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تمهيد
يلتزم منتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا بتوفير منبر للحو�ر �الإقليمي؛ فهو يعزز �لتعاون عبر �لحدود �لوطنية و�لدينية و�لثقافية بهدف �لت�شدي 

للق�شايا �لرئي�شية في �لمنطقة. ويدرك �لمنتدى �أهمية جميع عنا�شر �لمجتمع، �شو�ء �لمدني منها �أو �لقطاعين �لعام و�لخا�ص، وذلك الأنها معنية 

جميًعا في بناء �لم�شتقبل. ويعتبر منتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا عملية يمتلكها �لم�شاركون فيه، فهم �لذين ي�شكلون �لقوة �لد�فعة ور�ء نجاحه 

�لم�شتمر وتقدمه بما يقدمونه من م�شورة و�إ�شهام وتفاني. ومبد�أنا �لرئي�شي هو دمجهم عبر �لم�شاركة وتي�شير �لتو��شل وتوفير �لفر�ص.

وفي هذ� �ل�شدد، كّر�ص �لمنتدى نف�شه موؤخًر� لتعزيز بناء مجتمع �أكثر �شمواًل وتفاعاًل. ففي كثير من �الأحيان نجد �أنه يتم ��شتبعاد �ل�شعوب في هذه 

�لمنطقة من �لحو�ر �أو �لم�شاركة. وقد �أّدى �ال�شتبعاد، في جزء منه، الإثارة �الحتجاجات �لتي التتوقف، و�لتي ت�شير �الآن لهذه �للحظة �لفا�شلة في 

تاريخ �لمنطقة. وتطرح �أزمة �ل�شك �لتي تلت ذلك �شوؤ�اًل مهًما وهو: ماهي �لخطوة �لتالية لمنطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا؟

و�شعًيا لتحقيق فهم �أف�شل وتحديد �لق�شايا �لرئي�شية النتفا�شات �لعالم �لعربي، جمع منتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا �أكثر من 130 ممثاًل عن 

�لقطاع �لعام و�لخا�ص و�لمجتمع �لمدني من �أكثر من 30 بلًد� لمناق�شة مو�شوع �ل�شاعة »منطقة في طور �لتغيير«.

ويوفر هذ� �لتقرير نظرة عامة على �لمناق�شات �لتي د�رت خالل �لمنتدى، ويوؤكد على �لروؤية و�الأفكار �لم�شتركة للم�شاركين فيه. ويحدوني �الأمل 

في �أن تحفز هذه �ل�شفحات على مو��شلة �لحو�ر ب�شاأن �لمنطقة، وتن�شيط وتحفيز �لمزيد من �لتعاون بين �لمجتمعات �لمحلية و�ل�شعوب في جميع 

�أنحاء �لمنطقة.

عمر الرفاعي

المدير التنفيذي

الأمانة العامة لمنتدى غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا
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ملخص تنفيذي 
في عام 2011، عقد منتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا �جتماعه �ل�شنوي �لثالث في عمان، �الأردن. وكان �لغر�ص من �لمنتدى هو 

مناق�شة �الآثار �لمترتبة على �الأحد�ث �الأخيرة في منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا، ور�شم خريطة التجاه �لتغيير �لذي ت�شهده 

�شعوب �لمنطقة ودولها. وقد �لتزم �لمنتدى منذ ن�شاأته بمعالجة �الأ�شباب �لجذرية لمهانة �الإن�شان و�نعد�م �الأمن في �لمنطقة. 

بحًثا عن هوية  �شعبًيا  ن�شااًل  �إفريقيا  و�شمال  �آ�شيا  �شهدت منطقة غرب  وليبيا،  تون�ص وم�شر  �لتمرد في  ومنذ حدوث حركات 

جديدة ولتحقيق �لكر�مة �لفردية و�لجماعية. لكن، في وقت �لتغيير هذ� نجد �أن كثيًر� من �الأمور غير مفهومة �أو و��شحة، وفي 

�أكثر من 130 من ممثلي �لمجتمع �لمدني و�لقطاعين �لعام و�لخا�ص، وذلك لمناق�شة  هذ� �ل�شياق تم عقد �لمنتدى، بح�شور 

مجموعة و��شعة من وجهات �لنظر و�الآر�ء حول �الأحد�ث �لجارية. 

