ وفذر ثالذبجٖ ،وِٓ زلجعٕٗ ثٌفىص يف ثالٔضخجدجس يف كً إِىجُٔز كهىس ثالٔمغجَ
فىي ِٓ ٌٗ أفمُز ثٌضّغًُ.
أِج فضح طغًن ثفضّجي أورب ٌٍفىص،و وفذر ثدلذجداٌ ،ىٓ ِٓ ِغجوةٗ طوىدز
ثالصظجي ثخلجسؽٍ ِن أفشثد ثٌشوخ يف كً لٍز ثٌوذد.
أسوجْ ثحلضح :صوضرب ثدلشؽوُز ثٌفىشَز وثٌغُجعُز ألٌ فضح عُجعٍ،ثدلٕـٍك
ثٌزٌ ػلذد أسوجٔٗ.فُظ وؽىد رلّىهز ِٓ ثٌٕجط َٕؼّىْ ؿىهُز أو إؽذجسَج
إٌَُٗ،شضشوىْ يف دوغ ثٌمىثعُ وثٌيت صوضرب ِشؽوُز ثٌذٕجء ثٌزٌ ػلذدٖ وفك رلّىهز
أعظ وثٌمجةّز هًٍ:
 أْ ثدلىىٔىْ ٌٍقضح َؤِٕىْ دٕفظ ثدلذجدا أهنُ ِهُىٍىْ يف ٔفظ ثٌضٕلُُ ،وؼلؼوىْ إىل ٔفظ ثٌمجٔىْ. أْ ثحلضح وضٕلُُ لجةُ هًٍ ثٌضشثصذُز ِٓ ثألهًٍ إىل ثألعفً حبُظ أٔٗ ال ؽلىٓ صظىسفضح وثفذ دمُجدَضٌن.
 ثٌىطىي إىل ثٌغٍـز:إْ أٌ فضح َهذف إىل ثٌىطىي إىل ثٌغٍـز ،وَوجسع ِٓ َىىْفُهج.
صظُٕف ثألفضثح:إْ صىىَٓ ثحلضح َؤعش هًٍ صظُٕفٗ .فُظ زبضٍف ِغضىَجس
صظُٕف ثألفضثح،فهٕجن ِٓ َظٕفهج ِٓ فُظ ثٌٕشأر ثٌضجسؼلُز ،وّج ر٘خ إىل رٌه ِىسَظ
رٌ فشؽُٗ فُظ طٕفهج إىل أفضثح ثٌىىثدس ،وثٌيت صمىَ هًٍ رلّىهز ِٓ ثألشخجص وال
ربضجػ إىل هذد وذًن ِٓ ثدلٕخشؿٌن.أِج ثألفضثح ثجلّجً٘نَز فهٍ أوغش ثٔفضجفج ِٓ فُظ
ثٌوذد ،حبُظ صؼُ فُتجس سلضٍفز ِٓ ثٌشوخ ،فهٕجن صظُٕفجس أخشي:
 ثجلجٔخ ثٌٕلجٍِ :ؿذُوز صىىَٓ ثحلضح ِٓ فُظ ثٌضٕلُُ ،وثذلُجوً ،وثالٔضشجس. ثجلجٔخ ثٌذُٕىٌ :ؿذُوز ثٌذُٕز ثٌىكُفُز ٌألفضثح لذ ٌىىْ دغُـز ،ولذ صىىْ ِومذر(فّغال ثألفضثح ثجلّجً٘نَز ٍ٘ ألً صومُذث يف ثٌىكجةف ِٓ صٍه ثخلجطز دٕخخ ِوُٕز.
 ثجلجٔخ ثٌىكُفٍ ِٓ :وكجةف ثحلضح صٕلُُ ثحلُجر ثٌغُجعُز ِٓ خالي ثخضُجس ثٌربثِؼوإهذثد٘ج ،وثٔضمجء ثدلضششقٌن ،وِغأٌز ثٌضّغًُ.
 ثجلجٔخ ثإلعضشثصُؾٍ :ثٌىطىي إىل ثٌغٍـزِ ،غجٔذر ثٌغٍـز ،أو ِوجسػضهج.- 111 -
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 ثجلجٔخ ثإلَذَىٌىؽٍ :ثألفضثح ثٌُُّٕز ،وثألفضثح ثٌُغجسَز.إْ ثٌضظُٕف ثحلذَظ ٌألفضثح َىىْ هًٍ أعجط ثإلعضشثصُؾُز وثذلذف.
