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 جدل اإلصالح السياسي في مصر

 بين طموحات الداخل وضغوط الخارج
 عمرو الشوبكيد.

 مقدمة 
 

ةشددت ا والةرةاددع والةت تددع إالدد   سددب ةبت  ر ددت 11بددت ا والياتددلا والة فددتع اددا  داددل  ود ددتو وا 
ا وال ددد ،  وإلتهدددل  يةر ةدددلا والةرددد  والدددت رابلد بلتهدددل والسدددب  والترتسدددا يتو     دددت   والستلسدددتع يواا يدددلتتع

توتي ود بت هل ر لج والب رع والتوخلتع والةت تع ةن سي   ةلتم يغتل  .  اللتتةاتوةتع ياسلت ةلالا يو 
ثدد    ة ،يةرددذ ذالددو والياددا يوإلتوتع وةةت تتددع والعت ددتع  ندد  ريدد   د رهددل ةةلتالددع بسددتةع ي فلتتددع

، يوالةةد  دلد   ر ع ه بت  ب غ  ت والب رع والةفلتع وال ا   يوالةةلتلا وإلتهلبتع اا  ن ةاليةع  والةر  وإلس ةا
دؤ والةرةاع والةت تع ي كين  كثت  يو   رخبع عت تع  ايت  يرت  ل ةد  والةر يةدع والةلالةتدع والعت دتع وال دا  ايتهدل ة 

  .والياتلا والة فتع
، سددب ةبت 11والةرةاددع والةت تددع اددا  داددل  ود ددتو وا   ا والياتددلا والة فددتع وةةت تتددع إالددر ددت ياددت 

 ،اأدلردددا والفدددت  والتيالتدددع دلددد  وإلتهدددل  ، سددد لام وال اددديتم يوإليددد   ، بلد بلتهدددل ةرةادددع  ةددديتتع ال تهدددل 
ي ددتا والفةدد ا والةسددتت ع هددا  ،ي سدداةا ر ددلم ةلالبددلن اددا  اغلرسدد لن، ير ددلم يددتوم فسدد ن اددا والةددتو 

يوالةبددددلتتوا والستلسددددتع ةت ددددو وخددددت ال ةددددت    ينددددلدهل  ،ةت ددددو والياتددددلا والة فددددتع ال خي دددد  تي  والةرةاددددع
 والستلستع يواا يلتتع.

تددلن  بتاهددل  ،ت ةددا والياتددلا والة فددتع فتي هددل والةسددتت ع بةعةيدددع ةددن وةهددتو  والستلسددتع ياددت
 ي ةلاددددددا اددددددا سددددددب   ذالددددددو ،والةةدددددد  دلدددددد   اتة والتتةاتوةتددددددع   اددددددا والشددددددت  وةيسدددددد  يوالةددددددلالم والةت ددددددا

 .ةل  سة ه بةبلتتع والشت  وةيس  والكب ت
وا والةلالةتدع والةرهةدتع ةدن تد  يوالشدت  وةيسد  تةدلرا ةدن سد   والةبدلتت  ،يةرذ إة   هذه والةبدلتتع

و توخدد  ةيددت يوالةرةاددع تب ددت   ي يددبفرل ةرددذ ذالددو والياددا  ةددلم تؤإل خلتعتددع ال يدد    ثددلتا عددتا   ،علردد 
 والةت تع.

إا  ررددل تةتدن  ن رة دا اددا والفاتادع بدد ن  ،يتغدم  ةدتت والةبددلتتوا والخلتعتدع إليد   والةددلالم والةت دا
 يهةدل  يا   ،ل اا  ةلة  والياتلا والة فتع ة  والةرةادعي رسبت  ل ةت ا لن ةخ ل  لن يال ةبلتت  ن ترتس   ن دتس

والشدت  وةيسد  يشدةل  ةرةادع ةد   ةن  ع  والةس اب   ل ةبلتتع والشتوكعيثلرت   ،ةبلتتع والشت  وةيس  والكب ت
 .يةل  يوك  ةةهل ةن ةبلتتوا الاةع والرل ي ،ات اتلإ

لتتوا الدم  ادم بهدل والياتدلا والة فدتع ادا والةدلالم والةت دا بدأن هدذه والةبد يدل  دتس ةل  تتته والبةض
إا  ن ةن والةؤتت  ره تلرا هردلو ةبدلتتوا يةشدلت    ؛يختعا اا  اس هتو  والةت  يوالةسلة ن ،ةن اب 

                                                 

   وةهتوم  -ةتتا والتتوسلا والستلستع يواس تو  عتع –خب ت 
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ي ر اددا  ،تلرددا  سدد هت   ادديتض والددر م والشدد يدتع والالرةددع اددا ذالددو والياددا ، ةت تتددع  ثرددل  والفددت  والبددلتتع
   وةةت تتدددع  ةدددل والةبدددلتتوا يوالةشدددلت   ،  إسدددالذ هدددذه والدددر موالياتدددلا والة فدددتع ةلتدددلتوا والدددتياتوا ةدددن  عددد

 سد هت  ادا  غلد  وةفتدلن  ر ةدع   ؛وةيالداهدا دلد  خد   والفلالدع  ،والةلالم والةت دا  والفلالتع والةيعهع إال
وال دا ور الدا ةدن  بردا ةشدلت    ،والعت ت اا واس تو  عتع وةةت تتعتتين يهرل ت ةل  ،فلت ع اللياتلا والة فتع

ة ةددت اادد  تا  ،شددلة يوسدد تو  عا  ثاددلااستلسددا ي ةشددلت   ذوا ةددلب    إالدد  ددت ياليعا ا ةددلب  الل غ  ددت ذو
 إرةدل هدا  سد هت  ؛دل  ةةتلت وال فلال  والستلسا  ي والخييةع وة ت ياليعتدع تةدل فدتي ادا ا دتوا سدلباع

  .يالع دن   ت   وإلتهل ود بت هل ها والةسرب رع ةفلتع تلةلع  غ  ت 
ةة دم وةر ةدع ) يالي سلبا ن ب رع ةفلتع اا والةلالم والةت ا  نم فل ل يباا  ن  ةلة   ةت تل ة  

ييواد  وع ةدلدا يثادلاا  ،يعلرد  ةدن والل بدتوال  ن ، تلت إسد ةا ياديةا ة شدتت ستلس ين،يخييم  ،والةت تع
والةبدلتتوا وةةت تتدع  عدله تي  والةرةادع ةخ ل دع بيديتع تب دتع ددن   ن  يدب  إالد   اا والرهلتع  تإل (؛ةةات

 .بل والشتاتع  ثرل  والفت  والبلتتعي ا وس هتاا والةباع والستلستع اا وا فلت والسيا  ا ي لتون  يت  لو وال 
 تدلا والة فدتع ادا والةرةادع والةت تدع ةدن ادتت هل دلد  والر دلذ إالد   الليايات سه  يعيت  ر ةدع  فلت دع

يوالةر ةدلا غ دت  ل دبت والةةد  وةهلداي تن   ،دبت يسلر  ة ةتتع  ةلتةتع يبفثتع يستلستع ،والتوخ  والةت ا
 و وإلد م يواليفلاع. ي خ ت   ،والفتيةتع

؛ اةلالدا واد توض دل  هذه والستلسلا وال دا بل دا  هدتت يعيتهدل ذو ده يدعاا هذه وةر ةع دن
  وةةت تتدددع السدددتلت هل ، ييوعهدددا  واخ توادددلا  يوالاتدددلم بحيددد فلا شدددتلتع التندددل  وةةت تدددلنإالددد   وال ل  دددو

 عةلهددل اددلتتع دلدد   ةيوعهددع والنددغيذ  ،ا  يعددت الددت هل تيدد ت شددةبا  ددذتتو ةردده ر ددت   ؛واليةرتددع بلالشددةلتوا
بدلا ةددن واليدة  دلد  والدر م والةت تددع  ؛تةدل  رده ةد  والةيالةددع والستلسدتع يواا يدلتتع يوإلد ةتدع ،وةةت تتدع

 ،يةرهددددددددددددددددددددددل والر ددددددددددددددددددددددلم والةيددددددددددددددددددددددتي  ن  يوعدددددددددددددددددددددده  لددددددددددددددددددددددو وال فددددددددددددددددددددددتتلا بددددددددددددددددددددددحعتو وا  ةرتددددددددددددددددددددددع
ي ة دتم  ،إرةل ب ةي ت برلرهل والدتوخلا و؛والخلتعا بلد بلته دتي  والةلالم إال   يوالر ت ، ي بلارغ   دل  والذوا

  .ف   تس ةت   ن   ةلة  ة  وال فتتلا والعت تع ،اتتوا والكلتت واليةرا والةهرتع يوالستلستع
؛ تي  فلت دع اللياتدلا والة فدتع ةثد  ةيدتإالد   ن والةبلتتوا وةةت تتع والعت تع وال دا  يعدهيهتذو اح

 . ةةت تاواليت و و اس ابلالهل ةرهل  عا  ةن  وتعةةهتع ةرذ والبت  عت  ت ع
ن هدددذه والةبدددلتتوا وسددد هتاا  غ  دددت واليواددد  والستلسدددا ادددا والةرةادددع والةت تدددع يةرهدددل يتةتدددن والادددي  إ

دد ،ةيددت الةددع ر ددلم تتةاتوةددا  كثددت ت ددل ع ي يواا  ي نددةرا بةددت ن  ،وةةت تتددع والكيرتددع عسدد تو  عتل ةدد  وايو 
يادو والتؤتدع وةةت تتدع ا وإليد   ن تيواد   ةبدلتتو؛  ي إالبةدت وةةرداوةي   أثت بتتعع تب دتع بل :ترتس  ن