وفي موؤتمر منتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا في �شهر �أيار/مايو 2011، و�لذي عقد تحت عنو�ن »منطقة في طور �لتغيير«، تحدث 

�لم�شاركون عن قمع رغبة �لتغيير ل�شنو�ت طويلة، وربما عقود، موؤكدين على �أهمية �لحفاظ على كر�مة �الإن�شان وحقه في �لتحكم 

بم�شيره و�لح�شول على �لفر�ص، وهي جميعها دعائم روؤية منتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �لملكي 

�الأمير �لح�شن بن طالل، رئي�ص �لمنتدى، خالل �جتماع �لمنتدى �ل�شنوي للعام �لحالي. 

و�شم �الجتماع �ل�شنوي �أع�شاء �لمنتدى من جميع �أنحاء منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا مع �شركاء من جنوب و�شرق �آ�شيا، 

ف�شاًل عن �أوروبا �ل�شرقية. و�أكد يوهى �شا�شاكاو�، رئي�ص موؤ�ش�شة نيبون �ليابنية، وهي موؤ�ش�شة ر�عية لمنتدى غرب �آ�شيا و�شمال 

�إفريقيا، على �لحاجة لمبادر�ت مماثلة لهذ� �لمنتدى و�لكفيلة بتوفير ف�شاء للتحاور جهاًر� بين �ل�شعوب كي تبحث في �شوؤون 

م�شتقبلها مرتكزة في ذلك �إلى نقاط قوة و�إمكانات �لمنطقة.

ود�ر جد�ل خالل �لموؤتمر حول دور �لظروف �لمادية في تحريك �لدعوة �إلى �لتغيير �لتي تجتاح �لمنطقة، وبالتالي، فالبد من 

ا عن �ال�شتجابات �لمت�شلة بالحاكمية. ومن جهة �أخرى، �أكد بع�ص �لم�شاركين على �أن  �إعطاء �الأولوية للجو�نب �لمادية عو�شً

�لعملية �النتقالية �لجارية مدفوعة، �إلى حد كبير، بال�شعي من �أجل �لكر�مة. و�أكدت على ذلك ر�ما ماني، من مجل�ص م�شتقبل 

�لعالم ومركز �لدر��شات �لدولية في جامعة �أك�شفورد في �لمملكة �لمتحدة، بقولها: »لقد �شمعنا مر�ت عديدة �أن �شعر �لخبز هو 

خط �أحمر اليجب تجاوزه، ولكن �الإن�شان �أكثر من ذلك بكثير فهو لي�ص مجرد كائن مادي«. �أما نادية �ل�شقاف، من يمن تايمز، 

و�آخرين غيرها، فقد �شددو� على �أولوية �الحتياجات �لمادية �الأ�شا�شية و�لملمو�شة لل�شعوب. و�أ�شافت نادية: »�لعو�طف �ل�شيا�شية 

في نهاية �لمطاف ال ت�شمن وال تغني من جوع«.

�لثقافية  �الأبعاد  من  يتجز�أ  ال  جزء  هما  �لب�شرية  �الإمكانات  وتحقيق  �الأ�شا�شية  �الإن�شانية  باالحتياجات  �لوفاء  �أن  في  ال�شك 

و�الجتماعية و�القت�شادية و�ل�شيا�شية ل�شمان كر�مة �الإن�شان. و�إذ� لم تر�فق �لتحوالت �ل�شيا�شية و�النتخابات عملية جّدية لتو�شيع 

مجال �لفر�ص �القت�شادية �شتظل �إمكانية �لو�شول �إلى �ل�شلطة و�لمو�رد مركزة في �أيدي فئة قليلة، بح�شب وجهة نظر �ل�شيد 

رحمن �شبحان من مركز حو�ر �ل�شيا�شات في بنغالد�ص. وحذر عمر �لرفاعي، �لمدير �لتنفيذي للمنتدى، من �أن �لمنطقة تمر 

بمنعطف تاريخي خطير �إما �أن يدفعها قدًما �إلى �الأمام �أو �أن يجرها �إلى �لور�ء فيما يتعلق بتحقيق تطلعات �شعوبها، موؤكًد� على 

�أن عدم �لتقدم لن ي�شفر �إال عن نتائج �شلبية للمنطقة. �إاّل �أن �لم�شاركين �أكدو� على �أن �لتقدم يمر عبر دور�ت، و�أنه ال يجب 

�إيالء �لكثير من �الأهمية للف�شل في �لجولة �الأولى، و��شتخد�مه كذريعة للعودة �إلى �ال�شتبد�د و�لهياكل �الجتماعية و�ل�شيا�شية غير 

�لم�شتد�مة. 

