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 اللقاء الخامس لملتقى الحضارة: مالمح التغيير في مصر خالل العامين الماضيين
  

عةةةاإلريةام؛ةةةا اري رةةةاريةع رةةةا ريري،متابعةةةسرية ةةةقىرية ترةةة رياريعةةةمة ىرياةعةةةهرية مةةةسريالااعةةةسرييريهةةة رياةعت ا ةةة ريمعةةة ريا   ةةةق 
ع بنةا ريةعة بريبةاا ريةة ترة رياة ةريةععةا ريةخلامسرية تر ريةحلضاإلىريحتتري نوة ري"مالمحريةعت  ةقرياريمرةم"ورياكعة رياريةمةت؛ها ري

اريرياهمِّ ،ريباً ةريأبعمهباريإع  ريمتهث سريةنط قريعتناا ريداةئمرياةاتها ريكع ريةعباحثريةان ا مثريحو ري"م ئوع سريةعباحثريةان ا "ري
ا،ريةعةةو. ورييءةةا لريةع رةةا ةلريةعثالضةةسريةةايةة سريعت ةة؛  ريلااعةةسريع ريةة ريةاتهةةهريةةرةةمبريمةة ريمةةاةئ ري ت  ةةساريةعترةةادً ،ريإيتائ ًةة

ريموة ري   ريم توىريةعنظميسرياةع ؛مريةامالميريااري   ريم توىريةعتطب قوري–م امً اري
مةاري ري نااعة رياريةع رةا ةلرية إلبعةسريةةاية س،ريزع ل ة ريريامجةا  را رينظةمىريل  ةسريمةام سرياريلااعةسريا ةريةع را ريعاأييتري

اإلجي،ري رةامرياريعنةاريامةتاكريةععالعةةالريينيريةعةاةئ يرياةخلةئةال ريةع ة ىريةةايةة سري  ة ريةة ةتوريري  ة ريااة ريمالمةحريةعت  ةقرياريمرةم
ريةعااع سرية متاكىريةعالتوإلىريانديسريمرط  و

اةعةةبريبةةاالريل هتريةةاريزعتلل ةةاري  ةة رياه ةةسرية هةةهريبةةنيريةعةةو يرياةع ةةعيريارينظةةمانريإ ريةاتهةةهريةةرةةمباريي ةة سريمةة ري
ريةعتحمكريحنوريةعت  قوةع؛اارييري ريةاتههريةةرمبريااريةعت ؛قرياري   ق رياإصالح رييح باريب ريم ريةةري ريةع عيرياةععه رياري

ا بااريةع ا   سريم ريةعااةئمرية ص مرياااهلاريةع ةل،ريام ريمثريأتيترياه سري  ا  ريا ضةا ريةة ترة ريام ةاإللتري ريةاياب ةسري
ريبتراميريمر حالريعتطويمريادة ريةة تر و

نوجةاريعنةاىريريةةنةا ريةععةا ،ريإأرياننةاريأبةاريا عتامةسريريمثري نط قريإ ريةعااةئمرية امةه،ريامنريةاريدةئةمىريةعةو. ورييبةاعم  ريمة 
ريثريم ريئالهلاريض مىريع ت  قواِّريحنري

م رياناريأتيترياه سريةعنظمرياريمالمحريةعت  قرياريجمتهعنا،ريب ريااريإم؛ان الريةعت  قريةع برينميا ريان ع رياحاةض وري
ريا ه سرية مم،ريا عادريةآلإلة ريحوع ،ريحوعت ريدوريانديسريإ ري  اؤ ري.محت ري   ريةحلضوإلرياباة ريآإلةئري ريي  و

 ضوإلرياآإلةؤا ري  ريةعت  قريحو ري اىريلااإل:ريادإلةلريماةئاللريةحل
 *مظاهر التغيري:

