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  المقدمة

بالمقارنة مع سنوات ما قبل الثورة. شهدت السنوات األربع العاصفة في مصر تراجعا كبيرا في االقتصاد 

%13% إلى زيادة نسبة البطالة التي تجاوزت 2وقد أدى تراجع النمو االقتصادي بنسبة 
1

. ولكي تستطيع 

. من دول الخليج ، وبخاصةالصعبة كان ال بد لمصر أن تنشد العون من دول الجوار تجاوز هذه األوقات

بيد أن معظم الدعم كان على شكل مساعدات وليس على شكل استثمارات خالل فترة تولي الرئيس محمد 

 .213حزيران / يونيو  30مرسي دفة الحكم. وقد تعاظم هذا الدعم بعد 

                                                           
 2014 المصري المركزي للبنك الرسمي الموقع 1

يشكل المؤتمر االقتصادي المزمع عقده فرصة صالحة للحكومة المصرية لكي تَعِرض 

لنمو جهودها في عملية اإلصالحات االقتصادية وخارطة الطريق الخاصة بها ل

جاذبة للمستثمرين االقتصادي، ولتشرح أيضا مشاريعها المستقبلية التي يمكن أن تكون 

المحتملين. لقد كان الدعم الخليجي لمصر شديد األهمية، وكان ثّمة نقلة عالية من مرحلة 

المبنية على المؤتمر  التوقعات ، رغم أناالستثمارات جذب تقديم المساعدات إلى مرحلة

 مليار دوالر.  20-15انخفضت إلى حوالي قبل قد مال

االستثمارات الخليجية في مصر سوف يعتمد بشكل رئيس على  إن حجمومن نافل القول 

ل ممثل االنخفاض في أسعار النفط والحرب على داعش ومجالكبرى جملة من العوامل 

لى مقدرة الحكومة المصرية على تحقيق األمن إالجيوسياسي في المنطقة، إضافة  الوضع

المنطقي افتراض أن الدعم الخليجي لمصر  واالستقرار في البالد. ومع ذلك، سيكون من

األوقات العاصفة. وإذا أخذنا بعين االعتبار طبيعة المستثمرين سيكون الملجأ األخير في 

قع أنهم سوف يركزون أكثر ما يركزون على قطاع والخليجيين وتاريخهم، فإن من المت

يكون لتركيزهم على ؛ بينما لن الطاقة، وهو أمر سيكون جيدا جدا لالقتصاد المصري

ك. وهذا األمر يحتاج في الحقيقة ثر في تحريك النمو االقتصادي هنااألكبير قطاع البناء 

 لى تفكير أكثر من قبل الحكومة المصرية لوضع سياسة أفضل للنمو االقتصادي.إ
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مع االزدياد المضطرد للعجز في الموازنة المصرية وفي حساباتها الجارية، أن تلجأ مصر  ،مفهومومن ال

ات الخارجية لتدعم عملتها ولتخفيف الضغط عن االستدانة الداخلية. وقد بدأ الدعم السخي المساعدإلى 

حزيران / يونيو على شكل مساعدات ولكن كان المتوقع بعد ذلك أن يتحول الدعم ليأخذ شكل  30بعيد 

ق مثل سيكون جديرا أن ننظر إلى آفا. ومع مؤتمر مصر االقتصادي المزمع عقده خالل أيام، استثمارات

 هذا الدعم وإلى تأثيره على االقتصاد المصري.

 رلمص الخليجي الدعم تطور

 الخليج دول تقدمها كبيرة هبات عن يناير/  الثاني كانون 25 ثورة قبل نسمع أن المألوف من يكن لم

 بضعة بشطب الحرب في دورها على مصر كوفئت عندما الخليج، حرب مرحلة باستثناء لمصر،

 مصر بنك في كوديعة إيداعها تم   دوالر مليارات 5 إلى إضافة ديونها من الدوالرات من مليارات

 إلى تحويالتهم كانت ولطالما الخليج، في يعملون يزالون ال المصريين من ماليين بضعة أن بيد. المركزي

 في بلغت التحويالت هذه أن علمنا ما إذا خاصة المصري، االقتصاد دفة توجيه في حاسما عامال مصر

دوالر مليار 18.45 فقط الفائت العام
2
 مصر في الخليج تثماراتاس تكن لم السائد، االعتقاد عكس وعلى.  

