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of the Future 2011: How Can Genuine Democracy Emerge From Authoritarian
Regimes? Millennium Project, Glenn J, Gordon T, Florescau E (eds.)

2

2020 سينا ي ها مصر
معامال شرعي

Egypt 2020 Scenarios
[I]

 ا مرجعي قي ي، م ني ي قراطي لي رالي

Civil Democratic liberal State, Sharia-Based Ethics and Conducts
( Possible, Plausible, Preferable)

م سس ا العس ري

[II]

الحرج الشع ي

معال ا ال

الف ضى ال ني

Critical Mass and its Military Institution Facing Civic Anarchy
(Possible, Plausible, Preferable)

[III]

الخالف اإلسالمي بم ب الع م ني الني ليبرالي الجديدة

الد ل الديني

Theocratic Islamic Caliphate versus Secular Neoliberalism
( Worst, Least Possible )

اإلرادة األ ر بي

[IV]

 الع يدة األمريكي,ال ض اإلق يمي الشر أ سطي الجديدة

New Middle East Regional Chaos, American doctrine European intention
(Worst Possible)

[V]

 الع ل العرب الكبير الديم قراطي ال يبرالي المرشدة, العب ر الجديد إل ت افق الحض را
Second Crossing to Civilization Harmony, new Greater Arab World and
Rationalized Democracy and liberalism
(Possible, Plausible, Most Preferable)
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