يوالثددلرا هددي والةةد  دلدد   يددرت  رخبددع عت ددتع  ،سددب ةبت 11تلردا بلةسددلس تيوادد   ةرتددع الةيوعهدع  ددتودتلا 
 ي  يددرت  يوادد  عت ددت ال سدده   ر ددلذ هددذه  ،الل ةلةدد  ةدد  هددذه واسدد تو  عتع تةددل فددتي اددا والبتوتددع اددا والةددتو 

فتوي دةلتع وال غ  ت تةل تفتي اا ةيت ،والةبلتتوا    .يو 
 و ي ةهدددتت   ل ةرت ددد ووالياتدددلا والة فدددتع بلد بلتهدددل خةدددت  ةبدددلتتوا يستيدددب  ةدددن والخةدددت وال ةلةددد  ةددد  

 ردددددلف ددددد  الدددددي ت ا إفدددددتوي  غ  دددددت فاتادددددا ادددددا والةرةادددددع،إرةدددددل هدددددا ةشدددددتية ة كلةددددد   تغددددد  اددددد ؛اللر دددددلم
إرةدل  ؛ا   فدتي تد   ديم ددن والةدؤوةتوا وةةت تتدعالن  يا ه والشةلتوا وال ي  ا ريواو دل  تث ت ةن عيوربه،
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تسد ةت   ن  سدا والةيدتي ي ةدي ته ةدن والدتوخ  ف د  ة دتم ت دل ع والر دلم والستلتةتن ذالدو ةدن خد   ت ةل 
  .لي   لد  ةةهل راتت   ،تيةت اا يعه هذه وال فتتلا

 

 الجدل الكبير :ق األوسطـ مشروع الشر أولا 

 
  :بادرة تم تجاوزهام :مبادرة الشرق األوسط الكبيرـ 1

 ادددددددددا خدددددددددتيج ةبدددددددددلتتع والشدددددددددت  وةيسددددددددد  والكب دددددددددت اددددددددداسدددددددددب ةبت    11سدددددددددلهةا ود دددددددددتو وا 
ل الألينددلة واا يددلتتع يوالستلسددتع يوالثالاتددع والسدد رع اددا والةددلالم والةت ددا ي نددةرا ييدد    ،2004ابتو ددت  13

دد ؛الةددلالموالةرةاددع واليف ددتع والةأايةددع اددا و و ا هددل هددذو والةددلالم يتأردده الددتس اادد بددت ،بيدديتع وسدد ة رتع ل إرةددل  تن 
تيت والب ردع إالد   إشدلتع ت ا  ع رتع    فةلهل رخب ه والستلسدتع والةفلتدع تين  ترد ةشإال   يتأن  اةل ه  تع 

 .والةلالةتع ي ف اوا والر لم والةلالةا والعت ت اا إدلاع دةلتع وال ةيت والتتةاتوةا اا هذه والبلتون
وال رةتدع والبشدت ع واليدلتت ددن وةةددم يتغدم  ن هدذه والةبدلتتع ادت ود ةدتا بيديتع تب ددتع دلد   ات دت 

 ؛  تين  ي إشددلتع  ددذتت الكت تددع ةةلالع ددهة ددلهت  والةددتض والةت ددا، إا  ن وإلسددهل  اددا دددتض والة فددتع
 .ل اا وال ةلة  ة  هذه والانتعل ةرايي  ل  ةت تت  يدتسا ةرةا   ،بل ا ةسأالع ةث تع اللالو

دلددد  والةدددلالم  والةت تدددع بلد بلتهدددل فتدددت  يالةددد  والة لتادددع ادددا هدددذه والةبدددلتتع  كةدددن ادددا  رهدددل ييددد ا وةاةدددلا و
سديو  ةدن  ،يالم  بفدي ددن شدتتل  الهدل ادا والةرةادع والةت تدع ،يالكرهل اتةا الهل فلي  ةن خلتعهل ،والةت ا

 .الكا  يوعهيو هذه والةشت ا والة توكةع ؛والرخ  والتسةتع  ي ةن رخ  والةع ة  والةترا
ا والسدددر ن ابدددد  وك شددددل  ن والفددددت ي ددددن ةرةاددددع  ة ددددت ةسدددلهة هل والفنددددلت ع الةرددددليوالفاتادددع اددددح

بهذه والةت ادع وال دا   يد   يندلدهل والة تتتدع ددن والسدتل  والستلسدا والدذي  ةتشده ببةدته  ،والياتلا والة فتع
 .ا هل تث ت ةن والاييت يوالريواص ؛والةفلا يوالةلالةا
ع يتتددلن وع ةددلدا والةددلالم والةت ددا تباةددع فنددلت إالدد  سددل ا ةبددلتتع والشددت  وةيسدد  والكب ددت ااددت  

دد يإل دلدد  ةسدد يستلسدا  تةددل  علهلددا  ،بدد ن ة دلهت وةاةددع ي سددبلبهلل، بةددتم ت ةهددل والشددت  يوالةندةين ةة 
 ،يعددديت شدددتتل  ادددا والةرةادددع والةت تدددع  رلندددلين ةردددذ اةدددن ةدددن  عددد  والتتةاتوةتدددع يوف دددتوم فادددي  وإلرسدددلن

تيت والب ردع إالد  ، تين  ن  شد ت واةهدل والستلسدا يواع ةدلداي و ةشدت ا والةرةادع هدا ر دلج يود بتا  خ دت  
والسدده  اددا وةةت تددا لالرعددل  عددل ا هددذه والةبددلتتع ة ددأثتع بي  .التددع يوإلالتةتددع اددا   ددلام هددذه والةشددت اوالتي 

بدد ن  يدديت وإلتوتع وةةت تتددع بأرهددل اددلتتع دلدد  اتة والتتةاتوةتددع اددا والةددتو  ي  ،إسددالذ ر ددلم يددتوم فسدد ن
 ينفلهل.  ال لع

بدلتتع والشدت  وةيسد  والكب دت و ادا يدتلغع ةو تب دت  ةفتتوا ترتستع الةبدا تيت   عيتةتن  فت ت ث ث
  :بهذه والييتع

  :أو هيمنة الهاجس األمني ،سبتمبر 11تداعيات  -المحدد األول
ةةردددا دلددد  سدددب ةبت سدددتةتع تلةلدددع اللةاددد  و 11دتادددا والياتدددلا والة فدددتع ادددا  دادددل   فدددتوي 

ي يدددبفا ةةلالعدددع والةشدددت ا وةةرتدددع هدددا والةدددتخ  والترتسدددا ادددا  ،وةةت تددداةدددتخ ا يدددرلدع والادددتوت 
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د كدتوت والةةلتدلا ل ةرد   وال ةلة  ة  والةرةاع والةت تع، ييلتا ةبلتتوا وإلي   وةةت تتدع  سد هت   سلس 
  .يالتس برل  تتةاتوةتع ذوا عذيت وع ةلدتع يثالاتع اا والةلالم والةت ا وإلتهلبتع ةتع  ختإل،

لالم والةت ا بلد بدلته عةلهل  ر ت اللة ؛  اا  ةلة  والياتلا والة فتع ة  وإلتهل يالة  هذو  والةتخ  والعرلرا
 .اتو  هدل الةشدلكله واا يدلتتع يواع ةلدتدع ةدن والاويتدع وةةرتدع - ي بلالر  عدع-يوا يتا بلال دلالا  ،ةيتته

يالةدد  ةةنددلع والاددتو ع وةةت تتددع الةسددأالع والةردد  يوإلتهددل   رهددل داال هددل دددن والسددتل  والستلسددا يواع ةددلدا 
  .لاتع يوالستلستع اا والةلالم والةت اير تا الهل بلد بلتهل ر لج والب رع والثا ،والةفت  بهل

ردده  بةنددهل شددلة دلدد   ، ث ددتع تث ددت ةددن وال اددت تواسددب ةبت  11ابدد  ةةت تتددع ياددت  لددا وإلتوتع و
ير ددت إالدد   ،اددا وإلتوتع وةةت تتددع  والشددت  وةيسدد   ة خييددا يوالددبةض ورخددت تيعدده بةددض ،   كددلتتةا

ددد ،  ةةهدددلستلسدددتع  عددد  وال ةلةدددفلالدددع ةدددل بلد بلتهدددل إوالفتتدددع وإلسددد ةتع   لدةلت ددد ل ي  ي ت هدددل بلد بلتهدددل يواة 
يبلال ددلالا الددتس هرددلو ةبددتت ال هةهددل ياتو  هددل  ،دددن والسددتل  والغت ددا ي دلدد   رهددل فلالددع  وسدد ثرلرتع   ، و ةيعديت  

  وال دا ةدن واليدة  دلد  والةادد  إرةدل  تتدا  الادتتهل  بلد بدلت  ن ةدل  ايالدده هدي  ادت   اللة سدم ؛ةدن توخلهدل
 .ال و تةياهل لةل بذ  والعهت يواليااا ، لالم ثلالثتعدرهل اا والرهلتع  لهتع  ية ،وةةت تا  ن ت هةهل

دددي  الددد توتع وةةت تتددددع ل ريددددف  اددددا والياتدددلا والة فدددتع ل الهدددذو وال هددددم ادددتةا ةتوكدددا  تدددددم والادددتوت   بة 
ددد إل يوالهعددديم دل هدددل ادددا  ةدددلكن  خدددت  ،ادددا بةدددض وةةدددلكن والفتتدددلا وإلسددد ةتع بلال فدددلال  ةددد  ل اللفلعدددع  بة 
 .ت تتع والةبلشتعياللةيلفع وةة

