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تمهيد
يلتزم منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا بتوفير منبر للحوار الإقليمي؛ فهو يعزز التعاون عبر الحدود الوطنية والدينية والثقافية بهدف الت�صدي
للق�ضايا الرئي�سية في المنطقة .ويدرك المنتدى �أهمية جميع عنا�صر المجتمع� ،سواء المدني منها �أو القطاعين العام والخا�ص ،وذلك لأنها معنية
جمي ًعا في بناء الم�ستقبل .ويعتبر منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا عملية يمتلكها الم�شاركون فيه ،فهم الذين ي�شكلون القوة الدافعة وراء نجاحه
الم�ستمر وتقدمه بما يقدمونه من م�شورة و�إ�سهام وتفاني .ومبد�أنا الرئي�سي هو دمجهم عبر الم�شاركة وتي�سير التوا�صل وتوفير الفر�ص.
وفي هذا ال�صدد ،ك ّر�س المنتدى نف�سه م�ؤخ ًرا لتعزيز بناء مجتمع �أكثر �شمولاً وتفاعلاً  .ففي كثير من الأحيان نجد �أنه يتم ا�ستبعاد ال�شعوب في هذه
المنطقة من الحوار �أو الم�شاركة .وقد �أدّى اال�ستبعاد ،في جزء منه ،لإثارة االحتجاجات التي التتوقف ،والتي ت�شير الآن لهذه اللحظة الفا�صلة في
تاريخ المنطقة .وتطرح �أزمة ال�شك التي تلت ذلك �س�ؤالاً مه ًما وهو :ماهي الخطوة التالية لمنطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا؟
و�سع ًيا لتحقيق فهم �أف�ضل وتحديد الق�ضايا الرئي�سية النتفا�ضات العالم العربي ،جمع منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا �أكثر من  130ممثلاً عن
القطاع العام والخا�ص والمجتمع المدني من �أكثر من  30بلدً ا لمناق�شة مو�ضوع ال�ساعة «منطقة في طور التغيير».
ويوفر هذا التقرير نظرة عامة على المناق�شات التي دارت خالل المنتدى ،وي�ؤكد على الر�ؤية والأفكار الم�شتركة للم�شاركين فيه .ويحدوني الأمل
في �أن تحفز هذه ال�صفحات على موا�صلة الحوار ب�ش�أن المنطقة ،وتن�شيط وتحفيز المزيد من التعاون بين المجتمعات المحلية وال�شعوب في جميع
�أنحاء المنطقة.

عمر الرفاعي
المدير التنفيذي
الأمانة العامة لمنتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا
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ملخص تنفيذي
في عام  ،2011عقد منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا اجتماعه ال�سنوي الثالث في عمان ،الأردن .وكان الغر�ض من المنتدى هو
مناق�شة الآثار المترتبة على الأحداث الأخيرة في منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا ،ور�سم خريطة التجاه التغيير الذي ت�شهده
�شعوب المنطقة ودولها .وقد التزم المنتدى منذ ن�ش�أته بمعالجة الأ�سباب الجذرية لمهانة الإن�سان وانعدام الأمن في المنطقة.
ومنذ حدوث حركات التمرد في تون�س وم�صر وليبيا� ،شهدت منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا ن�ضالاً �شعب ًيا بح ًثا عن هوية
جديدة ولتحقيق الكرامة الفردية والجماعية .لكن ،في وقت التغيير هذا نجد �أن كثي ًرا من الأمور غير مفهومة �أو وا�ضحة ،وفي
هذا ال�سياق تم عقد المنتدى ،بح�ضور �أكثر من  130من ممثلي المجتمع المدني والقطاعين العام والخا�ص ،وذلك لمناق�شة
مجموعة وا�سعة من وجهات النظر والآراء حول الأحداث الجارية.
وفي م�ؤتمر منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا في �شهر �أيار/مايو  ،2011والذي عقد تحت عنوان «منطقة في طور التغيير» ،تحدث
الم�شاركون عن قمع رغبة التغيير ل�سنوات طويلة ،وربما عقود ،م�ؤكدين على �أهمية الحفاظ على كرامة الإن�سان وحقه في التحكم
بم�صيره والح�صول على الفر�ص ،وهي جميعها دعائم ر�ؤية منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا التي �أطلقها �صاحب ال�سمو الملكي
الأمير الح�سن بن طالل ،رئي�س المنتدى ،خالل اجتماع المنتدى ال�سنوي للعام الحالي.
و�ضم االجتماع ال�سنوي �أع�ضاء المنتدى من جميع �أنحاء منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا مع �شركاء من جنوب و�شرق �آ�سيا،
ف�ضلاً عن �أوروبا ال�شرقية .و�أكد يوهى �سا�ساكاوا ،رئي�س م�ؤ�س�سة نيبون اليابنية ،وهي م�ؤ�س�سة راعية لمنتدى غرب �آ�سيا و�شمال
�إفريقيا ،على الحاجة لمبادرات مماثلة لهذا المنتدى والكفيلة بتوفير ف�ضاء للتحاور جها ًرا بين ال�شعوب كي تبحث في �ش�ؤون
م�ستقبلها مرتكزة في ذلك �إلى نقاط قوة و�إمكانات المنطقة.
ودار جدال خالل الم�ؤتمر حول دور الظروف المادية في تحريك الدعوة �إلى التغيير التي تجتاح المنطقة ،وبالتالي ،فالبد من
�إعطاء الأولوية للجوانب المادية ً
عو�ضا عن اال�ستجابات المت�صلة بالحاكمية .ومن جهة �أخرى� ،أكد بع�ض الم�شاركين على �أن
العملية االنتقالية الجارية مدفوعة� ،إلى حد كبير ،بال�سعي من �أجل الكرامة .و�أكدت على ذلك راما ماني ،من مجل�س م�ستقبل
العالم ومركز الدرا�سات الدولية في جامعة �أك�سفورد في المملكة المتحدة ،بقولها« :لقد �سمعنا مرات عديدة �أن �سعر الخبز هو
خط �أحمر اليجب تجاوزه ،ولكن الإن�سان �أكثر من ذلك بكثير فهو لي�س مجرد كائن مادي»� .أما نادية ال�سقاف ،من يمن تايمز،
و�آخرين غيرها ،فقد �شددوا على �أولوية االحتياجات المادية الأ�سا�سية والملمو�سة لل�شعوب .و�أ�ضافت نادية« :العواطف ال�سيا�سية
في نهاية المطاف ال ت�سمن وال تغني من جوع».
ال�شك في �أن الوفاء باالحتياجات الإن�سانية الأ�سا�سية وتحقيق الإمكانات الب�شرية هما جزء ال يتجز�أ من الأبعاد الثقافية
واالجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية ل�ضمان كرامة الإن�سان .و�إذا لم ترافق التحوالت ال�سيا�سية واالنتخابات عملية ج ّدية لتو�سيع
مجال الفر�ص االقت�صادية �ستظل �إمكانية الو�صول �إلى ال�سلطة والموارد مركزة في �أيدي فئة قليلة ،بح�سب وجهة نظر ال�سيد
رحمن �سبحان من مركز حوار ال�سيا�سات في بنغالد�ش .وحذر عمر الرفاعي ،المدير التنفيذي للمنتدى ،من �أن المنطقة تمر
قدما �إلى الأمام �أو �أن يجرها �إلى الوراء فيما يتعلق بتحقيق تطلعات �شعوبها ،م�ؤكدً ا على
بمنعطف تاريخي خطير �إما �أن يدفعها ً
�أن عدم التقدم لن ي�سفر �إال عن نتائج �سلبية للمنطقة� .إ ّال �أن الم�شاركين �أكدوا على �أن التقدم يمر عبر دورات ،و�أنه ال يجب
�إيالء الكثير من الأهمية للف�شل في الجولة الأولى ،وا�ستخدامه كذريعة للعودة �إلى اال�ستبداد والهياكل االجتماعية وال�سيا�سية غير
الم�ستدامة.
كيف يمكن �أن ي�ؤدي هذا التحول �إلى تغيير مفيد طويل الأمد بدلاً من �أن يكون مجرد تغيير للحر�س؟ «ال�شك في �أننا نواجه الآن
تحد ًيا يتمثل في �ضمان �أن يتمكن التغيير الحالي من معالجة ال�ضغوط االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية والبيئية التي تواجه
منطقتنا» .يقول �سلطان بركات من وحدة �إعادة الإعمار والتنمية ما بعد الحرب في جامعة يورك« :الموا�ضيع الأ�سا�سية لمنطقة
غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا تعك�س الحاجة الما�سة لمعالجة ق�ضايا البطالة والتوزيع غير العادل للموارد ،وه�شا�شة ال�صراع
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والتحول ،والت�ضامن االجتماعي ،وتوزيع عائدات الموارد الطبيعية» .وي�ضيف قائلاً « :وف ًقا لخبير االقت�صاد البيئي ح�سين �أباظة
من م�صر ،ف�إن المنطقة غنية بالموارد الب�شرية ،ف�ضلاً عن الموارد الطبيعية والمالية ،والتي �إذا ا�ستخدمت ب�شكل �صحيح يمكنها
تقدما .وكيف ال يمكننا �أن نرتقي ب�أنف�سنا في منطقة تتوفر فيها كل
�أن تجعل من هذه المنطقة واحدة من �أكثر مناطق العالم ً
هذه الموارد والقدرات؟ �أما خالد عزيز ،من معهد �أبحاث ال�سيا�سات والتدريب في باك�ستان ،فهو يقول �أنه ينبغي على منطقة
غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا �أن تتجاوز التبعية �إلى االكتفاء الذاتي .وي�ضيف نعيم خميي�س� ،أحد الخبراء في مجال اال�ستثمارفي
الملكية الخا�صة في تون�س« :نحتاج للبدء باال�ستثمار في �أنف�سنا ،وهو ما يمكن �أن ي�ساهم في تحقيقه �صندوق �إقليمي للت�ضامن
االجتماعي» .والهدف من هذا ال�صندوق المقترح هو �إ�شراك الحكومات ،والقطاع الخا�ص ،والمجتمع المدني في مختلف �أنحاء
المنطقة في �إعطاء المجتمعات المحلية «ح�صة مقت�سمة مت�ساوية» وال�سعي لإحداث تغيير هيكلي يمكنه توفير الفر�ص لمزيد من
االندماج.
طرحت الدكتورة ماني ال�س�ؤال التالي« :كيف يمكننا �أن نعرف �أنف�سنا ب�شكل �أف�ضل؟» وبينما يقوم الم�شاركون بر�سم م�سار جديد
لمنطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا التي تتميز بتنوع خوا�صها ،وتواجه في نف�س الوقت تحوالت متعددة ومتنوعة من حيث وتيرة
التغيير ،البد للتحوالت ال�سيا�سية من �أن ت�ستقي م�صادرها من الموارد الثقافية المتواجدة حال ًيا �إذا ما �أرادت تحقيق ال�شرعية
طويلة الأجل ال�ضرورية لنجاحها ،وتجنب ماو�صفه خليل العناني ،من جامعة دورهام في المملكة المتحدة وم�ؤ�س�سة الأهرام
في م�صر ،ب�أنه « �إن�شطار الحداثة القديمة في مواجهة التقاليد» .وقد �أكد �سمو الأمير الح�سن على �أن �أفكار العدالة ،والتغيير
االنتقالي والمجتمع المدني موجودة في منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا منذ زمن طويل ،وذلك �سابق لتطوير الأفكار الغربية
عن حقوق الإن�سان .وقال محمد القماطي من م�ؤ�س�سة العلوم والتكنولوجيا والح�ضارة في المملكة المتحدة �إن الم�سلمين �أ�سهموا
بقدر كبير في مجال العلم والتكنولوجيا ،ولكن ذلك ال ينعك�س دائ ًما في الكتب الغربية ،في حين قدم مختار ها�شمي من جامعة
نيوكا�سل لمحة عامة عن المبادئ الإ�سالمية في مجال التعددية ،والإدارة ،واال�ستدامة وغيرها ،م�ؤكدً ا �أن هذه المبادئ هي التي
تغذي الر�ؤية المتجذرة في المنطقة .و�أ�ضاف وليد �سالم من مركز تطوير الديمقراطية والمجتمع المحلي في القد�س ال�شرقية،
ب�أن «تاريخنا حافل ب�شتى الخبرات الغنية التي يمكننا �أن نبني عليها .ويعتبر ميثاق المدينة المنورة مثالاً على الديمقراطية
العربية الإ�سالمية المبكرة ،واعترا ًفا بالحقوق الم�شتركة واالندماج ال�سيا�سي الذي ي�شمل جميع المواطنين»� .أما الحمى ،وهو
المجتمع القائم على نظام �إدارة الموارد الطبيعية ،فهو مثال �آخر على مفهوم �أ�صلي يعزز مفهوم العدالة االجتماعية ويعمل على
تمكين المجتمعات المحلية من �إيجاد حلول خا�صة بها ا�ستنادًا �إلى مواردها ،ومعرفتها المحلية وحكمتها .و�ضمن هذا الم�سار،
�أ�شار العديد من الم�شاركين �إلى �ضرورة �إعادة ت�صور و�صياغة ال�سيادة كمدلول وممار�سة تتعلق بالفرد ولي�س بالدولة فقط.
وبالمثل ،تحدث الم�شاركون عن دور الجهات الدولية الفاعلة في تقوي�ض �سيادة الدولة بدلاً من ال�سماح للدول بتولي م�س�ؤولية
�ش�ؤونها الخا�صة وتخطيط م�ستقبلها بعيدً ا عن الت�أثيرات الخارجية الم�سيطرة .ودعا �سمو الأمير الح�سن �إلى تطوير عقلية
جديدة «التقوم على التدخل ،ولكنها وقائية وا�ستباقية وت�ستند على القوة الناعمة ال القوة ال�صلبة ،وتكون قادرة على خلق �شرنقة
م�ؤ�س�سية وقانونية ومهنية وثقافية وتعليمية لأولئك الذين لم ي�سقطوا بين ال�شقوق ،بل �إلى الهاوية».
ويتطلب ت�أمين ال�شرعية تعزيز القيم الم�شتركة والممار�سات الم�ؤ�س�سية�« .إذا انف�صل �أي نظام حاكم عن �شعبه لم يعد يتمتع
بال�شرعية» ،وذلك وف ًقا لجمعة القماطي ،من�سق المجل�س الوطني االنتقالي في ليبيا ،والذي تحدث عن عدم وجود �أي جهاز
حقيقي للدولة في ليبيا .وقد �أ ّدى هذا النق�ص في العالقة بين الحكام والمحكومين �إلى هذا التفاوت الهائل في توزيع الثروات
الطبيعية للبالد .و�أ�شارت �سالي مور ،من الحزب الم�صري الديمقراطي االجتماعي وتحالف �شباب الثورة الم�صرية� ،إلى كيفية
قيام النا�س في ميدان التحرير وب�شكل عفوي بتوفير الخدمات البلدية والعامة ،مثل النظافة والمواد الغذائية والرعاية الطبية،
وب�شكل �أكثر كفاءة مما قدمته الحكومة في �أي وقت م�ضى .و�أ�ضافت قائلة« :كان النا�س يهتمون ببع�ضهم البع�ض وبالبيئة المحيطة
بهم .لقد قمنا بت�أ�سي�س م�ست�شفى في م�سجد مجاور ،وتمكنا من �إطعام النا�س الخبز والفول .لقد �صلى الم�سلمون والم�سيحيون
م ًعا».
وكان هناك ت�شديد على الدور الكبير ل�شراكة الف�ضاء الثالث (الحكومة والقطاع الخا�ص والمجتمع المدني) �أثناء التغيير
االنتقالي .فبا�ستطاعة المحامين والفال�سفة والم�ؤرخين والعلماء والم�شايخ ،ناهيك عن الفنانين وال�سينمائيين وغيرهم في
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المجال الثقافي ،ملء الفجوة بين ال�شعب والدولة� .أما نادين طوقان ،منتجة �سينمائية مبدعة في الأردن ،فقد قالت �إنها ت�أمل
«�أال يقت�صر الحوار والمناق�شة على الم�ؤتمرات بل �أن ي�ستمر يوم ًيا في الأ�شهر والأ�سابيع وال�سنوات المقبلة».
و�أكد �سمو الأمير الح�سن �أنه مع تزايد قوة موجات التغيير عبر منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا نتيجة للتمكين التكنولوجي
للمواطنين الذي مكنهم من التعبير ،والإبالغ والتنظيم والح�شد ،لم يعد من الممكن ا�ستبعاد المدونين وم�ستخدمي تويتر من
العمليات ال�سيا�سية والمناق�شات .وفي حين تعتبر ر�سائل تويتر ،في كثير من الأحيان� ،إما تافهة �أو تهدد الو�ضع القائم لل�سلطة،
ركز الأمير الح�سن على كونها تمثل ر�سالة �أكبر للفكر الحر وتبادل الآراء والأفكار« ،نحن بحاجة �إلى �أن نرى نهاية لدهور من
الزمن افتر�ضنا فيها �أن من يم�سكون بزمام ال�سلطة يعتقدون �أن الذين يختلفون معهم هم �أنا�س غير مقبولين» .وعملاً على و�ضع
الكلمات مو�ضع التطبيق ،جل�س �سمو الأمير ح�سن في جل�سة مناظرة مع ال�شباب ،عقدت على جانب المنتدى ،تميزت بال�صراحة
في مناق�شة الآثار االقت�صادية وال�سيا�سية للم�ساعدات الخارجية على دول منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا .ربما كان عامة
النا�س اليقر�ؤون المجالت الأكاديمية �أو يح�ضرون الم�ؤتمرات ،لكنهم يق�ضون �ساعة في اليوم على الأقل على في�س بوك ،الذي
�أثبت �أنه �أكثر بكثير من مجرد �أداة للتوا�صل االجتماعي« .فو�سائل الإعالم االجتماعي تنت�شر المعلومات للأ�شخا�ص الذين ال
يمكنهم الو�صول �إليها خالف ذلك ،وتوفر م�صد ًرا للأخبار عندما يتم حظر الم�صادر الأخرى .وهي �إ�ضافة لذلك ت�سمح لأي
فرد ب�أن يكون مرا�سلاً �صحف ًيا يغطي التطورات من موقع الحدث» ،بح�سب قول عمر كري�ستيد�س من عرب نت وتحالف مجموعة
الأعمال الدولية في لبنان.
وي�سعى منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا للربط بين وا�ضعي ال�سيا�سات والأكاديميين وبقية المجتمع من خالل تعزيز ا�ستخدام
و�سائل الإعالم االجتماعي ،وتي�سير الحوار الإقليمي ،والتعاون من خالل روابط الإنترنت .وفي المح�صلة ،ف�إن منتدى غرب �آ�سيا
و�شمال �إفريقيا هو عملية طويلة الأمد تتجاوز الأزمات الما�ضية والحا�ضرة في تقديم �أر�ضية لمناق�شة �آلية �شاملة فوق قطرية
للتعاون على �أ�س�س نابعة من وجهات نظر محلية.
ولمعرفة المزيد عن منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا ،يمكنكم زيارة موقع � www.wanaforum.orgأو �إر�سال بريد
�إلكتروني لـ  .secretariat@wanaforum.orgولمزيد من المعلومات حول م�ؤ�س�سة نيبون اليابنية التي تدعم منتدى غرب
�آ�سيا و�شمال �إفريقيا ب�سخاء يمكنكم زيارة موقع .www.nippon - foundation.or.jp
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كلمة افتتاحية لصاحب السمو الملكي
األمير الحسن بن طالل
لقد �أ�ضفى ا�ستئ�صال العدو اللدود للحرب على الإرهاب على العالم �شعو ًرا بالراحة التامة بعد فترة من التقلب واال�ضطراب
خالل ال�سنوات الع�شر الما�ضية .فقد كان العقد الما�ضي في مجمله عقد تراجع لبلدان منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا.
وقد انعك�س ذلك في كيفية تناول الإعالم الدولي للمنطقة� :إذا كان للمرء �أن يحدد م�صطلحات عامة ارتبطت بال�شرق الأو�سط
خالل ال�سنوات الع�شر الما�ضية ،ف�سوف نجد �أن م�صطلحات مثل الإرهاب ،والأ�صولية ،والتخلف ،وعدم الم�ساواة �ستحتل
ال�صدارة .وعلى الرغم من افترا�ض كون منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا كتلة متجان�سة� ،إال �أن ق�صر نظر الدول في ال�سعي
لتحقيق المكا�سب ال�شخ�صية قد �أ ّدى لإحداث �إن�شقاق عميق في هذه المنطقة من العالم ي�ساوي في �آثاره ما نجم عن �سيا�سة
فرق ت�سد في العقود الما�ضية .وي�ستمر ال�شرق والغرب عالقين م ًعا في �أتون �صراع مغلق� ،إ ّال �أن �سوء الفهم المتبادل بينهما لم
يكن �أكثر عم ًقا في �أي وقت م�ضى .وت�ستمر الحرب على الإرهاب ،في الوقت الذي تبدو فيه محنة ال�شعب الفل�سطيني دون نهاية.
لقد عا�ش جيل كامل وكبر في ظل ميراث فارغ لعقد من الزمن ال�ضائع .ووف ًقا للبنك الدولي ،بحلول عام � 2020سيتوجب �إيجاد
مائة مليون وظيفة في منطقتنا ،التي تتميز بكون �أكثر من ثلث �سكانها تحت �سن الثالثين .وبين ال�سنوات  ،2003-2001قدرت
مجموعة اال�ستب�صار اال�ستراتيجي� ،أنه قد تم �إنفاق �أكثر من ثمانية تريليون دوالر �أمريكي على �شراء الأ�سلحة في منطقة ال�شرق
الأو�سط وحدها ،مع توقعات ب�أن يت�ضاعف حجم الإنفاق هذا على مدى ال�سنوات الت�سع القادمة .وكن�سبة من الناتج المحلي
الإجمالي ينفق العالم العربي� ،إن �أمكن اعتباره كيا ًنا واحدً ا من الناحية الم�ؤ�س�سية الإقليمية ،على الدفاع �أكثر من �أي مكان �آخر
في العالم وعلى الرغم من ذلك فهو من �أكثر المناطق التي تعاني من انعدام الأمن المادي والنف�سي.
وقد يبدو في بع�ض الأحيان �أن القائمة ال نهاية لها ،فعلى �سبيل المثال هناك ف�شل في تقا�سم المياه والطاقة والموارد الزراعية
ً
�ضغوطا كبيرة وفورية على قدرات الدول في توفير تلك الموارد ل�شعوبها .وكما حددت الفتة ال
عبر الحدود الوطنية ،مما يخلق
تماما كما ورد في تقارير ويكيليك�س م�ؤخ ًرا
تن�سى في و�سط عمان ف�إن «�سعر الخبز هو خط �أحمر» .ويمكنني اال�ستطراد �أكثر – ً
فيما يميل العرب �إلى فعله  -فيما يخ�ص الق�ضايا الك�أداء  :النفط وم�ستقبل فل�سطين� .إذ ر�أى الكثيرون �أن حظر النفط العربي
عام  ،1972والثورة الإيرانية عام  ،1978وحرب الخليج في عام  1990كلها تتعلق بخطوط �أنابيب النفط ال بال�شعوب .وكانت
�ضرورة الحفاظ على �إمدادات النفط هي المبرر للوجود الدولي في المنطقة المنتجة للنفط ،والدافع وراء تطبيق �سلطة الطوارئ
تماما لكل من
في بع�ض الدول المنتجة للنفط في غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا� .أما بالن�سبة لم�س�ألة فل�سطين ،ف�إن الأمر وا�ضح ً
الرجال والن�ساء المفكرين في كل مكان :ال يوجد �سالم لأن �إ�سرائيل ال تريد ذلك من دون �أمن ،ولأن الواليات المتحدة ،بالرغم
من نواياها الح�سنة وجميع توقعاتنا ،قد اكت�شفت �أنها لي�ست الوحيدة القادرة على تغيير قواعد اللعبة في المنطقة.
وقد �أثبتت الأحداث التي وقعت منذ �شهر يناير من هذا العام �أن �شعوب هذه المنطقة هي العن�صر الرئي�سي في تغيير قواعد
اللعبة ،للأف�ضل �أو للأ�سو�أ .وربما ال يوجد �شيء �أكثر � ً
إحباطا من الإمكانات التي لم يتم التخلي عنها وح�سب ،بل تم تثبيطها
ب�شكل م�ؤثر وتغيير معناها ،و�إعادة قولبتها لت�أخذ منحى الكراهية �أوتذهب �أدراج الرياح .كانت الأمور ت�سير ب�شكل نمطي حتى
قام محمد بوعزيزي ،وهو خريج جامعة وبائع خ�ضار ،ب�سكب البنزين على نف�سه ،وهكذا �أ�شعل نار الثورة في تون�س وجعل الخيال
العربي ي�ستيقظ على حقيقة م�ؤلمة مفادها �أننا كنا نحن الذين نفعل ذلك ب�أنف�سنا� .إن افتقار المنطقة �إلى الحاكمية الر�شيدة،
وك�أنه فقدنا الذاكرة فيما يتعلق بالمفهوم التقليدي والإ�سالمي للمواطن ،بالإ�ضافة �إلى الإرث التاريخي الثقيل الذي تفاقم ب�سبب
الحروب ،قد �أف�ضى �إلى خلق حالة من انعدام الأمل ال قيمة لأفراد ال�شعب فيها.
لذا ف�إنه لأمر مفاجئ �أن نجد �أن دول غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا ،با�ستثناء ف�ضاء الإنترنت الجديد ،هي التي تقدم للعالم النماذج
الأكثر ثورية ل�سلطة ال�شعوب منذ �سقوط جدار برلين .ففي تون�س ،هرب زعيم ال يبالي ب�شعبه من البالد� ،أما في م�صر ،فقد تمت
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يوما .وجدت هذه القوى الممثلة بال�شارع العربي والذي كان غالبية مغلوب
عاما في ثمانية ع�شر ً
الإطاحة بنظام ا�ستمر ثالثين ً
على �أمرها نف�سها في مواجهة مع �أجهزة �أمن الدولة المعا�صرة .وتجدر الإ�شارة �إلى �أن هذه الأغلبية تتوق �إلى تحقيق نف�س الغاية
�أينما اتجهت �أنظارنا :الإح�سا�س بالكرامة ،والتحكم في م�صائرها ،وتوافر الفر�ص لديها.
وقد ينتهي كل ذلك ب�شكل متفاوت .ولكن الذي ال �شك فيه هو �أن �صورة الحقد والتع�صب العالقة بالأذهان عن المنطقة قد
تحطمت .فال�شعوب هنا تدفع ثم ًنا ً
دفاعا عن حقها في الح�صول على حقوقها ،ولذا البد لال�صطالحات التي كانت ت�سيطر
باهظا ً
على و�صف هذه المنطقة من �أن تتغير كل ًيا.
نحن نتكلم عن 'م�س�ؤولية الحماية' في ليبيا ،ومثل هذه الم�س�ؤولية لن تن�ش�أ في عالم مثالي لأن ال�شعوب �ستكون قادرة على
حماية نف�سها .والتدخل الإن�ساني �شيء جيد للغاية طالما �أنه ال ي�صبح ح�صان طروادة لدوافع �أخرى .نحن بحاجة �إلى تطوير
عقلية جديدة التقوم على التدخل ،ولكنها وقائية و�إ�ستباقية وت�ستند على القوة الناعمة ال القوة ال�صلبة ،وقادرة على خلق �شرنقة
م�ؤ�س�سية وقانونية ومهنية وثقافية وتعليمية لأولئك الذين لم ي�سقطوا بين ال�شقوق ،بل �إلى الهاوية .وينبغي �أن ت�صبح القدرات
الب�شرية �أكثر ا�ستقاللاً عن الدولة وقدراتها.
نحن بحاجة �إلى و�ضع حد الفترا�ض �أن �أولئك الذين ال يتفقون مع ال�سلطة هم �أنا�س غير مقبولين .وكما قال الر�سول عليه
ال�صالة وال�سالم« :اختالف �أمتي رحمة».
على �سبيل المثال ،توزع العديد من البلدان الإ�سالمية الزكاة ،وهي الركن الإ�سالمي الثالث من �أركان الإيمان ،ودور الزكاة هو
خلق االكتفاء الذاتي بدلاً من التبعية� .إن �إن�شاء �صندوق �إقليمي للزكاة ،بل وميثاق اجتماعي و�صندوق للت�ضامن االجتماعي،
بما يت�ضمن النهج التقليدية وبناء الم�ؤ�س�سات الحديثة ،يمكنه �أن ي�شكل تف�سي ًرا �أ�صيلاً لـ 'م�س�ؤولية الحماية' ،و�أن يعيد توجيه
المذهب الإن�ساني من لغز �سيادة الدولة المحير �إلى الإن�سان مرة �أخرى .وال يمكن لم�شاكل غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا �أن تحل
بالتمني لأنها تبد�أ على �أر�ض الواقع� .سوف ي�أتي التحديث من نف�سه .يت�ساءل المرء عن �سبب هذه المعاناة الطويلة ،هل هي
لزيادة حجم فاتورة �إعادة الإعمار؟ �إن انتهاء الحروب بالت�أكيد لي�س مجرد مح�صلة للمعامالت المالية.
ما يطالب به ال�شعب هو الإ�صالح اال�ستراتيجي .وال يزال م�ستقبل غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا يحمل بين ط ّياته كثي ًرا من
االحتماالت .ومع ذلك ،ينبغي �أن تكون مهمتنا خالل ال�سنوات الع�شر المقبلة تطوير الأدوات ال�سيا�سية والرقمية والم�ؤ�س�سية
واالقت�صادية لخلق مجتمع جديد في هذه المنطقة .وعلينا �أن نجد �سبلاً �أف�ضل لال�ستفادة من الإبداع واالبتكار و�أن نجعل القانون
يعمل من �أجل الجميع .فمع وحدة الهدف وبذل مجود ذهني �أكبر�سي�صبح م�ستقبلناحافلاً بالإنجازات بدلاً من الخ�سارة وال�ضياع.
وا�سمحوا لي �أن �أقدم لكم الفكرة من المنظور التركي .ال�شك في �أن معظم الأ�شخا�ص العاديين في ال�شرق الأو�سط قد �ضاقوا
بالف�ساد ،والمح�سوبية ،والفوارق ال�شا�سعة ،وقمع المعار�ضة في حياتهم اليومية .وي�شكل هذا الو�ضع مع�ضلة كبيرة :فكيف يمكن
تحقيق الإ�صالح دون فتح الباب �أمام الأ�صوليين الإ�سالميين؟ ال توجد �إجابات �سهلة .والأ�سئلة التي تتبع وا�ضحة :كيف يمكن
للنخب الحاكمة �أن تتخذ الخطوات الالزمة دون المخاطرة بم�صالحها الرا�سخة؟ على نحو متزايد ،ولي�س فقط في هذه المنطقة
ولكن �أي�ضا في �أوروبا والواليات المتحدة ،ثمة حديث يدور حول تطبيق النموذج التركي.
�أعتقد �أننا خالل اليومين المقبلين �سوف نتحدث عن المبادرات المتعلقة بالنفط وتلك المتعلقة بال�شعوب .و�ستن�صب مهمتنا على
كيفية الربط بين المو�ضوعين .ونتيجة الرتفاع �أ�سعار النفط وتح�سن مناخ اال�ستثمار� ،إلى جانب النمو االقت�صادي لدول منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،فقد زادت اال�ستثمارات الأجنبية المبا�شرة لدول مجل�س التعاون الخليجي ب�شدة ولعبت دو ًرا
رئي�س ًيا في التطوير االقت�صادي في منطقة ال�شرق الأو�سط .وعلى الرغم من الأزمة االقت�صادية الراهنة ،ف�إن النمو االقت�صادي
في دول مجل�س التعاون الخليجي يت�صاعد ،مما يجعلها منطقة جذابة لال�ستثمارات الأجنبية.
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و�س�أ�سئلكم في مداوالتنا ،عن الفارق بين الإ�صالح والتحديث .وهل �سن�ستمر في �إنفاق الأموال لحل الم�شاكل �أم �أننا �سنعمل على
تمكين ال�شعوب من �أجل حل م�شاكلها؟ وفي هذا ال�سياق ف�إنني �ألحظ العديد من اال�شارات �إلى التوتر ال�سيا�سي الراهن في منطقة
الخليج العربي في تقرير بعنوان «الأمن وتقييم المخاطر والردع المو�سع للواليات المتحدة» .فهل نحن �أمام الحديث عن تقييم
المخاطر الأمنية والردع الأميركي فقط؟ �أم �أننا ب�صدد �إدراك �أن �شعوبنا ،التي تعي�ش هنا منذ �آجال بعيدة� ،سوف توا�صل البحث
ب�شتى الطرق عن م�ستقبل �أف�ضل؟
وبو ّدي ح�ضرات ال�سيدات وال�سادة �أن ت�شاركوني �أحا�سي�سي في هذه اللحظة .ف�أنا �أجد الأمر م�ضح ًكا مبك ًيا في �آن واحد عندما
�أقر�أ ما كتبه نيثان براون ،الخبير في �ش�ؤون الأحزاب الإ�سالمية ،والذي حذر وا�ضعي ال�سيا�سة الأميركية من «الإنجراف الم�ضلل
نحو 'فوبيا الإخوان'» �أي الخوف من الإخوان الم�سلمين� .إذ اليمكن للمرء �أن يدعم الم�شاركة ال�سيا�سية العربية في العالم العربي
بينما هو يبدي ح�سا�سية �شديدة تجاه الدور الديمقراطي للإ�سالميين اليوم .فهذه الحركات هي جزء من المزيج ال�سيا�سي .كما
يقول �ستيفن كينزر« ،القبول ب�أن العرب لديهم الحق في انتخاب قادتهم يعني قبول حقوق الحكومات التي ال ت�ؤيد دعم �أميركا
المت�شدد لإ�سرائيل» .واليجب �أن يكون قبول �إ�سرائيل معيا ًرا لتقبل الحكومات في العالم العربي� ،أو رف�ضها .فال بد �أن تكترث
ال�شعوب لحال حكوماتها.
وفي هذا ال�صدد ،ف�إنني ال �أعتقد �أننا نحتاج للنظر �إلى �أبعد من التطورات الأخيرة في المنطقة كي نقترح �إن�شاء هيئة اقت�صادية
لل�شرق الأو�سط .ا�ستخدمت دول المنطقة حدودها لحجب المناف�سة الدولية والنفوذ الأجنبي ،كما ا�ستخدمت اال�ستراتيجيات
التي �أ�سفرت عن �إفقار �شعوبها .لكن توافر وتدني كلفة الهواتف النقالة اليوم يعني �أنه لم يعد من الممكن ا�ستبعاد العالم
الخارجي ،ولهذا ف�إن المدونين وم�ستخدمي تويتر مدعوون للم�شاركة .فنحن نريد �أن ننقل لهذه الجل�سات الت�شاورية حقيقة �أن
ال�شعوب في مختلف �أنحاء ال�شرق الأو�سط تطالب بالتغيير ،و�أنه �إذا لم ت�ستجب الحكومات في جميع �أنحاء المنطقة ب�سخاء ،ف�إن
العواقب قد تكون عنيفة وخطيرة.
و�إذ �أعيد النظر �إلى تركيا الجديدة �أرى �أنها توظف التعامل التجاري مع �إيران لتجاوز الحدود الوطنية والتوترات العرقية بطريقة
ت�شجع االزدهار وال�سالم �إلى حد كبير ،وربما تلعب دو ًرا �إيجاب ًيا في ما ن�شهده يوم ًيا من �أعمال العنف عبر الحدود في �سوريا.
و�ضمن جهودنا ال�ساعية لإيجاد هيئة اقت�صادية �شرق� -أو�سطية� ،أ�شكر �إخواني الأتراك القتراحهم �أن نعمل من خالل مجموعة
الع�شرين وعبر �أع�ضائنا الإقليميين ،تركيا والمملكة العربية ال�سعودية ،لتقديم عر�ض كبير من الم�ساعدة المالية لأي بلد في هذه
المنطقة ،ره ًنا بتحريرهم التجارة في ال�سلع والخدمات ،وااللتزام ب�شفافية قواعد التجارة والأعمال.
كذلك ،ينبغي للبلدان الراغبة في اال�ستفادة من العر�ض االلتقاء من �أجل االتفاق على ماهية الم�ساعدة التي يحتاجون �إليها،
مع وجود هيئة توجيهية تتمحور مهمتها حول مراجعة االحتياجات والتقدم .وينبغي على منظمة التجارة العالمية اال�ستفادة من
الربيع العربي لتن�شيط الجهود من �أجل ا�ستيعاب الدول من مختلف �أنحاء ال�شرق الأو�سط �ضمن المنظمة ،والتي لديها البنية
التحتية لجعل الحكومات االنتقالية المهمة تطبق حرية التجارة.
ون�أمل �أن تتمكن تركيا والمملكة العربية ال�سعودية من التفاو�ض على اتفاقية تجارة حرة تو�ضع بحيث تتخطى العالقات التجارية
الثنائية التي ح�صرت التجارة داخل المنطقة .هذا من �ش�أنه �أن ي�ضع الأ�سا�س لإقامة منطقة تجارة حرة متعددة الأطراف،
تحكمها قواعد منظمة التجارة العالمية ،وتنظمها كافة الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة لمنظمة التجارة العالمية في
هذه المنطقة.
هاما في ت�سهيل
�ستالحظون ب�أنني لم �أ�شر مبا�شرة �إلى �إ�سرائيل� ،أو �سيا�ساتها ،ولكنني �أ�شعر ب�أن تركيا يمكنها �أن تلعب دو ًرا ً
الخطوات الم�أمولة منذ زمن من ِق َبل �إ�سرائيل ال�ستعادة عالقاتها التاريخية مع تركيا ،والتي يمكن �أن تكون بمثابة حافز لتح�سين
العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية في المنطقة ككل .و�أعتقد �أنه من ال�ضروري �إدراك ا�ستحالة الحياة والموت ا�ستجابة للعواطف
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وحدها .علينا �أن نفعل ما بو�سعنا في هذه الأوقات ال�صعبة والح�سا�سة للغاية ،و�أن نعترف ب�أهمية وجود ر�ؤية ثابتة و�أ�صيلة لغرب
�آ�سيا و�شمال �إفريقيا ،نت�صدي وفقها للتحديات التي تواجه هذا العالم معنا وب�سببنا ،والتو�صل �إلى حلول ال تدفع ثمنها ال�شعوب.
�أ�شكركم و�أدعو �صديقي العزيز يوهي �سا�ساكاوا �إلى المن�صة ،والذي بالإ�ضافة �إلى كل �شيء �آخر ومبا�شرة بعد كارثة ت�سونامي
في اليابان قام ب�إن�شاء �صندوق مميز ،تديره م�ؤ�س�سة نيبون اليابنية .وقد حاول كل منا �أن ير ّكز االهتمام في عالم يف�ضل الإيجاز،
حيث تتحرك و�سائل الإعالم من منطقة �إلى �أخرى ،على م�أ�ساة اليابان والعالم المتح�ضر� .سيد �سا�ساكاوا� ،أ�شكرك لم�ساعدتنا
على م�ساعدة �أنف�سنا ،من خالل ت�شجيع الفن النبيل للمحادثة.
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منطقة في طور التغيير
الغر�ض من حلقة الحوار هذه هو جمع ممثلين من خلفيات مختلفة لمناق�شة تجربة التغيير االنتقالي ووجهته .قدمت الحلقة
وجهات نظر متباينة ب�ش�أن كيفية �إدارة منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا للتغيير االنتقالي والتي بموجبها يمكنها �إحراز التقدم
في ال�سنوات المقبلة .من بين الم�شاركين �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل ،والبروفي�سور رحمن �سبحان ،وال�سيدة
�أوكتافيا ن�صر ،والدكتورة �سالي مور ،وال�سيد جمعة القماطي ،وال�سيدة نادية ال�سقاف ،وال�سيدة نادين طوقان .وقد �أدار الجل�سة
ال�شيخ عبد العزيز بن علي النعيمي.