 السابق العقد في مصر إلى وصلت التي( FDI) المباشرة األجنبية االستثمارات مجمل من% 15 عن تزيد

 .دوالر مليارات 10 من أقل مشكلة للثورة،

 األعلى المجلس استالم فمنذ. الثورة منذ تغيرت الخليج ودول مصر بين نسبيا المتوازنة العالقة ولكن

 البنك احتياطي إجمالي من االستفادة إلى سارع ،2011 فبراير/شباط في األمور مقاليد حةالمسل للقوات

 ال وكان بالتآكل االحتياطي بدأ الشهر تلو الشهر مرور مع ولكن. دوالر مليار 35 وقتها البالغ المركزي

للمعالجة قابال يزال ال كان الوضع أن رغم الدعم، على الحصول إلى الحكومة تسعى أن بد
3
 كل وقدمت.  

 كانت وإن مباشرة، مساعدات المسلحة للقوات األعلى المجلس حكم فترة خالل وقطر السعودية من

 . محدودة

 حرج وضع في االقتصاد كان ،2012 يونيو/حزيران في منصبه مرسي محمد الرئيس استلم وعندما

 الموازنة في العجز كبير بشكل وارتفع دوالر، مليار 15 نحو إلى النقدي االحتياطي انحدر فقد للغاية،

المحلية السوق من فقط بتمويله
4
 تطبيق صعوبة بسبب وخاصة صعبا، الخارجي الدعم عن البحث وكان.  

 الجديد النظام حلفاء مع الثنائية العالقات إلى مصر لجأت أن فكان الدولي، لنقدا صندوق شروط

 منخفضة بفوائد وقروض هبات شكل على دوالر مليار 12 وليبيا وتركيا قطر وقدمت. المباشرين

 .نفطية ومشتقات

 في يسهم لم ذلك مع ولكنه. االنهيار من المصري االقتصاد حماية على وساعد سخيا الدعم هذا كان لقد

 الجنيه وكان. الفائت العام خالل فقط 2.1% بنسبة نما االقتصاد أن حيث مغزى ذي اقتصادي نمو تحقيق

 الغالب الوجه وكان. الصعبة السنة تلك خالل% 10 نحو قيمته وانخفضت هائل ضغط تحت المصري

 .إصالحية مبادرات أي تشترط ولم صرفة سياسية مساعدات أنها المساعدات لتلك

 ترك ما والعنف االستقرار بعدم اتسمت مصر في أخرى انتقالية فترة يونيو/  حزيران 30 بعد وجاءت

 من جاء الذي اإلضافي السريع الدعم لوال االنهيار إلى به يودي أن كاد االقتصاد، على كبيرا سلبيا اثرا

                                                           
 2012 الدولي، البنك في التحويالت قوائم 2
 2014 السنوي التقرير: المالية وزارة 3
 حكم فترة في المصري اقتصادي أداء" )Egypt Independent، " The performance of the Egyptian economy under Morsy الغيطاني، إبراهيم 4

 2013 ،(مرسي
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 االنتقالية المرحلة بداية بعد مباشرة واإلمارات والكويت السعودية بادرت ما فسرعان. جديد من الخليج

 ارتفعت دوالر، مليار 12 بقيمة مساعدات حزمة تقديم إلى 2013 يوليه/تموز 3 في بدأت التي الجديدة

 منخفضة والقروض المنح بين ما مقسمة دوالر مليار 20 إلى لتصل الالحقة القليلة األشهر في بعدها

-2013 المالي العام خالل بالفعل منها دوالر مليار 16.7 تسليم تم   وقد. النفطية والمشتقات التكلفة
52014 

. 

 أكبر، اقتصاديا نموا تحقق لم أيضا ولكنها االنهيار، من االإقتصاد حماية في المساعدات هذه ساعدت وقد

المالي العام ذلك خالل% 13 الـ عتبة البطالة وتجاوزت ،%2.2 بنسبة االقتصاد نما فقد
6
 الجنيه ولكن.  