يوالر دددلرو ةي لدددع والةدددتإل الل فدددلال   ،ل والفدددلال  ن  ي  يددديت وع ةدددلدا الل دددلهتع ددديادددت غدددل  ادددا تل
  .لرغ ا  و يووالبتوعةل ا ة  بةض  ر تةلا والفتتع وإلس ةتع وةكثت  شتت  

والدذ ن  ،والةعلهت ن والةت  يوةاغدلنتدم إال   سب ةبت 11يات تدا والفلعع بلالياتلا والة فتع اب  
يذالددو فدد ن تددلن والةددتي هددي والعددت  وةفةددت  ،بةددت ذالددو والردديوع واليددلبع الر ددلم ةلالبددلن يشددبتع والالدددتع شددتليو

  هدذو وال فددلال  تين  ن  ة لددو  ي ادتو ع  فل لدع يةسدد ابلتع اللةخدلةت واسد تو  عتع الةثدد ،يوةر ةدع والشد يدتع
  .  والياتلا والة فتعوال ا تةتن  ن تفتثهل توخ  والةلالم وإلس ةا ياا اليوالر لرو والةتستع يوالكلتثتع 

  وال دا تاة هدل ادا ةتفلدع ا  رهل  لا  ث دتع  فسدلبلا واللف دعيالة   اةع والتؤتع وةةت تتع  كةن ا
 يي تهم دلد  إال   يتاة هل اا ةتفلع  ختإل  ،يت ةل يرلدع  سةيتع والةعلهت ن وةاغلن ،وال فلال إال   ةل

ن والتيوا  يوةسدبل  واع ةلدتدع يوالستلسدتع تين  ي ةفليالع ال ا تو  ة ، رهم ةعةيدع ةن والةعتة ن والا لع
   .ةن والةر  برا هذو والرية  والخلص  إال   وال ا تاةا هؤا 

غتدددل   ي   سددد ت وع ةدددلدات ستلسدددا ال يدددلدت والةرددد  إالددد     وةةت تتدددعياددت  تا  تؤإل تت وال ةددد 
ي دد ن  ردده دعدداا دددن اهددم والفددتيت وال ليددلع بي  ،والةةلتددلا واس شددهلتتع اددا وةتونددا وال لسددة رتع والةف لددعي 

  .لل  ي عرلرت  يالتس اا   ةرت   ،لل يستلست  ل يوع ةلدت   ن    هم  بةلته والةتتبع ت رت   ة  والذي الم  س ،وإلتهل 
 

  :تصنيع نخبة جديدة :المحدد الثاني
ةبلتتع والشت  وةيس  والكب ت بلالبفي ددن شدتتل  ةفل د ن ةهةدية ن باندلتل والتتةاتوةتدع  الم  ه م

ف ددي تددلن  يدديت وإلتوتع وةةت تتددع  ن يعدديت  ؛ابدد  سدد   والةبددلتتوا وةةت تتددع ،لنيوف ددتوم فاددي  وإلرسدد
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يتلردددا  يددديتو هل  ،هدددؤا  والشدددتتل  ةندددةين ادددا يدددتغع  دددلبة ن  ي ةيدددرة ن ادددا والةةلةددد  وةةت تتدددع
يوخدددت  بردددا  ،بحةتلرتدددع  يدددرت  تتةاتوةتدددع ادددا والةدددتو  بلالندددغ  دلددد  ات تةدددت  بلالتت ل يت دددع واليدددتوةتع

هي والخل تدع وال دا عةلدا والياتدلا والة فدتع ا  هد م ادا ةبدلتتع والشدت   ؛والةت اع وةةت تتع دل والتتةاتوةتع 
بت  ةدل  ةرتده والكلةدع  ،وةيس  والكب ت بلالبفي دن رخبع شت تع الهل اا برل  والتتةاتوةتع اا والةلالم والةت ا

 ،و تدع وةةت تتدعددن وةعهداع وإلتوت دع يوالةخلبت بةت اةةا ، ي يةن هلة  ةس ا  اللفتتع ،ةن ةةلرا راتتع
 .  اا  دل  اتةع والتتةاتوةتع بةةرلهل وإلرسلرا يوالةلالةاوالاليلال  

برددل   الددم   هددم ؛عهددي والةسددتةت دلدد  دادد  وإلتوتع وةةت تتددع اددا ةددت  هددذه والةبددلتت يتددلن والهددلعس وةةرددا 
ةت  تدع  ،تعتدعهل تفلع ةي لع ةدن وال  دلد ا والتوخلتدع يوالخللد بلته دةلتع  ةيت ع تس لام برلؤ بوالتتةاتوةتع 

وال دددا  يددديتا  ن  ،بلالفلالدددع والةتواتدددع عة دددأثت يييددد لا عدددلهاع ال يددد    ،بلال أك دددت دلددد  ة دددلهت والةدددتض
 ،يهدي ةدل ثبدا اشدله ، دلم تتةاتوةدا دبدت والدتدم وةةت تدال بردل  ر غ  ت والر لم والتتت ل يتي سدتةرا  لالرت د

  .  شتتل  ةفل  نيسلر  عت تع دبت وال فلال  ة ن ا والياتلا والة فتع اا والبفي دي ت
 

  :التاريخ والثقافة ةالقتصاد في مواجه :المحدد الثالث
عةل تددع ذوا وت بوالة لتاددع والثلالثددع اددا ةبددلتتع والشددت  وةيسدد  والكب ددت  رهددل عددل ا ياددتةا ييدد لا 

والياتدلا والة فدتع بلد بدلته  هإالتداا والياا والدذي ر دتا  ،ةلب  ستلسات وا يلتي الةشت ا والةلالم والةت تع
 .ال تهل  ل يةيتتعل يثالات  خل ع فنلت   ةرةاع ة 

ياددددت اددددلم والةددددتخ  وةةت تددددا اددددا وال ةلةدددد  ةدددد  والةرةاددددع دلدددد   سددددلس  ن بتوعةل تددددع والستلسددددتع 
هددل إدددلتع  شددت   اددتم ال دد م ةددن خ  ،يواا يددلت تةترهددل  ن  ة ددت  شددت   والةددلالم والةت ددا دلدد   سددس عت ددتع

  . ةاع يثالا هل والستلستع دل   سس  فت ثعوالةر
ةشدلدت اوالدا  فدتو ةدل والديةرا  ادا والةدتو  ادت ت  دلد   ن ادتم يةبدلتر وال فدتت ةل عتإل يالة  

ي ن هردددلو تغبدددع ادددا  ن تتدددين بردددل  والةدددتو  والعت دددت دبدددت رخبدددع يةرتدددع  ،والشدددة  والةتوادددا ندددت والةف لددد ن
يتالددا ر ددلرو وار خلبددلا وةخ ددتع  ن ةة ددم  تددلتوا واردد    والةتواددا التسددا هددا  لددو  ،لةر خبددع تتةاتوةت دد

ي ن ةسدد اب  والةددتو  ةددت هن باددتتع هددذه والرخبددع دلدد  علدد  واسدد ا    ،لرخبددع والةلةلرتددع والةيددرةع  ةت تت ددوال
 .ليوالتتةاتوةتع ةة  

 ،يوالفاتاع  ن  ةلم ةيت اتيع الكا  اديم بحيد فلا ستلسدتع دةتادع ةدن توخد  وال ت دع واليةرتدع
ددد ا هدددل   والعددا  وةكبدددت ةدددن والرخبددعاو لةدددوال ددا  ةن  ؛ دددت يوإليدد   ةدددن توخلهدددلدلدد   ن  ددد م وال غ  لفت ي 

 .والتوخ  اا فل  با ا وةينلة تةل ها دلتهإال   ل اا والر لذوالخلتج س رع  ف ة  
  
 :الشراكة من أجل التقدم والمستقبلإلى  ـ  المبادرة الثانية من الشرق األوسط الكبير 2

لتتع والشددت  دددن ةبدد 2004والكبددتإل اددا شددهت  ير ددي  بددلتتع وال ددا  بر هددل والددتي  والثةددلراوخ ل ددا والة
 ؛ رهدل فتيدا دلد  وال أك دت دلد   هةتدع والشدتوكع ةد  تي  والةرةادع وةيالد  :وةيس  والكب ت ةن ددتع ايوتدل

ا والةع ةدد  هل اددا والفتيةددلا يةر ةددليفددتتا شددتتل  ،ا دريورهددل دلدد  ةددل ت  ددت هددذو والةةردد بدد  ريددا ادد
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، يا  اديم هدا رةادعيبييتع  رم دن تغبع ادا والبفدي ددن شدتتل  ةدن توخد  والةوالةترا يتعل  وةدةل ، 
 .  ياتنهم دل هل ةن خلتعهل ب يرتةهم

 ،ل بدتيت هدذه والةرةادع ادا والةسدلهةع والفندلت ع ادا ةسد تع وإلرسدلرتعتةل  نةرا والةبدلتتع ود توا د
 ن  هرلو نتيتع التدم  سيتع دلتالع يشلةلع الليدتوة والةت دا  -يدل  دتس واليثتاع وةيال -تةل ود بتا 
ردده  فددت وةسددبل  والترتسددتع يتو   ةثددت وإليدد   اددا والةددلالم إالدد     يوندد  تين  ن  شدد ت بشددت ،وإلسددتور لا
 .والةت ا