افتتح الح�سن بن طالل ،رئي�س منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا الجل�سة بالتنويه ب�أن التغيير في هذه المنطقة قد فاق بكثير م�ستوى
المعي�شة الذي بدوره ترك �أعدادًا كبيرة من ال�شعب ،ال �سيما في �صفوف ال�شباب ،من دون الح�صول على فر�ص توظيف .وهذه
الظاهرة في تزايد م�ستمر ،وتمثل التحدي الأكبر للمنطقة في ال�سنوات المقبلة .وت�سائل الح�سن بن طالل كيف يمكن للمنطقة
التوفيق بين م�صالح ال�شعب والم�صالح النفطية؟ و�أ�شار �إلى �ضرورة وجود �آلية �إقليمية للنظام االجتماعي وبناء المجتمع .ومن
�أجل تحقيق هذا الهدف ،دعا �إلى �إن�شاء ميثاق �أو ر�ؤية من �ش�أنها �أن تعزز الكرامة الإن�سانية والتعاون الإقليمي .وينبغي لمثل هذه
الر�ؤية �أن تتناول البيئة الب�شرية والطبيعية ،و�أن تتطلع �إلى الأمن الغذائي والمائي و�أمن الطاقة في منطقة غرب �آ�سيا و�شمال
�إفريقيا.
و�شدد �سمو الأمير ح�سن على �أنه يتوجب على المنطقة �أن ت�شكل مجموعة من الأ�شخا�ص المبدعين ممن يمكنهم تفح�ص قدرة
المنطقة على الإ�صالح مع التحديث ،ولي�س من دونه .وذكر �أن العنا�صر الأ�سا�سية للكرامة الإن�سانية ت�شمل الح�صول على
م�ستحقاته ،وتوطيد �سيادة القانون ،والحقوق والم�س�ؤوليات التي ت�صون وتحمي الفرد .كما �أ�شار �إلى وجوب �أن يكون ذلك في
�سياق الف�ضاء الثالث (�شراكة بين المجتمع المدني والقطاعين العام والخا�ص) .وال�س�ؤال هو ما �إذا كنا ن�شهد تطبي ًعا �أو تطر ًفا
لل�سيا�سة في م�صر ،بل وفي جميع �أنحاء المنطقة .يجب �أن تتوقف هذه المفارقة ،وعلينا المحافظة على تركيزنا في ال�سراء
وال�ضراء ،ويجب �أن نركز على نتيجة هذه المناظرة وعلى تنقية �ضمائرنا وبناء م�ستقبلنا في الوقت ذاته.
«لدينا الفكر ،لذا ا�سمحوا لي بالقول �أن ال�سالم ال يمكن �أن يتحقق دون ال�سالم الداخلي �أولاً � .شبكة الإنترنت هامة ،ولكن ال ينبغي
�أن نقتل ال�شبكة الموجودة داخلنا نتيجة للتلويث المتعمد للم�شهد االجتماعي ،و�أولئك الذين ال يريدون لنا التقدم».
وقدم رحمن �سبحان ،رئي�س مركز حوار ال�سيا�سات في بنغالد�ش ،كلمة رئي�سية في الجل�سة االفتتاحية للمنتدى .وذ ّكر ظهور مجموعة
من النا�س �شكلتهم المفاهيم الفردية .وقد حدث ذلك نتيجة لتدهور النظم االجتماعية واالقت�صادية في المنطقة مع مرور الوقت
وتحولها لما يمكن ت�سميته بـ'الر�أ�سمالية الم�ستن�سخة' .وعالوة على ذلك ،فقد �أدت الريعية �إلى ظهور نظام للإق�صاء ،حيث
وهاما من ال�سلطة بعيد عن متناول الأغلبية .ولذلك عندما تخ�ضع الدول لعملية تغيير انتقالي ناجحة ،البد
�أ�صبح ً
قطاعا كبي ًرا ً
لها من �أن تواجه م�شاكل معقدة ،فعندما يكون االنتقال �سلم ًيا ،تكون قد ح�شدت ال�سلطة في �صالح الفئة الكبرى من ال�شعب التي
كانت م�ستبعدة �ساب ًقا.
ما �شهدته م�صر وتون�س هو �أن النا�س العاديين تمكنوا من الم�شاركة مبا�شرة في ما ي�سمى باال�ستنتاج العام .فقد فكر النا�س م ًعا،
كمجتمع ،في �إحداث تغيير في الو�ضع الراهن .لكن في هذه الحالة� ،سيكون هناك توقعات كبيرة ال يمكن تحقيقها في المدى
الق�صير .الرغبة في انتخابات �شاملة ونزيهة ي�شارك فيها عامة ال�شعب ،وذلك من خالل نظام حكم يتميز باالنفتاح وال�شفافية
هو بالت�أكيد توقع �إيجابي ،ولكن الحقيقة هي �أن هناك العديد من الفوارق المتوارثة والمتغلغلة .على �سبيل المثال ،من المتوقع
�أن يتناف�س جميع النا�س في ع�صر المعلومات ،حيث المعرفة تمثل القوة� ،إال �أن الو�صول �إلى المعلومات والتعليم يختلفان كثي ًرا.
ويجب �أن نعترف ب�أن التغيير يحدث ب�سرعات متفاوتة ،ويختلف في طبيعته من دولة لأخرى ومن مدينة لأخرى .وهذا ينطبق � ً
أي�ضا
على الحكم وال�سيا�سة ،مثلما هو الحال في االقت�صاد.
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لذا نطرح ال�س�ؤال التالي ،كيف يمكننا توفير الفر�ص للمناف�سة في ال�سوق ،وفي المجال العام؟ �إذا ف�شلت منطقة غرب �آ�سيا و�شمال
�إفريقيا في معالجة هذه الم�س�ألة الأ�سا�سية ،ف�إنها تخاطر بانجراف النا�س العاديين �إلى القوى المتطرفة �أو �أيديولوجياتها .ومثل
أ�سا�سا من الطبقات الفرعية الهام�شية في المجتمع ،وهو ما يجعلها خارج نطاق عملية التكامل والت�ضامن،
هذه القوى تنبع � ً
وبالتالي ي�صبح الرف�ض التام للو�ضع الراهن هو ما يحدد هويتها .يجب على المجتمعات �أن تحذر من هذه الظاهرة ،و�أن تعمل
على �ضمان تمثيل جميع النا�س في عملية التغيير االنتقالي ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
اقترح رحمن �سبحان ثالث تو�صيات للخطوات الالزمة للتغيير االنتقالي .قال �أولاً �أن اهلل قد �أغدق بثروات الموارد الطبيعية
على ال�شعوب وماحدث م�ؤخ ًرا هو ثورة �ضد م�صادرتها لم�صلحة الأقلية .لذا ،يجب �أن يعاد توزيع الثروات الطبيعية لت�شمل وتوفر
الفر�ص للجميع .ثان ًيا ،الأر�ض هي � ً
أي�ضا مورد م�شترك ،حيث ال ينبغي للم�شاعات المرتبطة بالحمى ،وهو مورد يق�صد به �أن يكون
م�شتر ًكا من �أجل المنفعة المتبادلة� ،أن تخ�ضع للخ�صخ�صة وتحول �إلى الملكية الريعية .فعامة ال�شعب �أو المجتمع المحلي هم
�أ�صحاب الم�صلحة في هذه الأرا�ضي ،كما هو الحال مع المياه� .أخي ًرا البد من وجود �صندوق ثروة �سيادية يخ�ص المنطقة ،حيث
يتم ب�شكل �أتوماتيكي ا�ستثمار ن�سبة مئوية من كل ثروة ،لكي يكون موردًا م�شتر ًكا لبناء غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا.
تحدثت اوكتافيا ن�صر ،ال�صحفية والمعلقة ال�سيا�سية في لبنان ،عن فجر جديد ت�شهده المنطقة .وهي ترى �أن هذه الحقبة �ستت�سم
بالتفكير الأكثر �إيجابية ،والبناء على التراث الثقافي الغني والتاريخي لمنطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا .وفي حين ناق�ش
الكثيرون اللغة الم�ستخدمة لو�صف الأحداث الأخيرة ،الحظت ال�سيدة ن�صر �أن من �سيكتب التاريخ في نهاية المطاف هو من
�سيقرر مثل هذه ال�شروط .وا�ستطردت قائلة « :هذه المجموعة ينبغي �أن تتكون من الأ�شخا�ص الذين قادوا الثورات ،والذين غيروا
اللعبة في الأ�شهر الأخيرة .ولهذا ال�سبب ،يجب على القادة �أن يبد�أوا في اال�ستماع �إلى �شعوبهم ،ويجب �أن تبد�أ و�سائل الإعالم في
تقديم التقارير ب�صورة عادلة ومو�ضوعية عن الأحداث الفعلية ،كما يجب �أن نبد�أ نحن � ً
أي�ضا في عملية �شمول ال�شباب والمثقفين
على حد �سواء في مجتمعاتنا.
و�أ�شارت اوكتافيا ن�صر � ً
أي�ضا �إلى ظهور و�سائل الإعالم االجتماعية ك�أداة للتمكين وتعزيز االت�صال والتوا�صل عبر الحدود .وقد
وفرت و�سائل الإعالم االجتماعية منب ًرا لل�شباب في جميع �أنحاء المنطقة يمكنهم من الم�شاركة واالنخراط في النقا�ش حول
الكرامة الإن�سانية والرحمة .وهكذا �أ�صبح ال�شباب محرك للتغييربوا�سطة �أداة للتمكين �ساعدت على تعزيز مفهوم المواطنة
وحقوق الإن�سان عبر منطقةغرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا .وفي ا�ستح�ضار �أفالطون ،قالت اوكتافيا ن�صر'« :كن طيب القلب،
فالجميع يخو�ضون معركة �صعبة' .علينا جميعا �أن نرحم بع�ضنا البع�ض و�أن نبد�أ في الإ�صغاء لبع�ضنا البع�ض فالجميع في هذه
المنطقة ينا�ضل في معركة �صعبة».
تحدثت �سالي مور ،ع�ضو ائتالف �شباب الثورة الم�صرية ،عن مهانة العي�ش في ظل النظام ال�سابق .كما �أ�شارت �إلى �أنها كمواطنة
م�صرية لم تكن لديها كرامة وكانت �ضحية للتعذيب .وكان الف�ساد الم�ست�شري قد نتج عن انعدام الم�ساءلة و�ضعف �سيادة
القانون .وا�ستطردت قائلة« :قبل  25يناير ..كنا قد ن�سينا �أننا كنا عرب ،ون�سينا �أننا كنا �أفارقة» .وفي �إ�شارة �إلى ماقالته اوكتافيا
ن�صر ،قالت «لقد �سمى ال�شعب الم�صري ما حدث ب�أنه ثورة ،ثورة للكرامة ،وهذا هو الن�ضال .حتى لو كان من �أجل الخبز نف�سه.
ولأننا حرمنا من المنابر الإعالمية المو�ضوعية وال�شفافية ،فقد قمنا با�ستخدام و�سائل الإعالم االجتماعية لن�شر مقاطع فيديو
متعلقة بالف�ساد والعنف .وهكذا �س ّي�سنا المنابر الإعالمية التي ا�ستخدمناها».
وو�صفت �سالي مور ميدان التحرير بـ 'اليوتوبيا' .وقالت �أنه بالرغم من بقائها هناك لأكثر من �أ�سبوعين� ،إال �أنها �شعرت بالأمان
كم�سيحية قبطية .وللمرة الأولى في بلدها� ،شعرت �أن لها �صوتًا هو ح ًقا �صوتها« .في التحرير ،بنينا م�صرنا وامتلكناها» .بو�صفها
طبيبة ،عملت الدكتورة مور في الم�ست�شفى الم�ؤقت في تقديم الرعاية الطبية للذين �أ�صيبوا بجروح و�أ�ضرار خالل االحتجاجات.
وو�صفت مور كيفية االلتزام بالدفاع عن التحرير ،ونظم الإنذار في المكان ،وكيف تم توزيع المواد الغذائية يوم ًيا .كان ميدان
التحرير ح ًقا 'يوتوبيا' ،فقد كان الم�سيحيون ي�صلون في نف�س الوقت مع الم�سلمين ،ويتقا�سمون نف�س الحيز ،ويحلمون م ًعا بم�صر
التي ا�ستعادوها عندما انهار النظام ال�سابق.
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مع الثورة والتغيير االنتقالي يعتقد المرء �أن ب�إمكانه تغيير العالم لكن الواقع يبين �أن النظام والنخبة ال يزاالن في مكانهما .وقد
تلى 'يوتوبيا' الثورة اكتئاب ما بعد االنتفا�ضة ،حيث �أ�صبح النا�س منق�سمين مرة �أخرى ،وعادوا مرة �أخرى �إلى الهويات المتعددة
في المنطقة« .ال يزال �أمامنا ً
�شوطا طويلاً لنقطعه قبل الحديث عن الديمقراطية وعملية التغيير االنتقالي الناجحة فالأمر ال
ينتهي ب�سقوط النظام فح�سب ،بل هذه مجرد البداية».
جمعه القماطي ،من�سق المملكة المتحدة للمجل�س الوطني االنتقالي في ليبيا ،ت�سائل« :كيف يمكن لنا �أن ن�ؤمن الح�صول على
نتائج بدلاً من مجرد �إنهاء التغيير االنتقالي �سري ًعا؟ علينا �أن نحول دون وقوع الدول في �شراك التاريخ».
وقد �أثبتت تكنولوجيا االت�صاالت والإنترنت في المنطقة �أنها قوة فوق قطرية و�أن دينامياتها قد تغلبت على الديناميات الوطنية.
عاما من الظلم والطغيان ،حيث ال وجود ل�سيادة القانون ،وال وجود
وفي هذا ال�سياق بد�أ ال�شعب الليبي انتفا�ضته �ضد ً 42
لل�صحافة الحرة� ،أو العدالة �أو الكرامة .فالم�ؤ�شر ال�سيا�سي الوحيد الجدير بالذكر في ليبيا هو �أن الدولة �شهدت في ال�سنوات ال
 42الما�ضية �أطول حكم لزعيم �سيا�سي حتى الآن .وفيما يتعلق بالم�ؤ�شرات الأخرى ،كانت ليبيا على مقربة من القاع ومع ذلك،
فقد تحولت ثورتها �إلى العنف والدموية .ولم يكن هذا هو خيار ال�شعب ،ولكنه خيار النخب التي تحر�س �سلطاتها ب�ضراوة وبال
هوادة .لقد كانت �أمة يحكمها الف�ساد والإكراه ،فلي�س من الغريب �أن يعبر ال�شعب عن رغبته في الحرية والتغيير .لكن التحديات
كبيرة ،لأن التوقعات الكبيرة ت�شوبها الآن ر�ؤية غام�ضة .وبينما تحدثت �سالي مور عن مخاطر االنق�سام �أثناء المرحلة االنتقالية،
وهو �أمر ظاهر في ليبيا اليوم ،هناك ق�ضية واحدة اجتمع عليها كل الليبيين ،وهي رف�ض وجود قوات �أجنبية على �أرا�ضيهم.
و�أعرب ال�سيد جمعه القماطي عن �أمله في �أن يتم ا�ستخال�ص الدرو�س من تجارب الآخرين :وخال�صتها �أن فر�ض قوات �أجنبية
ال يجدي.
وتناول ال�سيد جمعه القماطي مو�ضوع تطلعات ال�شعب الليبي ،والطاقات التي �أطلقت و�أحالم �أولئك الذين ن�ش�أوا في ليبيا .و�أ�شار
عاما ،ف�إن ليبيا لديها ديموغرافية وا�سعة من ال�شباب الديناميكي .ومن �أجل تحقيق
�إلى �أنه بوجود  %72من الليبيين تحت �سن ً 30
عملية تغيير انتقالي ناجحة ،يجب على ليبيا �أن تطور اقت�صاد ال�سوق المتنوع ،وتح�سن فهمها و�إنتاجها لتكنولوجيا المعلومات
واالت�صاالت ،وتعزز الأبعاد المختلفة لخلق اقت�صاد �أخ�ضر .عالوة على ذلك� ،أكد ال�سيد القماطي ب�أنه يجب على المجتمعات في
غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا �أن ت�ستثمر في تمكين المر�أة ،التي لديها كل الحق في �أن تكون �شريكة على قدم الم�ساواة مع �أ�صحاب
الم�صالح في المنطقة .والأهم من ذلك على المنطقة اال�ضطالع ببناء القدرات التي ت�ستثمر في ال�شعوب ،بحيث ي�صبح لديها
المهارات الالزمة لإعادة بناء مجتمعاتها ،وذلك لتحقيق م�ستقبل �أكثر ا�ستدامة و�إن�صاف لأبنائها.
وناق�شت نادية ال�سقاف ،رئي�س تحرير �صحيفة يمن تايمز في اليمن ،عمليات ن�ضال الإن�سانية �ضد نف�سها وهي مكونة من ثالث
عنا�صر« :ن�ضال الإن�سان �ضد الإن�سان ،ون�ضال الإن�سان �ضد الطبيعة ،بالإ�ضافة �إلى الن�ضال �ضد الذات».
و�أ�شارت �إلى �أن هناك في اليمن حركة كبيرة للثورة تقودها العاطفة من جهة والم�صلحة ال�سيا�سية من جهة �أخرى .وروت تجربتها
عندما التقت ب�أفراد من �أحزاب المعار�ضة كانوا قد طالبوا بح�صة في ثروة الأمة و�سلطتها .وا�ستذكرت �أن هذه المطالب لي�ست
محددة ،ولكنها بب�ساطة تنادي ب�ضرورة التغيير وتمكين المواطن .وحذرت بقولها« :بينما الكرامة والعاطفة مهمان� ،إال �أن عدم
ت�سليط ال�ضوء على الأ�سباب الجذرية للثورة �سيت�سبب بم�شكلة في الم�ستقبل .وهنا تبرز �أهمية دور الف�ضاء الثالث ،فاحتياجات
النا�س الحقيقية التكون ممثلة �إال عبر دمج وم�شاركة جميع قطاعات المجتمع .وبينما الرحمة والكرامة هي عنا�صر روحية قيمة،
�إال �أننا يجب �أال نهمل �أهمية الواقع والأ�ساليب العملية .فللمرة الأولى في المنطقة ،هناك اتحاد وهناك ق�ضية .و�أعربت نادية
ال�سقاف عن خوفها قائلة« :قد ال يتبقى لنا �شيئ بعد �أن ت�سكن ه ّبات عا�صفة التغيير االنتقالي التي �أخ�شى �أن تكون قد مزقت
اليمنيين �إر ًبا ،وعندما ي�صطدمون بالواقع االقت�صادي �ستعم الفو�ضى و�سينعدم القانونً � .إذا ،ماذا نفعل الآن؟ �أنا �أ�ؤمن بالف�ضاء
الثالث وقوة الجماعات الدبلوما�سية .فالتفكير والمنطق الفكري هما الأ�سا�س في هذه المرحلة .كثي ًرا ما نف�شل في �أن نتعلم من
قدما بينما يجب �أن يكون هذا �أولوية رئي�سية».
بع�ضنا البع�ض ،و�أن نمار�س الحوار ال�ضروري للم�ضي ً
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وذكرت نادين طوقان ،منتجة ومبدعة في الأردن� ،أننا يجب �أن نفعل المزيد من �أجل العاملين في العمل الإبداعي و�أن نعمل من
نظاما مجتمع ًيا يختلف عن الو�ضع الراهن .وذكرت �أن ال�شعوب تحتاج لأن تفكر خارج الحدود
خاللهم� ،إذا �أردنا �أن نت�صور ً
الفكرية والأطر النمطية المريحة والمعتادة.
إبداعا في المجال العام ،فيجب بذل المزيد من الجهود لحل هذه
وتفتقد منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا للخطاب الأكثر � ً
الم�س�ألة .ف�ضلاً عن ذلك ،ف�إن هناك الكثير من القلق ب�ش�أن ن�شوء فراغ .وبدلاً من التخبط على غير هدى ،ف�إنها تدعو �إلى
اتباع نهج �أكثر فاعلية و�إيجابية لمعالجة الق�ضايا الرئي�سية .وهذا هو المجال الذي يمكن للعاملين في مجاالت الإبداع والثقافة
الم�ساعدة فيه ب�شكل �أ�سا�سي ،وذلك عبر الم�ساعدة على تطوير لغة وتفكير ي�ستندان �إلى العمل الإيجابي والمثمر .وفي هذه
الحالة ت�صبح اللغة م�س�ألة مهمة .فيجب �أن نتوقف عن الإ�شارة �إلى 'الحكام' بهذه ال�صفة و�أن نبد�أ بو�صفهم بـ 'القادة' الذين
يقودون من الأمام والخلف على حد �سواء .فالقيادة ت�ساعدنا على ت�صور �أكثر من مجرد �شخ�صية �ص ّوتنا من �أجلها ،ولكنها
�شخ�ص يوجه وي�شجع �شعبه« .يجب �أن نكون قادرين على �إجراء محادثات دائمة مع قيادتنا ،لي�س فقط في المنتديات بل في
و�سائل الإعالم االجتماعية ،والمراكز الثقافية ،حتى يتمكن ال�شخ�ص العادي من �أن ي�سمع ويفهم وي�شارك ،وهكذا ،ي�صبح معني
حقيق ًيا في المجتمع».
ينبغي القيام بالمزيد لتعزيز الأ�صوات التي لم ت�سمع ولتعزيز مختلف الحركات التي تظهر وال يكون لها بال�ضرورة �صدى �إعالمي
نوعا من الترابط بين النا�س .وفي
كبير .فهناك العديد من الحركات والتحوالت والأيديولوجيات واالت�صاالت المميزة التي تخلق ً
اجتماع من هذا القبيل كان يتوجب ح�ضور �أ�شخا�ص كالممثلين والعاملين في المجاالت الثقافية الذي يقومون بتحويل العالم من
حولنا .لذا ،من ال�ضروري التمعن في الأمور ،والت�سيي�س والمناق�شة على مختلف الم�ستويات وتجاوز المنابر التقليدية للمناق�شة.
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الهويات السياسية
قادت حلقة النقا�ش ب�ش�أن الهويات ال�سيا�سية �إلى �إدراك �أهمية البعد ال�سيا�سي النتفا�ضات التمرد الأخيرة .وقد تفح�صت الحلقة دور
الهوية في الأحداث الأخيرة ،وكيف يمكن لمنطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا بناء هويتها ال�سيا�سية الخا�صة على �أ�سا�س تقاليدها
الثقافية ،والتوقعات بالن�سبة للمواطنة والديمقراطية في المنطقة .و�أخي ًرا ،كيف يمكن لغرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا �أن تتجنب
ال�سقطات العنيفة للأنظمة االنتقالية ال�سابقة .وقد �ضمت حلقة النقا�ش الدكتور خليل العناني ،والدكتورة راما ماني ،وال�سيد وليد
�سالم ،وال�سيد خالد عزيز ،وال�سيد منجي خما�سي .وقد تر�أ�س الجل�سة البروفي�سور �سلطان بركات.