كيف يمكن �أن يوؤدي هذ� �لتحول �إلى تغيير مفيد طويل �الأمد بداًل من �أن يكون مجرد تغيير للحر�ص؟ »ال�شك في �أننا نو�جه �الآن 

تحدًيا يتمثل في �شمان �أن يتمكن �لتغيير �لحالي من معالجة �ل�شغوط �الجتماعية و�القت�شادية و�ل�شيا�شية و�لبيئية �لتي تو�جه 

منطقتنا«. يقول �شلطان بركات من وحدة �إعادة �الإعمار و�لتنمية ما بعد �لحرب في جامعة يورك: »�لمو��شيع �الأ�شا�شية لمنطقة 

�ل�شر�ع  وه�شا�شة  للمو�رد،  �لعادل  غير  و�لتوزيع  �لبطالة  ق�شايا  لمعالجة  �لما�شة  �لحاجة  تعك�ص  �إفريقيا  و�شمال  �آ�شيا  غرب 
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و�لتحول، و�لت�شامن �الجتماعي، وتوزيع عائد�ت �لمو�رد �لطبيعية«. وي�شيف قائاًل: »وفًقا لخبير �القت�شاد �لبيئي ح�شين �أباظة 

من م�شر، فاإن �لمنطقة غنية بالمو�رد �لب�شرية، ف�شاًل عن �لمو�رد �لطبيعية و�لمالية، و�لتي �إذ� ��شتخدمت ب�شكل �شحيح يمكنها 

�أن تجعل من هذه �لمنطقة و�حدة من �أكثر مناطق �لعالم تقدًما. وكيف ال يمكننا �أن نرتقي باأنف�شنا في منطقة تتوفر فيها كل 

هذه �لمو�رد و�لقدر�ت؟ �أما خالد عزيز، من معهد �أبحاث �ل�شيا�شات و�لتدريب في باك�شتان، فهو يقول �أنه ينبغي على منطقة 

غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا �أن تتجاوز �لتبعية �إلى �الكتفاء �لذ�تي. وي�شيف نعيم خميي�ص، �أحد �لخبر�ء في مجال �ال�شتثمارفي 

�لملكية �لخا�شة في تون�ص: »نحتاج للبدء باال�شتثمار في �أنف�شنا، وهو ما يمكن �أن ي�شاهم في تحقيقه �شندوق �إقليمي للت�شامن 

�الجتماعي«. و�لهدف من هذ� �ل�شندوق �لمقترح هو �إ�شر�ك �لحكومات، و�لقطاع �لخا�ص، و�لمجتمع �لمدني في مختلف �أنحاء 

�لمنطقة في �إعطاء �لمجتمعات �لمحلية »ح�شة مقت�شمة مت�شاوية« و�ل�شعي الإحد�ث تغيير هيكلي يمكنه توفير �لفر�ص لمزيد من 

�الندماج.

طرحت �لدكتورة ماني �ل�شوؤ�ل �لتالي: »كيف يمكننا �أن نعرف �أنف�شنا ب�شكل �أف�شل؟« وبينما يقوم �لم�شاركون بر�شم م�شار جديد 

لمنطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا �لتي تتميز بتنوع خو��شها، وتو�جه في نف�ص �لوقت تحوالت متعددة ومتنوعة من حيث وتيرة 

�لتغيير، البد للتحوالت �ل�شيا�شية من �أن ت�شتقي م�شادرها من �لمو�رد �لثقافية �لمتو�جدة حالًيا �إذ� ما �أر�دت تحقيق �ل�شرعية 

�الأهر�م  وموؤ�ش�شة  �لمتحدة  �لمملكة  �لعناني، من جامعة دورهام في  وتجنب ماو�شفه خليل  لنجاحها،  �ل�شرورية  �الأجل  طويلة 

في م�شر، باأنه » �إن�شطار �لحد�ثة �لقديمة في مو�جهة �لتقاليد«. وقد �أكد �شمو �الأمير �لح�شن على �أن �أفكار �لعد�لة، و�لتغيير 

�النتقالي و�لمجتمع �لمدني موجودة في منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا منذ زمن طويل، وذلك �شابق لتطوير �الأفكار �لغربية 