هدي والةدت  وةاديإل ادا ادا وإلتوتع وةةت تتدع والفلالتدع  ة ةدث   والخدلتعا  ل  ن والةت يبلا يونف  
 تدع يةر ةدلا ي ادتتع وةةدتو  وةيت ال   يسدت ،والةدلالم والةت داةيدت ي  ةةلتالع والنغ  ةن  ع  وال غ  ت ادا

تيت تب ددت اددا  في دد  ةشددلت   وإليدد    ؛يوال تددلتوا يوالرخدد  واليةرتددع والةفلتددعةددترا والةددلالةا والةع ةدد  وال
ةشلت   دلالةتع فاتاتع ال ي   ادا والةدلالم إال   ستلستع  فتةهل فسلبلا  ةرتع  يةن ةشلت   ةت تتع وة

  .والةت ا
الد توتع   دل   ي  توعد  رده ور دل  دتس ةل   ييت والبةض ادا ةيدت  يات دتسا هذه والةبلتتع د

يةدددن خددد   هدددذو  ،د تغبدددع  ةت تتدددع اللر دددلذ اللدددتوخ  دبدددت واد دددتو  بشدددتدتع وةر ةدددع والةيعددديتع وةةت تتدددع
تيدب  وال غ  دت دةلتدع   ف د ،ديد  والةع ةد  يةؤسسدل ه والفتدعإالد   واد تو   سه  والةت و  ةلم  فتتهل

 .سهلع  بتي يتأرهل اتوت توخلا
 

 ألمريكيةا ـ كيف نتعامل مع ثغرات المبادرات اثانيا 
 

دلد  ةدتخ ا وسد تو  عتع  ةرتدع  ثدتا سدب ةبت  11والياتلا والة فتع اا  دال   فتوي ينةا 
ي يددبفا ةةلالعدددع والةشدددت ا وةةرتددع هدددا  فدددت  بددتا والةدددتوخ  والترتسدددتع ادددا  ،وةةت تدددايددرلدع والادددتوت 

ت والةةلتدددلا كدددتووالةبدددلتتوا وةةت تتدددع ادددا  فدددت عيوربهدددل ةرددد     ةددد  والةرةادددع والةت تدددع، يوسددد هتاا وال ةلةددد
  .والكيرتع وةةت تتع عس تو  عتاع ة  وادن ةت و برل  ر م تتةاتوةتع ة يواوإلتهلبتع ةتع  ختإل، 

عةلهدددل  ر دددت اللةدددلالم  ؛  ادددا  ةلةددد  والياتدددلا والة فدددتع ةددد  وإلتهدددل يالةددد  هدددذو  والةدددتخ  والعردددلرا
 ،والةفددت  بهددلتيالا الددوالسددتل  ووإلتهددل  يوال ددلهتع وإلسدد ةتع دددن  يداالددا انددتع ،والةت ددا بلد بددلته ةيددتته

  .ير تا الهل بلد بلتهل ر لج والب رع والثالاتع يوالستلستع اا والةلالم والةت ا
يالدذو وخ ل دا ةبدلتتع  ؛يعل ا والةبلتتوا وةةت تتع ة أثتع اا تث ت ةدن وةفتدلن بفسدلبلا واللف دع

تي  و ال غ دددت وال دددر دددت   ؛عددد  والةسددد اب ن  لدددو وال دددا فةلدددا وسدددم والشدددتوكع ةدددن  والشدددت  وةيسددد  والكب دددت دددد
عدددل ا ة دددأثتع برشددديع وار يدددلت وةةت تدددا  ؛ ادددلةيال يخليدددع ادددا والةدددتو  ،والةفتةدددع بلالةشدددلت   وةةت تتدددع

يوالثلرتدع عدل ا ادا  دادل  واليدةيبلا وال دا بدت ا  يوعده  ،يرعلفهل اا إسالذ ر دلم يدتوم فسد ن ،والسه 
   كثدت اسديع  ةبدلتتع ثلالثدعياتلا والة فتع ةس ةتع  ن  ادتم يةن والةؤتت  ن وال ،والةشتية وةةت تا اا والةتو 

بةدددت خليدددع  ،والةدددتو إالددد   يفددتع  عدددله ةيدددت يبدددلاا والتيالدددع والةت تدددع ادددا فدددل  رعلفهددل ادددا راددد  واسددد اتوت
  .اا إ علت ف  اللانتع وال لسة رتعل ي تن   ،وال شت ةتعار خلبلا ل اا إعتو  ورعلفهل يالي عارت  
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 :و  عتعيهرل بلا ةن والةهم  ن   نةن وال فتو والةيتي دتع رالذ وس ت 
بلد بددلته  ،ي  دددن  يددلدت وإلتهددل رال ددا  ة بددت  ن والددتوخ  هددي اادد  والةسددتفددض تدد  وةاتددلت و - وةيالدد

 ،يالتسدددا ةعدددتت  دددلهتع  خدددص ت دددن  ي ةرةادددع ثالاتدددع بة رهدددل ، دددلهتع الهدددل  بةلتهدددل والستلسدددتع يواع ةلدتدددع
دد ،ي  فةد   بةدلا  يدلدتهل والب رددع والتيالتدع يوالستلسدلا وةةت تتددع والةرفدلاع إلسدتور   ل ةثلةدل سدلدت يوادد   ةلة 

  .يور شلت وال سلت دل  يعيت هذه وال لهتع ،واس بتوت والتوخلا يغتل  والتتةاتوةتع يوالش لاتع
الدن  ؛ين والتوخلتدعرادا والشدوالخدلتعا ل تخ  ل الةتس تان  دل  ود بلت  ره ت تاض هذه والةبلتتوا ن  -عوالثلرت
إرةددل هددا  ؛توا  تتتهددل وإلتوتع وةةت تتددعةرهددل التسددا ةعددتت شددةل؛    ن  يادد  ةثدد  هددذه وال ددتخ اتتسدد ة

يهردل س يدب  ةيوعه هدل  ،يوال أث ت اته ،والتوخ إال   خة   ة لو والتلا وا يلتتع يستلستع يوع ةلدتع اللر لذ
، خليددع ي ن ين والتوخلتددعراله ددل  وال دديةا بددتاض وال ددتخ  اددا والشدديالددتس و ،ايةرةت بةددع ب ةددي ت يواةرددل والدد

و  ةل  يعده تادع والستلسدع والخلتعتدع والةيدت ع، ي دتو واسد تدل  عتع تث ت  هذه وال تخ ا والخلت والة لتاع اا  ن 
  .والة كتت الشةلتوا والستلتع واليةرتع يتأره ةن  ع   ةة   وإلي   والتوخلا اا 

ا  خ ل  دلته  ي ةديوةن ةيدتي   ين والتوخلتعرةن والةهم  أك ت  ن شةلت  تاض وال تخ  اا والش -عوالثلالث
 تغددد   ن تفتدددم وةةت تدددلن  ي اددد   فدددت  ؛اليةرتدددع يوار ةدددل  الهدددذو والبلدددتةدددن وإلفسدددلس بل  فدددت  ترددد هالتتددد

والرندددل  ةدددن  عددد  بردددل  والتتةاتوةتدددع ةعدددتت وة دددتوت الألعردددتع   ن تتدددين   يا  فدددت   ةرددد ،هم ةيدددتي ةردددتي 
الد ،يواد إال   يالكن ال في   هذو والشةلت ،وةةت تتع  ؛والخلتعتدع دتخ ا فدلر  يدت فاتادا ادا ةيوعهدع وال  يو 

عت دتع يذالو بين  والتدع ستلسدتع  ؛ا  بييتع ةخ ل ع دن هذو واله ل  وال يةاو تعةه اا والي ررل  ع   ن رحا
والشةلتوا وال ا  دتاض وال دتخ  والخدلتعا ال بدتت واسد بتوت يخةدل  ةن  بتا   ، سلهم اا  ةي ت  تو  والتوخ 

   . ةة   والتتةاتوةتع
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 تفعيل الداخل لمواجهة تحديات الخارج وضغوطه -اثالثا 
يةدددن ت دددل ه ر لةهدددل  ،داددد  ستلسدددا تسددد ةت   ن تة دددم ةدددن ادددتتو هل والتوخلتدددعالددد  إ ف دددلج ةيدددت 

عتو  إيدد   عددذتي اددا يهددذو الددن  دد م إا بددح ، ةددلم وال فددتتلا والخلتعتددع   سدد ةت   ن  يددةت ف دد ،والستلسددا
  :  ة ا بلال لالابرتع ر لةهل والستلسا 

  :ـ دولة القانون  1
سدد بت  اددا وف ددتوم والادديور ن وال ددا ينددةهل  ؛عإن ةيوعهددع تدد  يدديت وال سددلت يوالعةدديت يورةددتوم والك ددل 

يا تةباهدددل، يوالةةددد  دلددد  إددددلتع واد بدددلت اله بدددع والتيالدددع يوف دددتوم والر دددلم والةدددلم  ،والستلسدددا والةيدددتي والر دددلم 
 ي  ةبدددو بيدددديتع دشدددديورتع فسدددد   ،ابدددد  والةةلالبددددع ب غ  دددت ادددديور ن ا  ةبددددو  يدددد    ،يةبدددلتر والعةهيت ددددع

 وال تي  والخليع الك  فلالع. 
 ،يوددت الريرتدع  ةبدو بيديتع يدلتةعيبا ،دلتدل   دل  والر دلم والستلسدا والةيدتي باتةدعوف العةسأ إن