ناق�ش خليل العناني ،زميل �أول في م�ؤ�س�سة الأهرام في م�صر ،كيف تحمل حركة التمرد الكثير من �أوجه الت�شابه مع الثورات
الما�ضية .ومع ذلك ،ف�إنها تت�ضمن على الأقل اختالفين �أ�سا�سيين ،الأول� :أنها كانت في الغالب 'ثورة هوية' والثاني� :أنها كانت
مدفوعة بو�سائل جديدة للتمكين .و�أ�شار خليل العناني �إلى عنا�صر الثورة الأربعة ،الت�أمل الذاتي ،وال�شعور باالنتماء ،وال�شعور
بالكرامة ،وال�شعور باالعتبار� .أحد نتائج العولمة هو �أن ال�شعوب قد تحولت هويتها ،ونحن ن�شهد حال ًيا ثورة تحركها الهوية .على
تماما.
هذا النحو ،ف�إن الخطاب العام ي�ستخدم م�صطلحات ومفاهيم مختلفة ً
وقد تميزت الثورة الم�صرية بالميزات التالية  :لقد كانت ثورة تحويلية ،ال حزبية ،بال قائد وبعيدة عن الحركات الإ�سالمية.
و�أ�شار �إلى �أنه يجب �أن نحدد كيف يمكننا �أن نتحرك لأبعد من حوافر ثورات الهوية والكرامة نحو توطيد الديمقراطية .فقد جاهد
النا�س في هذه االنتفا�ضات لتحقيق الكرامة واحترام الذات ،والتي يجب �أن ت�صبح الآن جز ًءا ال يتجز�أ من العمليات التي تتبع.
وا�ستمر لي�شرح �أن الثورة هي نتيجة لتناف�س الهويات الدينية والعرقية ،التي غال ًبا ما ت�ستند على الق�ضايا الإقليمية وال�سيا�سية
والتي بد�أت تت�شرذم.
هذا الت�شرذم الأيديولوجي ،الذي يمكن مالحظته في �سياق الليبرالية والإ�سالمية ،له جذوره في تعقيد الأيديولوجيات الم�ستوردة.
وتفاقم كل ذلك نتيجة للهيمنة الثقافية للقيم الجدلية التي تقارن بين الأ�صالة والتقاليد وبين عمليات التحديث والعولمة« .مع
هذه القيم المتناق�ضة ،و�صلنا لم�أزق �سيا�سي ،حيث يتم التم�سك بالحرية والعدالة كقيم تحل محل الطغيان واال�ضطهاد».
ومن �أجل حماية وتطوير الهويات التي برزت �أثناء الثورة ،يجب على الدول �إقامة الديمقراطيات الحقيقية التي تتبنى قيم الحرية
والعدالة ،والم�ساءلة بين فروع ال�سلطة و�سيادة القانون .كذلك ،هناك م�س�ألة الم�صالحة بين الفئات الليبرالية والإ�سالمية،
وف ًقا لخليل العناني ،وهذه هي الم�شكلة الأكثر خطورة التي تواجه المنطقة ،لذا يجب �أن يكون هناك نوع من التوافق على �شكل
الم�صالحة وعلى كيفية �إعادة بناء هذا النظام ال�سيا�سي على قيم الحرية والعدالة ،بالإ�ضافة �إلى التقاليد الدينية والثقافية .كما
يجب على المنطقة � ً
أي�ضا دمج الأقليات وحقها في تقرير الم�صير ،واالعتراف بالتنوع واالختالف بين ال�شعوب .واختتم كلمته
قائلاً �« :إذا كانت الحداثة هي االنتقال من االعتقاد �إلى االختيار ،فالعالم العربي هو ب�صدد اتخاذ قراراته ب�ش�أن التحرك نحو
الحداثة».
تابعت راما ماني ،م�ست�شار مجل�س م�ستقبل العالم في المملكة المتحدة ،الحديث عن مفهوم الهوية والتقاليد عبر ا�ستح�ضار
�أرا�ضي قبائل البدو الرحل الذين يجوبون الأر�ض والح�ضارات العظيمة ،التي ت�شترك فيها جميع الأديان الإبراهيمية وكانت
الهندو�سية قريبة منها � ً
أي�ضا .ومحور الح�ضارة هذا قد دمرته الحدود الم�صطنعة م�ؤخ ًرا� .إذا كانت ال�شعوب ،التي تقوم ب�صياغة
م�صائرها ،على ا�ستعداد للمخاطرة بحياتها من �أجل معتقداتها ،يجب �أن تدرك منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا �أن تحولاً
رئي�س ًيا طر�أ على مفهوم ال�سيادة و�أن ال�شعوب في الحقيقة هي �صاحبة ال�سيادة.
وبهذا ال�صدد ،ت�صبح م�س�ألة ال�شرعية في غاية الأهمية .فال يجوز لهذه المنطقة �أن تتورط في حمى المناق�شات حول �أنواع
الديمقراطية ،وبدلاً من ذلك يجب �أن تبحث في الأ�س�س المتعلقة بثقافتها وهويتها .و�أ�شارت راما ماني �إلى خم�سة عنا�صر