 .قيمته لتخفيض المركزي البنك يُضطر ولم العام ذلك خالل كبيرا دعما تلقى المصري

 لمصر المقدم الخليجي للدعم الراهن الوضع

ر كان  الخليجية المساعدات أن   ،2014 حزيران في منصبه السيسي الرئيس تولى عندما الشائع التصوُّ

 كان ذلك أن   بيد. التنصيب مراسم بعد جديدة معونات عن يُعلن لم عندما المحللون تفاجأ لذلك. ستستمر

 المساعدات أن   2013 نهاية في وضحوا قد الخليجيين المسؤولين أن   حيث مستغربا   يكون أال   ينبغي

 المجدية المشاريع في استثمارات إلى الدعم سيتحول وبعدها االنتقالية، المرحلة أثناء فقط ستبقى الخليجية

 .المشروطة غير المساعدات عن بدال   اقتصاديا  

 الرئيس وصول إبان مصر دعم أجل من للمانحين مؤتمر إلى السعودية، ملك هللا، عبد الرحل الملك ودعا

 على العمل األنسب ومن تأتي لن المساعدات أن   الحكومة أدركت قصير، بوقت ذلك وبعد. للحكم السيسي

 االستثمارات جذب إلى يهدف اقتصاديا   مؤتمرا   ليصبح المؤتمر فكرة تغيرت وهكذا. االستثمارات جذب

 لمساعدة دوليين مستشاَرين بتعيين ظبي أبو حكومة قامت لذلك بالتحضير وللمساعدة. المباشرة األجنبية

 مليار120 إلى الحاجة المستشاران قدر. االقتصادي الركود من إلخراجها التخطيط في المصرية الحكومة

 على االقتصاد لمساعدة واالستثمارات المساعدات بين موزعة الواردة النقدية التدفقات من أمريكي دوالر

المصري الجنيه دعم في وللمساعدة سنويا  % 5 ليبلغ االقتصادي النمو وإنعاش الركود، تجاوز
7

 . 

 استثمارات لدخول األساسي الجذب عامل المؤتمر اعتُبر الكبيرة، النقدية التدفقات هذه لمثل الحاجة مع

 وزير إعالن مع انخفضت التوقعات هذه مثل لكن. أمريكي دوالر مليار 100 بنحو تقدر مباشرة خارجية

 . دوالر مليار 20و 15 بين ما فقط سيجذب المؤتمر بأن   االستثمار

الركود من للخروج االقتصاد يحتاجه مما بكثير أقل إن ما أهمية، ذا مقدارا   هذا يبقى
8

 المؤتمر يزال وال.  

 وتعويم الدعم، هيكلة إعادة والمتضمن بدأته الذي اإلصالح تعرض كي للحكومة جدا   جيدة فرصة يمثل

 الربعين في الكلي االقتصاد مؤشرات تحسين مع بالتزامن موحد، ماراستث قانون وإصدار الصرف، سعر

 .األخيرين

                                                           
 2014 ،باإلنكليزية أونالين األهرام 5
 2013 السنوي التقرير ،المالية وزارة 6
 "سنوات أربع مدار على النقدي التدفق من أمريكي دوالر مليار 120 مصر تحتاج مستشارون يقول" ،رويترز 7
 "االقتصادية القمة في أمريكي دوالر مليار 20 بقيمة استثماريا   مشروعا   30 تقديم على تعمل مصر" ،إيجيبت نيوز ديلي 8
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 الخليجية االستثمارات أهمية

 في المباشرة الخارجية االستثمارات من% 85 حوالي( وأمريكا أوروبا) الغربيون المستثمرون شك ل

 الغربية النفط شركات مازالت وربما. والغاز النفط قطاعي في معظمها أتى ،2010-2000 بين ما الفترة

 جعل مثل من حلُّها، يجب القضايا بعض لكن باالستثمار، مهتمة لسنوات مصر في عملت التي تحديدا  

 كامل تسديد إلى باإلضافة.  النفط عن للتنقيب االستراتيجية العقود هذه مثل توقيع على يوافق البرلمان

 .النفط لشركات المتأخرة المستحقات

 وقتا   يستغرق سوف ذلك أن على االستثمار، من لمزيد النفط شركات كبريات ستدفع الجهود هذه مثل

 أمريكي دوالر مليار12 ستستثمر بأنها بتروليوم بريتش شركة إعالن مثال   لدينا األموال، لجمع طويال  

2017 من بدءا   سنوات، خمس مدار على
9
 لمصر العمومب ينظرون الغربيين المستثمرين أن والحال .