 ،اددددددا  تض والكرلرددددددع ينددددددةا الكددددددا ا  ةبددددددووالادددددديور ن ةن  ؛ال يدددددد   ةددددددتخ    ت اددددددا فددددددت ذو هددددددل ةدددددد
ي  يوسدد بةلت رردده دلدد   سلسدده  ددم وخ تددلت هددذو والةسدديا  يعددت ةةتددلت ستلسددا  ي ةهرددا يوفددت تةتددن والاددي  إ

 .. يهتذو.يتسي  ورخت  ي رعل  هذو والةتش  ، ي وال تختص الهذو والفا  يتاض ورخت ،ورخت
تةدل  ،يتالبدع تعدل  والدت ن ،يوالتيالدع والةترتدع ،الات  ةلتشا اا ةيت والايور ن واشد توكتع يوالت سدةلالتع

ةيعددديتع ادددا  إل تددد  تخيددد هل والفا تدددع ةددد   تدددلتوا  خدددت تةدددت  ا هدددل  فددداو  الريرتدددع  تغددد  ادددا  دددأع ت  ي ب
والفا تددع وال ددا  ة لددو شددتدتع الريرتددع  هردلو والادديإل ي  ،والفيددي  دلدد  والتخيددع والالريرتددع نيدددلعاع ددد ،ةوالشدلت 
  .الريرتع يةؤثتعوال ا ا  ة لو شتدتع  يهرلو والايإل  ،يغلربع

 والةددددددلالاي بددددددتي  ن عةهيت  رددددددل والةيددددددت ع يددددددلتا بدددددد  ادددددديور ن يا ةةددددددل  ت وا يددددددلتتع الل ددددددت   
غلبددا دلددد  دتددس تث دددت ةددن والدددر م والستلسددتع ادددا بلددتون شدددت  ي  ،دلددد  اةددع والرخبدددع  ي ستلسددتع الل يددة ت

 ددا  فددت  سددبل   ةيتهددل وال ددا با ،تددلن والددت ي ا هددل ل ت دد ؛وةهددل الايور رهددل يايودددتهل يسددةتع فيالرددل ةسددأالع وف ت 
دددد ل ل ة ةتا ددددل دلةلرت ددددوالددددتتةاتوةا يرهندددد هل واا يددددلتتع. الالعةهيت ددددع والةلةلرتددددع وال تتتددددع وال ددددا  رشددددأا ر لة 

يوالعةهيت دددع  ،وإلسددد م والستلسدددا  توخددد  والر دددلم والادددلرمرعفدددا ادددا تةدددو  فددداو    ف ددد  ةددديتا يور  فدددا 
رعفددا بةددت ذالدددو اددا ابددديالهم  ؛تو  وإليددد ف  نووال دددا بددت ا دادد  والثددديتع بلس ريددل   وإلسدد ةتع وإل تورتددع

وت ندددلهل والشدددة   لادددلرين يوالايوددددت وال ددداالتددد  والر دددلة ن  إلدبدددت تفلدددع تدددلن والفتدددم ا هدددل الدددت ،توخددد  والر دددلم
لةلدع ةدن يعديت ةر يةدع ة ك ابادتت ةدل ةثلد ،ل ا   غ دتل ثلب  ديوال ا الم  كن ش ر   ،ين والب تربع إلتوتع شيوالرخ

والعدت  والستلسدا ةدن  فديوت  ادا  في د  يتلردا سدبب ل ، خ لد  فيالهدل والردلسوال دا لا والاتم يوالايور ن يوالستلس
تةا رخب هددل والعت ددتع  ي يهددذو دلدد  دتددس والفلالددع والةيددت ع وال ددا هدد ،ةلاددع فاتاتددع الل اددتمإالدد   والةتشددلن 

 فتةددده  ي ييدددلت والةسددةي  اددا والستلسدددع يواا يددلت يوإلتوتع ا  ،الدددتع  ي اتةددع تةتدددن واخدد    دل هددل
دلتده  اييلتا والةةلتو والشخيتع ها وةسلس والذي بر د ،ةهةل تلن والت ي ا هل نيوب   ي ايودت الريرتع

بددتو  والذةددع بلالةةلالبددع ب ةددت   والتسدد يت شددةلتوا إ الددي تادد  والددبةضف دد   ،ةة ددم يددتودلا والرخبددع والةيددت ع
الغل  الرين والةيوتر والذي تةبو فس  والفلالع    .يو 
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دد ،ر ددلم اددلريرا  ةباددهإالدد    ف ددلج ةيددت تابدد  والةرلاسددع والفددتع  ليستلسددت   لوع ةلدت دد لي ندد  ر لة 
 ثدددم بةدددت ذالدددو ر تدددت ادددا واللدددين  ،دلددد  ندددي  ايوددددت والادددلرين يوالتسددد يت ،يواخدد    والفدددت يوالةبدددلتتوا والفدددتع

يالكدددن واف  دددل  بةبدددلتر ر لةردددل  ا لدددو اندددتع خ اتدددع،؛ شدددت  والر دددلم والستلسددداأخذه توالستلسدددا والدددذي سددد
  .ا راي  إعةلة  والعةهيتي  ع   ن  كين انتع  يواو يةرا دلم ف 

 
  :ـ إصالح القمة حتى يمكن إصالح الوسط والقاع 2

واك  ددل  بلال ةددت   والةا ددت يدددتم  ،ةددن والتسدد يت 77يةددن والةهددم وال أك ددت دلدد  نددتيتع  ةددت   والةددلتع 
تد   ةدت  نتردتس والعةهيت دع يذالو بلالرص دل  نتيتع  ا   عليا ةدتع ور خدل   ،76والذي  م دل  والةلتع 

هددي  ةددت    بددتي بلالرسدبع الرددل  كثددت  هةتددع ي  ، فدا  ي  ددت  الل عت ددت الةددتع ثلالثدع عغ ددت البلدد، سددريوا 6ةرهدل 
بدددلاا توة والفدددت وخ تدددلت تردددتس والعةهيت دددع  ددد م ي يدددب  بةا ندددله  ،76ةدددن وال ةدددت   والدددذي  دددم دلددد  والةدددلتع 

 .والةبلشت ب ن  كثت ةن ةتش 
والب تياتوةدا  والستلسدتع يوالفا تدع، ي د ن عهدلا والتيالدع ترتسوال يد  بد ن يد فتلا والدي بتي  هةتدع 

 ،ادا تد  والةؤسسدلا والةلةدع لن  تن   هيت تؤسل  يغلت خلالت إال   ؛  الالترتس والخلالت   تإلةسأالع ةفيت ع
 تددددددددددددددددددد  يا دددددددددددددددددددتف دددددددددددددددددددي  فدددددددددددددددددددي   ا وإلتوت دددددددددددددددددددع اللتيالدددددددددددددددددددع والةيدددددددددددددددددددت ع؛واله ردددددددددددددددددددليةخ لددددددددددددددددددد  

ا   غ ددت ةهةدل  توكةدا وال اددلت ت ددن اسددلته  ،ادي  والةفلسددبع يادي  والادلرين   ترددتس يدغ ت إالد   ي ر ي ةسد
 عرد  ةد  تبدلتإالد   له والي ت تدع ةديوب ت ةدن والةدي   ن والبسدةل  عرب د سدةي   ةدلم ي رسفو ، ي دتم ت ل  ه

 .الاةع والةت ةتلرع  ي وال يال ن ةن  ع  والف ل  دل روالةس
ييند   ،فاتاتدع الل غ  دت ةدن  ي تاالدع 76  ت د  والةدلتع  77ع يات  يوكد  ةد   علهد   ةدت   والةدلت

دد ،فاتاتددع الل غ  ددت يوال عت ددت و هلرلددع  ةددلم  ي اتيددعا دديت   ار ددس والةادد  والب تياتوةدد ل تةددل  عددتي اددا إتوتع  ةلة 
يتند   ةدلم وةعتدل  والشدلبع ةةدل  ت  ،والعت دتوالترتس ةن  تالةلةع يوالفتيةتع ف ن  خل  والةت توالةؤسسلا و
 ،يواخد    ةد  ةفدتيتي والك دل ع ،ي ت ل  اللفيوت ة  والنة ل  ،إلتال   اتةهم ؛ةن والك ل ع وةاتةتع بتا  

 .وة ألا ةل ل هم ب الت ت وال سلتيةن 
 ،والة تينددع ةت   ن   عددلياه  فددت بفتددم والا دديت يالددتس والايودددت  ةفددتت ا تسدد يتيددب  هرددلو  سددا 

ف دا ا  هدتت  ،  ادا والي ت دع تة ةدت دلد  ةسديغلا ةرخ ندع اللغلتدعيب  والتخي  اا واللةبع   ي وال ة د نيت
 .والستلسا والالرم تض والذي فتته ةعة  والر لم وإلتوتي والسا  والةرخ 
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   :الكامل الغياب شبه :ةالسياسأم زاب ـ األح 3
ةددن  مل ا تةتددن ود بددلتهات ددل يت فا  دد 16ةرهددل  ،لفا  دد 21 دددتت وةفدداو  والستلسددتع اددا ةيددت بلدد  
يفدددا  ابلسددد ثرل   فدداو  والياددت يوال عةددد  يوالرليددتي يوالغددت  ،ي تدددلتوا ستلسددتع فاتاتددع إل اددي  ين ةثلددت وةيدد 