دوس ثألفضثح :ؼلضٍف دوس ثألفضثح دجخضالف إعضشثصُؾُجهتُ ،وأ٘ذثفهُ ،فهٕجن
ِغضىَجس سلضٍفز يف ٔشجؿجهتُ.ثدلغضىي ثألوي ثذبجٖ ثٌٕجخذٌن ِٓ خالي صىهُز ثجلّجً٘ن،
ِٓ خالي ثٌوّجي هًٍ ربذَذ ثحلمىق وثٌىثؽذجس ٌألفشثد .أِج ثدلغضىي ثٌغجين ثذبجٖ ثٌٕىثح.
فُظ َوًّ ثحلضح هًٍ أْ َىىْ وعُؾ دٌن ثجلّجً٘ن وثٌٕىثح ِٓ ،خالي ربذَذ
ثالٌضضثِجس ،وثٌضوهذثس يف ثحلٍّز ثالٔضخجدُز.
ٔلجَ ثألفضثح :إْ ثٌٕلجَ ثحلضيب ٘ى ؽضء ِٓ ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ،وأٔٗ خجػن
ٌّٕؾ ثالٔضخجح ثٌزٌ َؤعش هٍُٗ،وِٓ مث ؽلىٓ دسثعضٗ ِٓ خالي ٔلشَز ثٌٕخذز ،وّج أْ
ثٌضثوَز ثٌيت ٕٔـٍك ِٕهج ؽلىٓ أْ صىىْ ٔلجُِزٔ ،لجَ وٍٍ ،ؤلجَ فشهٍ .وّج ؽلىٓ ٌٍّٕؾ
ثالٔضخجيب أْ ػلذد ٔلجَ ثألفضثح وثٌوىظ.
ضلضجػ يف ٔلجَ ثألفضثح إىل صٕلُُ وصشصُخ ثدلوٍىِجس ِٓ خالي ربذَذ ثدلضغًنثس،
وربذَذ ثدلضغًن ثٌضِينٕ٘.جن ِٓ ثٌذٍذثْ ثٌيت صضذىن ثٌشىً ثٌضٕجفغٍ ثحلضيب ثٌمجةُ هًٍ
ثٌضوذدَز ثحلضدُز ،وٕ٘جن ِٓ صضذىن ثٌشىً ثٌمجةُ هًٍ أعجط عٕجةٍ ،فّٓ ثٌزٌ ػلذد
ثٌشىً ثٌضٕجفغٍ ثدلذجدا ،أَ ثٌمىثٌٔن ثٌيت هتُىٍهج ،أَ ثٌىثلن؟
ثألفجدَز ثحلضدُزَ:وضرب ٔلجَ ثحلضح ثٌىثفذ ٘ى ٔفغٗ ٔلجَ عُجعٍ ،فمذ َىىْ
ِشْ َؤدٌ إىل ثٌضوذدَز ثحلضدُز ،أو لذ َىىْ غًن ِشْ ،وَذمً غًٍ ٔفظ ثٌشىً.
ثٌغٕجةُز ثحلضدُز :ثألغٍذُز صلهش يف ثٌغٕجةُز ثحلضدُز ،فُظ ثٌضٕجفظ َلهش
دشىً ؽٍٍ يف صمجعُ أطىثس ثٌٕجخذٌن دٌن فضدٌن وذًنَٓ.
ثٌضوذدَز ثحلضدُز :صٕمغُ ثألطىثس دٌن ثألفضثح ثدلضٕجفغز ،فهٍ ٔىم ِٓ
ثٌضوذدَز ثحلضدُز ،ذلج ِٓ ثألعلُز يف ثدلٕجفغز.
غلخ هٍُٕج ربذَذ ؿذُوز ثٌمىثٌٔن وثٌٕلشَجس ثٌيت صذسط هبج ثألفضثح
ثٌغُجعُز ،وِٓ مث ضلٓ ٔذسط وُفُز صـذُمهج فُظ ٕ٘جن طوىدز يف ربذَذ ِجُ٘ز
ثحلضح ثٌغُجعٍ ،ووُفُز ربذَذ ثٌوىثًِ ثدلؤعشر فُٗ وهٍُٗ.
ح-ثٌواللز دٌن ثٌغٍـز وثألفضثح :ربذد ثٌغٍـز ثٌغُجعُز ثجملغذر يف كً
لىثٌٔن ؿذُوز ثٌّٕؾ ثالٔضخجيب ،ويف كً أْ ثحلذود ثٌغُجعُز دٌن ثألفضثح يف ثدلشفٍز
ثٌشثٕ٘ز صثٌشَ ،شصذؾ ثٌّٕؾ ثالٔضخجيب وثدلضّغً يف ثألفضثح ثٌغُجعُز يف دسثعضٕج ٘زٖ.