 . االستثمارية قراراتهم تأُخر يرجح مما كبيرة مخاطرة ذات استثمار وجهة أنها على ككل والمنطقة

 ألسباب القصير المدى على لالستثمار ميال   األكثر الخليجيين المستثمرين سيكون بالحسبان، هذا أخذ عند

 .أساسي بشكل سياسية

 الوضع على المسيطرة األساسية األطر

 هذه بمثل تتحكم التي األساسية األطر بعض هناك فإن   الخليج، دول من خاصة الخارجية االستثمارات جذب مصر تحاول بينما

 .المساعي

 األخيرة السنة في% 50 بمقدار انخفضت النفط أسعار إن  :األول
10
 االنخفاض هذا مثل مع .

 الخليج دول أن   ورغم. العجز يعاني بعضها أن   حتى ملحوظ بشكل الخليج دول عائدات تراجعت

 واستعداد قدرة فإن لسنوات، النفط أسعار ارتفاع نتيجة الدوالرات باليين راكمت قد بالحقيقة

 . حتما   سيتراجع مصر لدعم الخليج

 فإن لقتاله، الخليج من رئيسي بشكل ممول دولي تحالف ووجود داعش تهديد تصاعد مع: الثاني 

 باإلضافة. لمصر دعمه حساب على ذلك وسيكون المتراكمة الخليج مدخرات ستستنزف الحرب

 .مصر في الوضع عن الخليج تركيز سيصرف داعش خطر أن   إلى

 يواجه الذي للخليج بالنسبة خاصة جدا   معقدا   المنطقة في العام السياسي الوضع أصبح لقد: الثالث 

 أخرى ومرة الخليج لحك ام بالنسبة مربكة التهديدات هذه. وسوريا والعراق اليمن من تهديدات

 وهذا الخليج، لدول أساسيا   شريكا   مصر أصبحت حال في إال   مصر، دعم حساب على األمر يأتي

 .بعد يتأكد لم لكنه المصري الجيش/الحكومة تطرحه شيء

 البالد استقرار وهو األهمية بالغ واحد موضوع أصبح جدا ، عصيبة سنوات أربع بعد: الرابع 

 جميع في يومية تفجيرات عدة الماضية القليلة األسابيع شهدت األمني، الجانب في. واستدامتها

 حول كبيرة استفهام عالمات ووِضعت البرلمانية االنتخابات تأجيل تم سياسيا ،. البالد أنحاء

 على تظل أن المتوقع ومن ،%26 الفقر نسبة تجاوزت اجتماعيا ،. القادم للبرلمان الحقيقية السلطة

االقتصادي اإلصالح برنامج بسبب عالية معدالت
11

 أعلى بمعدالت للنمو يعود االقتصاد بدأ لقد.  

                                                           
 .2014 األول كانون ،"سنوات 5 مدى على مصر في أمريكي دوالر مليار 12 ستستثمر للبترول البريطانية" ،إيجيبت نيوز ديلي 9

 الرسمي الموقع النفط وزارة 10
 2012/2013 االقتصادية المؤشرات تقرير واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهاز 11
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 هناك تزال ما ولكن الحالي، المالي العام من والثاني األول الربعين في% 4.3و% 6.5 نسبيا ،

االتجاه هذا استدامة حول استفهام عالمات
12
 . 

 الخليجي للدعم المستقبلية اآلفاق

 استراتيجيته لكن الخليجي، الدعم يتوقف أن حاليا ، المتصدرة المختلفة األطر رغم المحتمل، غير من

 قروض أو منح شكل على فالمساعدات. النحو هذا على يستمرا أن والمرجح اآلن منذ تغيرا قد ومقداره

 مساعدات حزمة هناك تكون أن الوارد غير ومن تتراجع، أن يُتوقع نفطية منتجات أو الفائدة منخفضة

 أو منح شكل على مساعدات أحيانا   مصر ستتلقى ذلك مع. حزيران 30 بعد تلقيها تم كالتي أخرى سخية

 أمام الطويلة الطوابير اصطفاف تكرر حال في أو شديد لضغط المصري الجنيه تعرض حال في قروض

 .أخرى مرة البنزين محطات

 من بدعم مصر في االستثمارب اهتماما   الخليجية الشركات تُبدي أن المتوقع من االستثمار، صعيد على

 حوالي االقتصادي المؤتمر في يشارك إذ. لذلك إثباتا   المرتقب االقتصادي المؤتمر وسيكون حكوماتهما،

 إجمالي من% 50 يمثل ما وهو السعودية، العربية المملكة من  170و الخليج، دول من مستثمرا   850

المشاركين
13
 هي احتماال   األكثر االستثمار قطاعات ستكون الخليجيين، المستثمرين خلفية إلى وبالنظر. 