20

معروفة على ال�صعيد العالمي نابعة من تربة وثقافة هذه المنطقة� ،أ�صبحت مع مرور الوقت قوة دافعة فيها .وهذه العنا�صر هي:
االرتباط ،والت�آلف ،والموائمة ،والتكامل ،والتحول.
العن�صر الأول :الترابط ،هو ما قد �شهدناه على نطاق وا�سع في الأ�شهر الأخيرة ،وهو ما يرتبط بمفهوم 'م�س�ؤولية الحماية'�« .إن
الدر�س الكبير الذي ي�ستقى في �أعقاب القالقل في ليبيا هو �أن ال�سيادة تع ّرف من جديد؛ فهي لم تعد مل ًكا للأنظمة لأن حدود
الدول انتفت .ال�سيادة ملك لل�شعب ،وهو ما �أثبتته ال�شعوب في جميع �أنحاء المنطقة» .ومن الم�ستحيل الت�صدي لأ�سا�س الحكم
دون االعتراف بال�سيادة .ف�سوف تخ�سر الحكومات �شرعيتها .والقر�آن على �سبيل المثال يبين ما هو حق و�صحيح ويتجاوز بكثير
حقوق الإن�سان والقانون الدولي.
العن�صر الثاني :الت�آلف ،هو �أعلى ف�ضيلة في الإ�سالم .فالت�آلف� ،أو العدالة ت�شير �إلى �إر�ساء �سيادة قانون يتما�شي مع الممار�سات
الثقافية والتقليدية والمعتقدات� .إن الفكرة الأ�سا�سية هي فكرة الم�ساواة ،حيث التفاوت لي�س اقت�صاد ًيا فح�سب ،بل هو يحمل
معه التفاوت الثقافي والعرقي � ً
أي�ضا.
العن�صر الثالث :الموائمة ،يت�ألف من موائمة النية والقول والفعل� .أي يجب موائمة �أ�سمى نوايا المجتمع مع ر�ؤية م�شتركة،
يتم تطبيقها عبر المجتمع ب�أكمله وتكون متج�سدة في جميع القطاعات .ويجب �أن يتعاون الب�شر من �أجل تحقيق �إمكاناتهم
الكاملة .وقد �شهدنا �أن ال�سيا�سة توائم نف�سها مع االقت�صاد م�ؤخ ًرا .لكن المجتمع يتكون من الطبيعة والثقافة �أولاً  ،وتبنى ال�سيا�سة
واالقت�صاد على ذلك .وبينت الدكتورة ماني �أنه يتوجب علينا �أن نعود �إلى الحكم على �أ�سا�س ما منحتنا �إياه الطبيعة ،وننظر �أولاً
�إلى البيئة الطبيعية والب�شرية بدلاً من ال�سماح للم�صالح ال�سيا�سية واالقت�صادية �أن ت�ستنفذنا.
العن�صر الرابع :التكامل ،ينطوي على تعلم قيمة التنوع واالختالف كعنا�صر تثري ثقافة المجتمع الجماعية .فمنطقة غرب
�آ�سيا و�شمال �إفريقيا تتكون من �أقليات من جميع الأنواع ،فيجب على المجتمعات �أن تتعلم �أن تدمج هذه المجموعات المتنوعة
والمختلفة على نحو �أف�ضل حتى يت�سنى لجميع ال�شعوب �صوت واحد ك�أ�صحاب الم�صالح في المنطقة.
ومتنوعا في جميع القطاعات ،ويجب �أال تتوقع ال�شعوب
و�أخي ًرا العن�صر الخام�س هو التحول .ت�شهد هذه المنطقة تحولاً كبي ًرا
ً
التحول الفوري ً
تنفيذا فور ًيا لرغباتها .ولكن اليمكن �إغفال �أهمية التحول في تحقيق العنا�صر المذكورة �أعاله ،ف�سوف ي�صبح
هاما لكيفية تقدم المنطقة خالل ال�سنوات المقبلة .والفر�صة متاحة لمنطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا لتحقيق
ذلك جز ًءا ً
التطور واالزدهار في ال�سنوات المقبلة ،والبد لها �أن تعمل جن ًبا �إلى جنب بم�شاركة كاملة و�إدماج �إذا �أرادت �أن تحقق �إمكاناتها.
وناق�ش وليد �سالم ،مدير مركز الديمقراطية وتنمية المجتمع في القد�س ال�شرقية ،الدور الهام للمواطنة في مرحلة التغيير
االنتقالي .وذكر �إنه عند التعامل مع التحوالت الديمقراطية توجد ثالثة نماذج للتغيير االنتقالي :الثورة (فرن�سا) ،فر�ض التغيير
من قبل المنت�صر على المهزوم (�ألمانيا ما بعد الحرب) ،والتحول ال�سلمي (جنوب و�شرق �أوروبا) .والديمقراطية في مرحلة
ما بعد التحول تتبلور من خالل بناء الم�ؤ�س�سات والأحزاب ال�سيا�سية� .إن �شعوب منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا حال ًيا غير
مت�أكدة ماالذي يمكن الخروج به من تجاربها الجماعية ،ولكننا نعلم ب�أننا لم ن�صل بعد للمرحلة االنتقالية �إلى الديمقراطية.
فحتى الآن ،كانت الثورات تحدث بغر�ض التخل�ص من الأنظمة ،بدلاً من التخطيط لمرحلة قيام الدولة بعد الثورة .ونتيجة
لذلك لم تكن هناك �أي ر�ؤية حقيقية لقيام دولة ما بعد الثورة .وبالتالي ،ف�إن العالقة بين الم�ؤ�س�سات والحقوق والأيديولوجيات
ال تزال غير وا�ضحة .وما �شهدناه هو حاالت ثورية بدلاً من تغييرات ،والتوجد حتى الآن مخططات من �أجل تغييرات �سيا�سية
واقت�صادية� .إن و�ضع ا�ستراتيجيات لمعالجة هذه الق�ضايا هو �أمر بالغ الأهمية بالن�سبة للمنطقة ،ويجب على �شعوب منطقة غرب
�آ�سيا و�شمال �إفريقيا �أن تعمل م ًعا على و�ضع الحلول الأ�صيلة التي ت�ستند �إلى الم�شاركة ،والتي ي�ؤمن جميع �أ�صحاب الم�صلحة
ب�شرعيتها .ولذلك �سنكون متفائلين �إذا ادعينا �أننا نعرف ماهي الخطوات المقبلة الواجب اتخاذها .وتت�سم منطقة غرب �آ�سيا
و�شمال �إفريقيا بالدول التي تم �إ�ضعافها وب�ضعف مفاهيم المواطنة ،والتي ت�ستند �إلى الوالء للقادة والمفهوم الغام�ض للوطن.
وقد ك�شفت الأحداث في م�صر وتون�س عن �إطالة فترة الأزمة من قبل جيل ال�شباب للتحري�ض على التغيير .في حين �أن الرغبة
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قد تكون مهيمنة� ،إال �أن العملية الديمقراطية �أو بناء الدولة لمرحلة ما بعد االنتفا�ضة لم تبد�أ بعد .وقد ا�ست�شهد الكثيرون
نموذجا يحتذى به كعملية تغييرانتقالي ،ولكنهم بذلك �أهملوا فهم الظروف والأو�ضاع المختلفة في
بالنموذج الم�صري باعتباره
ً
بلدان المنطقة .فموقف الجي�ش تجاه الدولة وال�شعب يختلف كثي ًرا من م�صر �إلى البحرين .ولذلك ،ال تنا�سب نف�س التكتيكات
وال�شعارات جميع الدول.
هناك الكثير من العقبات على طريق الديمقراطية ،وال تحتاج المنطقة التباع النماذج الغربية ب�شكل ح�صري .فمنطقة غرب
�آ�سيا و�شمال �إفريقيا تتميز بح�صيلة من التجارب التاريخية الخا�صة التي يمكنها البناء عليها .وميثاق المدينة المنورة هو مثال
للديمقراطية العربية الإ�سالمية المبكرة ،واالعتراف بالحقوق الم�شتركة واالندماج ال�سيا�سي الذي ي�شمل جميع المواطنين.
ويمكن ا�ستخدام هذا النموذج وغيره كنماذج محتملة للديمقراطية في المنطقة .وفيما يتعلق بالجن�سية ،ف�إنها ال تكفي دائ ًما
لمنح حقوق المواطنة لل�شعوب ،يجب الحديث �أكثر من ذلك عن و�ضع المواطنة .لإن�شاء المواطنة الحقيقة يتوجب علينا �أن نعتمد
ب�شدة على مفهوم الم�ساواة في الحريات ،والنظريات المختلفة للدول .كذلك ،يجب �أن نتعامل مع مفهوم التمييز �ضد المر�أة
والأقليات ،ووجود الطبقات االجتماعية والت�شذرم مقابل التنوع.
و�أ�شار خالد عزيز ،رئي�س تحرير جريدة الفجر في باك�ستان� ،إلى درا�سة �صموئيل هنتنغتون ب�ش�أن ا�ستخدام العنف في حل
النزاعات ،مبي ًنا �أنه من خالل المقارنة مع المناطق الأخرى فهناك ا�ستخدام كثير للعنف في منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا،
وت�سائل عن �سبب ا�ستمرار هذه الحالة .هناك تف�سيرات متعددة قدمها خبراء عن وجود العنف في المجتمع .والتف�سير الأول
هو ارتفاع معدالت المواليد وزيادة �أعداد ال�شباب ك�سبب رئي�سي لعدم اال�ستقرار والعنف الحالي� .أما التف�سير الثاني ،فيعود
�إلى هيمنة القوى اال�ستعمارية على منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا مما ي�ؤدي لردود الفعل العنيفة .والتف�سير الثالث ،هو �أن
الإ�سالم ،مثل الم�سيحية ،ي�ؤمن ب�أن الأرا�ضي غير الم�سلمة تعتبر دور حرب ،مما �أ ّدى لخلق هوية «نحن وهم» .والتف�سير الرابع
يعود لدعم ورعاية الغرب للوطن القومي لليهود في فل�سطين ،وهو الذي �أ�س�س لأعمال العنف الم�ستمرة بين العرب و�إ�سرائيل،
خام�سا ،خلق موقف و�سلوك الغرب اال�ستعماري الجديد تجاه الدول في منطقة
مما خلق بدوره هوية �إقليمية موحدة �ضد الغربً .
غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا ،الذي ي�ستند �إلى �شهيتهم لموارد الطاقة والموقع اال�ستراتيجي ،عوامل هوية متعددة و�سلبية �ضد
الغرب والحكام الذين يتمتعون بعالقات ودية معه .و�أخي ًرا ،هناك �صراع �أكبر �ضد الغرب يتمثل في ا�ستخدام الإرهاب من قبل
الجماعات المتطرفة.
و�أ�شار خالد عزيز �إلى �أن هناك �أملاً في ال�سلوك الإيجابي الذي انعك�س في التحركات الأخيرة ،حيث كانت ال�شعوب تطالب
بالحرية والتحرر والديمقراطية في منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا .وهو يرى �أن ذلك قد انعك�س في رف�ض العنف من جانب
المتظاهرين ،وقبول التنوع الديني بينهم ،مما يقود لتمكين الفرد والمجتمعات المحلية من خالل التطورات التكنولوجية والقبول
بمبادئ حقوق الإن�سان والحريات.
وا�ستح�ضر خالد عزيز تجربة باك�ستان والإدارة االتحادية للمناطق القبلية التي �أ�صبحت م�صد ًرا لتوليد العنف في عام .1978
و�شملت هذه التوترات �أفغان�ستان والهند ،وقادت �إلى خلق الحركة االنف�صالية والتدخل في �أفغان�ستان في ال�سبعينات ،وحرب
المجاهدين في الثمانينات .و�أ�شار �إلى �أنه قبل ال�سبعينات ،تمكنت النظم المعمول بها حينئذ من الحفاظ على الت�ضامن
االجتماعي و�ساعدت في الإبقاء على الهويات ال�سابقة .وقد تم تحييد التوترات عن طريق ا�ستخدام الطرق التقليدية ال�ستك�شاف
القوا�سم الم�شتركة ،وتحديد الهوية الأ�سا�سية المحلية ،وتحديد العوامل التي يمكن �أن ت�شجع على ال�شعور المجتمعي الم�شترك.
كما تم ا�ستخدام الر�سائل اال�ستراتيجية من خالل الزعماء التقليديين وو�سائل الإعالم الإلكترونية� .إ�ضافة �إلى ذلك ،كانت
هناك عملية لتحديد هوية الأبطال في المجتمعات المحلية وبنائها كرموز للوحدة ،كما تم ت�شجيع النماذج ذات ال�صلة .كذلك
�أ ّدى �إن�شاء دائرة �ضمن الحكومة المحلية لت�سهيل التوا�صل مع الدولة وبالتالي تمكين المجتمعات المحلية ولتعزيز الم�ساءلة
وال�شفافية �ضمن تلك المجتمعات .نتيجة لكل ذلك ،ظهرت �أخالقيات احترام التنوع وت�شجيع تطوير الفروق الإيجابية للأقليات،
وت�أ�س�ست هويات علمانية جديدة حيث �أ�صبح الدين هو معادلة الفرد ال�شخ�صية مع اهلل عز وجل.
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دروس في التغيير االنتقالي
منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا لي�ست وحدها التي ت�شهد عملية تحول كبيرة في ال�سنوات الأخيرة .وقد تفح�صت حلقة النقا�ش
«درو�س في التغيير االنتقالي» تجارب الدول والمناطق الأخرى التي �شهدت فترات تغيير انتقالي �أو تحوالت فعلية .وقد �شارك في
حلقة النقا�ش هذه البروفي�سور كيي�شي ت�سونيكاوا ،والدكتورة �شيبرا نارانغ �سوري ،و�سعادة ال�سفير ليو باولي ،والدكتور كريزتوف
�سترا�شوتا .وقد تر�أ�س الجل�سة البروفي�سور�سلطان بركات.

ربط كيي�شي ت�سونيكاوا ،نائب رئي�س المعهد العالي الوطني للدرا�سات ال�سيا�سية في اليابان ،الحالة الراهنة في منطقة غرب
�آ�سيا و�شمال �إفريقيا بو�ضع الحكومة اليابانية في �أواخر القرن التا�سع ع�شر .في ذلك الوقت ،وجدت القيادة اليابانية �أن الإكراه
لن يكون كاف ًيا ل�ضمان اال�ستقرار .وكانت القيادة تريد م�صد ًرا لل�شرعية يقوم على م�شاركة المواطنين .ولهذا ال�سبب ،قامت
الحكومة اليابانية ب�شكل طوعي ب�إدخال الديمقراطية .وذ ّكر كيي�شي ت�سونيكاوا الم�شاركين ب�أن عملية التحول الديمقراطي تحدث
على �شكل دورات ،حيث يتم التراجع عن المكا�سب التي تتطلب �إعادة تجميعها .وقد تتعثر الديمقراطية ،من وقت لآخر ،في
�أعقاب الثورة �أو حركات التمرد ،ولكن ال ينبغي �أن يمنع ذلك ال�شعوب من الكفاح من �أجل تحقيق الديمقراطية .ويجب �أال تتوقع
منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا االنتقال ال�سل�س �أو ال�سهل �إلى الديمقراطية.
وفي حين علق العديد من الم�شاركين على الفر�ص المتوافرة في هذه الفترة� ،إال �أن هناك تحديات .والي�ستطيع المرء �أن يدع
التوقعات العالية والهيمنة ال�شعبية ت�سيطر على التغيير االنتقالي ،لأن المنطقة يجب �أن تكون م�ستعدة لمواجهة الم�صاعب
والم�شاق .وفي الختام ،الحظ كيي�شي ت�سونيكاوا �أن هناك فر�صة لتعزيز الوحدة الوطنية والت�ضامن ،وتوفير الفر�ص للأحزاب
ال�سيا�سية و�أ�صحاب الم�صلحة لإثبات قدرتهم على االزدهار في ظل النظام الجديد .و�أكد �أن تجربة اليابان تبين �إمكانية
اقترا�ض نماذج من الخارج ،ولكن ب�شرط �أن يتم تبنيها بعد تطويعها للظروف المحلية .والأمر الأ�سا�سي هنا هو �صناعة قرار
ي�شمل ال�شعب ،ال �أن يتم فر�ضه من الأعلى �إلى الأ�سفل.
وقد تحدثت �شيبرا نارانغ �سوري ،م�ست�شار دولي للتخطيط الح�ضري في الهند ،عن �أهمية تعزيز الت�ضامن االجتماعي واالندماج
في نف�س الوقت .وذلك لأنهما يعززان بع�ضهما البع�ض ،ولكن تم ال�سعي لتحقيقهما مرا ًرا ب�شكل ت�سل�سلي .وتحدثت عن كيف �أن
الإق�صاء يتجلى بعدد من الطرق التي تت�ضمن الإ�سكان والفر�ص االقت�صادية ،وبالتالي ،ف�إن منطقة جنوب �آ�سيا تواجه تحديات
كثيرة تتعلق بالت�ضامن االجتماعي منها النوع االجتماعي ،والعرق ،واللغة ،والجن�س ،والدين ،والطبقة االجتماعية وهلم ج ًرا.
و�أ�شارت �شيبرا نارانغ �سوري �إلى �أنه قد تم م�ؤخ ًرا التحول �إلى نهج ي�ستند �إلى الحقوق في التعليم ،وال�صحة ،والمعلومات،
والغذاء وغير ذلك من الم�صالح العامة .ولذلك �أو�صت بوجوب �أن تبحث منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا عن طرق لقيا�س
م�صادر الت�ضامن االجتماعي� .إ�ضافة �إلى ذلك �أ�شارت �إلى �ضرورة �أن يعمل كل من الدولة والمجتمع المدني على تعزيز الت�ضامن
االجتماعي ب�صفتهما قطاعات �سيا�سية واجتماعية ،وال يجب عليهما العمل منف�صلين .وفي هذه الحالة نالحظ �أن �سيادة القانون
والإدارة الفاعلة هي �أمور حا�سمة لتعزيز الت�ضامن االجتماعي.
و�أعرب ليو باولي ،ع�ضو مجل�س معهد ال�شعب ال�صيني لل�ش�ؤون الخارجية في ال�صين ،عن قلقه بقوله �أن التنمية �أمر ي�صعب
تحقيقه قبل تحقيق اال�ستقرار �أولاً  .وهو ي�ؤكد في هذا ال�صدد �أن ال�سيادة ال تزال �أم ًرا حا�س ًما� .إن المنطقة تعاني حاليا من نتائج
الأزمة االقت�صادية ،نظ ًرا لكونها تفتقر �إلى االقت�صادات الم�ستندة �إلى الإنتاج التي تعتبر �ضرورية بالن�سبة للعمالة واالقت�صادات
الم�ستدامة .وقد تفاقم ذلك ب�سبب الف�ساد وانعدام ال�شفافية والم�ساءلة ،والظلم.
�إن الحوار هو �أنجح ال�سبل لإنهاء ال�صراعات ولي�س ا�ستخدام القوة .ومع ذلك ،يجب على كل بلد �أن يحدد م�ساره الخا�ص به.
والحوار الذي ي�شمل الجميع والذي يركز على �ضمان ال�سالم في المنطقة هو �أمر حا�سم .و�أكد ليو باولي بهذا ال�صدد على �أهمية
تحقيق ال�سالم واال�ستقرار في المنطقة ،حتى يمكن �إجراء نقا�ش ب ّناء يقوم على �أ�س�س الت�ضامن االجتماعي وال�سالم.
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لفت كريزتوف �سترا�شوتا ،مدير �إدارة �ش�ؤون القوقاز و�آ�سيا الو�سطى في مركز الدرا�سات ال�شرقية في بولندا ،االنتباه �إلى تجربة
بولندا ،عند مناق�شته لما تمر به منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا من حركات وانتفا�ضات م�ستمرة هدفها التغيير ال�سيا�سي،
ونوه ب�أنه كما هو الحال مع التغييرات االنتقالية الأخرى ،هناك درو�س يمكن ا�ستخال�صها من تجربة بولندا في نهاية الثمانينات.
ففي حالة بولندا ،تمكنت الكني�سة الكاثوليكية ،بما تمتلكه من الم�صداقية الأخالقية مع ال�سكان ،من تقديم الم�ساعدة والتوجيه
�أثناء التغيير االنتقالي نحو الديمقراطية.
وبهذه الطريقة ،يمكن للدين �أن يحقق اال�ستقرار في الفترات االنتقالية ،لأن االنتماء �إليه و�أهميته في عقول النا�س يمكن �أن
ي�صبح م�صد ًرا لال�ستقرار والت�ضامن .عالوة على ذلك ،يمكن للدين �أن يوفر ال�شعور بالهوية والوحدة .وهنا نثير �س�ؤالاً حول
الكيفية التي يمكن للإ�سالم من خاللها �أن يفيد وي�ساعد على توحيد ال�شعوب في جميع �أنحاء المنطقة� ،آخذين بعين االعتبار
تنوع المعتقدات الدينية والإرث الغني والمتنوع لهذه المنطقة.
و�أ�شار كري�ستوف �إلى �أنه بالإ�ضافة لتحقيق الت�ضامن االجتماعي �أثناء الفترة االنتقالية ،ف�إن تقا�سم ال�سلطة بين الأحزاب
إح�سا�سا بالوحدة واال�ستعداد لتقديم تنازالت .وهذا هو ما مكن بولندا
ال�سيا�سية التي تمثل ال�شعب ،في حد ذاته� ،سوف يخلق � ً
من �إجراء �إ�صالحات اقت�صادية �صعبة ،ولكن �ضرورية ،في �أوائل الت�سعينات .وفي حين حدث التغيير االنتقالي بنجاح في �أوروبا
ال�شرقية بعد �إنهيار االتحاد ال�سوفيتي� ،إال �أنه ف�شل في تحقيق نف�س النتائج في �آ�سيا الو�سطى والقوقاز .فهناك� ،أ�سهمت كل �أمة
في �إف�ساد فترة انتقالية لأمة �أخرى �أو تدخلت في �ش�ؤونها مما �أ ّدى �إلى �سل�سلة من الدول الفا�شلة ،و�شعور بالعداء داخل تلك الدول
وفي جميع �أنحاء المنطقةً � .إذا هناك خطر �أن يحدث نف�س ال�شئ في منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا .ومع ذلك �أ�شار �إلى �أنه
ي�صعب تحديد الآثار المترتبة على التجربة البولندية في �سياق التحول في منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا .و�أحد �أ�سباب ذلك
هو �أن بولندا حققت التغيير االنتقالي و�سط �إجراءات �أمنية وا�ستقرار في المنطقة ،ويمكننا القول ب�أن هذا الو�ضع لي�س موجودًا
في منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا .وختم بقوله �إنه يتفق مع ليو باولي في �أن الأمن الإقليمي هو عامل �أ�سا�سي في نجاح عملية
التغيير االنتقالي.
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المسؤوليات االقتصادية
نظرت حلقة النقا�ش المتعلقة بالم�س�ؤوليات االقت�صادية �إلى الت�أثيرات والفر�ص المتاحة لإجراء تغييرات في النظم االقت�صادية في
المنطقة .ففي منطقة تتميز بالتزايد ال�سكاني ،و�إرتفاع م�ستويات البطالة ،والمر�ض الهولندي والتفاوت االقت�صادي الكبير ،ف�إن
دور االقت�صاد في هذه المنطقة خالل ال�سنوات القادمة بالغ الأهمية لإنجاح المرحلة االنتقالية .وناق�ش المتحدثون بدائل للنظام،
وكيف يمكن تنويع ال�سوق ،وكيفية تح�سين اال�ستدامة االقت�صادية والو�صول للأ�سواق .و�شارك في حلقة النقا�ش الدكتور �ألك�سندر
�شيفر وال�سيدة لينا العليمي ،والدكتورنديم �شحادة ،وال�سيدة �سيمونا مارين�سكو .و�أدار المناق�شات الدكتور عمر الرفاعي.