إْ صوثي ثحلذود ثٌغُجعُز دٌن ثألفضثح يف كً غُجح ثٌضّجَض ثإلَذَىٌىؽٍ ثٌزٌ
وجْ ِىؽىد عجدمج ِٓ ،رٌه َفهُ ثحلضح يف كً ٔشأر ،وخظجةض ،وأ٘ذثف ،حبُظ إٔٔج ٔوجين
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ِٓ طوىدز يف إغلجد إمججم .فٍىً فضح عُجعٍ إعضشثصُؾُز ،وأ٘ذثف ذلج ٔضجةؼ ،فهى
ؼلضٍف ِٓ فُظ ثٌضىىَٓ ،سغُ أْ ِٓ مسجصٗ ثحلشوُز وثالٔضشجس ،وثٌزٌ ٍ٘ ِٓ وكجةف
ثألفضثح.
إْ ثٌّٕؾ ثالٔضخجيب َشصذؾ دىعٍُز وثحملذدر دجحلضح ،وثٌزٌ َوضرب هٕذ ثٌذوغ
أدثر ٘ذثِز يف ثٌذٕجء ثالؽضّجهٍ ،وأدثر دٕجءر يف ثٌضىجًِ ثالؽضّجهٍ هٕذ ثٌذوغ ثألخش.
إْ إشىجٌُز ثٌضّغًُ ثٌشويب ِشصذـز دجٌوٍُّز ثالٔضخجدُز ووُفُز ثخضُجس ثٌغٍـز
ثحلجوّز دىثعـز ثٌشوخ ،فُظ صضؾغذ يف ثٌوظش ثحلذَظ دىُفُز صظىس ثٌّٕؾ ثالٔضخجيب.
صجسؼلُج صـىس ِفهىَ ثالٔضخجح ِٕز ثٌُىٔجْ ثسصذؾ دجدلىثؿٌٕن ثألفشثس ثٌزَٓ وجٔىث
غلضّوىْ يف شىً مجوُجس وججلّوُز ثٌشوذُز.
إال أْ وُفُز ربذَذ ِفهىَ ثٌضّغًُ وهًٍ أٌ عٕذ لجٔىين َمىَ أخضٍف
فىٌٗ،فهٕجن ِٓ َوضمذ ثٔٗ ووجٌز إٌضثُِز ِٓ ِٕـٍك أْ عُجدر ثٌذوٌز يف ثٌغجدك وجْ َٕلش
إٌُهج أهنج عُجدر رلضأر صضىصم دٌن ثألفشثد ثٌزَٓ ؽلغٍىهنجٌ ،ىٓ ِج فضب أْ صغًن ثدلفهىَ ِٓ
أهنُ ثدلّغٍىْ ٌٍشوخ،إظلج ؽلغٍىْ ثألِز.
ِؼّىْ ثالٔضخجحٕ٘ :جن ِٓ َوضمذ أْ ثالٔضخجح فك ِٓ ِٕـٍك أٔٗ ؽلضٍه ؽضء
ِٓ ثٌغُجدر يف دوٌضٗ ِٓ مث ؽلجسعٗ هٓ ؿشَك ثالٔضخجحٕ٘ .جن ِٓ َوضمذ أٔٗ وكُفز
سبجسط وفك ششوؽ لجٔىُٔز ِغذمز .ففٍ كً ربذَذ ثحلمىق وثٌىثؽذجس ٌألفشثد ِغذمج،
ٕ٘جن ِٓ َوضمذ ثٔٗ عٍـز لجٔىُٔز يف كً أْ ثدلىثؿٓ ٌٗ ثحلك يف ثدلشجسوز يف ثخضُجس
ثحلجوٌّن يف دوٌضٗ.
أعجٌُخ ثالٔضخجح:ثخضٍفش ؿشق ثالٔضخجح صجسؼلُج ِٓ خالي ِشوس٘ج دبشفٍضٌن
أعجعُضٌن .ثدلشفٍز ثألوىل ٍ٘ ِشفٍز ثاللضشثم ثدلمُذ أَٓ وجْ ثالٔضخجح فىشث هًٍ
رلّىهز ِٓ ثألفشثد ثٌزَٓ َضّضوىْ دمذس ِجيل ِوٌن أو دىفجءر ِوُٕز.