ة ئةةقىري ةةاىريمظةاامريامالمةةحريععه  ةةسريةعت  ةةقريبعضةةرياريإيةةا رياةآلئةةمريمةة  ،ريمةرياريةاتهةةهريةةرةةمبريئةةال ريةع ةة ىري
ري   ريم توىريةعااعسوظا ريةحلال ،ريااريةاتههري)ةةوة.نني(،ريااريةععالعسريب نريها،ريااريحىتريموة ري   ريم توىريةعن

ري ريةةالمح:م ريا 
ااريمةةب ري–ريس ةةالريةةنظهةةااجةةودريحاعةةسريمةة ريةحلةةمةكريةع  امةةيريدةئةة ريةاتهةةهريةةرةةمبريمةةوة ري  ةة ريم ةةتوىرية هري-

 ترةةامالرياريةعتظةةاامةلرياةايةةمةزلرياةأري رياةةةةوني نيووو(رياةع ةةع اريمتهةةثاًلريااري  ةة ريةة ةةتوىريةع ئةةوبري)ةععهةةاري-ةةنظهةةس
ريةخلاصسريزع ئالريةةخت  سوةععامس،ريععمضريةةطاعبري

رياعةاريجةا ريماحسريع حملةسرياةعتعبةقرياةع عة وري-أبداةهتاريةةخت  س–ن نتريةحلمةكريايًضاريم ريمب؛سريةاةخت ريا ةريريلها
ريابمي وري6   ريكع رياريإيمةبريريمنوكجري"إممة ري باريةع تاح"ريمثاًأري
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ريني،ريب ريةخت ااريةعنظا ريايًضاريماحسرياادةىريعمدب ريةةوة.نن نتري   ريلوهناريماحسريع  ع ريم ريعِّرياملري رترمريمب؛سريةا
  يرياناكريمرفريا ريةعتخةع ض وريام ريمثرييبااريان ريحىترياريإ.اإلريةع ع رياريإ.اإلريآع ا  ريةعتر  ايسريم ريعههري بريمعاإليسرييا

ري   رياإلضريةعوةعهوريم ريكع ريةةوجودري-ن بً ا–اإ ريلا ريا   ريري،ع ت  قرييتائ ريي  ريةعنظا ريع حملسريامرف
ريحيادااريةعنظا وعأليمةد،ريايقريحاادرياا.مريريهنوحس"اريا ةريةا.اإل،رييبااريا رياناكريعاإلريم ريحميسريةعت  قري"ةة

بنيريةعنظا رياةةوة.ننيوريح ثريري-اريبعضريةحلاأل–حاعسريم ريةععنفريةةتباد ريري-ايًضا–مرياريةاتههريةةرمبريري-
ياريبعضريةعمموزريةةهث سريع نظا ريري-اإ ريملريي؛ ريمماضالرًي–ةععنفرياةعرههرية مينريياا ريبعنفريمراب ريري-اح اانري–يوةج رية يمةدري

ريارينظما و–
بتضةةا  ريةعطبرةةسريةةتومةةطسريريس، ةةحنةةوريةعطبرريةرةةمبريبةةااريي ةةرياريمةةمىريائةةمىريحتةةوًأريلهةةارييةةمىريةعةةبعضريا ريةاتهةةهريةريري-

،ريام ام اا،رياائالع اارياع ه اةاورياحةىتريدين اة ا،رييرينةاكريحاعةسريمة ريةعتطةم ريحنةورياحةاري.ةمارينرة ضريدةئة ريةاتهةهري  ة ريريةعتراد ا
ريلايسريةة تو لو

مةة ريةعتنةةاعضريب نريهةةاورياحةةاهارييتهثةة ريارينيريةةوإلريعةةاإلريمةة ريريااريا ريانةةاكرينةةو ئةةمة ريع ت  ةةق،رييبةةانةةاكريمظريةةمة ريآري-
 يريةمتاللريةاريإلؤيةسريحضةاإليسريإأرياهنةاريب ريةععامسريبرضا رية مس،رياةآلئمرييبااريارياجودريبعضرية ريالريةعةبري ةامريةأاتها ريم ريعِّري