 الكهرباء توليد مشاريع بعض على االتفاق تم   حيث المختلفة، بأنواعه الكهرباء توليد خاصة الطاقة قطاع

 ترقب مع الخليجيين، المستثمرين من للعديد ومفضال مضمونا   مجاال   العقاري القطاع ويعتبر. اآلن منذ

 الذي زايد الشيخ مدينة في المستوى رفيع العقاري التطوير عن واإلعالن للبالد جديدة عاصمة إطالق

أيضا   المؤتمر خالل سيتم
14
 . 

 مع عالقة خالفات منهم الكثير فلدى لسنوات، مصر في الخليجيين المستثمرين من العديد انخراط ورغم

المستثمرين على األمور تعقد التي البيروقراطية اإلجراءات نتيجة سنين منذ المصرية الحكومة
15
 وقد .

 ما وهو ، جدا   كثيرة تزال ال المتراكمة المتأخرة األعمال معالجة لكن الخالفات لحل الجهود بعض بُذلت

 .خليجيين لمستثمرين االستثمارات من المزيد لضخ تحديا   يمثل

 المصري االقتصاد على المترتب األثر

 اآلن من محدودة تصبح أن توقُّع رغم األزمات، أوقات األخير المالذ دوما   الخليجية المساعدات ستبقى

 االعتماد كثيرا   الصعب من لكن االنهيار، من المصري االقتصاد سيحمي جدا   جيد ُمتكأ وهي فصاعدا ،

 فاستثمارات. مختلفة تأثيرات المباشرة الخليجية األجنبية ولالستثمارات. االقتصادي النمو لتعزيز عليه

الة ستكون الطاقة قطاع  لذلك، إضافة  . البالد في المتصاعدة الطاقة أزمة حل على ستساعد ألنها للغاية فع 

 نمو خطة ألية مسبق شرط الطاقة توفر أن   حيث االقتصاد قطاعات بقية على إيجابية انعكاسات ستترك

 الفخمة، يةالسكن المجمعات وخاصة العقاري، القطاع في االستثمارات فإن أخرى، ناحية من. اقتصادي

 فرص تخلق ال االستثمارات هذه مثل أن حيث االقتصاد، تحريك على األثر محدود تأثير ذات ستكون

 .ودائمة كبيرة عمل

                                                           
 2015 الرسمي الموقع التخطيط وزارة 12
 2015 شباط ،السابع اليوم صحيفة 13
 2015" مصر في بناء أعلى عن الكشف" ،ستريتس إيجبشيان 14
 2015" أموالهم تحويل من السعوديين المستثمرين تمنع مصر" ،نيوز العربية موقع 15

http://www.mop.gov.eg/AR/single/Press.aspx?EID=4771&ModID=4
http://www.youm7.com/
http://egyptianstreets.com/2015/03/07/egypts-tallest-building-to-be-unveiled/
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2015/03/07/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%25


6 
 

 لمصر المستقبلية المسارات

 في وكذلك المباشرة األجنبية االستثمارات بأهمية التفكير المصرية الحكومة تعيد أن   الضروري من

 االستثمارات ستكون والمنطقة البالد في االضطرابات استمرار فمع. راتاالستثما هذه جذب استراتيجية

. تعقُّال   األكثر االستراتيجية المحلي السوق استهالك تشجيع على التركيز وسيكون بطيئة المباشرة األجنبية

 في الحاصل النمو ثلثي من بأكثر يساهم فهو. متينة اقتصادية دعامة دائما   المحلي السوق استهالك كان لقد

 رئيسي بشكل يكون المحلي االستهالك لكون نظرا   للنمو مستداما   مصدرا   وسيبقى األخيرين، الربعين

االضطرابات أثناء تقل أن يُتوقع ال التي األساسية للسلع
16

 . 