أِج ثاللضشثم ثٌوجَ :لجةُ هًٍ ثشضشثؽ ششوؽ ِغذمز لجٔىُٔز ِغً ششؽ
ثجلٕغُز ،أو ششؽ ثٌغٓ.فُظ ثالٔضخجح ؿشَمضجْ ِذجشش ِٓ أْ ثٌفشد َمىَ دجخضُجس شلغٍُٗ
ِذجششر ،أو غًن ِذجشش فُظ ثٌمُجَ دجخضُجس ِٕذودٌن الخضُجس شلغٍُهُ.
ؿشق ثالٔضخجح:
ثالٔضخجح ثٌفشدٌ:فُظ صمغُ ثٌذوٌز وفك دوثةش ثٔضخجدُز طغًنر ،و َىىْ
ثالٔضخجح هًٍ فشد وثفذ ال غًن وفك ِضثَج ِوُٕز.
ثالٔضخجح دجٌمجةّز :فُظ صمغُ ثٌذوٌز وفك دوثةش ثٔضخجدُز وذًنر،و َىىْ
ثالٔضخجح هًٍ رلّىهز ٔىثح.
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ثٌمىثةُ ثدلغٍمز:فُظ ؿشَمز ثالٔضخجح صىىْ ِٓ خالي ثخضُجس ثٌمجةّز وىً دوْ
ثٌشـخ فُهج.
ثٌمىثةُ ثدلّضوؽز:فُظ ؿشَمز ثالٔضخجح صىىْ ِٓ خالي ثخضُجس فشد أو أوغش ِٓ
لجةّز وثفذر آو هذر لىثةُ.فجالٔضخجح ثٌوٍين وثالٔضخجح ثٌغشٌ .وِٓ مث ؽلىٓ أْ ٔغضٕؼ
شلج عذك أْ ٕ٘جن هذر أشىجي،وأظلجؽ ِٓ ثالٔضخجدجس ثذلذف ثجلى٘شٌ ِٕهج ٘ى ثخضُجس
شلغٌٍن ٌٍشوخ.
أعجٌُخ ربذَذ ثٌٕضجةؼ ثالٔضخجدُز :صىؽذ هذر ؿشق ٌضقذَذ ٔضجةؼ ثالٔضخجدجس
ِٓ رٌه:
ٔلجَ ثألغٍذُز٘:زث ثٌٕىم ِٓ ثٌٕلجَ ثالٔضخجيب َظٍـ يف أعٍىح ثالٔضخجح
ثٌفشدٌ،أو ثالٔضخجح دجٌمجةّز وَلهش يف شىٌٍن:
ثألغٍذُز ثدلـٍمز:فُظ صمىَ هًٍ أعجط أْ ثدلضششـ ػلظً هًٍ أوغش ِٓ ٔظف
ثألطىثس ثٌظقُقز  81دجدلتز 4 +طىس.
ثألغٍذُز ثٌذغُـز :صمىَ هًٍ أعجط أْ ثدلضششـ ػلظً هًٍ أوغش ثألطىثس دوْ
ثألخز دوٌن ثالهضذجس أْ َىىْ ثٌٕظف ،أو أوغش ،أو ألً.
ٔلجَ ثٌضّغًُ ثٌٕغيبَ :لهش ٘زث ثٌٕىم ِٓ ثاللضشثم ثٌزٌ أوغش يف ثالٔضخجح
دجٌمجةّز.
إْ ؿشق ربذَذ ٔضجةؼ ثالٔضخجدجس َغُخ هٕهج ثإلمججم .فهٕجن طوىدز يف ربذَذ ثٌّٕؾ
ثالٔضخجيب ثألِغً.
ػ -ثٌواللز دٌن ثدلىثؿٓ وثٌٕلجَ ثٌغُجعٍَ:وضرب ثٌشوخ ٘ى طجفخ ثٌمشثس يف
ربذَذ ؿذُوز ثٌٕلجَ ثٌغُجعٌٍ.ىٓ ثٌذوٌز وِج سبضجص دٗ هٓ ثألشىجي ثٌضٕلُُّز ثألخشي
ٌٍّؾضّن(ثٌشخظُز ثٌمجٔىُٔز) غلوٍهج صضوذي ثألفشثد ثٌزَٓ وىهنج .فجٌمىثٌٔن ثٌزٌ
صمضشفهج ثألفشثد صذٍىس٘ج ثٌذوٌز ٌضٕلُّهُ غلوً ِٓ ثٌواللز دٌن ثدلىثؿٓ وثٌٕلجَ
ثٌغُجعٍ صفهُ يف كً هاللز ؿشدَز ،حبُظ وٍّج وجٔش ثٌمىثٌٔن هجدٌز ربمك ثٌوذثٌز يف
ثٌضـذُك وجْ سػج ثٌشوخ وثٌوىظ.صشوُضٔج َىىْ هًٍ ثحملذدثس ثخلجسؽُز ثٌيت صؤعش يف
ربذَذ صىؽهجس ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ وثٌّٕؾ ثالٔضخجيب.