ريأري  تط هريةحل اظري   ريمالمحرياويترياريةةهث سريعت  ريةعمؤيسريا   ريإلامرياريةع  سو
توىريةعااعس،ريي باارياريةع  ىرية ئقىري مةجهريم حوظرياريةعااإلريةاع  هةيريةرةمرياريموةجريةسري قاةارياماري   ريم ري-

ريم ريدا ريةةنطرسو
 * آليات التغيري:

ري.محريةة اإللو ريبعضريةآلع الريةةريهسرياحاةثريةعت  قريمث :
ري رياإصالح وقرياإليض ،ريلباةيسريامام سريعت  رييماإلىريةأ  ة ريبوجودريةخلطلري-
عإلصةالحرياةعت  ةق،ريمةوة ري  ة ريم ةتوىريةاتهةهريااريةة م ةالريريزع ةلريامنريا،رييالريمي؛ة ريةع ةعيريبا ريةعت  قري-

ريةاتههوميث رية يمةدرياماسريانوةىريااريةعنظا ،ريعب ريإصالحرية يمةدريكاةهت وريح ثري
امة ريمثري بةاارياه ةسريداإلريم م ةالريرياه سريةعت  ةقري  ة ريةة ةتوىريةاتهعةي،رياعة سرييرةمري  ة ريم ةتوىريةعنظةا وري-

 إحاةثريةعت  قوههريةةاينرياة هع الرية ا  سرياريتةا
 * متطلبات/ لوازم التغيري:

رياع؛يرييتحرقريةعت  ق،ريأباريع ريم ري وةيمريبعضريةععناصم:
ريةع مصس،ريةعم بس،ريةعراإلىو رياريا:رييباةيسرييم بمريةعت  قريبثالض سريأزمسري تهث ريايالري-
رياةع عيو الزًماريبنيريةعو يريري-لهاريمبقريةعرو –لهارييتط بريةعت  قريريري-

 اائقًة،رياع سريآئمًة،ريي ت   ريةعت  قريحتاياريئميطسرياةيحسريععناصم رياام  و
 * حتدايت التغيري:

قريم ةاإل ،ريعاري ع ةريياع عيرياحاةثري   قريااريحىتريجممدريةعت ؛قريي  رييوةج ريةععاياريم ريةعتحا لرياةة ال ريةعب
ريم ري   ريةعتحا ل:

  وريي ربحريةعتعودريدةيًعاريع ته  ريأبايا ريااحوة رياري عود ريةاتههريااعِّريإليضريةعت  قريع؛ون ريميث ريايًعاريجايًاةريخيت فري ه -
رياإليضري   قااوريئسئا.
رياعاريي؛و ري ض  هريةع مصريا ا ريح  ريةمت الهلارياحاريةة ؛اللريةعبري وةج ري ه  سريةعت  قو -
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 موعهريز   ةإلوريععا ريةعت  ق،ريم ريزبريا ريةة  وبايًضاريعاريي؛و ريحا ريةعضعفرياةهلوة ريدةيًعاريري-
 جتارب عملية حنو التغيري:* 

ةأاتهةةةا ريزع ةةةعيريبعةةةاريةعةةةو ي،ريامةةة ريمثريلةةةا ريمةةة ريةةريةةة ريةع ل ةةة ري  ةةة ريبعةةةضريري-مةةةبقريةعرةةةو لهةةةاري–مةةة ريةةريةةة ري
ريةعتءاإلبريةعوةعع سريحملااعسريةعت  قو

ةحملالةاىري ا ريمةمىريرياة س،رياايًضاريإدئةا ريضرايةسريمنةاكججتمبسريدةإلريةايتا ريةةرميسرياريإ اةدريم ما ريدةإلريةايتا ريةععري-
ري عيريحنوريةعت  قوع ريم م الريةعتع   ريةعاين س،ريمباريميث ريلااعسريإياب سريا