 وتوفير ضخمة مشاريع إطالق ودعم النمو لدفع ضرورية المباشرة األجنبية االستثمارات تبقى ذلك مع

 القطاعات تحديد خالل من مركزة استراتيجية تحتاج الحكومة لكن  . المصري الجنيه لدعم األجنبية العملة

 الصناعات وتشجيع كبيرة، عمل فرص بخلق وذلك االقتصاد، على واسعة انعكاسات ذي تأثير لديها التي

 والزراعية الصناعية المشاريع ستكون الصدد، هذا وفي. المصرية الصادرات وتوسيع األخرى المحلية

 .والتوظيف المستدام النمو تحقيق على المحدود األثر ذات العقارية، االستثمارات من أكثر مناسبة

 الخالصة

 باإلمكان مازال لكنه لمصر، المحدودة وغير المشروطة غير الخليجية المساعدات تقديم أيام مضت لقد

 إلى القادم االقتصادي المؤتمر مع الحكومة تطمح. الطوارئ أوقات في المساعدات بعض على االعتماد

 مستثمرين من معظمها ،(أمريكي دوالر مليار 20-15 بحدود) مباشرة خارجية استثمارات جذب

 ويتوقف. ركوده من االقتصاد إلخراج كافيا   يكون لن ذلك لكن األرجح، على سيحصل ما وهو خليجيين،

 ضد والحرب النفط، أسعار انخفاضات مثل عامة حيوية أمور على مصر في الخليجية االستثمارات مدى

 االستقرار تحقيق على الحكومة قدرة إلى باإلضافة المنطقة في العام الجيوسياسي والوضع داعش،

 االستهالك تعزيز على الحكومة تركز أن األفضل من االقتصاد إنعاش على وللعمل. المستدام الداخلي

 . تباعا   تأتي أن المتوقع من التي المباشرة ةالخارجي االستثمارات جذب الوقت وبنفس المحلي،

 قطاعات إلى المباشرة األجنبية االستثمارات لتوجيه استراتيجية تصوغ أن اآلن الحكومة على ويتوجب

 .العمل وفرص المستدام النمو خلق أجل من االقتصاد على واسعة انعكاسات ذات
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 الكاتبعن 

 األمريكية الجامعة من األعمال وإدارة االقتصاد في بكالوريوس على حاصلعمر الشنيطي 

 التأمين معهد من والتأمين اإلسالمية المصرفية الخدمات في العليا الدراسات دبلومو ،بالقاهرة

 جامعة من األعمال إدارة في ماجستير على حصل كما .لندن في اإلسالمية المصرفية والخدمات

.  المتحدة بالمملكة لندن فى األعمال ادارة كلية من وكذلك األمريكية المتحدة بالواليات كولومبيا

 اقتصادي كمستشار ذلك قبل عمل . األوسط الشرق في لالستثمارات( ملتبلز) شركة مؤسس

 IT، هانكل) في مالي كمحلل عمل كما( بووز،سكوبس يك،چلو) الشركات من عدد في واداري

 .المجتمع وخدمة للتطوير األهلية الجمعيات من عدد مؤسس(. فنتشرز

 

 عن مبادرة اإلصالح العربي

كشبكة مستقلة من مراكز ومعاهد بحثية  2005تأسست "مبادرة اإلصالح العربي" عام 

األوساط عربية وأروبية وأمريكية. ورسخت المبادرة منذ تأسيسها انطباعاً قوياً في 

البحثية ودوائر صنع القرار باعتبارها منتجة للمعرفة، من خالل األبحاث، وبناء 

مجموعات عمل في دول مختلفة، وتطوير شبكة واسعة من الباحثين والنشطاء ممن 

 يتقاسمون الرؤى اإلصالحية.

األوراق الصادرة عن مبادرة اإلصالح العربي تعبر عن رأي كاتبها وال تمثل بالضرورة 

 موقف أو رأي المبادرة.

 حقوق النشر محفوظة لمبادرة اإلصالح العربي. 

 كل إعادة نشر للورقة أو استخدام جزء منها يتطلب الحصول على موافقة المبادرة.
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