و دلد  والفتدلع والستلسددتع ن بددلاا وةفداو   ةثد  دددلت  حاد ؛  بلالةةدد  والستلسداوالفتيةدع وال دا الددت هل د ادع  اتوبدع
  .يوالر لم والفا ا والةيتي 
وال دا  عةد   ، م وإلةلفدع بلالةت ادع وإلتوت دع د ت والفتلع والفا تع والةيت ع  ن ةي بت ال  يهرل يلت ا

 (الد إ. ،. ةدل ا والبتردلةو ،ددتت وال ديتت ا) سدا ةت هردع بةعةيددع ةدن والةةدل  توالةيوااع دل   ي فدا  ستل
يا اددا اتت دده دلدد  وال ددأث ت بدد ن والعةددله ت دبددت تدديوتت رشددةع  ،وال ددا ا د اددع الهددل بادديع والفددا  اددا والشددلتة

  . ترلةو ستلسا ةةي ي 
ذو  ثبا والفا  دتم اتت ه دلد  وال دأث ت ادا والشدلتة والةيدتي  % ةدن 1دلد   يالدم تفيد  ةدث    ،يو 

ةعددتت شدداو ة تيشددع إالدد   ا   فددي  وةفدداو  والستلسددتع  ف دد هبددت ةددن فلدد ادد  ؛وةيدديوا اددا وار خلبددلا
  .ن ةن والةتوالعي يتايتهل اتو  ت  يةةلتت ،ةاتوا   سة
   :أك ت دل  والرالذ وال لالتع ال  ة   والر لم والفا ابت ةن وال  يهرل ا 
يينددد  تالبدددع الريرتدددع دلددد   ،د   ة ددد  تيت وةفددداو  والفاتاتدددع بيعددديت ةيدددلتت يةرتدددع ةرلسدددبع ال ةي لهدددل 1

  .رشلةهل والةلالا يوإلتوتي، يا   والةت و  ةلم ر لم  ةتتي فاتاا الرم دل  اتتع والةرلاسع يوالفيوت
يود بلت  ن  اة ه ها  فت وةسدبل  والترتسدتع يتو   اةدع والر دلم والفا دا  ،د إي   والفا  واليةرا والفلكم2

يةددن والة ددت ر ن والةفددلا  ن يةددن  ،بةندديتع ةددن والتةدد ن يةددن والتسددلت لاو  والفددا  ةت   دد لةددا ،اددا ةيددت
و ةدن الده د ادع بلالستلسدع، يةدن هدم ةثد  والةدي   ن والفتدية  ن  ر دذين وةيوةدت ي خ ت   ،والةلةلر  ن والل بتوال  ن

 الي تلريو اا ةيلفع فتيةتع.  تةل
 يندددةه الكددد   الددديون والة ددد  والستلسدددا يغ دددت والستلسدددا ادددا ةيدددت هيشدددت  ندددة  والفدددا  ي تهلددد

ييدددلت ةدددن والةهدددم  ،ادددا وار خلبدددلا وةخ دددتع تةدددل و نددد  ،غتدددل  الدل  ددده والفاتاتدددع ادددا والشدددلتة والةيدددتي 
 .يس والتة ن رفي  إل ت ل  فتو فتتع رفي تسلت واليس  ي خيعيت ةتعةتع ستلستع دلت  يا  ال ةي ت والفا  
والةهدم  ن الكدن ةدن  ،الي وخ لتهدل والر دلم  ي فاو  ف  إل بت ةن خلو ايودت اللةرلاسع ب ن اي  يهرل ا

لتسد يت  خدتج والةع ةد  ةدن فلالدع والعةديت يوال يند  اليايوددت  ،دل   تنتع ثيوبدا والر دلم والعةهديتي  رخ لت
  .و ال توي  والسلةععت تع اللةرلاسع اا ةيت  ةه ت   لي ن  اتة  

ةن هددداو  والةةلتندددع تةتدددس هددداو   ؛ عددد   ن  اددديم والفتيةدددع بينددد  ر دددلم ال دددتا  فددداو  والةةلتندددع د 3
يوال دتختص  ع اللةةد  ب لدلتدع ادا والةعدل  والةدلميوةفداو  والترتسدت إل الةعل  الفتتع والاي يذالو ب    و ،والفتيةع

خددديون  ي وإل)يفددد  إشدددتلالتع والعةلددددع والةف ددديتع  ،ع والةةةلدددع تفدددا  واليسددد  يوالكتوةدددعسدددتلتالألفددداو  والس
  .فا  ستلسا شتداتيذالو بتةعهم اا دةلتع وال ةيت والتتةاتوةا يوالستلسا  (؛والةسلة ن

 
     :وات المفتوحةافي عصر السم اإلعالم الموجهـ  4



 11 

 ؛الهل ةرذ اتدلم ثديتع  يال دي إل ةس ي    ترإال   ييلا والتسلالع وإلد ةتع والةيت ع والةترتع يوالةت يبع 
 .يغتل  والفت وةتر  ةن والك ل ع والةهرتع ،ر  عع سي  وإلتوتع يوال سلتاات ورهلتا واليف  والايةتع والث ثع 

يالتع الت هدددل ددددن هدددذو رة  لدددو واليدددف  يةسددديتغدددم وةددد  و والتيالدددع الةةليةدددلا تاتادددع ددددن  يندددل
  .إا  رهل الم   فتو تةل هي فلتي اا ت  والةعلاا ؛وارهتلت

اادت دعداا  ،ةدن وال دتهيت تتعدع غ دت ةسدبياعإالد   اات ييد  ؛ ةل فل  وإلد م والةيتي والةترا
يدعداا ةيدت  ن  ة لدو اردلع يوفدتع بديان  ،ددن  ن  ردلاس اردلع اندلرتع دت تدع يوفدتع اريوا  لت ا يرتدع 8

تغم  ن والةفليت والةيتي  لا  ه والاريوا والةت تع ر  عع سدي  وإلتوتع يورةدتوم والك دل ع ادا  ،والةت تع  ي والعا تع
  .والاريوا والةفلتع

وال ددا رعفددا بددلال يواي ةدد   تلالسددةيتتع ةددث    إل ا ةع ةةددلا دت تددع  خددت والةيددت ع الادد يالةدد  وةاةددع
د إالد   إندلاع ،ادا والشدت  وةيسد  يوالفتدلع ة ةدث    وة ةديت   ليف هل والةفلتع والتت ردع  ن  ادتم يدفلاع يو د ة 

 .تدةهل الارلع دت تع يغ تهل
ةهردا  إل سد ي د ةتع  ي ستلستع يوفدتع ذوا ةاها  دعا ةن  ن  اتم ةبلتتع إ  ع ةل والفلالع والةيت 

 ،بلسددم ادةلردده لتسددةت   ليا  كددين ة فددتث   ،تاتدد ، ي ن  فددلاى دلدد  يارهددل الاددتم والر ددلم والعةهدديتي والةيددتي 
ن يالكدن دلد  وةاد  رتدي  ، بدي تسدلال هل والتت ردع ،لبلاا والاريوا تةل هدا يالدي ةؤا  دع ي واليف  والةفلت  ي با

  .يالي بلال يواي ةةهل إل،رعفرل اا خلو بت   تات  والةس ي 
 ،لو ف يت داللةؤسسلا والة تهيتع تالةتع  سلدت دل  وال ادتم بدلا  ةدت   ةيوا   إل اع  ن يعيت ةس ي يوالفات

يةيدت  ،اةيت بفلعع العلةةع اللةلم يوال كرياليعتل التس الهل د اع بأسلي  إتوتع  ي برل  والعلةةدلا والفلالتدع
تين  عوالدتت يتو  نم ةدي   ن تفةلدين  الادل ةتوكا  بفلي فاتاتع يالتسا ةؤسسلا ب تياتوةتع  إال    ف لج

يوال ددا يددلتا انددلتل  ،اددا يددفلا هل والايةتدع والةرهددلتع ن ةيددت ا بدت  ن  عددت فدد   حادد وي خ ددت   ، ي ةندةين 
  .وال سلت يسي  وإلتوتع يورةتوم والك ل ع بتوخلهل   ي  ت  فتيت ي ييت

 
 ـ  تطوير الجهاز اإلداري 5

اددا فددل  وة لددو ةؤسسددلا    والةشددتية والدديةرا  ن تيددةت  ةددلم وال فددتتلا والخلتعتددع إاتالددن تسدد ة
 والدددديةنإالدددد   الار ةددددل  ؛ل الل سددددلت يسددددي  وإلتوتعيا  كددددين ةتوتا دددد ،يةرتددددع دلدددد  تتعددددع دلالتددددع ةددددن والك ددددل ع

والةدلتي  ، ةلالةدل سدتتين دلردتهبةؤسسل ه ي عها ه  ع  دل  وةاد   ن تندةن اتةدع والةتوالدع يفسدن وإلتوتع
    .ةيت والةؤسسلا والةلالةتع والر لذع ااإال    ا  ةن دلرت وار ةل 

يوالفاتاددع  ن  اةددع ةيددت  كةددن اددا  ن ةؤسسددلا والددتوخ  اددا ةعةلهددل وك  ددا بةيوعهددع  ددتخ ا 
   ن  خدتج تاأفاوبرل والغلربع  تاض وال تخ ا والخلتعتع، يعلةةل ردل والة دتهيتع الدن  سد ة ،والخلتج بلالشةلتوا

ياوتوا والتيالدع  تهلدع الةؤسسدلا ي لكد  وإلتوت دع والةيوالهت ،دل  ةيوعهع وال فتتلا والخلتعتع والتت   لةيت    وتلتت  
 .ل دن وال ةلة  ة  هذه وال تخ اوالةيت ع س ةعا  تن  