عن حقوق �الإن�شان. وقال محمد �لقماطي من موؤ�ش�شة �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لح�شارة في �لمملكة �لمتحدة �إن �لم�شلمين �أ�شهمو� 

بقدر كبير في مجال �لعلم و�لتكنولوجيا، ولكن ذلك ال ينعك�ص د�ئًما في �لكتب �لغربية، في حين قدم مختار ها�شمي من جامعة 

نيوكا�شل لمحة عامة عن �لمبادئ �الإ�شالمية في مجال �لتعددية، و�الإد�رة، و�ال�شتد�مة وغيرها، موؤكًد� �أن هذه �لمبادئ هي �لتي 

تغذي �لروؤية �لمتجذرة في �لمنطقة. و�أ�شاف وليد �شالم من مركز تطوير �لديمقر�طية و�لمجتمع �لمحلي في �لقد�ص �ل�شرقية، 

�لديمقر�طية  �لمنورة مثااًل على  �لمدينة  ويعتبر ميثاق  نبني عليها.  �أن  يمكننا  �لتي  �لغنية  �لخبر�ت  ب�شتى  »تاريخنا حافل  باأن 

�لعربية �الإ�شالمية �لمبكرة، و�عتر�ًفا بالحقوق �لم�شتركة و�الندماج �ل�شيا�شي �لذي ي�شمل جميع �لمو�طنين«. �أما �لحمى، وهو 

�لمجتمع �لقائم على نظام �إد�رة �لمو�رد �لطبيعية، فهو مثال �آخر على مفهوم �أ�شلي يعزز مفهوم �لعد�لة �الجتماعية ويعمل على 

تمكين �لمجتمعات �لمحلية من �إيجاد حلول خا�شة بها ��شتناًد� �إلى مو�ردها، ومعرفتها �لمحلية وحكمتها. و�شمن هذ� �لم�شار، 

�أ�شار �لعديد من �لم�شاركين �إلى �شرورة �إعادة ت�شور و�شياغة �ل�شيادة كمدلول وممار�شة تتعلق بالفرد ولي�ص بالدولة فقط.

وبالمثل، تحدث �لم�شاركون عن دور �لجهات �لدولية �لفاعلة في تقوي�ص �شيادة �لدولة بداًل من �ل�شماح للدول بتولي م�شوؤولية 

عقلية  تطوير  �إلى  �لح�شن  �الأمير  �شمو  ودعا  �لم�شيطرة.  �لخارجية  �لتاأثير�ت  عن  بعيًد�  م�شتقبلها  وتخطيط  �لخا�شة  �شوؤونها 

جديدة »التقوم على �لتدخل، ولكنها وقائية و��شتباقية وت�شتند على �لقوة �لناعمة ال �لقوة �ل�شلبة، وتكون قادرة على خلق �شرنقة 

موؤ�ش�شية وقانونية ومهنية وثقافية وتعليمية الأولئك �لذين لم ي�شقطو� بين �ل�شقوق، بل �إلى �لهاوية«. 

ويتطلب تاأمين �ل�شرعية تعزيز �لقيم �لم�شتركة و�لممار�شات �لموؤ�ش�شية. »�إذ� �نف�شل �أي نظام حاكم عن �شعبه لم يعد يتمتع 

�أي جهاز  و�لذي تحدث عن عدم وجود  ليبيا،  في  �النتقالي  �لوطني  �لمجل�ص  �لقماطي، من�شق  لجمعة  وفًقا  وذلك  بال�شرعية«، 

حقيقي للدولة في ليبيا. وقد �أّدى هذ� �لنق�ص في �لعالقة بين �لحكام و�لمحكومين �إلى هذ� �لتفاوت �لهائل في توزيع �لثرو�ت 

�لطبيعية للبالد. و�أ�شارت �شالي مور، من �لحزب �لم�شري �لديمقر�طي �الجتماعي وتحالف �شباب �لثورة �لم�شرية، �إلى كيفية 

قيام �لنا�ص في ميد�ن �لتحرير وب�شكل عفوي بتوفير �لخدمات �لبلدية و�لعامة، مثل �لنظافة و�لمو�د �لغذ�ئية و�لرعاية �لطبية، 

وب�شكل �أكثر كفاءة مما قدمته �لحكومة في �أي وقت م�شى. و�أ�شافت قائلة: »كان �لنا�ص يهتمون ببع�شهم �لبع�ص وبالبيئة �لمحيطة 

بهم. لقد قمنا بتاأ�شي�ص م�شت�شفى في م�شجد مجاور، وتمكنا من �إطعام �لنا�ص �لخبز و�لفول. لقد �شلى �لم�شلمون و�لم�شيحيون 

مًعا«. 