�أكد �ألك�سندر �شيفر ،م�ؤ�س�س «تران�سفورم» في �سوي�سرا ،على وجود حاجة القت�صاد محلي متكامل في منطقة غرب �آ�سيا و�شمال
�إفريقيا .يتطلب ذلك تحولاً �أ�سا�س ًيا لكل من االقت�صاد والنظام التعليمي على حد �سواء .وتتبع منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا
حال ًيا �سيا�سة ال يمكن ا�ستدامتها مع ما يتوفر من الموارد الطبيعية ،وتقود بدورها �إلى تف�شي النزعة اال�ستهالكية .لذا ،يجب �أن
تتجه المنطقة نحو اقت�صاد متكامل يحقق االكتفاء الذاتي ،ويكون متجذ ًرا في المنطقة ،قائ ًما على الإنتاج ،وناب ًعا من الثقافة
والإن�سانية .ويجب على المنطقة �أن تتوائم مع النظم العقائدية الأخرى ،كما �ألمحت راما ماني ،و�إال ف�إنها لن تتمكن من الإ�سهام
في �إغناء نف�سها .و�أ�شار �شيفر �إلى �أن «بذور االقت�صادات المحلية �أ�صبحت هي اللبنات الأ�سا�سية لالقت�صاد العالمي» .ومن
�أجل تحقيق هذا الهدف ،تحتاج منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا لرواد ورجال �أعمال مثل �أبوالعي�ش الذي طور الغطاء النباتي
الزراعي في م�صر ،وهو عاكف الآن على �إن�شاء جامعة جديدة ت�ؤ�س�س على نظام م�صر الثقافي بما يوفر االرتباط بين الكلي
والجزئي .وفيما يتعلق بنظام التعليم ،من المهم �أن يكون طالب االقت�صاد والأعمال على علم بمجموعة وا�سعة من النماذج
االقت�صادية البديلة في المنطقة والعالم ،بحيث يمكنهم البدء في �صياغة م�ستقبل جديد للمنطقة .ويتوجب على منطقة غرب
�آ�سيا و�شمال �إفريقيا تفح�ص ال�سياقات الثقافية والمجتمعية ،التي تحتاج لأن تتغير هي � ً
أي�ضا .والبد �أن يكون التعليم والبحوث
قادرين على دفع المجتمعات للبناء على القدرات المحلية .وفي هذا ال�صدد ،يمكن �أن ت�صبح الجامعات مراكز للتجديد بوجود
جيل كامل من ال�شباب الممتلئ بالطموح واالبتكار« .هذه المنطقة بحاجة �إلى �إن�شاء مركز لالبتكار االجتماعي الذي يمكن �أن
خا�صا بهذه المنطقة� .سوف يعطي الربيع العربي لمنطقة
يحفز الحلول النابعة من الداخل ،ويطور
ً
نموذجا اجتماع ًيا واقت�صاد ًيا ً
غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا فر�صة �أخذ زمام الريادة في االقت�صاد العالمي».
وذكرت لينا العليمي� ،شريك م�ؤ�س�س ال 3بي �إل في البحرين� ،أن منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا بحاجة �إلى موائمة المبادرات
االجتماعية والبيئية ،ك�أمر ال يتجز�أ من �أجل التنمية االقت�صادية للمنطقة .وفي حين �أن القطاع الخا�ص لديه امكانات كبيرة،
ف�إنه ال ي�ستطيع بمفرده �أن ي�ؤثر على تدابير الإ�صالح ال�ضرورية .فهو يحتاج لتعاون الحكومة والمجتمع المدني معه ،ويتوجب عليه
بالتالي �أن يج�سد مفهوم الف�ضاء الثالث.
وفي الحركات ال�شعبية ،نجد �أنه غال ًبا ما تتبدد الغاية النهائية �أثناء العملية .نحن ال ن�سعى لتوليد الثروة ،ولكننا ن�سعى للرفاه
الإن�ساني الذي تولده الثروة .لقد �ضاع مفهوم الكرامة في هذه المنطقة ،وال ينبغي لنا �أن نقدم ال�صدقات لغر�ض تقديم ال�صدقات
فقط ،بل من �أجل التمكين ورفع قدر الذات .وقدمت ال�سيدة العليمي مثال الدكتور محمد يون�س الذي ا�ستخدم نموذج القرو�ض
المتناهية ال�صغر مع الفقراء لم�ساعدتهم على انت�شال �أنف�سهم من براثن الفقر بطرق م�ستدامة .وكان �أحد الأمثلة على ذلك
م�شروع الـ  3بي �إل لإعادة تدوير تكنولوجيا المعلومات ،الذي ينطوي على اال�ستفادة من النفايات الإلكترونية وتجديدها ،وبالتالي
حماية البيئة .و�أكدت لينا العليمي �أن المنطقة يجب �أن تبذل المزيد من الجهود لدعم وتطوير حلول م�ستدامة لتعزيز اقت�صاد
�أكثر اخ�ضرا ًرا.
�أما نديم �شحادة ،زميل م�شارك في ت�شاتام هاو�س في المملكة المتحدة ،فقد دعا �إلى �ضرورة التفكير �ضمن ما يوجد من معطيات
والعمل مع الم�ؤ�س�سات القائمة .كان ُينظر للنفط والم�ساعدات لفترة طويلة جدًا كبدائل للتغيير ال�سيا�سي في المنطقة ،وقد ثبت
هذا خط ًئا ب�شكل ال لب�س فيه في الأ�شهر الأخيرة .ومن الخط�أ االعتقاد �أن الطفرة النفطية التي تكملها الم�ساعدات �سوف تتمكن من
�إ�صالح المنطقة وخلق �أمن مالي ومادي م�ستدام .ومع ذلك ،البد من �إعادة تقييم المفاهيم الح�سا�سة والقوى المحركة في المنطقة
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في �ضوء الأحداث الأخيرة ،وذلك بالنظر �إلى المخاطر والبدء في تقييم الظروف ال�سائدة اليوم في غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا.
يجب �أن تبد�أ المنطقة بالتفكير في التغيير االنتقالي كمجتمع جديد ،حيث ال يمكن ا�ستخدام الم�ساعدات كمخدر مو�ضعي .ووا�صل
نديم �شحادة عر�ض وجهة نظره بالحديث عن نوعين من النظم في هذه الحقبة المعا�صرة :النظم التي تت�سم بالمرونة والقابلية
للتكيف ،والنظم التي ال ت�ستطيع ذلك .والنوع الثاني ينهار تحت ال�ضغط وينك�سر مثل الزجاج .وهذه الأنظمة في حالة �إنكار وال
يمكنها الإ�صالح ،و�سوف تنهار لأنها تعتقد �أن النفط والم�ساعدات وحدها �ستحل م�شاكلها وتحافظ على اال�ستقرار الذي �أ�صبح
غال ًيا على الجميع� .إال �أن اال�ستقرار �أ�صبح و�سيلة لإطالة �أمد الم�شكلة ،بدلاً من حلها .لذلك ،البد للمنطقة من التعامل مع الأ�سباب
الجذرية لعدم اال�ستقرار وانعدام الأمن .وبالتالي معالجة م�شاكل البطالة والتفاوت االقت�صادي والفر�ص غير المتكافئة بدلاً من
�إخفائها .وعند التعامل مع الأ�صول الموجودة في المنطقة ،الغنية بمواردها الطبيعية ،ف�إن المنطقة قد ت�ستطيع النظر في تمويل
الم�شاريع التنموية التي يمكنها ت�سخير المزيد من الفر�ص وتوفير اال�ستقرار المالي لغرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا.
�أكدت �سناء بردويل ،مدير االت�صاالت الإقليمية في ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا في �شركة �شل في الإمارات العربية المتحدة،
على دور �شراكات القطاعين الخا�ص والعام في منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا .و�أ�شارت �إلى �أنه في منطقة تتميز ديموغراف ًيا
ب�أعداد كبيرة من ال�شباب ،هناك ت�سا�ؤالت تطرح نف�سها حول الكيفية التي �سيتم بها تلبية احتياجات الطاقة والغذاء .ويقدر �أن
خالل القرن المقبل� ،سيزداد الطلب على الطاقة بن�سبة ت�صل �إلى  .%40ومن الوا�ضح �أن هناك حاجة اليجاد �سبل لتوفير الطاقة
ولتلبية االحتياجات االجتماعية واالقت�صادية للمجتمع .وفي مواجهة تزايد عدد ال�سكان في المنطقة تتزايد الحاجة القت�صاد
�أكثر حيوية يمكنه �أن يوفر فر�ص عمل �أكثر من �أي وقت م�ضى .تعتبر ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�ص في غاية الأهمية
لريادة الم�شاريع ،ويمكن �أن ت�ساعد في تحول ال�شباب من القطاع العام �إلى القطاع الخا�ص ،وبالتالي توفير اقت�صاد ال�سوق المتنوع
وفر�ص العمل المطلوبة في المنطقة .لقد فقدت المنطقة ب�أ�سرها ميزتها الن�سبية المت�صلة بالقوى العاملة نتيجة ل�سيا�سة الأجور
الخاطئة .ف�إذا كان القطاع العام �أجوره �أف�ضل ،فلن تتجه القوى العاملة للقطاع الخا�ص .و�سوف يتطلب تحقيق ذلك توفر المال
لبدء الم�شاريع والح�صول على التمويل ،الأمر الذي يجب �أن تعمل منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا على توفيره.
تحدثت �سيمونا مارين�سكو ،كبيرة االقت�صاديين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ،عن �أهمية الم�شاركة وال�شراكة
في الف�ضاء الثالث في منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا .و�أ�شارت �إلى �أن التحول الذي ت�شهده المنطقة يتطلب تحليلاً يجمع
بين ال�سيا�سيين والأكاديميين والممار�سين .و�أ�ضافت �أنه �إذا كان التحديث ي�ستند على الأ�س�س ال�صحيحة ف�سوف تكون تكاليفه
قدما في المنطقة .ف�إن �أثر
االجتماعية �أقل ،وفي هذا ال�سياق البد من �أخذ التكلفة االجتماعية في االعتبار �إذا �أردنا الم�ضي ً
و�ضع اتفاق اجتماعي ،وبدء حوار اجتماعي م�ؤ�س�سي يجمع بين الف�ضاء الثالث ك�أداة لخلق حالة من اال�ستقرار ،غائب في منطقة
غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا .والبد من �أن ي�شمل الجميع في �صياغة ال�سيا�سات في الم�ستقبل ،وهو �أمر تمكنت �شرق �أوروبا من
تحقيقه في ال�سنوات الأخيرة .فمن المهم خلق بيئة مواتية اجتماع ًيا لتحقيق الإ�صالح .و�أ�شارت �إلى مالحظة �ألك�سندر �شيفر،
و�أ�ضافت �أن هناك حاجة �إلى التحول في اقت�صادات المنطقة بحيث تخدم على نحو �أف�ضل االحتياجات الإن�سانية لل�شعوب .في
هذا ال�صدد ،ثمة حاجة �إلى تح�سين ال�شراكة مع القطاع الخا�ص لتلبية �أجندة المواطن.
وعالوة على ذلك ،ف�إن المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية بحاجة �إلى العمل م ًعا على و�ضع ا�ستراتيجيات لجعل مجتمعات
منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا مجتمعات دولية .ولتحقيق ذلك ،البد من وجود برنامج لمنطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا
يقوم على التكامل االجتماعي-االقت�صادي والت�ضامن االجتماعي .و�أحد الأمثلة على ذلك هو �صندوق الت�ضامن الأوروبي ،الذي
ي�ضمن �شمول الجميع .هذا المثال قد يهم منتدى منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا .وعادت �سيمونا مارين�سكو لت�ؤكد �أن تعزيز
ال�صندوق يتطلب من منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا و�ضع ميثاق اجتماعي للمنطقة يعك�س المبادئ الأ�سا�سية لدولها.
و�أ�ضاف بختيار �أمين ،م�ؤ�س�س التحالف الدولي من �أجل العدالة والوزير ال�سابق لحقوق الإن�سان في العراق� ،إلى ماذكرته ال�سيدة
ماريني�سكو ب�ش�أن ا�ستبعاد و�إهمال ال�شباب في المنطقة� ،أن هذا اال�ستبعاد ي�ؤدي �إلى الإجرام ،ويحول ال�شباب �إلى �أهداف ي�سهل
تجنيدها من قبل المتطرفين .وعالوة على ذلك� ،شدد على �أن العديد من المو�ضوعات التي ناق�شها المنتدى هي مو�ضوعات التتم
مناق�شتها داخل الم�ؤ�س�سات في منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا .ما لم يكن لدينا م�ؤ�س�سات �إقليمية فاعلة تقوم على �أ�سا�س
تقدما محدودًا للغاية.
المواطنة� ،سيكون التقدم الذي نحرزه في �أي من المواثيق ً
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نحو تحقيق التضامن االجتماعي
كان الغر�ض من حلقة الحوار هذه هو تقييم �أثر ودور الت�ضامن االجتماعي في المجتمع الذي يمر بالتغيير االنتقالي .فالت�ضامن
االجتماعي �أثناء المرحلة االنتقالية هو حجر الزاوية لنجاحها ،وهو �ضروري في مجال التعاون الإقليمي والتنمية .وقد قيمت حلقة
الحوار كيفية ت�أثير الثقافة والمجتمع والدين والهوية على طموحات المنطقة وعلى �سيناريوهات التغيير االنتقالي فيها .وقد
�شارك في حلقة الحوار الدكتورة مها يحيى ،وال�سيد عمر كري�ستيد�س ،والدكتور �أزيوماردي �أزرا ،والدكتورمختار ها�شمي ،وال�سيد
نعيم خميي�س .و�أدار حلقة الحوار �سعادة ال�سفير طلعت حلمان.

والحظ طلعت حلمان ،وزير الثقافة التركي الأ�سبق� ،أنه بالرغم من �إحياء العالم الإ�سالمي كل عام لذكرى نزول القر�آن الكريم
الذي يدعو �إلى الزكاة� ،أحد الأركان الخم�سة للإ�سالم� ،إال �أن العديد من الحكومات ي�ستمر في تجاهل هذا الركن� ،أو اعتباره غير
�ضروري .وهذا يعد تجاوز خطير ،فالحاجة عظيمة لتوزيع الزكاة الكريمة�« ،إذا كان اهلل عزوجل قد �أعطانا هذه الموارد الوفيرة،
فهذه �إ�شارة وا�ضحة ل�ضرورة تقا�سمها ال لتمتع نخبة �صغيرة بها».
فالزكاة ت�ؤ�س�س الفكرة النبيلة للتقا�سم والم�شاركة ،التي ال يتم تطبيقها دائ ًما« .فالخبز الذي تخزنه هو من حق الجياع ،والقما�ش
لبا�سا يغطيه ،والذهب المخب�أ في �أر�ضك هو من حق الفقراء» .ويذكر القر�آن
الذي تخزنه في خزانتك هو من حق من اليجد ً
الكريم الحاجة لإعطاء الفقراء خم�س مرات ،وقد ا�ست�شهد طلعت حلمان بالر�سول عليه ال�صالة وال�سالم وقال�« :أولئك الذين
ي�ؤمنون بوحدانية الخير يجب �أن يعرفوا جيدً ا �أن اهلل عزوجل قد فر�ض عليهم دفع الزكاة من �أ�صول �أموالهم» .ول�سوء الحظ ،ف�إن
الكثيرين في هذه المنطقة ال يطبقون كالم النبي محمد عليه ال�صالة وال�سالم ،مما يجعلنا نف�شل في م�سعانا لتحقيق واجباتنا
الأخالقية والدينية .و�ص ّرح طلعت حلمان �أن الزكاة هي فر�ض على كل م�ؤمن ،يجب تطبيقها لم�ساعدة المحتاجين في المنطقة.
وبالن�سبة لهذه المنطقة ف�إنني �أقترح �أن تكون الزكاة �ضريبة ر�سمية و�إلزامية ،بحيث يتم ا�ستيفا�ؤها من جميع الم�سلمين .و�إن
تحقق ذلك ،ف�إن الزكاة يمكنها �أن ت�سهم في تحقيق الت�ضامن االجتماعي في العالم النامي .وتن�ص ال�شريعة الإ�سالمية على
�ضرورة �إعطاء الزكاة بن�سبة  %2.5من جميع الأ�صول للمحتاجين ،وينبغي اعتبار هذه الن�سبة �ضريبة دينية و�أن يتم تنفيذها
على هذا النحو .و�أعرب طلعت حلمان عن رغبته في �إعادة تف�سيرنا لهذه العقيدة الدينية ب�أنها «و�سيلة ينبغي لها �أن ت�ستخدم
ل�شن حرب �ضد الفقر .فلن يكون هناك ت�ضامن اجتماعي حتى تتحقق العدالة االجتماعية التي تعتمد على التوزيع العادل للدخل
القومي».
�أما مها يحيى ،الم�ست�شار الإقليمي لل�سيا�سات االجتماعية في لجنة الأمم المتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغرب �آ�سيا (�إ�سكوا)
في لبنان ،فقد نقلت قول ليون تروت�سكي «�إن جميع الثورات تبدو م�ستحيلة قبل �أن ت�صبح �أم ًرا ال مفر منه» .وت�ساءلت :كيف