 -2احلاجة إىل منظور بديل ((Need of paradigm changing
زلذدثس ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ثخلجسؽُز وهاللضهج دجٌّٕؾ ثالٔضخجيبٕٔ :ـٍك يف
ثلضشثفٕج ٌٍّٕلىس ثجلذَذ ِٓ ِٕـٍك أْ ٌٍىػن ثٌذويل صأعًن هًٍ ثٌضغًُنثس ثحلجطٍز يف
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ثألٔلّز ثٌغُجعُز .فذجالٔمالح ثٌفىشٌ،هىظ ثٌـشؿ ثألوي ثٌزٌ َشوض هًٍ ثألوػجم
ثٌذثخٍُز يف ثٌضغًُن..
ربذد ثٌواللز دٌن ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ وثٌّٕؾ ثالٔضخجيب دبضغًن صفغًنٌ أعجعٍ
ثٌزٌ ٘ى ثٌذؽلمشثؿُز .إْ ثٌضقىالس ثٌذؽلمشثؿُز يف ِشفٍز ِج دوذ ثحلشح ثٌذجسدر ذلج
ثألعش غًٍ ؿذُوز ثألٔلّز ثٌغُجعُز ،وِٓ مث هًٍ ثٌّٕؾ ثالٔضخجيب فُظ َوضرب ثحلضح
ثٌغُجعٍ أدثر ِغضمٍز هٓ ثٌغٍـز ثٌغُجعُز ثٌمجةّز،وَىىْ ثٌضغًُن ِٓ خالي ِج ٍٍَ:
أ-ثٌضغًُن يف ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ :إْ ؿذُوز ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ثٌمجةُ ذلج دوس يف
ربذَذ وُفُز طٕجهز وثزبجر ثٌمشثسثس.فىٍّج وجْ ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ِفضىؿ (صوذدٌ
ودؽلمشثؿٍ) وٍّج وجٔش ثٌمشثسثس وثػقز وِفهىِز .ووٍّج وجْ ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ِغٍك
(مشىيل ودَىضجصىسٌ)وجٔش ثٌمشثسثس ِذهّز وغًن وثػقز.
صوضرب ثٌذؽلمشثؿُز ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ثألصلن ٌؼّجْ ثٌزنث٘ز يف ثالٔضخجدجس،فُظ
صلهش يف:
()6

 أْ ثألٔلّز ثٌغُجعُز ثٌذؽلمشثؿُز زبٍك أهذثء٘ج ،وزبٍك أطذلجء٘ج . أْ إشىجٌُز ثألِٓ ال صلهش دٌن ثٌذوي ثٌذؽلمشثؿُز ألهنج ال صضظجسم فُّج دُٕهج،و أهنجزبجف شوىهبج يف كً إِىجُٔز ثٌومجح أصٕجء ثالٔضخجدجس،دجخضُجس ثدلوجسػز(.)7
 أْ ثألٔلّز ثٌغُجعُز ثٌذؽلمشثؿُز صضقجٌف ِن دوؼهج لذً ثحلشح أو هٕذ شٕهج،زبىعثحلشوح ثٌيت صٕضظش فُهج دغهىٌز،فُظ صغخش ذلج ثإلِىجٔجس(.)8
 ثألٔلّز ثٌغُجعُز ثٌذؽلمشثؿُز صجسؼلُج ثٔضظشس يف هذر فشوح،فّغال فشٔغج ثٔضظشسيف ِٓ% 85ثحلشوح ثٌيت خؼضهج لذً  ،4748و % 87دوذ٘ج .أِج دشَـجُٔج ثٔضظشس يف
 % 74لذً  ،4748وثٔضظشس دـ  % 71دوذ٘ج(.)9
ح  -ثٌضغًُن يف دُٕز ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍَ:مظذ دجٌضغًُن يف دُٕز ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ
ثٌمجةُ ِٓ ،خالي ثحلزف أو ثإلػجفز يف ثٌٕلجَ ثٌمجةُِٕ ِٓ ،ـٍك صغًُن ؽضةٍ .فُظ أْ
ٌٍّٕؾ ثالٔضخجيب دوس يف ثحلفجف هًٍ ثعضمشثس ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ،ألٔٗ لذ َؤعش هٍُٗ يف
فجٌز صوجسع ثأل٘ذثف ثدلشؽىر ِٓ ثالٔضخجح وؿّىفجس ثدلىثؿٌٕن فُظ َىىْ ِٓ خالي:
 أْ ثٌواللز دٌن ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ وثٌّٕؾ ثالٔضخجيب،أْ ثالٔضخجح ٌٗ دوس فوجييف إدشثص هذد ثدلمجهذ ثٌزٌ َفىص هبج وً ؿشف،يف إدشثص ثجلجٔخ ثاللضظجدٌ وِج َضوٍك
دجٌضُّٕز،ووُفُز لذىي ثٌشوخ ٌزٌه(.)11
 يف ِ 41جٌ  ،1118يف ثالٔضخجدجس ثٌضششَوُز يف ثجلضثةش ِغال ،ثدلضششقىْ دٍغىثفىثيل  41أٌف ،ومث صمجعُ ثدلمجهذ ثٌُٕجدُز دٌن ثٌضقجٌف ثٌشةجعٍ ثحلجيل (ؽذهز ثٌضقشَش
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ثٌىؿين ،وثٌضؾّن ثٌىؿين ثٌذؽلمشثؿٍ ،وفشوز رلضّن ثٌغٍُ ،وأفضثح أخشي،
وأفشثس).ثٌربدلجْ ثحلجيل دوسٖ عٍيب ثذبجٖ لؼجَج ثدلىثؿٌٕن ٔضُؾز غُجح ثدلوجسػز( ،)11وِٓ
مث وجٔش ثحلجؽز إىل صفوًُ ثٌوًّ ثحلضيب ثٌضٕجفغٍ.
 َلهش أعش ثدلٕجفغز ثٌغُجعُز يف صىؽهجس ثألفضثح.فُظ َلهش ثٌضغًن يفصىؽهجس ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ٌٍذوي ثٌذؽلمشثؿُز ِغال ثٌضىؽٗ ثألِشَىٍ ثجلذَذ ضلى إفشَمُج
فذوذ صَجسر ؽٍُّ وجسصش يف،4187صٍضهج صَجسر دًُ وٍُٕضىْ ف ٔ،4117ضُؾضهج لجٔىْ رو ُِضر
صفؼٍُُز ٌٍغٍن ثألفشَمُز ضلى ثٌىالَجس ثدلضقذر ثألِشَىُز يف  1111لجٔىْ فىي فشص
ثٌضُّٕز ) .AGOA(African growth and opportunity actوصثدس وثسدثس ثٌىالَجس ثدلضقذر
ِٓ ثٌٕفؾ ِٓ مشجي إفشَمُج وخٍُؼ غُُٕج ِٓ  % 4145إىل  ،% 4141وثطلفؼش ِٓ
ثٌششق ثألوعؾ ِٓ  %1145إىل  %4544يف ثٌفضشر ثدلّضذر ِجدٌن .)12( 1118-1111
 إْ ِؤششثس ثٌضقىي ثٌذؽلمشثؿٍ ٍ٘ فغخ : Ted Robert Gurr -4ثدلٕجفغز يف ثدلشجسوز ثٌغُجعُز.
 -1دوس ثٌمجٔىْ.
 -8ثدلٕجفغز يف ثخضُجس سةُظ ثٌغٍـز ثٌضٕفُزَز.
 -1ثالٔفضجؿ يف ٔشجؽ ثٌغٍـز ثٌضٕفُزَز.
 -8أعلُز دوس ثدلغؤوي ثألوي هٓ ثٌغٍـز ثٌضٕفُزَز(.)13
صلهش أعلُز ٘زٖ ثدلؤششثس وأعجط ضلى ثٌضقىي ثٌذؽلمشثؿٍ ٌألٔلّز
ثٌغُجعُزِٕ ِٓ،ـٍك إْ ثٌضّغًُ ثٌششهٍ َغجُ٘ يف ربمُك ثٌوذثٌز،و ثٌشفجٖ،وثٌضُّٕز.