�لتغيير  �أثناء  �لمدني(  و�لمجتمع  �لخا�ص  و�لقطاع  )�لحكومة  �لثالث  �لف�شاء  ل�شر�كة  �لكبير  �لدور  على  ت�شديد  هناك  وكان   

في  وغيرهم  و�ل�شينمائيين  �لفنانين  عن  ناهيك  و�لم�شايخ،  و�لعلماء  و�لموؤرخين  و�لفال�شفة  �لمحامين  فبا�شتطاعة  �النتقالي. 
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�لمجال �لثقافي، ملء �لفجوة بين �ل�شعب و�لدولة. �أما نادين طوقان، منتجة �شينمائية مبدعة في �الأردن، فقد قالت �إنها تاأمل 

»�أال يقت�شر �لحو�ر و�لمناق�شة على �لموؤتمر�ت بل �أن ي�شتمر يومًيا في �الأ�شهر و�الأ�شابيع و�ل�شنو�ت �لمقبلة«. 

و�أكد �شمو �الأمير �لح�شن �أنه مع تز�يد قوة موجات �لتغيير عبر منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا نتيجة للتمكين �لتكنولوجي 

للمو�طنين �لذي مكنهم من �لتعبير، و�الإبالغ و�لتنظيم و�لح�شد، لم يعد من �لممكن ��شتبعاد �لمدونين وم�شتخدمي تويتر من 

�لعمليات �ل�شيا�شية و�لمناق�شات. وفي حين تعتبر ر�شائل تويتر، في كثير من �الأحيان، �إما تافهة �أو تهدد �لو�شع �لقائم لل�شلطة، 

ركز �الأمير �لح�شن على كونها تمثل ر�شالة �أكبر للفكر �لحر وتبادل �الآر�ء و�الأفكار، »نحن بحاجة �إلى �أن نرى نهاية لدهور من 

�لزمن �فتر�شنا فيها �أن من يم�شكون بزمام �ل�شلطة يعتقدون �أن �لذين يختلفون معهم هم �أنا�ص غير مقبولين«. وعماًل على و�شع 

�لكلمات مو�شع �لتطبيق، جل�ص �شمو �الأمير ح�شن في جل�شة مناظرة مع �ل�شباب، عقدت على جانب �لمنتدى، تميزت بال�شر�حة 

�إفريقيا. ربما كان عامة  �آ�شيا و�شمال  في مناق�شة �الآثار �القت�شادية و�ل�شيا�شية للم�شاعد�ت �لخارجية على دول منطقة غرب 

�لنا�ص اليقروؤون �لمجالت �الأكاديمية �أو يح�شرون �لموؤتمر�ت، لكنهم يق�شون �شاعة في �ليوم على �الأقل على في�ص بوك، �لذي 

�أد�ة للتو��شل �الجتماعي. »فو�شائل �الإعالم �الجتماعي تنت�شر �لمعلومات لالأ�شخا�ص �لذين ال  �أكثر بكثير من مجرد  �أنه  �أثبت 

يمكنهم �لو�شول �إليها خالف ذلك، وتوفر م�شدًر� لالأخبار عندما يتم حظر �لم�شادر �الأخرى. وهي �إ�شافة لذلك ت�شمح الأي 

فرد باأن يكون مر��شاًل �شحفًيا يغطي �لتطور�ت من موقع �لحدث«، بح�شب قول عمر كري�شتيد�ص من عرب نت وتحالف مجموعة 

�الأعمال �لدولية في لبنان.

وي�شعى منتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا للربط بين و��شعي �ل�شيا�شات و�الأكاديميين وبقية �لمجتمع من خالل تعزيز ��شتخد�م 

و�شائل �الإعالم �الجتماعي، وتي�شير �لحو�ر �الإقليمي، و�لتعاون من خالل رو�بط �الإنترنت. وفي �لمح�شلة، فاإن منتدى غرب �آ�شيا 

و�شمال �إفريقيا هو عملية طويلة �الأمد تتجاوز �الأزمات �لما�شية و�لحا�شرة في تقديم �أر�شية لمناق�شة �آلية �شاملة فوق قطرية 

للتعاون على �أ�ش�ص نابعة من وجهات نظر محلية.