�أ�صبحت هذه الأزمة �أم ًرا حتم ًيا؟ وذلك بالرغم من وجود الكثير من العالمات ،مثل انعدام الم�ساءلة وارتفاع معدالت البطالة،
كما �أن الم�شاكل الأكبر حج ًما كانت وا�ضحة .وقد �أثبت التاريخ �أنه حتى �إذا تمكنت الدول من الت�شبث بال�سلطة بالقوة الغا�شمة
في المدى الق�صير ،ف�إنها ال ت�ستطيع فعل ذلك على المدى الطويل .تطالب ال�شعوب بالم�ساءلة وب�أن تتم معاملتهم كمواطنين ال
ك�أتباع .وقد احتلت م�س�ألة المواطنة والهوية ال�صدارة و�أظهرت ال�شعوب رغبتها في التماهي مع دولها القومية كمواطنين .وقد
�شكلت الطبقات المتو�سطة والمنظمات الكتلة الحرجة في هذه المعادلة ،وقدمت ال�شرعية للحركات ال�شبابية التي تعتمد على
مبد�أ حرب الع�صابات.
ومن غير الوا�ضح حال ًيا ماهية الم�شاريع ال�سيا�سية التي �ستن�ش�أ ،وماالذي �سينتج عنها .فقد نتج عن انهيار االتحاد ال�سوفيتي
نتائج متباينة ،تتراوح من ن�شوء الديمقراطيات �إلى جرائم الإبادة الجماعية ،وبالتالي ،يمكننا القول �أن نتائج الربيع العربي
�ستكون متباينة � ً
أي�ضا.
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ومن الوا�ضح ،مع ذلك� ،أنه يجري راه ًنا �صوغ عقد مدني جديد يحدد عالقة المواطنين بدولهم ،ما يمكننا من ا�ستنتاج النقاط
التالية� :أولاً  ،عودة ال�سيا�سة مرة �أخرى �إلى الثقافة العامة لل�شعب؛ لقد كان هناك تركيز على التنمية لفترة طويلة جدً ا� ،أما الآن
فقد بد�أ النا�س يدركون الم�شاكل التي تت�سبب فيها �سيا�سات التنمية .ثان ًيا ،ال يزال ال�صراع الأيديولوجي ي�شكل تهديدً ا لال�ستقرار
ويتوجب معالجة ذلك ب�إح�سا�س الت�شارك في القيم الأيديولوجية والتفاهم .ثال ًثا ،يجب على المنطقة �أن ت�ستثمر في القطاعات
االجتماعية والبيئية التي تعتبر حيوية بالن�سبة ال�ستقرار المنطقة طويل الأمد .و�أ�ضافت مها يحيى �أنه يتوجب �أن يتم كل ما�سبق
على �أ�سا�س من الم�ساءلة العامة وال�شفافية .وبالتالي ال يقت�صر هذا العقد المدني على �أنواع الحكومات فقط ،ولكنه يعنى بو�ضع
ال�سكان والموارد في المنطقة بو�صفهم محور �أ�سا�سي للتنمية االقت�صادية ،كما �أنه يوفر فر�صة لبناء واقع جديد ،ال �سيما للفئات
المهم�شة �ساب ًقا ،مما يقود لتعزيز الت�ضامن االجتماعي.
عالوة على ذلك ،عانت المنطقة لفترة طويلة من هيمنة االقت�صادات غير الفاعلة التي عجزت عن توفير اال�ستثمارات الكافية �أو
ا�ستهداف برامج الرفاه االجتماعي .وهكذا ،تم تقوي�ض ال�شعور بالمواطنة والم�ساواة ،و�شعور المواطن بالأمن المالي .وبالتالي
يمكننا دعم الدول في تحديد �سيا�سات الدعم المنا�سبة لأهداف العقد المدني .على �سبيل المثال ،يوفر اال�ستثمار في البنية
التحتية والتعليم م�شاريع هامة وطويلة الأمد ،يمكنها �أن ت�ساعد على معالجة الأ�سباب الجذرية للأزمة في المنطقة� .إلى ذلك،
ينبغي �أن ت�صبح الحماية االجتماعية ح ًقا للمواطن ولي�س مجرد �صدقة ،وذلك �إذا ما �أردنا الم�ساعدة في تعزيز الت�ضامن
االجتماعي وملء الثغرات بين الطبقات والأجيال.
يجب علينا �أن ندعم عملية �إعادة ت�أهيل الف�ضاء العام باعتباره �ساحة للحوار والمناق�شة .فلوقت طويل كان من الم�ستحيل �أن
يكون ميدان التحرير في القاهرة مكا ًنا لطرح وجهات النظر ال�شعبية ،ولكن قدرة ال�شعب على طرح مطالبه في الف�ضاءات العامة
�أثبتت �أن حرية التعبير تحظى ب�أهمية ق�صوى ،كما �شهدنا في اال�ضطرابات الأخيرة .وفي هذا ال�سياق ،نالحظ تزايد �أهمية دور
�شبكات التوا�صل االجتماعي في تفكيك عرى احتكار الدولة لتدفق المعلومات ،وتب ًعا لذلك يجري راه ًنا حوار �صحي حول مو�ضوع
الهوية والمواطنة ،وهو حوار ينبغي ت�شجيعه ،ودعمه ،وم�أ�س�سته.
و�أخي ًرا ،نحن بحاجة �إلى �أن نكون مرنين ب�ش�أن ما نفعله و�أين نفعله ،فال يوجد �شيء واحد ينا�سب الجميع ،والبد من �أخذ الإرث
ال�سيا�سي لكل دولة بعين االعتبار .وقبل �أن ي�ستقر الو�ضع ،من الوا�ضح �أن البع�ض �سيحتاج لجهود مركزة في تطوير المجتمع
المدني ،في حين يحتاج البع�ض الآخر �إلى الم�ساعدة في �إعادة البناء والم�صالحة.
و�صرح عمر كري�ستيد�س ،م�ؤ�س�س عرب نت في لبنان ،ب�أن و�سائل الإعالم االجتماعية في المنطقة في طور التغير .وقد ا�ستخدم
تويتر لن�شر المعلومات للنا�س الذين ال يمكنهم الو�صول �إليها خالف ذلك ،كما �أنه وفر م�صد ًرا للأخبار عندما منعت الم�صادر
الأخرى ،بل �إنه �إ�ضافة لذلك �سمح لكل فرد ب�أن يكون مرا�سلاً �صحف ًيا يغطي التطورات من موقع الحدث .وهكذا �أ�صبحت و�سائل
الإعالم االجتماعية قوة ال ي�ستهان بها في ت�شكيل الهوية ،في الوقت الذي توفر فيه �صناعة مزدهرة لخلق فر�ص العمل.
على حد تعبير كارل دويت�ش «بقدر ما ت�سهل الثقافة الم�شتركة التوا�صل المجتمعي ،فهي �أي�ضا ت�شكل مجتم ًعا واحدً ا» .ونجد �أن
المقابلة العاطفية لم�س�ؤول جوجل ،وائل غنيم ،التي تم بثها عبر �شبكة يوتيوب ومن خالل في�س بوك وتويتر ،قد �سمحت له بطرح
وجهة نظره التي تقا�سمها مع الآخرين ،ومكنتنا من التماهي معها .وهناك �صور �أخرى �أ�صبح لها مدلول رمزي في الذاكرة العامة
مثل  25 #يناير و�شعار قناة الجزيرة ،ب�شكل ربط النا�س م ًعا عبر الحدود .وهكذا ازدهرت و�سائل الإعالم الرقمية بعد الثورة
الم�صرية .ومع وجود ن�سبة  %23من ال�شباب العاطلين عن العمل ،وحوالي  %69غير را�ضين عن الجهود المبذولة لخلق وظائف
عال من عدم الر�ضى عن الحكومة والقيادة الوطنية .وال�شك في �أن عدم الح�صول على
جديدة ،فمن الوا�ضح �أن هناك م�ستوى ٍ
فر�ص في القطاع الخا�ص يعني � ً
أي�ضا �أن الجميع تقري ًبا يريد وظائف في القطاع العام ،ولكن هذه الوظائف لي�ست م�ستدامة لأنها
ت�ستنفذ االقت�صاد الريعي.
ويكمن الحل ،وف ًقا لعمر كري�ستيد�س ،في ريادة الأعمال الفردية على �شبكة الإنترنت ،وهو �أمر لدى ال�شباب فيه ميزة تناف�سية،
فهناك ال�سوق الدولية وحواجز قليلة �أمام دخوله (من حيث اال�ستثمار) .وقد بنت �إ�سرائيل �صناعة �شبكة عنكبوتية وهواتف نقالة
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ناجحة جدً ا و�أ�س�ست مكت ًبا يعرف ب�إ�سم «العالم الرئي�س» بالإ�ضافة �إلى ت�أ�سي�سها م�شروعين تجاريين ناجحين .ويعد «يوزما» ،وهو
مخطط ر�أ�سمال م�شترك و«�إنكيوبي�شن» مثالين يتم وف ًقا لهما تمويل العلماء لتطوير تكنولوجيا جديدة وطرحها تجار ًيا ما يف�ضي
�إلى نمو هائل في عوائد تكنولوجيا المعلومات .ولذلك ترى عمر كري�ستيد�س يطرح في �أن الإنترنت والإعالم االجتماعي ي�شكالن
فر�صة للنقا�ش ومنب ًرا لتكوين الهوية ويوفران في ذات الوقت فر�صة �أمام ال�صناعات الإبداعية والبرامجية في المنطقة.
�أما �أزيوماردي �أزرا� ،أ�ستاذ التاريخ ومدير كلية الدرا�سات العليا في جامعة�سياريف هداية اهلل الإ�سالمية في �أندوني�سيا ،فقد ذكر �أن
المنطقة قد و�صلت �إلى نقطة الالعودة ،حيث يمكن �أن يف�شل النهج ال�سيا�سي في توفير فترة انتقالية ناجحة �إذا لم يكن م�صحو ًبا
بالتحول االجتماعي واالقت�صادي .ولهذا ال�سبب ،فهو يرى �أن منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا تحتاج لفهم الت�ضامن االجتماعي
والثقافي.
و�أ�شار �أزيوماردي �أزرا �أن هناك تفاوت �سيا�سي وثقافي واقت�صادي بين ال�شعوب في منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا ،وهي
النقطة التي كررت مرا ًرا من قبل الم�شاركين .وقد �أكد على وجوب الق�ضاء على مثل هذه اال�ضطرابات الهيكلية من �أجل تعزيز
الت�ضامن االجتماعي ،لذا البد من ت�ضافر الجهود لإحداث مزيد من التوازن في ال�سلطة ال�سيا�سية والموارد .ولكن طالما انعدام
العدالة متف�شي� ،سيكون من ال�صعب الحديث عن الت�ضامن االجتماعي ،و�ستظل هذه ال�شعوب ال�ساخطة عر�ضة لال�ضطرابات.
�إن ا�ستمرار النماذج االقت�صادية الليبرالية هو ما يمكن القلة المحظوظة من اال�ستمرار في اال�ستئثار في ال�سلطة وهو ما يبرز
الحاجة �إلى الحراك ال�شعبي.
هناك حاجة �إلى �إ�صالحات �سيا�سية ودينية في المنطقة ،تعزز حلول �سلمية للنزاعات وتعزز الإ�سالم الو�سطي لتخفيف حدة
التوتر .وينبغي �إيجاد �أر�ضية م�شتركة بين الديانات بدلاً من الخالفات ،وذلك للم�ساعدة على بناء الثقة المتبادلة بين الم�ؤ�س�سات
وال�شعوب .ويمكن ا�ستخدام الت�ضامن االجتماعي والثقافي من �أجل تمكين المجتمع المدني ،الذي يلعب دور حا�سم كو�سيط بين
فئات ال�شعب على م�ستوى القاعدة ال�شعبية .فال يمكننا الحديث عن ديمقراطية بدون مجتمع مدني حيوي يعزز الثقافة المحلية.
ويمكن للم�ؤ�س�سات الدينية �أن ت�ساعد في ن�شر المعرفة وتعزيز الت�ضامن بين جميع ال�شعوب لتحقيق الوئام وال�سالم الدائمين.
ويمكن ا�ستخدام الأعمال الخيرية الدينية للتمكين االجتماعي والثقافي ،ف�ضلاً عن االكتفاء الذاتي للم�ؤ�س�سات الدينية .وقد
ذكر �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن ذلك م�سب ًقا .كما �أن التعليم � ً
أي�ضا له دور فاعل في بناء الت�ضامن االجتماعي ،فهو
و�سيلة لنقل الثقافة ف�ضلاً عن المهارات والمعرفة ال�ضرورية لل�صالح العام في �أي دولة قومية ،وذلك �إذا ما �أرات �إنتاج مواطنين
م�س�ؤولين ونا�شطين� .أخي ًرا ،وكما قال عمر كري�ستيد�س ،ينبغي �أن يطبق التقدم العلمى والتكنولوجي لتحقيق الحراك االجتماعي،
ولي�س فقط لأغرا�ضه الخا�صة.
مختار ها�شمي ،الم�ست�شار العلمي في مكتب البحوث التطبيقية في وزارة الطاقة في �إيران وا�ست�شاري في الإدارة المتكاملة للموارد
المائية ،ناق�ش كيف يمكن لمنطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا �أن ت�ستخدم الحاكمية الإ�سالمية للتعامل مع الق�ضايا االجتماعية

وال�سيا�سية في المنطقة ،كالتفكك واال�ضطراب االجتماعي ،بما يتما�شى مع �أهدافها من التفكير الجديد القائم على القيم
الم�شتركة.

وقد ا�ستوردت منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا الكثير من الأيديولوجيات دون تحقيق نجاح ملحوظ ،لذا فقد �آن الأوان للبحث
داخل المنطقة على �أفكار لإنتاج منظومة لحكومة على م�ستوى المنطقة ب�أكملها .ومع و�ضع هذا في االعتبار ،يجب على منطقة
غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا العمل على و�ضع �سيا�سات غير طائفية حيث يمكن لبع�ض المبادرات ،مثل ر�سالة عمان وم�ؤتمرات
أ�سا�سا للتعاون والحوار .وقد اتخذت بالفعل بع�ض الخطوات الإيجابية حتى الآن لإظهار الوجه الحديث
حوار الأديان� ،أن توفر � ً
للإ�سالم وهي ت�شمل تطوير الخطاب الذي ي�ضع الإ�سالم في �سياق الحداثة .والبد لمعايير �صنع ال�سيا�سة ،التي تت�ضمن تحقيق
م�صلحة المجتمع وتعزيز الم�ساواة والعدالة� ،أن تنطوي على مفهوم «الأمة» .والأمة تعني التكامل بين الأنظمة الحكومية وواجبات
هاما في ال�صياغة الثقافية للجهاز الحكومي في �سياق الحداثة.
المواطنين ،ويمكنها �أن تمثل عن�ص ًرا ً
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وتوفر «معايير العمل الجماعي» مبادئ للحاجات التي يتعين الوفاء بها والمعايير الالزمة لتحقيق الكرامة الإن�سانية وتلبية
تماما مع مفاهيم اال�ستدامة في جميع القطاعات وتحتاج لتعزيز تعاون
االحتياجات غير المادية للنا�س .وهذه المعايير متوافقة ً
وطني قوي ،وذلك با�ستخدام مبادئ مثل اال�ستخالف والإجماع .وينبغي �أن تهدف منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا �إلى دمج
جميع عنا�صر المجتمع المدني و�ضمان الحاكمية الر�شيدة من خالل �سيادة القانون وتحقيق العدالة والإن�صاف .ويتطلب توحيد
هذه العنا�صر الأربعة تحقيق ما يلي :بناء القدرات ،والحوار ،والترابط بين الم�ؤ�س�سات ،وانخراط وم�شاركة جميع قطاعات
المجتمع.
وفيما يتعلق بر�ؤية منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا ،قال مختار ها�شمي �أنه ال يكفي وجود وثائق بهذا الخ�صو�ص لأن المنطقة
تحتاج لوجود �إطار قانوني ،مثل الميثاق الذي و�ضعه الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ،والذي يحتوي على العديد من العنا�صر
الهامة وف ًقا لل�شريعة الإ�سالمية كما ذكر �أعاله .بهذه الطريقة وفي �إطار هذه الأمثلة ،قد ت�سعى منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا
لتبني الممار�سات الثقافية والتاريخية في �سياق الحداثة ،وتنفيذها خالل عملية التغيير االنتقالي .وهكذا� ،سوف يتمكن النا�س
من التماهي مع �أ�صولهم التاريخية في المنطقة ،والبناء على مفهوم القيم الدينية والثقافية في المنطقة.
محمد القماطي ،بروفي�سور علوم الحا�سوب في جامعة يورك في المملكة المتحدة ،ناق�ش كيف يمكن ت�سخير العلم والتكنولوجيا
في الم�ساعدة على تحقيق الت�ضامن االجتماعي .وا�ست�شهد با�ستطالع �أجراه معهد غالوب في منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا،
حيث تم طرح ال�س�ؤال التالي« :ماذا تريدون من الغرب؟» والغريب �أن �إجابة غالبية ال�شباب كانت« :االحترام»� .إن انعدام االحترام
تماما المنجزات الثقافية العربية ،وهو الأمر الذي يقود للجهل بالم�ساهمات الإ�سالمية
ينعك�س في الكتب الغربية التي تتجاهل ً
والعربية في الح�ضارة الإن�سانية.
وهذا هو �سبب ت�أ�سي�س محمد القماطي للموقع الإلكتروني  ،muslimheritage.comوذلك للت�أكيد على م�ساهمات العلماء
الم�سلمين الرجال منهم والن�ساء في العلم والح�ضارة .ومن المعروف �أن جميع الح�ضارات قد بنيت على �أ�سا�س بع�ضها البع�ض،
و�أنها تتطور بح�سب ما تحققه كل منها من التقدم في العلوم والتكنولوجيا .وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو :لماذا تفوق
الم�سلمون �أثناء الع�صور المظلمة؟ ونجد الإجابة في القر�آن الكريم الذي ي�ؤكد با�ستمرار على فعل الخير و�إفادة الب�شر كافة.
لذا ،هناك فر�صة وا�ضحة لمعالجة «فجوة المائة عام» هذه في معرفة الكثير من الغربيين ،و�إظهار قيمة وقدر م�ساهمات العلماء
الم�سلمين في المعرفة والح�ضارة الإن�سانية.
وقد تحدث نعيم خميي�س� ،أحد خبراء اال�ستثمار في الملكية الخا�صة في تون�س ،عن العمل الذي يقوم به لإن�شاء �صندوق للت�ضامن
االجتماعي .والغر�ض من هذا ال�صندوق هو �أن يعمل كمي�سر للت�ضامن االجتماعي عبر دعم الم�شاريع والمبادرات التي تخدم الهدف
الأ�سمى لتعزيز الت�ضامن االجتماعي والتكافل داخل وعبر غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا .و�سوف تدعى الحكومات ،والقطاع الخا�ص،
والمجتمع المدني في جميع �أنحاء المنطقة للم�ساهمة في تمويل و�إعطاء المجتمعات المحلية �سه ًما في الحقوق االقت�صادية من
�أجل �إيجاد م�صدر دائم لتوليد الدخل .وفي نهاية المطاف ،ف�إن الهدف هو معالجة المظالم االجتماعية واالقت�صادية والبيئية
فر�صا لمزيد من االندماج .ويهدف ال�صندوق �إلى تمكين المجتمعات
المتجذرة من خالل محاولة التغيير الهيكلي الذي يوفر ً
المحلية من الحفاظ على هويتها الجماعية ،و�أن ت�صبح �شريكة �شاملة في الم�شاريع الخا�صة وتتحول �إلى �صاحبة م�صلحة تتمتع
بالم�ساواة في كل الحقوق والم�س�ؤوليات.
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مالحظات ختامية
تنبع االنتفا�ضات التي حدثت م�ؤخ ًرا في هذه المنطقة ،وهذا المنتدى من �إح�سا�س م�شترك ب�أن منطقة غرب �آ�سيا و�شمال
�إفريقيا بحاجة ما�سة لتحديد م�ستقبلها .قد ن�ستخدم م�صطلحات مختلفة ،مثل التغيير االنتقالي �أوالتحول �أو الثورة ،ولكن تظل
القناعة الأ�سا�سية هي نف�سها .ولربما ركز المنتدى هذا العام على العوامل الم�سببة للإنق�سام في منطقة غرب �آ�سيا و�شمال
�إفريقيا على كافة الم�ستويات �أكثر منه عن التغيير االنتقالي .ف�ضلاً عن ذلك جمع المنتدى الكثيرين ،وهي م�س�ألة طالما �آمنت
ب�أهميتها لأن التغييرات الكبيرة تبد�أ �صغيرة مع الأفراد.
�إن منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا عريقة ولكنها غ�ضة في بع�ض الأحيان .ومع ذلك فقد بين �شبابنا بذكاء ومهارة ما يتميزون
به من االن�ضباط والتنظيم والحراك .نحن بحاجة للعقول النا�ضجة من جهة ،ولقلوب ال�شباب من جهة �أخرى .وقد تميز هذا
المنتدى بمحاولته ال�صادقة للإ�صغاء ولي�س مجرد «اال�ستماع» ،كما �ألمحت �ساب ًقا ال�سيدة نادين طوقان .وكما الحظ البروفي�سور
�سبحان ،كان هناك قلق دائم من �أن ينظر �إلينا على �أننا «مثاليين ورومان�سيين دون �إمكانية التغيير» .والواقع �أننا ربما لم نكن
حالمين بما فيه الكفاية ،وهنا �أذكر عبارة �سالي مور « يوتوبيا التحرير» .ونحن ل�سنا يوتوبيين ،ولكن الكثير منا ي�ؤمن بقوة المثل
العليا ،بدلاً من الت�شا�ؤم المريح الذي يحمل توقعات متدنية ب�ش�أن الم�ستقبل .وفي «مدينة العربي المثالية» ،كما �أ�شارت راما
ماني ،يعمل جميع المواطنين من �أجل التو�صل �إلى ر�ؤية م�شتركة .ولكننا نحتاج �أولاً لر�ؤية.
�أحد االمور التي �أبداها منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا هذا العام هو التفا�ؤل الم�ستند �إلى الواقع ،والذي هو بالت�أكيد �أف�ضل من
الحكمة الزائفة والإرث الفارغ ل�سيا�سية الأخذ بواقع الحال .ولربما ا�ستطعنا �أن نتبنى مثل ذلك ال�سلوك في حياتنا ال�شخ�صية
والمهنية � ً
أي�ضا.
وقد �أثيرت العديد من الت�سا�ؤالت� .أين �سنكون ،كما ت�سائلت نادية ال�سقاف «بعد �أن ت�سكن عا�صفة التغيير االنتقالي وتركد
ه ّباتها؟» كيف يمكن للمرء فرز ما هو متراكم على مدى عقود طويلة من الزمن والحفاظ على ما هو جيد؟ هل يمكننا البدء في
تحديد �إ�شارات ال�سالم و�إ�شارات التحول؟ وهل يمكن للحلول الخالقة �أن تنجح فيما ف�شلت ال�صراعات في تحقيقه دائ ًما؟ ف�ضلاً
عن التخطيط وو�ضع اال�ستراتيجيات ،هل يمكننا �أن نت�صور كيفية خلق «ثورة الهوية» ،وف ًقا لخليل العناني؟ وكيف يمكننا تحديد
م�ستقبل يتعاطف مع ما�ضينا؟
لقد كانت منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا ،ولعهود طويلة ،موط ًنا للأيديولوجيات الم�ستوردة والهجينة .وال�س�ؤال الذي يطرح
نف�سه هو :كيف يمكننا �أن نعرف �أنف�سنا ب�شكل �أف�ضل؟ و�أنوه هنا بالكلمات التي ا�ستخدمتها الدكتورة راما ماني ،والتي الحظت
�أن «�أ�س�س الحكم الر�شيد يمكنها �أن تنبع ،بل ويجب �أن تنبع من تربة هذه الثقافة .ومفاهيم االرتباط والوئام والموائمة والتكامل
والتحول هي مفاهيم �سائدة في التقاليد الثقافية لمنطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا ،وذلك قبل ظهور المفهوم الدولي لحقوق
الإن�سان».
نحن في حاجة لبدء اال�ستثمار في �أنف�سنا بكل معنى الكلمة .لماذا ال يكون لدينا �صندوق ثروة �إقليمي بدلاً من �صناديق الثروات
ال�سيادية المودعة في دول الخارج؟ لماذا ال ن�ستطيع انت�شال �أنف�سنا والوقوف على �أقدامنا ونحن نعي�ش في منطقة غنية بالمال
والموارد على حد �سواء؟ لماذا ال يمكننا �أن نت�شارك في هذه الموارد؟ كيف يمكننا تعزيز ال�سالم الدولي وبناء الأمة لمجتمع يمر
بالتغيير االنتقالي؟ و�أود �أن �أذكر �أننا يجب �أن نعمل على تحقيق التقدم ولي�س الرعوية ،مع التركيز على ال�ضعفاء لي�س الأقوياء
فح�سب ،ال�شرعية ولي�س اال�ستبعاد؛ الإن�صاف ولي�س عدم م�ساواة ؛ الأحالم ولي�س التبعية ،الفوق القطرية ولي�س ال�سيادية ؛ �إعادة
الت�صميم ولي�س االنتقام ،الإنخراط ولي�س الهرب؛ الكرامة ولي�س االنحطاط ؛ الت�ضامن ولي�س الإكراه ،و�أخي ًرا لتحقيق التغيير
االنتقالي ،التحول والتفوق.
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لقد بد�أ منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا كمحاولة لتحفيز هذه المنطقة على التحدث �إلى بع�ضها البع�ض .وجاء العون من �أماكن
غير متوقعة .وتمكنا من خلق �صداقات في جميع �أنحاء العالم ،وهكذا خلقنا مجتمع كامل .وي�سعدني �أن �أتقدم بخال�ص ال�شكر
لكل �شخ�ص �أ�سهم في �إنجاح هذا المنتدى �سواء بما قدمه من م�ساهمات �أو لإيمانه به .وكما قال كارل يونغ « الأفكار حقيقية
جدً ا».
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المالحق
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رؤيـــة
إنسانية متنوعة ،كرامة واحدة
نحن المجتمعين من �شعوب منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا نحر�ص ون�ؤكد على احترام الكرامة الإن�سانية
وتفعيل قيم الت�ضامن االجتماعي من �أجل ال�صالح العام؛ وعليه ن�ؤمن ب�ضرورة ما ي�أتي:
تحقيق تكاف�ؤ الفر�ص لم�ساعدة ال�شعوب في تلبية احتياجاتها الأ�سا�سية،
يجب الت�أكيد على �أهمية تحقيق االحتياجات الإن�سانية الأ�سا�سية لل�شعوب جميعها للعي�ش ب�أمان من الجوع والفقر والخوف والنزاع،
و�أن ُتتاح لها الفر�ص بعدالة لتحقيق تطلعاتها� .سينعم المجتمع بال�سالم واالزدهار �إذا توافرت فيه الم�ساواة وتوافر فيه العدل.
تعزيز المواطنة والحكم الر�شيد،
ينبغي العمل من �أجل تفعيل المواطنة وتعزيز الم�شاركة على جميع الم�ستويات ،وتطوير حكم القانون و�آليات ال�شفافية والرقابة
والم�ساءلة والمحا�سبة ومكافحة الف�ساد وكل متطلبات الحكم الر�شيد و�سنّ الت�شريعات الالزمة لذلك ،كما يجب العمل من �أجل
�إر�ساء معايير الحوكمة في �أعمال الحكومات والأجهزة الأمنية والبرلمانات والق�ضاء وهيئات الحكم المحلي والمجتمع المدني
والقطاع الخا�ص وكافة م�ؤ�س�سات وهيئات مجتمعاتنا.
توفير الفر�ص لتحقيق االزدهار والتنمية الم�ستدامة،
ينبغي ا�ستثمار موارد المنطقة ال�ضخمة في التنمية الم�ستدامة باعتماد اقت�صاد يعزز الإنتاجية وتنوع ال�سوق ويوفر فر�ص العمل.
كما ينبغي للأمم �أن تتعاون للم�ساعدة في ترويج الإبداعية والريادة بطريقة تم ّكن المنطقة من ا�ستثمار مواردها لتت�صدر مكانة
قيادية في مجاالت االبتكار والتكنولوجيا .وفيما يتعلق باقت�صاديات الدول التي دمرتها النزاعات والحروب يجب �أن ُيعاد بنا�ؤها
على �أُ�س�س متينة و�صديقة للبيئة.
أ�سا�سا لتعليم الأجيال القادمة واال�ستثمار في الر�أ�س المال الإن�ساني،
االلتزام بطلب المعرفة والحكمة � ً
ت�ص ّدر �إقليم غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا لفترة طويلة مقدمة الإبداع واالكت�شافات العلمية .واليوم ،وبينما هناك ن�سبة عالية من
الأمية في مناطق معينة ،ف�إن هناك كفاءات تفتقر لفر�ص تطوير �أو توظيف مهاراتها ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى هجرة الأدمغة ،حيث
يغادر الموهوبون والمتعلمون المنطقة لتوطين مهاراتهم في �أمكنة �أخرى؛ وعليه يجب ح�شد طاقاتنا و�إمكاناتنا لتوظيف مواردنا
الإن�سانية بهدف تقديم �أف�ضل الخدمات وت�أمين الرفاه االقت�صادي واالجتماعي.
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تح�سين �إدارة التنوع والتعددية وقبول الآخر،
يزخر �إقليم غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا بغنى ثقافي عرقي وديني ومذهبي تاريخي ،من �ش�أنه �إثراء وتعزيز الن�سيج االجتماعي
للمنطقة و�أن يكون م�صد ًرا للأمن واال�ستقرار واالزدهار ال �سب ًبا للنزاعات؛ وعليه يجب توظيف كافة الإمكانات والطاقات لإدارة
حكيمة لجميع مكونات و�أطياف مجتمعات المنطقة على قاعدة الم�ساواة الكاملة في المواطنة واالحتفاء بالتنوع والتعدد واحترام
الخ�صو�صيات و�ضمان الحق في التعبير بما يقي مجتمعاتنا من ال�صراعات والنزاعات والتدخل الأجنبي.
�إحالل ال�سلم وتعزيز المناعة االجتماعي،
من ال�ضروري تبني ا�ستراتيجيات و�آليات �إقليمية قادرة على حل النزاعات و�إعادة بناء المجتمعات ب�شكل ال يقت�صر على البنية
التحتية المادية فح�سب ،بل ي�سعى � ً
أي�ضا �إلى ا�ستعادة �آمالها وفتح الآفاق �أمامها في �سبيل �إحالل ال�سلم المدني وتعزيز المناعة
االجتماعية والحيلولة دون حدوث نزاعات م�ستقبلية.
توفير الملج�أ والعون لالجئين والنازحين والعمل على �إيجاد حلول جذرية ت�ضمن حقوقهم،
يتعين الربط بين �إيجاد حلول جذرية ت�ضمن حقوق الالجئين والنازحين في منطقتنا ،حيث يعانون من �شتى �أ�شكال التهمي�ش
والعنف والن�سيان كنتاج للنزاعات والفقر والكوارث الطبيعية والتغريب والتهجير الق�سري ،وبين تح�سين �أحوالهم المعي�شية
وتوفير الملج�أ والعون لهم .كما يتعين تحمل �أعباء اللجوء والم�ساعدة على تطوير �آلية لإعادة الإعمار والتعافي و�إعادة ت�أهيل
الالجئين والمهم�شين .هذا جن ًبا �إلى جنب مع و�ضع �ضمانات ا�ست�شرافية وم�ستدامة للحيلولة دون ن�شوء حاالت لجوء ونزوح
جديدة ،وكذلك �إيجاد حلول فوق قطرية للعوامل الم�سببة للهجرة الق�سرية كالطاقة والمياه.
احترام بيئاتنا الإن�سانية والطبيعية باعتبارنا م�ستخلفين في الأر�ض.
�إن �ضمان �إعادة الإن�سجام مع الطبيعة والحياة في بيئة �آمنة ومتوازنة وم�ستقرة لنا وللأجيال القادمة ي�ستلزم م ّنا ا�ستلهام حكمة
�أ�سالفنا وتجاربهم ومعارفهم في الدعوة �إلى انتهاج مبادئ و�أخالقيات و�سبل منا�سبة لإدارة الموارد في �إطار م�شترك لت�أمين
�سبل العي�ش الكريم؛ وعليه يجب العمل على �إدارة الحمى و�صونها بما يتما�شى مع القوانين والمعاهدات الدولية ذات ال�صلة.
ولتحقيق ذلك،
�سن�سعى �إلى تجاوز التحديات التي تواجهنا باعتمادنا على بع�ضنا البع�ض؛ من خالل التعاون والتكامل
والتو�صل �إلى حلول �إقليمية تتجاوز الحدود الإثنية وال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية.
ً
وانطالقا من �إيماننا ب�أن معاناة الآخرين هي معاناتنا ،نطرح ر�ؤية للتعاون ترتكز على الكرامة
ولذا،
الإن�سانية و�صولاً �إلى ت�أمين العي�ش الكريم لنا وللأجيال القادمة وم�ستقبل �أكثر �سل ًما وازدها ًرا.
وبمقت�ضى هذا ،يلتزم المتوافقون على ر�ؤية منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا بدعم ما جاء فيها وت�أييدها
واحترامها.
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ورقة مفاهيم :منطقة في طور التغيير
�شهدت ال�شهور القليلة الما�ضية دخول منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا مرحلة تغيير جذري .وعلى الرغم من تنب�ؤات البع�ض
بطبيعة هذا التغير ومداه� ،إال �أنّ القوى المحركة للمظاهرات واالحتجاجات على اختالفها وتعددها كانت حا�ضرة منذ فترة
طويلة .ويمكننا النظر �إلى ثورة الأرز في لبنان والثورة الخ�ضراء في �إيران على �أنهما �إ�شارتان �سابقتان تنذران بدعوة جديدة
لتغيير الأنظمة الحاكمة ت ّوحدت على �إثرها �شعوب منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا �سع ًيا منها لنيل الحرية وال�شعور بكرامة
الإن�سان .لكن حتى مع خروج المئات بل والآالف لل�شوارع في تظاهرات �ضد اال�ضطهاد ال�سيا�سي واالقت�صادي في كل من تون�س
وم�صر والبحرين واليمن والأردن و�سوريا وغيرها من الدول ،تبقى م�ضامين التغيير الذي تطالب به ال�شعوب وعواقبه غير
وا�ضحة المالمح.
وتجاو ًبا مع الأحداث الإقليمية الراهنة ،ينعقد االجتماع ال�سنوي لمنتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا بح�ضور �شخ�صيات تمثل
مختلف قطاعات المنطقة من �أكاديميين ومفكرين وقادة المجتمع المدني وممثلين عن القطاعين العام والخا�ص لدرا�سة طبيعة
التغيير االنتقالي الحالي الذي تمر به المنطقة .وباعتباره �سيرورة �إقليمية يديرها الم�شاركون في المنتدى ب�أنف�سهم ل�صالحهم،
يلتزم منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا بتوفير ملتقى �آمن وحيادي للحوار والتوا�صل وتنمية فكر اقليمي جديد مبني على القيم
الم�شتركة .لطالما كان �إيمان �أع�ضاء المنتدى عمي ًقا ب�أنّ التعاون والم�شاركة في الف�ضاء الثالث ،طب ًقا ل�سمو الأمير الح�سن بن
طالل ،من �ش�أنهما تمكين كافة قطاعات المجتمع -المدني ،العام ،والخا�ص  -من تطوير �إدارة م�س�ؤولة لم�ستقبل م�ستدام،
مزدهر ومتكافئ .كما �سيتباحث الم�شاركون في االجتماع ال�سنوي في الر�سالة التي ي�سعى مجتمع منتدى غرب �آ�سيا و�شمال
�إفريقيا �إلى �إي�صالها للمنطقة ب�أكملها وللمجتمع الدولي حول كيفية توافق الم�صالح االقت�صادية للدول ال ُقطرية مع التطلعات
ال�شمولية للمنطقة التي ت�ضمن الكرامة الإن�سانية وتعزز الت�ضامن االجتماعي.