ذو اسدةرل والةشدد سرت شد  دلدد  دتددس ةددل  ؛ هت والةهرددا يوالستلسدا والةيددتي بدد ن  تديوتت والددتوخ   ي والخددلتجيو 
 ؛ ادددا  تدددلتت والدددتوخ  هدددلر    و ن هردددلو  دددتهيت   ؛ةدددن والادددتن والةلندددا عسدددلت ادددا ةيدددت ةددديو  والةاددديت والسدددبة
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الةؤتدت  ن رخبددع والددتوخ  واليةرتدع اددا وةت ة رتددلا ندةا  اندد  ي ك ددأ درليدت والرخبددع والثالاتددع يوالستلسددتع ال
 ،يوال دددا الدددم  كدددن بدددتيتهل ةرةاالدددع ددددن والسدددتل  وإلرسدددلرا والةدددلالةا تغدددم رندددلالهل ندددت والةسددد ةةت ،والةيدددت ع

لم تةدت والدتوخ  يدل  دتس والييتع ورن ا ،يررل اا ييتع وف    ةبلشتريتانهل والفاتاا  ال تخله  اا ش
د ،ل بييتع تب تع ةي ةبتة  ي ستلسا ةةي   تغ  اا واب كدلت يوال ةدي تةغت    ل  فدا علذبتدع ييدلت يواة 
 اا ا توا سلباع.  إل رلةتس والخلتج يالتس والتوخ  تةل عت ةغ

  ،ةدددد  والعلةةددددع وةالةلرتددددع يوال ترسددددتع   واال فددددل  بلالعلةةددددع وةةت تتددددعيالةدددد  وإلابددددل  والكب ددددت دلدددد
سددديو  تدددلريو ةدددن وإلسددد ة  ن  ي  ،والةلالةتدددع ةدددن ابددد   بردددل  والرخددد  والةتسددديتع ادددا ةيدددت يةدددتوتس واللغدددلا

   برددل  والةباددع واليسددة رنددل ي  ،ةؤشددت دلدد  وال ددتهيت والددذي  يددل  ةؤسسددلا وال ةلددتم والدديةرا ؛والتسددلت  ن
يوالبةدت ادتت وإلةتدلن ددن والةؤسسدلا والةفلتدع ةسدبل  التسدا ااد  والتيالتدع،  والةيت ع اللةة  اا والةؤسسدلا

د ،ةلتتع يسد ن ادا هدذه والةؤسسدلا  دتوت  خلتدع يوالة ادع بد ن والتؤسدل  يوالةت ل ةن رةد  وإلتوتع والتويالكن  تن 
 ، تةدل  ن وال دأث ت والة يدلدت الةر ةدلا  واليةرتدع بييتع ةخ ل ع دن وإلتوتع والةةليتتع ادا ةة دم ةؤسسدل رل

ةالتردع  ،وإلتوت دع يوالستلسدتعوالةع ة  والةترا يفاي  وإلرسلن والةت بةدع بلالةر يةدع والةلالةتدع بعلرد  ت ل  هدل 
الددي  ف دد ةددن شددأره  ن تةدداا ةددن فل ددل  والخددلتج والدديواة  ن  ؛بفلالددع والعةدديت وال ددا  يددلبا  فاوبرددل واليةرتددع

  .والغلرب ن وت  ةا يتخلا خييةه
يستيب  والبت  ب ةت   والعهلا وإلتوتي يوال ةلتةا الةؤسسل رل واليةرتع دلد  الددتع والةتوالدع يوالك دل ع 

إعدتو  إيد   فاتادا ادا والر دلم والستلسدا والةيدتي،  نددادا  د  دعدا والسدلةع خليع  ،ةسأالع ةفيت ع
ا بدت  بحيد   ةؤسسدل هل والةلةدع يعلةةل هدل ير لةهدل وال ةلتةدا  ،اةل هل دل  وةا   ن  بدت  بحيد   ر سدهل

دد ،يوالانددلرا اللةفلسددبع يوالشدد لاتع، يدرددتهل ستيددب  الهددذو والةع ةدد   ليددلتة   لالريرت دد لي فددلي   ن  ندد  ر لة 
 ؛يستيب  يا هل فت ي وةخ تع دن وإلي   ذي تاالع يواةتدع يةع ةةتدع ،ي  ةل ة  والرخبع والستلستع يو

 والةخ ل ع.    والةع ة  بةؤسسل ه ي اليون ةت هةرهل رعفا اا وال يوي  ة
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بةددض  ؛أالع والتالبددع والتيالتددعدتددس والعددت  والددذي توت  ثرددل  وار خلبددلا وال شددت ةتع وةخ ددتع فددي  ةسدد
والعيوردد  والةغليةددع اددا ةت اددع وال ةلةدد  والتسددةا ةدد  والخددلتج،  يندد  دددتم والاددتتع دلدد  وال ة  ددا بدد ن والددتالة 

   دتوا  ددن  ن وال ةلة  ة   ةع ة  ةترا دلالةادن والستلتع واليةرتع  ةلم  ي نغيذ ستلستع خلتعتع، ي 
ي   ددلهت اددا والددبةض ورخددت  ،والغت تددع ا بدد تهيوعدده اددا بةددض وةفتددلن فتيةددلي  ،اددتم تتةاتوةتددع دلالةتددع

  .ةن  ع  والةلالم والةت ا يانلتله
ي ثددلت تاددض واللعرددع والةلتددل ال ر خلبددلا والترلسددتع اددتوت بةددض ةر ةددلا والةع ةدد  والةددترا والةددلالةا 

،  عدددليا فدددتيت واليدددتوة والستلسدددا ل بددد ن والرخبدددع والستلسدددتعيوسدددة   بلالتالبدددع دلددد  وار خلبدددلا والترلسدددتع عدددتا  
 ،رخبع  فلي   ن  ةر  والةتواب ن والتيال  ن ةدن وك شدل  فاتادع واليواد  والدذي  عدتي دلد  وةتض والن و ب ن

 .بلاف ةل  بخةل  والستلتع واليةرتع
ذو تلن ةن واليوتت  ن  كين    ادا وال ةلةد  ةد  وةعربدا توخد  هردلو بةدض  والفسلسدتلا والتوخلتدعيو 

إا  ن والددتيوا   ،وال شددت ةتع الار خلبددليخليددع اتةددل   ةلددو بةينددية يةرددا ت ،والثالاددع والستلسددتع والةيددت ع
اوالدا ةسدأالع غ دت ةتفد   لة ع والالرةع دل  تاض تالبع ةر ةلا والةع ة  والةترا دل  وار خلبلاتوالستلس

 .سيو  تلرا تالبع ةفلتع  ي تيالتع ،بهل اا وةيسلذ والتسةتع
بلتهل ةهةدع يةرتدع   ةلة  ة  اتتع والتالبع بلد  ،ثالاع ستلستع عت تعإال   ن ةيت  ف لجيواليوا  إ
ددد  ر  ذتدددع يدلددد  الالتالبدددع دلددد   تو  والسدددلةع وال ؛يهدددا عدددا  ةدددن دةلتدددع وال ةددديت والدددتتةاتوةا ،ليالتسدددا و هلة 

عردد  ةدد  إالدد   ليتةتددن  ن تادديم بهددل والانددل  يوالسددلةع وال شددت ةتع عرب دد ،الع  سلسددتعوالةؤسسددلا والةلةددع ةسددأ
 .ةر ةلا والةع ة  والةترا واليةرتع يوالةلالةتع

فددي   بةددض ةر ةددلا والةع ةدد  والةددتراإالدد   ةددن والة ف ددلا وال ددا  يعدده ويتغددم  ن هرددلو تث ددت  
إا  ن وال ليدد  هرددل  ، عددت  هل  ي ةددل تسددةته والددبةض وت بلةهددل بأعرددتع تيالتددع  غ ددت رلبةددع ةددن والب رددع واليةرتددع

 .إرةل اا ةبتةع والانلتل وال ا   برلهل هذه والةر ةلا ؛هي التس اا وال ة  ا ب ن واليةرا يوالةلالةا
يتاددض وال اي ددت  ،ن ةفلت ددع تث ددت ةددن هددذه والةر ةددلا ار هلكددلا فاددي  وإلرسددلناةددن والةؤتددت  

رسدلرا يالدتس  عربدا ؛يوالرنل  ةن  ع  والتتةاتوةتدع درهدل يا  عد  و هدلم والةدتواة ن  ،هدي ةةلد  يةردا يو 
ةن هدددذه والادددتم هدددا ادددتم دلالةتدددع يالتسدددا  بدددأرهم  ر دددذين  عردددته خلتعتدددع هدددتاهل وخ دددتو   وةةدددن والةيدددتي ؛

ةبتةدد هم والتوخلتددع يالددتس إالدد   تعدد الالددع ةددن ةر ةددلا والةع ةدد  والةددترا    ن والةةدد  غ ددت والعددلت تةددل ،غت تدع
 .هلرالةبتةع والانلتل وال ا   بري 

يواد دتو   ،والشد لاتع والدذي   ةلبده والةةد  والدتتةاتوةاي  بةبدت  يوالفاتاع  ن ابي  والتالبع تةرا والاب
يالكدن  ،والتالبدع واليةرتدع يوالتيالتدع ال دا ابلدا بةبدت و ،بحةتلرتع والياية اا والخةأ تتد  والةع ةةدلا والتتةاتوةتدع