إْ إشىجٌُز ثخضُجس ثٌّٕؾ ثالٔضخجيب ِٓ لذً ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ،صىّٓ أْ ثدلذجدسثس
ثٌغُجعُز ،وطٕجهز ،وثزبجر ثٌمشثس َىىْ ِٓ لذً سلضظٌنٌ،ىٓ لذىٌٗ أو سفؼٗ َىىْ ِٓ
ثٌشأٌ ثٌوجَ غًن ثدلخضض يف طٕجهز أو ثزبجر ثٌمشثس ثٌغُجعٍ .وِٓ مث ٕ٘جن غُجح ٌّٕؾ
ثٔضخجيب ِغجيل.
ػ -ثٌضغًُن يف ثٌمَُُ :مظذ دجٌمُُ ثٌيت غلخ أْ صغًن يف ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ،
دجٌضظىسثس ثدلمذىٌز ِٓ ثألغٍذُز .صوضرب ٔلشَز إدسثن وِوشفز ثٌذذثةً

Theory poli

ٌ heuristicألعضجر  Alex Mintzيف ثٌغُجعز ثخلجسؽُز وعٍُز ٌفهُ ثخلُجسثس ٌٍٕلجَ
ثٌغُجعٍ فُظ صوًّ يف ِشفٍز أوىل ِٓ ِغجس ثزبجر ثٌمشثس هًٍ فظش ثٌذذثةً وثخضضثذلج.
سبش ثٌٕلشَز فغخ سأَٗ خبّغز ِشثفً:
 - 4ثٌضوّك يف ثٌذقظ هٓ ثٌذذثةً،وهذَ ثٌضوُُّ.
 - 1ربذَذ ثدلغجسثس ثألعجعُز ٌٍذقظ.
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 - 8ال صىؽذ لشثسثس صوىَؼُز يف طٕجهز ٌٍمشثس.
 - 1ثٌشػج هًٍ ِغجس طٕجهز ثٌمشثس.
 -8صىؽذ ٔىم ِٓ ثالصلشثفُز يف ثٌٕلجَ(.)14
صوضرب ٘زٖ ثخلـىثس أعجعُز يف طٕجهز،وثزبجر ثٌمشثس يف ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ثذبجٖ
ثٌغُجعز ثخلجسؽُز ِٓ ِٕـٍك ثٌواللز دٌن ثٌغُجعز ثٌذثخٍُز ،وثٌغُجعز ثخلجسؽُز .صوضرب
٘زٖ ثحملذدثس ثحملذد يف صىىَٓ ؿذُوز ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ،ووُفُز صوجٍِٗ ِن شلغٍٍ ثٌشوخ
وصىؽهجهتُ.
فّغال لذىي ثٌربدلجْ ثٌضشوٍ يف أوي ِجسط ِٓ صىثؽذ ثٌمىثس ثألِشَىُز هًٍ
أسثػُٗ (فىثيل  51أٌف ؽٕذٌ) ٌؼشح ثٌوشثق ِمجدً ِغجهذثس ِجٌُز (فىثيل ٍُِ 81جس
دوالس) دجإلػجفز إىل إِىجُٔز ثٔؼّجَ صشوُج إىل ثإلربجد ثألوسويب(.)15
ؽلىٓ أْ ٔوضرب أْ ثزبجر لشثس يف ثٌغُجعز ثخلجسؽُز ٌٗ ثٌضأعًن هًٍ ثٌغُجعز
ثٌذثخٍُز ،وهًٍ ؿذُوز ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ ثٌمجةُِٕ ِٓ ،ـٍك ثٌشدؾ دٌن ثٌغُجعز ثٌذثخٍُز
وثٌغُجعز ثخلجسؽُز يف سعُ وطٕجهز ثٌغُجعز ثٌوجِز ٌٍذوٌز.
د -أعلُز ثٌىلش :صضقىي ثألٔلّز ثٌغُجعُز إىل ثٌٕلجَ ثٌذؽلمشثؿٍ هرب
ِشثفً ،صىّٓ أعلُز ثخضُجس ولش ثٌضغًُن وؼشوسر ٌٕؾجؿ ثٌوٍُّز ثالٔضمجٌُز.
إْ ثٌضقىي إىل ثٌذؽلمشثؿُز إرث وجْ ؽضةٍ عُؤدٌ إىل فشوحِ ،غال ثحلشح دٌن طشدُج
ووشوثصُج ،وثسُِٕج وأرسدُؾجْ .وزٌه فشوح سوعُز ِن ؽًنثهنج(.)16
ثٌضقىي ثٌذؽلمشثؿٍ ثٌزٌ هشفضٗ ثجلضثةش دوذ أفذثط أوضىدش  ،4177أري إىل فشح أٍُ٘ز
دوذ َ .)17(4111ذمً ِٓ ثٌظوخ ثحلىُ هٍُهج أهنج فشح أٍُ٘ز ألهنج مل صىٓ شوخ ػذ
دوؼٗ ثٌذوغ ،وٌىٓ ألٍُز ػذ عٍـز وشلغٍُهج.