و�ضع الأحداث الراهنة في ال�سياق ال�صحيح
لعل �أهم العالمات الفارقة في التاريخ ال�سيا�سي الحديث لمنطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا هو تجربتها المتقطعة للأيديولوجيات
الم�ستوردة من الخارج بد ًءا من القومية ومرو ًرا باال�شتراكية ،ومن حركة المحافظين الجدد �إلى ال�شيوعيين .وقد �أف�ضى ذلك
غال ًبا �إلى تفجر �صدامات �أيدويولوجية متوا�صلة وتولد اقت�صاد �سيا�سي م�ضطرب على الرغم من الجهود المتكررة المبذولة
لت�أطير هذه الأيديولجيات �ضمن الأنظمة التاريخية والثقافية والدينية القائمة والموروثة� .إنّ ف�شلنا في تطوير �أنظمة �سيا�سية
وا�ضحا وجل ًيا للعيان على
خا�صة بنا ي�ستند على اتباع مبادئ معروفة كال�شفافية والم�ساءلة وتمكين المواطنين قد جلب لنا تفاوتًا
ً
كافة الأ�صعدة – ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية -بين الدول ال ُقطرية في المنطقة وداخلها ،وتحت�ضن منطقة غرب �آ�سيا
و�شمال �إفريقيا بع�ض �أعلى معدالت الدخل القومي على م�ستوى العالم وبع�ض �أدناها كذلك .وتعد هذه المنطقة موط ًنا لحوالي 27
مليون �إن�سان من المجتثين والم�شردين ،ووف ًقا لبع�ض الإح�صائيات ،ك ّلف النزاع الناتج عن �ضياع الفر�ص منذ م�ؤتمري مدريد
و�أو�سلو هذه المنطقة حوالي  12تريليون دوالر �أمريكي .وب�شكل عام ،تركت الأنظمة الموجودة منذ زمن ،التي تقدم الإعانات
وتح ّرف القيمة الحقيقية للب�ضائع وموارد الطاقة في ال�سوق ،اقت�صاد المنطقة م�ش ّوهً ا ً
وه�شا للغاية �أمام االرتفاع العالمي لأ�سعار
الغذاء والوقود .ومع �أنّ البع�ض يرى �أنّ اال�ستمرارية في تقديم الإعانات �أمر �ضروري اقت�صاد ًيا� ،إال �أن تخفي�ضها يمكن �أن ي�ؤدي
في نهاية المطاف �إلى تح�سين الظروف المعي�شية والتخفيف من �شحنة الغ�ضب وعدم الر�ضا ال�سائدة بين �شعوب المنطقة.
لقد بد�أت �شعوب منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا المحرومة من حقوقها وامتيازاتها والممنوعة من توظيف قدراتها وطاقتها
بالتحرك نحو م�ساءلة الحكومات في دول لم يعد ب�إمكانها �إخفاء القمع ال�سيا�سي تحت قناع المعونات الحكومية� .إنّ االعتماد على
اال�ستغالل الجماعي للموارد الطبيعية بوجود قاعدة �صناعية �ضعيفة لتوفير الوظائف المطلوبة عالوة على االفتقار �إلى التنوع
في ال�سوق يعني �أنّ اقت�صاد المنطقة يعاني من ظاهرتي الريعية والمح�سوبية اللتين �أجبرتا ال�شباب على البحث عن فر�ص عمل
خارج �أوطانهم مما ت�سبب ب�إحداث �أ�ضرار بيئية بالغة وت�صدعات اجتماعية.
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ً
ارتباطا محت ًما بالتغيرات الديموغرافية؛ ففي الوقت الذي
ترتبط ال�ضغوط االقت�صادية التي تواجهها ال�شعوب في هذه المنطقة
ي�شكل فيه ال�شباب تحت �سن  25ما ن�سبته  %60من تعداد �سكان منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا ،ت�صل ن�سبة العاطلين منهم
عن العمل  ،%23فيما ي�شكل غير الفاعلين اقت�صاد ًيا ما ن�سبته  %27من فئة ال�شباب .ربما و�صل ه�ؤالء ال�شباب �إلى مرحلة
ك�سر حاجز �صمتهم الطويل للمطالبة بالتمكين ومنحهم الفر�ص العادلة واالعتراف بكرامتهم االن�سانية في وجه اال�ضطهادات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية .يمكننا -بل يتحتم علينا� -شحذ همم ه�ؤالء ال�شباب و�إطالق طاقاتهم ليبدعوا ويبتكروا
ويحفزوا نم ًوا اقت�صاد ًيا قو ًيا.
تحت وط�أة ال�ضغوط ال�سكانية واالقت�صادية المتنامية وعدم مقدرة الحكومات على تلبية المطالب المتزايدة ل�شعوبها بالح�صول
على التعليم والخدمات االجتماعية والوظائف والم�شاركة ال�سيا�سية ،ح�شدت �شعوب المنطقة نف�سها مطالب ًة بالتغيير� .إنّ الحركة
التي تبلورت على �أر�ض الواقع في تون�س تقدم فر�صة لإن�شاء �أنظمة جديدة للحاكمية واالقت�صاد والترابط االقليمي م�صحوب ًة
با�ستحداث �أنظمة �سيا�سية جديدة تم ّكن المواطنين بكافة فئاتهم العمرية لي�صبحوا �أ�صحاب القرار في بناء م�ستقبلهم.
مما ال �شك فيه �أنّ القدرات التكنولوجية للمواطنين �ساهمت في تعزيز موجة التغيير والتحول ب�شكل �أ�صبح من ال�صعب معه �أن
ت�سطير الحكومات اال�ستبداية على و�صول مواطنيها للمعلومات .ومع انخفا�ض �أثمان الخدمات التكنولوجية� ،أ�صبحت �أدوات
التوا�صل متاحة للجميع ،و�أ�ضحى المواطنون والمنظمات الآن مت�ساويين في قدرتهم على لعب دور التوعية بحقهم في حرية
التعبير وتنظيمه وممار�سته� .إنّ انت�شار المعلومات يعني توزيع القوة على نطاق �أو�سع و�إنهاء احتكار البيروقراطية على يد ال�شبكات
ال�شعبية.

منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا 2011
بنا ًء على �أهداف المنتدى نحو تطوير الت�ضامن االجتماعي ،وتح�سين قدرة المنطقة على التعافي والبناء في �أعقاب النزاعات،
ومنا�صرة الحلول الم�ستدامة في البيئة واالقت�صاد الأخ�ضر ،والرغبة في التهدئة في ظل تاريخ من الأيديولجيات ال�سيا�سية
واالقت�صادية الم�ستوردة من الخارج� ،سوف يتح ّرى المنتدى العواقب المحتملة التي �ستج ّرها عا�صفة التغيير للمنطقة بعد �أن
ت�سكن وتركد هباتها.
فعلى �سبيل المثال ،ما هي الخ�صائ�ص التي �ست�شكل �أنظمة �سيا�سية واقت�صادية م�ستدامة ترعى ا�ستقرا ًرا طويل الأمد وت�ضمن
تحقيق الكرامة الإن�سانية عبر دول المنطقة؟ ما هي العبر الم�ستفادة والدرو�س الم�ستخل�صة من تجربة مناطق �أخرى �شهدت
موجات تغيير وتحول م�شابهة؟ وعند نقا�ش مو�ضوع التحول ،يطفو على ال�سطح �س�ؤال في غاية الأهمية وهو التحول نحو ماذا؟ ما
ناتجا ايجاب ًيا للمنطقة؟
الذي يمكن اعتباره ً
توجهات التغير الواقع في هذه المنطقة مع التركيز على �إر�ساء هذا التغيير على دعائم
�سيبحث منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا َ
الإرث الح�ضاري لمنطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا و�سياق الواقع اليومي فيها.
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جدول أعمال منتدى غرب آسيا
وشمال إفريقيا 2011
� 8أيار 2011
الوقت

المو�ضوع والمتحدثون

19:00 -18:00

الت�سجيل

20:00 -19:00

اال�ستقبال والتعارف

اليوم الأول� 9 ،أيار 2011
من�سق منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا� :سلطان بركات
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الوقت

المو�ضوع والمتحدثون

9:30 -8:30

ت�سجيل للم�شاركين المحليين

9:40 -9:30

الكلمة الترحيبية
عمر الرفاعي ،المدير التنفيذي لمنتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا

10:15 -9:40

الكلمتان االفتتاحيتان
الح�سن بن طالل ،رئي�س منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا
يوهي �سا�ساكاوا ،رئي�س م�ؤ�س�سة نيبون اليابانية

12:00 -10:15

طبيعة التغيير في منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا وتوجهاته
ما المق�صود بالتغيير؟ �أهو عملية طويلة الأجل �أم �أنه �سل�سلة من الأحداث؟ هل ينبغي على المنطقة �أن
تغيير في الوجوه فح�سب؟ كيف
تبني على الترتيبات الم�ؤ�س�سية الحالية؟ �أم �أنها بب�ساطة ت�شهد مجرد ٍ
يمكن لم�ؤتمر �إقليمي حول الأمن والتعاون �أن ي�سهم في ت�شكيل تغيير ناجح ويدعمه؟ ما هو الدور الذي
يلعبه الإعالم االجتماعي وال�شباب في تعزيز الت�ضامن االجتماعي وال�سالم في المنطقة؟
المتحدثون الرئي�سيون
الح�سن بن طالل ،رئي�س منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا
 رحمن �سبحان ،رئي�س مركز حوار ال�سيا�سات ،بنغالد�ش
جل�سة مناق�شات مو�سعة
يدير الحوار عبد العزيز النعيمي ،رئي�س مجل�س �إدارة مركز الإح�سان الخيري ،الإمارات العربية
المتحدة
�أوكتافيا ن�صر ،م�ؤ�س�س بردجز لال�ست�شارات الإعالمية وكبيرة محرري �ش�ؤون ال�شرق
الأو�سط في �شبكة ال�سي �إن �إن �ساب ًقا
�سالي مور ،ع�ضو الحزب الم�صري الديمقراطي االجتماعي وع�ضو ائتالف �شباب
الثورة الم�صرية
جمعة القماطي ،من�سق المجل�س الوطني االنتقالي وحركة الثوار الليبين في المملكة
المتحدة
 نادية ال�سقاف ،رئي�س تحرير �صحيفة يمن تايمز
نادين طوقان ،منتجة وعاملة في مجال االبداع ،الأردن
الح�سن بن طالل ،رئي�س منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا
رحمن �سبحان ،رئي�س مركزحوار ال�سيا�سات ،بنغالد�ش

13:30 -12:00

ا�ستراحة غداء

الوقت

المو�ضوع والمتحدثون

15:30 -13:30

بناء الهوية ال�سيا�سية لمنطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا
هل التحديث والتغريب وجهان لعملة واحدة؟ هل يمكن �أن تحقق منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا
التحديث م�ستند ًة على تقاليدها وح�ضارتها؟ من الذي يخاف الدين ويخ�شاه؟ هل حدوث �أزمة ما بعد
االنتفا�ضات ال�شعبية �أمر محتم ،وكيف يمكن ل�شعوب منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا الت�أقلم مع
ال�صعاب الناجمة؟ كيف يمكن ت�أمين ال�شرعية؟ ما الدور الذي تلعبه ال�شرعية والم�صداقية في بناء
هوية �سيا�سية في مرحلة التغيير؟ هل ت�سود الديمقراطية الليبرالية على �أنماط �أخرى من الحاكمية
�أم �أنها النمط المرغوب والمطلوب في منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا؟
يدير الحوار �سلطان بركات ،مدير وحدة �إعادة الإعمار والتنمية ما بعد الحرب في جامعة يورك
خليل العناني� ،أ�ستاذ في كلية الحكومة وال�ش�ؤون الدولية في جامعة دورهام ،المملكة
المتحدة وزميل �أول في م�ؤ�س�سة الأهرام ،م�صر
راما ماني ،م�ست�شار في مجل�س م�ستقبل العالم وكبيرة باحثي مركز الدرا�سات الدولية في
جامعة �أوك�سفورد ،المملكة المتحدة /الهند
منجي الخما�سي ،الأمين العام للحزب الأخ�ضر ،تون�س
وليد �سالم ،مدير مركز الديمقراطية وتنمية المجتمع ،القد�س ال�شرقية ومن�سق تجمع
مواطني ال�شرق الأو�سط
خالد عزيز ،رئي�س معهد البحوث والتدريب في ال�سيا�سات ،باك�ستان

16:00 -15:30
18:00 -16:00

ا�ستراحة قهوة
درو�س في التغيير
كيف ا�ستطاعت �أمم �أخرى �أن تحقق التحديث بنا ًءا على قيمها الثقافية والح�ضارية؟ ما الذي ت�ستطيع
منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا تعلمه من هذه الأمم ومن تجاربها؟ ما هو الدور الذي يمكن �أن
يلعبه المجتمع الدولي في المنطقة �إن ا�ستلزم الأمر ذلك؟ �أيمكننا �إعادة �إحياء تجارة درب الحرير
في غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا وربط ال�شرق بالغرب؟
يدير الحوار �سلطان بركات ،مدير وحدة �إعادة الإعمار والتنمية ما بعد الحرب في جامعة يورك
كييت�شي ت�سونيكاوا ،نائب رئي�س المعهد الوطني العالي للدرا�سات ال�سيا�سية ،اليابان
�شبرا نارنغ �سوري ،م�ست�شار في التخطيط الح�ضري ،الهند وزميل في وحدة �إعادة الإعمار
والتنمية ما بعد الحرب في جامعة يورك
ليو باوالي ،ع�ضو مجل�س معهد ال�شعب ال�صيني لل�ش�ؤون الخارجية وباحث مخت�ص في
المعهد ال�صيني للدرا�سات الدولية ،ال�صين
كر�ستوف �سترات�شوتا ،مدير دائرة القوقاز و�آ�سيا الو�سطى في مركز الدرا�سات ال�شرقية،
بولندا

18:30 -18:00

عر�ض لدرا�سة البنك الدولي الإقليمية لمنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا حول النزاعات،
اله�شا�شة والتنمية بعد �إطالق التقرير العالمي للتنمية الدولية حول النزاعات لعام 2011
كولين �سكوت ،كبير �أخ�صائي التنمية االجتماعية لمنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا،
البنك الدولي� ،سيعر�ض النتائج الأولية التي تمخ�ضت عن الدرا�سة الإقليمية التكميلية
لال�ست�شارة والمناق�شة.