انةةةاكريايًضةةةةاريئةةةةيىريبعةةةةضرية هع ةةةالرية ا  ةةةةسرياريلااعةةةةسريإحةةةةاةثرينةةةةو ريمةةة ريةاصةةةةالحرياةعت  ةةةةقريمةةةة ريمنط ةةةةقريري-
ريحضاإلب،ريمنرياري   ريمب  ريةةثا ريلااعسريايهرياص ا سريمنااجريحضاإليسريع  ب سو

توإلىريانديسريحتايارياإلم ريئميطسريع هاةئالل،ريمثريحتاياريبعضريماةئ ريا ربريماةئاللريةحلضوإل،ريحااعتريةعال
ريةحلملسريع ت  قو

ريدةإللريحوهلاريماةئاللريةحلضوإل،ريمتث تريا:ريأربعة عناصر رئيسيةيحادلري
ريمنم/رينو ريةعت  ق،ريا ريةةط وبري   قري اإلييريا ري   قريج إلب؟ -1
ا ريرييف مصةرللتغيةري اةحةاىريريهناك رؤيةةا ريةعبريننط قريمنرياريحنوريةعت  ق،ريةعمؤيسري -2
 إلؤىريمتعادى؟
 آع الريةعت  قو -3
 م توىريةعت  قري)ايمةد،ريمجا ال،ريعوى،ووو(،ريااه سري  ب  رية ريودريةةخت  سو -4

   ريةحلملسري   ريةة توىريةةاينرياةع ع ريدا ريري-اريمعظهريا–الا ريم ريةةالحظريا ريماةئاللريةحلضوإلريإلل لري
  ةاؤألريحةو ريمةائ ريةعت  ةقرياة رياةوريمة ريا  ة ريا ريمة ريةاماإلىريإ ريةة توىريةع  اميريةعممسةي،ريامة ريمثرييةه رياة ةرييطةمحري

ام  ؟رياا ريمي؛ ريا ريحياثري   قريماينريامع ري)م ريام  (ريدا ريةعت  قريم ريا   وريا ريا ريةعت  قريةع ع ريم ظ ريلااًدةري
ري.اةاريني ريةعنظا ريةع  اميريدا ري   ق؟

اإلجرياأتضةق رياريةعةاةئ ،ريلهاريعوحظريا ريمعظ ريةةاةئاللريإلل لري   ريةعت  ةقريمة ريةعةاةئ ،رياريجتااة ريعةااإلريةخلة
رياريني ريةعتاةئ ريةع اياريبنيريةعاةئ رياةخلاإلجرياةعتلضقريةةتباد ريب نريهاو

رياإلةمسريةعت  قوعريمدخلنيام ريمث،ريمي؛ ريحتاياري
 مدخل اخلارجي:  (1)

ح ةةثرياصةةبحريةعت  ةةقريم ماًيةةاري   نةةاريمةة ريةخلةةاإلجريمنةة ري ةةاىريعةةما ،ريبةة رياصةةبحريةخلةةاإلجريي ةةمضري   نةةارياجنةةاىري
  ريكع رييبرياأريي دبريبناريإ رية هود،ريإد ا ريع ح اظري   رية صو رياةعر  وةعت  قريامالل وريإأريا

 املدخل احلضاري: (2)
 ا ريةع ر ريبنيري ا ريةع ر ريبنيريةعاةئ رياةخلاإلج،ريرياينط قريم ريإلؤيسرياممجع سريحضاإليسريمام س،ري رو ري   

ريحل ي(رياةعر هيوبنيريةةادبري)ةرياارياةعايينريم ريجريس،ري ا ريةع ر ةعثراريةع  اميرياةأعترادبرياةعع ؛مبريم ريجريسري