 .هلر س والياا وة  و والشعلدع الةيوعه هل ا إلخ لراا 
خةددل  عت ددت الل ةلةدد  ةدد  ةر ةددلا والةع ةدد  والةددترا واليةرتددع إالدد    ف ددلجةددن والةؤتددت  ن ةيددت 

رفدن ادا والدتوخ   ةن وةسلس هي  ن رف دتم ؛  عليا اته ةسأالع وا هلم والنةرا بلال بةتع اللخلتج ،يوالتيالتع
ردؤثت اتدده  ،  لددد  بيديتع راتتددع ةد  والخددلتجرف دد  رسد ةت   ن  ،ادتم والتتةاتوةتددع يوالشد لاتع يفاددي  وإلرسدلن

     .و دن والشةلتوا وال ا  بتت والعةيت يواس بتوتير أثت به بة ت  
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غ د ال هل والخلتعتع ،  فلي  ةن خ الهل  ن  يي تؤتع اتت ع يستلستع عت تعإال   ج ةيت ف ل
يبييتع  ةترهل ةن والختيج ةن  ست  ،  ت  الهل اتتع  كبت دل  والفتتع يوال أث ت والخلتعا ،بييتع عت تع

تاض ةث  ي  ،والابي  وال لالرا اللريلر  والالتةع ةن والخلتج في   يعهل هل واا يلتتع يستلس هل والخلتعتع
  .هذه والريلر  اتةل   ةلو بةل  والتتةاتوةتع يوف توم فاي  وإلرسلن اا ة لتاع يلتخع

   ن  سلدت اا  شت    لو والتؤتع: يتةتن  فت ت ةعةيدع ةن والةرليت تةترهل
 ن  كددين إالدد   إرةددل هددا إتوتع ي ت تددع بلالاةةددع  اددت  ؛ردده ا  يعددت الددت هل إتوتع ستلسددتع ت  اةددع ةيدد - يا  

بددت  ن تتددين هردلو عسددم ستلسددا وخدت بددلال يواي ةدد  العردع والستلسددلا اددا  يهردل ا ،اةدد  الألفددتوي ةعدتت تت
والدذي يدةم الدده والةلةد  التتدين اتده هدي وال ددد  والستلسدا واليف دت يوالةدر م ادا ةالبدد  تيت  ،والفدا  والديةرا

 وةعهاع وةةرتع يوإلتوت ع.
لردددلا يةؤسسدددلا  تت إل ت رددديفدددلن واليادددا  ن  ، كثدددت ةدددن داددد  يعسدددم ستلسددداإالددد   ةيدددت  ف دددلجا
ةعةيددددع العردددع ي  عدددليا  ، دددؤثت ادددا والسدددلفع والةلالةتدددعي  ،و ادددا والفتدددلع والةلةدددعستلسدددتع  ةدددلتس تيت   لي فاوب ددد
دلدد   ةدديت والددب ت  ل ثاددت   ا يددلت يعيتهددل ت ددد  يف ددت اددا والسددلفع والستلسددع تةثدد  دبر دد ددوال ،لاوالستلسدد

  .يورة اهل والتتةاتوةا
تتددين والددتالة دردده  ؛اددا والسدد  رتلاةددث  ل تةددل فددتي ستلسددت  ل غ ةيددت ةشددتيد  ي بددت ةددن  ن  يدد ا – لثلرت دد
و ةدن والةيدلال  اتةدل  يدبفا والتتةاتوةتدع عدا    ،يالي بتتعع ةل اللتالة دن والةيلال  والةيدت ع والةلتدل لةتوتا  

الدده رادددع  ،تتةاتوةدداعرددي ا شددتية دت ددا ةن دلدد  ةيددت  ن   فددتو ياددو وإلتةددلن بحادد ،والكيرتددع وةةت تتددع
   والةلالم والثلالي. إرسلرتع ةر  فع دل  تي 

رهدل  والاةتةددع والت ،يخليدع  تتتددل يو  دتون ، ةة دو وال  لددد  والةيدتي ةد  تي  والعدديوت -لثلالث د بليةلسدتع بدد ن  يو 
ةد   أك دت ةيدت والدتورم  ،يوالةسدلهةع ادا رداة ا  د  وال دتهيت ادا والة ادلا وةةت تتدع وإل تورتدع ،ةيت يو  تون

  .ا غ ت سلةتع اللةرشآا والرييتع وإل تورتعيتاض  ي وس ختوةل ،دل  تاض  ي دة  دستتي نت إ تون
دد اغلبددا بيدديتع تلةلددع دددن  ؛لدعدداا ةيددت ر  عددع سددي   ينددلدهل والتوخلتددع  ن  كددين ةددؤثتع خلتعت دد -لتوبة 

و عسديت  ت ةدن والةهدم  ن   د   ةيدت  ييدل، ل اللتيت ياللتؤتع وةةت تتدعي تو تيتهل اا السة ن ةتوتا   ،والةتو 
بدلال يواي ةد  تيتهدل ادا ةسد تع  ،والستلسدتع وال لسدة رتع إل ل ةد  وال يدلر  يوالادي و  ةرت ديالتس اا  فديوت   ، ستلستع
ستلسددتع ةدد  ع يهرددل تةترهددل  ن   دد   ارددل ،ن يالددتس اادد  اددلتع وةعهدداع وال لسددة رتعي ستلسدد  لتادديم بهدد ،وال سدديتع

 .ةن والةؤ ت ن يوالةةلتن ن الل سيتع  والعبهع والشةبتع يفةلس ية  ةثا  ن يستلس  ن السة ر  ن
ددددلددد   عددد  ي  ةددد  وال تدددلتوا والةتواتدددع دلددد   تندددتع وار ةدددل    خدددتإل  و ن   ددد   عسددديت  ل ةيدددت  تن 

 .الةشتية دت ا تتةاتوةا غ ت ةلر ا
ةددن شددأره  ن  ،التؤتددع وةةت تتددع اددا السددة ن يوالةددتو بليوالفاتاددع  ن هددذو واال يددل  واسدد تو  عا والةيددتي 

ورهددل اللةهددلم والةةليبددع ةرهددل ي عةدد  وسدد هتو  ةيددت بةدت  ت ، خيدم ةددن والتيدد ت والةيددتي اددا هدذه والبلددتون
 ؛ةةتيةدع هغيذ وةةت تتدع والة تيندع دل هدل شدبي عةد  ادتت هل دلد  ةاليةدع والند ،و سده   اا السة ن  ةدت  
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دةرهل الم  خلدو تيد ت   ا تتدين بلالندتيتع  ،تةدل اةلدا إ دتون ةدث  ادا والةدتو  ل بهدل ادا  لدو وةةدلكنو خلي 
    .س تو  عتع وةةت تتعل ال ةةلتت  
دد ا تددتع والةي دد   ،الكددا تنددم رخبددع فت ثددع يةتت ددع ؛بددت  والةةدد  ب ةددي ت والعهددلا وإلتوتي والةيددتي  -ل خلةس 

اةي د   ،ةيدت دنغلربع  ؛يوالذي تة بت ةن  ان  تيوتت وةةع وال ترستع ،والةلم والةيعيتع اا اترسل ةث   
 .الل ش  يوالتشيع يوالتي  ن لةتوتا  ةل تتين  والفتيةع دلتع

خ ددلت ياددو     ،إتوتع فت ثددع اددا بةددض والةعددلاا والةلةتددع يوالددياوتواييددلت ةددن والةهددم والفددتص دلدد   كددي ن 
  .ي كين بةثلبع والرةيذج البلاا  عهاع والتيالع ،ل بييتع تواتعل يستلست  ي ةت ةهرت   ،ةةل  ت والك ل ع

د لي كرياليعت د لدلةت   لنتيتع  ن  ة لو ةيت ةشتيد   -لسلتس   وال دا  ،خدلتج وال تت بدع وإلتوت دع والسدلرتع لةةيف 
ياددا ر ددس والياددا  ددرع    ،ا بددتي ة لتاددع  ن ت شدد  ةشددتية  فةددت اي دد  وال ةلتةددا ؛ ي ةةددي  دلةددا ا لددا

تةددل  ددم إرشددل   ،يال ن والسددلبا نرع إلتنددل  بةددض تعددل  وةدةددل  يوالةسددوالر ددلم اددا إرشددل  علةةددلا خليدد
لسدتع تةدل الدم  فدتص والاتدلتع والست ،عربتدع تين  ي ايوددت  ي ةةدل  ت دلةتدع يوندفعوةعلةةلا والةت ت ةن وال

ي كددين  ،ةددلا والةيدت عةدلد  إالةددع علةةدع يةرتددع ي كرياليعتدع عت ددتع  دتوت بيدديتع ةخ ل دع دددن بدلاا والعل
ا  ة ةدددت دلددد  والثدددتو  والةدددلتي  ي  ،عت دددتع ع سدددلدت دلددد  ادددتا رخبددد ،رددديوع الرهندددع دلةتدددع يستلسدددتع فاتاتدددع

 والةفسي تع يواليوسةع. 
ل تةدددل  ن  ،والستلسدداوالر ددلم  ددتهيت  تو  ةتوت ل  وسدد ب   فدددت  سددسدد تو  عتع دددتم والةفلسددبعوسدد      -سددلبة 

يةر ةددلا والةع ةدد  والةددترا اددا وةفدداو  يغتددل  تيت  تيورددت يددر   والاددتوت، غتددل  والكددلتت والستلسددا دددن
 . ة  وةتو  والةلم اا والب تدل  ةع ثت بييتع سلبتع  ؛وخ تلت والرخ  والفلكةع