19:30 -18:30

اختياري :مناق�شة درا�سة البنك الدولي في مجموعات ،يديرها كولين �سكوت ،البنك الدولي

20:30

حفل ع�شاء
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من�سق منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا� :سلطان بركات
الوقت

المو�ضوع والمتحدثون

11:00 -9:00

الم�س�ؤوليات االقت�صادية
هل �س�ست�شهد منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا التحوالت الالزمة خالل مرحلة التغيير؟ ما هي
البدائل والخيارات المطروحة لال�ستعا�ضة عن عوائد النفط والمعونات الأجنبية؟ هل الأزمات
االقت�صادية �أمر محتم خالل مرحلة التغيير؟ هل �ستُرجع النزعات ال�شعبية المنطقة �إلى حقبة
الريعية؟ �أم �أنّ القفز نحو اقت�صاد ما بعد الكربون �أمر ممكن يمليه الواقع؟ هل يمكن العزل بين
التحديث والتدهور البيئي؟
يدير الحوار يو�سف حمد الإبراهيم ،م�ست�شار في الديوان الأميري ،الكويت
�ألك�سندر �شيفير ،ال�شريك الم�ؤ�س�س ل ،trans4mمركز �أربعة عوالم للإبداع االجتماعي
لينا العليمي ،ال�شريك الم�ؤ�س�س والمدير التنفيذي لـ  ،3LBالبحرين
نديم �شحادة ،زميل م�شارك في برنامج ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا في ت�شاتم هاو�س،
المملكة المتحدة
�سناء بردويل ،المدير الإقليمي لالت�صاالت لمنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا في
�شركة �شل ،الإمارات العربية المتحدة
�سيمونا مارين�سكو ،كبيرة االقت�صاديين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،العراق

11:30 -11:00

ا�ستراحة قهوة
نحو ت�ضامن اجتماعي
كيف يرتبط الت�ضامن االجتماعي باالقت�صاد والبيئة؟ هل يمكن لميثاق اجتماعي �إقليمي تعزيز
الت�ضامن االجتماعي على م�ستوى وطني؟ هل يمكن �أن ُي�ستعا�ض عن المنح والمعونات الأجنبية
أ�س�سا لم�س�ؤولية
ب�صندوق ت�ضامن �إقليمي؟ هل يمكن اعتبار مفاهيم الحمى ،الزكاة واال�ستخالف � ً
الحماية في منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا؟ كيف يمكن للتوا�صل الإقليمي الم�ساهمة في تحقيق
الت�ضامن االجتماعي؟
يدير الحوار طلعت حلمان ،برفي�سور في جامعة بيلكنت ووزير الثقافة الأ�سبق ،تركيا
مها يحيى ،م�ست�شار �إقليمي لل�سيا�سات االجتماعية في لجنة الأمم المتحدة االقت�صادية
واالجتماعية لغرب �آ�سيا (�إ�سكوا) ،لبنان
عمر كري�ستيد�س ،م�ؤ�س�س عرب نت  ،Arab Netلبنان
�أزيوماردي �أزرا ،بروفي�سور التاريخ ومدير جامعة �سياريف هداية اهلل الإ�سالمية الحكومية،
�أندوني�سيا
مختار ها�شمي ،باحث م�شارك في معهد نيو كا�سل لال�ستدامة البيئية وم�ست�شار علمي في
وزارة الطاقة وا�ست�شاري �إدارة الم�صادر المائية الوطنية� ،إيران
محمد القماطي ،بروفي�سور علوم الحا�سوب في جامعة يورك ونائب رئي�س م�ؤ�س�سة العلوم
والتكنولوجيا والح�ضارة ( ،)FSTCالمملكة المتحدة
ا�ستراحة غداء

15:30 -14:30

الم�ؤتمر ال�صحفي
يدير الم�ؤتمر ال�صحفي نادية ال�سقاف ،الناطق الإعالمي لمنتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا

17:00 -15:30

�إطالق وثيقة المبادئ الموجهة لغرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا
حفل التوقيع والكلمة الختامية ل�صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل

13:30-11:30

14:30 -13:30
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المشاركون
عبد اهلل عبابنة ،رئي�س المركز الوطني لتنمية الموارد الب�شرية ،الأردن
ح�سين �أباظة  ،خبير في االقت�صاد البيئي ،م�صر ،والمديرال�سابق لوحدة االقت�صاد والتجارة في برنامج الأمم المتحدة البيئي
�صبحي عبد الكريم  ،رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لمجموعة �سوتر� ،سوريا  /الإمارات العربية المتحدة
كامل �أبو جابر  ،مدير المعهد الملكي للدرا�سات الدينية ،الأردن
من�صور �أبو را�شد ،رئي�س مركز عمان لل�سالم والتنمية ،الأردن
هال �أبو طالب ،برفي�سور م�ساعد في ق�سم اللغة االنجليزية و�آدابها ،الجامعة الأردنية ،الأردن
رقية م�صطفى �أبو �شرف ،بروفي�سور في ق�سم الأنثروبولوجيا والثقافة وال�سيا�سة في كلية ادموند وال�ش لل�ش�ؤون الخارجية ،جامعة جورج تاون ،قطر
عبد الفتاح �أبو �سرور ،رئي�س رابطة الم�سرح الفل�سطيني ،م�ؤ�س�س ومدير مركز الرواد الثقافي والتدريب الم�سرحي ،فل�سطين
بهاء عفانة ،مدير م�شروع في جمعية ال�سالم البيئي �/أ�صدقاء الأر�ض في ال�شرق الأو�سط ،الأردن
مراد الغاراتي ،من�سق في م�ؤ�س�سة تمكين للتنمية ،اليمن
بختيار �أمين  ،م�ؤ�س�س التحالف الدولي من �أجل العدالة ،والوزير ال�سابق لحقوق الإن�سان ،العراق
�شبيب عماري ،رئي�س مجل�س �إدارة مجموعة االت�صاالت الأردنية ،الأردن
خليل العناني ،مخت�ص في كلية الحكومة وال�ش�ؤون الدولية ،جامعة دورهام ،المملكة المتحدة ،وزميل �أول في م�ؤ�س�سة الأهرام ،م�صر
فينيا �أرياراتين ،الأمين العام لحركة �سارفودايا �شارمادنا� ،سريالنكا
الرا �أيوب ،مدير البوابة الإلكترونية ،جريدة الغد ،الأردن
خالد عزيز ،رئي�س معهد بحوث ال�سيا�سات والتدريب ،باك�ستان
�أزيوماردي �أزرا ،بوفي�سور التاريخ ومدير كلية الدرا�سات العليا ،جامعة �سياريف هداية اهلل الإ�سالمية الحكومية� ،أندوني�سيا
عدنان بدران ،رئي�س مجل�س �إدارة المركز الوطني لحقوق الإن�سان ورئي�س وزراء �سابق ،الأردن
ليو باوليي ،ع�ضو مجل�س معهد ال�شعب ال�صينى لل�ش�ؤون الخارجية وباحث مخت�ص في معهد ال�صين للدرا�سات الدولية ،ال�صين
�سلطان بركات ،مدير وحدة �إعادة الإعمار والتنمية ما بعد الحرب في جامعة يورك ،المملكة المتحدة ومن�سق م�شارك لمنتدى غرب �آ�سيا
و�شمال �إفريقيا
�سناء بردويل ،مدير االت�صاالت الإقليمية لمنظمة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا في �شركة �شل ،الإمارات العربية المتحدة
الح�سن بن طالل ،رئي�س منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا ،الأردن
رغدة بطر�س ،م�ؤ�س�س ومدير همزة و�صل ،وزميل في منظمة �أ�شوكا ،الأردن
روزي كييف ،رئي�س برنامج �آ�سيا في منظمة عالم �آمن ،المملكة المتحدة
عمر كري�ستيدي�س ،م�ؤ�س�س عرب نت ونائب رئي�س تحالف مجموعة الأعمال الدولية ،لبنان
دييغو بيريز كالرامونت ،مدير االت�صاالت في �شركة �شل العراق لتطوير البترول ،الإمارات العربية المتحدة
كري�ستيان كوت�س �أولرخ�سن  ،نائب رئي�س برنامج الكويت للتنمية والحوكمة والعولمة في دول الخليج وزميل بحث في كلية لندن لالقت�صاد
والعلوم ال�سيا�سية ،المملكة المتحدة
جانوز دانيكي ،بروفي�سور اللغة العربية والدرا�سات الإ�سالمية في جامعة وار�سو ،بولندا
يو�سف الإبراهيم  ،م�ست�شار الديوان الأميري وع�ضو مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الخليج لال�ستثمار ،الكويت ،وع�ضو مجل�س الم�ست�شارين في مركز
الدرا�سات العربية المعا�صرة في جامعة جورج تاون ،الواليات المتحدة
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خالد�شريده ،الأمين العام للمجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ،الأردن
مارغو �إلي�س ،نائب المفو�ض العام للأونروا ،الأردن
كارولين فرج ،رئي�س تحرير موقع ال�سي �إن �إن بالعربية
حيدر فريحات ،مدير عام دائرة الإح�صاءات العامة ،الأردن
جمعة القماطي ،من�سق المجل�س الوطني الليبي االنتقالي في المملكة المتحدة
�صالح الغزالي ،رئي�س جمعية ال�شفافية الكويتية ،الكويت
محمد القماطي ،بروفي�سور في جامعة يورك ونائب رئي�س م�ؤ�س�سة علوم التكنولوجيا والح�ضارة( ،)FSTCالمملكة المتحدة
�ألك�سندر جودزواتي ،رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لم�ؤ�س�سة بارتيمبك�س للتجارة الخارجية ،بولندا
�سارة غو�ستاف�سون ،كبيرة موظفي البرامج في �أمانة ال�صندوق االئتماني لدول ال�شمال ،البنك الدولي ،وا�شنطن
ليلي حب�ش ،م�ست�شار فني للرئي�س التنفيذي في الإدارة العامة في برنامج التعزيزالم�ؤ�س�سي وتنمية القدرات ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
برنامج م�ساعدة ال�شعب الفل�سطيني ،فل�سطين
طلعت حلمان  ،عميد كلية العلوم الإن�سانية والآداب في جامعة بلكنت ،ووزير الثقافة ال�سابق ،تركيا
مختار ها�شمي ،باحث م�شارك في معهد نيوكا�سل لال�ستدامة البيئية ()NiRESفي جامعة نيوكا�سل ،المملكة المتحدة ،وم�ست�شار علمي
لمكتب البحوث التطبيقية ،وا�ست�شاري في وزارة الطاقة و�إدارة موارد المياه الوطنية� ،إيران
جورج حواتمة  ،رئي�س �أوان ،الإعالم العربي لال�ست�شارات ،الأردن
بكر الحياري ،م�ست�شار لهمزة و�صل وموقع جمال �أون ،الأردن
هان هونغ ت�ساى ،نائب مدير ق�سم ال�ش�ؤون الآ�سيوية والإفريقية واالتينو�أمريكية في معهد ال�شعب ال�صينى لل�ش�ؤون الخارجية ،ال�صين
عوده الجيو�سي ،المدير الإقليمي لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة ،الأردن
مو�سى الكيالني ،رئي�س تحرير �صحيفة الأردن ،الأردن
منجي خ ّما�سي� ،أمين عام الحزب الأخ�ضر ،تون�س
جواد خ ّراز ،مدير المعلومات في الوحدة الفنية للنظام المعلوماتي الأورومتو�سطي للمعرفة في مجال المياه ،فرن�سا
فايز الخ�صاونة� ،أمين عام منتدى الفكر العربي ،الأردن
نعيم خميي�س ،خبير في مجال اال�ستثمار في الملكية الخا�صة وزميل في منظمة �أ�شوكا ،تون�س
�سمر كلداني ،مدير جائزة الح�سن لل�شباب ،الأردن
مايكل كينغ�سلي ،مدير المكتب التنفيذي في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئين (الأونروا) ،الأردن
منجب معاطي ،محلل �سيا�سي وم�ؤرخ في جامعة محمد الخام�س ،المغرب وع�ضو في تجمع مواطني ال�شرق الأو�سط ()MECA
احمد منكو  ،من�سق م�شارك لمنتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا وم�ست�شار �صاحب ال�سمو الملكي االمير الح�سن بن طالل ،الأردن
راما ماني ،م�ست�شار في مجل�س م�ستقبل العالم وكبيرة باحثي مركز الدرا�سات الدولية في جامعة �أك�سفورد ،المملكة المتحدة
�سيمونا مارين�سكو ،كبيرة االقت�صاديين ومدير برنامج الإ�صالحات االقت�صادية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،العراق
�سعيد الم�صري  ،وزير الزراعة ال�سابق ،الأردن
منقذ مهيار ،رئي�س �أ�صدقاء الأر�ض في ال�شرق الأو�سط  ،الأردن
�سالي مور ،ع�ضو الحزب الم�صري الديمقراطي االجتماعي وع�ضو ائتالف �شباب الثورة الم�صري ،م�صر
�أكيرا مات�سوناغا ،نائب مدير مكتب �صندوق �سا�ساكاوا لدول ال�شرق الأو�سط الإ�سالمية في م�ؤ�س�سة �سا�ساكاوا لل�سالم ،اليابان
اوكتافيا ن�صر ،م�ؤ�س�س بردجز لال�ست�شارات الإعالمية ،وكبيرة محرري �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط في �شبكة ال�سي ان ان �ساب ًقا ،الواليات المتحدة
موت�سويو�شي ني�شيمورا  ،م�ست�شار خا�ص لمجل�س وزراء حكومة اليابان ،و�سفير �سابق معني بق�ضايا البيئة العالمية ،اليابان
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خير الدين الن�سور ،الرئي�س التنفيذي ل�صحيفة يمن تايمز ،اليمن
عبد العزيز النعيمي ،الرئي�س التنفيذي لمركز الإح�سان الخيري ،الإمارات العربية المتحدة وع�ضو في المجل�س الدولي اال�ست�شاري الأعلى
لمنتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا
لينا العليمي ،ال�شريك الم�ؤ�س�س والمدير التنفيذي لـ  3بي �إل ( تريبل بوتوم الين) ،البحرين
محمد العون ،كبير باحثي الأمن المائي والغذائي في المركز الوطني للبحوث والتطوير،الأردن
�آنا باوليني ،رئي�س مكتب وممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليون�سكو)،الأردن
ي�سار القطارنة ،مدير م�شروع �أول في مبادرة �إدارة الأزمات ( ،)CMIفنلندا
�إيالري رانتاكاري� ،سفير عملية هل�سنكي حول العولمة والديمقراطية ،وزارة ال�ش�ؤون الخارجية ،فنلندا
عمر الرفاعي ،المدير التنفيذي لمنتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا ،الأردن
نادية ال�سقاف ،رئي�س تحرير �صحيفة يمن تايمز ،اليمن
وليد �صالح ،من�سق �إقليمي في جامعة الأمم المتحدة ،ال�شبكة الدولية للمياه والبيئة وال�صحة ،الإمارات العربية المتحدة
وليد �سالم ،مدير مركز الديمقراطية وتنمية المجتمع في القد�س ال�شرقية ،و�أ�ستاذ كر�سي اليون�سكو لحرية التعبير في جامعة القد�س ،ومن�سق
جمعية مواطني ال�شرق الأو�سط ( ، )MECAفل�سطين
ج�.س� .سمرا ،الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية للمناطق المطرية ،الهند
يوهى �سا�ساكاوا ،رئي�س م�ؤ�س�سة نيبون اليابنية ،اليابان ،وع�ضو في المجل�س الدولي اال�ست�شاري الأعلى لمنتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا
�ألك�سندر �شيفر� ،شريك م�ؤ�س�س لتران�سفورم ،المركز العالمي الرابع لالبتكار االجتماعي ،المملكة المتحدة
كولن �سكوت ،كبير �أخ�صائي التنمية االجتماعية وال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا في البنك الدولي ،الواليات المتحدة
�سعد �سرحال  ،مدير جمعية حماية الطبيعة ( ،)SPNLلبنان
محمد �شهبز  ،م�ست�شار المركز القومي للبحوث والتنمية ،الأردن
حمزة �شريف ،المدير العام للتعاون الإقليمي/م�ست�شار الأمن القومي ،العراق
نديم �شحادة ،زميل م�شارك في برنامج ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،ت�شاتام هاو�س ،المملكة المتحدة
محمد �صدّيقي ،بروفي�سور م�ساعد في �صحيفة «دون» الباك�ستانية ،باك�ستان
رحمن �سبحان  ،رئي�س مركز حوار ال�سيا�سات ،بنغالد�ش ،وع�ضو في المجل�س اال�ست�شاري الدولي الأعلى لمنتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا
كريز�ستوف �سترا�شوتا ،مدير دائرة القوقاز و�آ�سيا الو�سطى ()OSWفي مركز الدرا�سات ال�شرقية ،بولندا
�شيبرا نارانغ �سوري ،م�ست�شار دولي في التخطيط الح�ضري ،الهند ،وزميل م�شارك في وحدة �إعادة الإعمار والتنمية ما بعد الحرب في جامعة يورك
يوجي تاكاجي ،نائب رئي�س م�ؤ�س�سة �سا�ساكاوا لل�سالم ،اليابان
تات�سويا تانامي ،المدير التنفيذي لم�ؤ�س�سة نيبون اليابنية ،اليابان ،وع�ضو في المجل�س الدولي اال�ست�شاري الأعلى لمنتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا
ح�صة �آل ثاني ،ع�ضو في ال�شبكة العربية للمنظمات غير الحكومية والمقرر الخا�ص �ساب ًقا لبعثة الأمم المتحدة للتنمية االجتماعية حول
الإعاقات ،قطر
نادين طوقان ،منتجة ومبدعة ،الأردن
محمد �سعيد الطريحي ،مدير �أكاديمية الكوفة ،هولندا  /العراق
كيي�شي ت�سونيكاوا ،نائب رئي�س المعهد الوطني العالي للدرا�سات ال�سيا�سية ،والنائب ال�سابق لرئي�س الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)
والمدير ال�سابق لمعهد بحوث جايكا ،اليابان
جمال او�ساك ،نائب رئي�س م�ؤ�س�سة ال�صحفيين والكتاب ،تركيا
مها يحيى ،الم�ست�شار الإقليمي لل�سيا�سات االجتماعية في لجنة الأمم المتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغرب �آ�سيا ،لبنان
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ب�شار زيتون ،مدير برنامج المنتدى العربي للبيئة والتنمية ( ،)AFEDلبنان
عدنان الزعبي  ،مدير م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الأردني ( ،)JRTCالأردن
�ستيفن زك ،مدير �شركة ابتكارات التنمية الدولية في مركز فيوجن المدني-الع�سكري في قيادة حلف �شمال الأطل�سي ،الواليات المتحدة
و�أخ�صائي التنمية االقت�صادية في �أفغان�ستان
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شكر وتقدير
يتقدم منتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا بكل ال�شكر والتقدير لجميع الم�شاركين ،الذين عملوا ب�شكل جاد وبالتزام �صادق لإنجاح المنتدى� .إن
عاما بعد عام.
ا�ستمرار جهود وم�ساعي جميع �أع�ضاء المنتدى هي بمثابة �شهادة على التقدم والتطور الذي يحرزه المنتدى ً
نتوجه بجزيل ال�شكر لجميع المتحدثين ومقدمي العرو�ض في المنتدى الذين �أدت جهودهم الد�ؤوبة وم�شاركتهم في تقا�سم خبراتهم ووجهات
نظرهم حول مو�ضع «منطقة في طور التغيير»� ،إلى �إثراء الم�ؤتمر وبث الحياة في مو�ضوعاته ونقا�شاته .كما نود �أن ن�شكر ر�ؤ�ساء جل�سات المنتدى
على ما قدموه من توجيه ودعم اليقدر بثمن.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،نود �أن ن�شكر الأمانة العامة لمنتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا والمتطوعين على جهودهم والتزامهم المتوا�صل ب�إدارة �أعمال
المنتدى ،كما نتقدم بال�شكر الجزيل لمجل�س الح�سن ،على دعمهم المتوا�صل وم�ساهماتهم في تنظيم �أعمال المنتدى وت�سييره.
�أخي ًرا ،البد �أن نتوجه ب�شكر خا�ص لم�ؤ�س�سة نيبون اليابنية ،التي لوال دعمها ال�سخي وتفانيها في خدمة مبادئ الكرامة الإن�سانية والحوار الإقليمي
وم�ساعدة الآخرين ،لم يتمكن المنتدى من موا�صلة عمله.
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الأمانة العامة لمنتدى غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا
عمر الرفاعي ،المدير التنفيذي
لورا حداد ،كبيرالمن�سقيين
نور قباعة ،باحث
ادموند موري�س ،باحث
نور الق�صا�ص ،من�سق الخدمات اللوج�ستية
العاملون الم�ساعدون
ديما حمارنة-الإعالم
هديل الزعبي-الإعالم
منال نايفة -لوج�ستيات
المتطوعون
ويندي مريديان
منى بله
�سهام م�سعد
كمال قاقي�ش
نور كراد�شة
في�صل حدادين
يو�سف حدادين
ربى فاخوري
لبنى بقاعين
دانة العمد
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«مع الثورة والتغيير االنتقالي يعتقد المرء �أن ب�إمكانه تغيير العالم .ولكن في الحقيقة ال يزال �أمامنا
ً
�شوطا طويلاً لنقطعه قبل الحديث عن الديمقراطية وعملية التغيير االنتقالي الناجحة فالأمر ال ينتهي
ب�سقوط النظام فح�سب ،بل هذه مجرد البداية».
�سالي مور ،ع�ضو ائتالف
�شباب الثورة الم�صري ،م�صر