َوضرب ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ أٔٗ دذأ يف ثٌضقىي إىل ٔلجَ دؽلمشثؿٍ،إرث ربىي ِٓ ٔلجَ
أفجدٌ ثٌغٍـز  Autocracyإىل ثٌٕلجَ ثٌزٌ صغُخ فُٗ ثٌغٍـز (أو عٍـز ػوُفز
،) Anocracyأو إىل ثٌٕلجَ ثٌذؽلمشثؿٍ.وإرث ربىي ِٓ ٔلجَ صغُخ فُٗ ثٌغٍـز( أو عٍـز
ػوُفز) إىل ٔلجَ دؽلمشثؿٍ  Democracyوثٌوىظ.
خامتة:
ضلضجػ يف دسثعضٕج ٌٍٕلُ ثٌغُجعُز وصأعًن٘ج هًٍ ثألظلجؽ ثالٔضخجدُز إىل لُجط ثألعش
وثٌضأعًن دٌن ثدلضغًنثس:
 ضلضجػ إىل ِمجسدجس وطفُز ِضوذدر ثالخضظجطجس ،وَىىْ ثخضُجسٔج دلمجسدز وثفذر وثٌيتؽجءس يف كً ثدلمجسدز ثدلفجعلُز.
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 أْ ثالٔضخجح وعٍُز ِٓ ثٌىعجةً ٌٍىطىي إىل ثٌغٍـز صضشجدٗ ِن دوس ثألفضثحثٌغُجعُز.
 ثٌٕلُ ثالٔضخجدُز يف فشوُز،و أفُجٔج ثٌوىظ. ثٌٕلجَ ثالٔضخجيب عجدش ،وثألفضثح ثٌغُجعُز يف فشوُز. أْ ثٌّٕؾ ثالٔضخجيب َؼّٓ ثعضمشثس ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ. أْ ثٌّٕؾ ثالٔضخجيب َؤعش هًٍ ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ. ال َىؽذ ظلؾ ثٔضخجيب ِغجيل. أْ ٔلجَ ثألفضثح خجػن ٌّٕؾ ثالٔضخجح. أْ ظلؾ ثالٔضخجح َؤعش هًٍ ٔلجَ ثألفضثح. صأعًن ثٌٕضجةؼ ثالٔضخجدُز هًٍ ٔلجَ ثألفضثح. صأعًن ثٌٕضجةؼ ثالٔضخجدُز هًٍ ثألفضثح وهًّ ثدلؤعغجس يف ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ.إْ إشىجٌُز ثٌواللز دٌن ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ وثٌّٕؾ ثالٔضخجيب،زلذدر دوجًِ زلذد
وثدلضّغً يف ثٌذؽلمشثؿُز .إْ ٌؼّجْ صوذدَز ثٌغُجعُز وثحلضدُز صٕجفغُز ،وٌؼّجْ سبغًُ
ٔضَٗ ٌٍّىثؿٌٕن ،غلخ صفوًُ دوس ثألفضثح ثٌغُجعُزِٕ ِٓ ،ـٍك أْ دوس٘ج شذُٗ
دجالٔضخجح.
إْ ٌضفوًُ ثٌضوذدَز ثٌغُجعُز وثٌزٌ ظلىرؽهج ثألوغش لذىال دٌن ثدلىثؿٌٕن دظفز
هجِز ،وثٌذجفغٌن دظفز خجطز ثٌضوذدَز ثحلضدُز فوالَ ،ىىْ ِٓ خالي ثدلشجسوز ثٌغُجعُز
ثٌضٕجفغُز ثٌمجةّز هًٍ ثٌضذثوي هًٍ ثٌغٍـز.
إْ ٌضقذَذ ؿذُوز ثٌٕلجَ ثٌغُجعٍ وثٌّٕؾ ثالٔضخجيب وهاللز ثٌضأعًن وثٌضأعش
دُٕهّج ،ال صىىْ إال دبؾجي فىشٌ أخش ثٌزٌ ٘ى ثٌذؽلمشثؿُز .إْ ثٌضقىي ضلى ٘زٖ
ثألخًنر ال َىىْ إال دضفوًُ ثدلشجسوز ثٌغُجعُز ثٌضٕجفغُز ثٌضذثوٌُز.
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