بريد  �إر�شال  �أو   www.wanaforum.org موقع  زيارة  يمكنكم  �إفريقيا،  و�شمال  �آ�شيا  غرب  منتدى  عن  �لمزيد  ولمعرفة 

�إلكتروني لـ secretariat@wanaforum.org. ولمزيد من �لمعلومات حول موؤ�ش�شة نيبون �ليابنية �لتي تدعم منتدى غرب 

.www.nippon - foundation.or.jp آ�شيا و�شمال �إفريقيا ب�شخاء يمكنكم زيارة موقع�
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كلمة افتتاحية لصاحب السمو الملكي 
األمير الحسن بن طالل

�لتقلب و�ال�شطر�ب  �لتامة بعد فترة من  �لعالم �شعوًر� بالر�حة  �للدود للحرب على �الإرهاب على  �أ�شفى ��شتئ�شال �لعدو  لقد 

خالل �ل�شنو�ت �لع�شر �لما�شية. فقد كان �لعقد �لما�شي في مجمله عقد تر�جع لبلد�ن منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا.

وقد �نعك�ص ذلك في كيفية تناول �الإعالم �لدولي للمنطقة: �إذ� كان للمرء �أن يحدد م�شطلحات عامة �رتبطت بال�شرق �الأو�شط 

�شتحتل  �لم�شاو�ة  وعدم  و�لتخلف،  و�الأ�شولية،  �الإرهاب،  مثل  م�شطلحات  �أن  نجد  ف�شوف  �لما�شية،  �لع�شر  �ل�شنو�ت  خالل 

�ل�شد�رة. وعلى �لرغم من �فتر��ص كون منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا كتلة متجان�شة، �إال �أن ق�شر نظر �لدول في �ل�شعي 

لتحقيق �لمكا�شب �ل�شخ�شية قد �أّدى الإحد�ث �إن�شقاق عميق في هذه �لمنطقة من �لعالم ي�شاوي في �آثاره ما نجم عن �شيا�شة 

فرق ت�شد في �لعقود �لما�شية. وي�شتمر �ل�شرق و�لغرب عالقين مًعا في �أتون �شر�ع مغلق، �إاّل �أن �شوء �لفهم �لمتبادل بينهما لم 

يكن �أكثر عمًقا في �أي وقت م�شى. وت�شتمر �لحرب على �الإرهاب، في �لوقت �لذي تبدو فيه محنة �ل�شعب �لفل�شطيني دون نهاية. 

لقد عا�ص جيل كامل وكبر في ظل مير�ث فارغ لعقد من �لزمن �ل�شائع. ووفًقا للبنك �لدولي، بحلول عام 2020 �شيتوجب �إيجاد 

مائة مليون وظيفة في منطقتنا، �لتي تتميز بكون �أكثر من ثلث �شكانها تحت �شن �لثالثين. وبين �ل�شنو�ت 2001-2003، قدرت 

مجموعة �ال�شتب�شار �ال�شتر�تيجي، �أنه قد تم �إنفاق �أكثر من ثمانية تريليون دوالر �أمريكي على �شر�ء �الأ�شلحة في منطقة �ل�شرق 

�لمحلي  �لناتج  وكن�شبة من  �لقادمة.  �لت�شع  �ل�شنو�ت  �الإنفاق هذ� على مدى  يت�شاعف حجم  باأن  توقعات  �الأو�شط وحدها، مع 

�الإجمالي ينفق �لعالم �لعربي، �إن �أمكن �عتباره كياًنا و�حًد� من �لناحية �لموؤ�ش�شية �الإقليمية، على �لدفاع �أكثر من �أي مكان �آخر 

في �لعالم وعلى �لرغم من ذلك فهو من �أكثر �لمناطق �لتي تعاني من �نعد�م �الأمن �لمادي و�لنف�شي.

وقد يبدو في بع�ص �الأحيان �أن �لقائمة ال نهاية لها، فعلى �شبيل �لمثال هناك ف�شل في تقا�شم �لمياه و�لطاقة و�لمو�رد �لزر�عية 

عبر �لحدود �لوطنية، مما يخلق �شغوًطا كبيرة وفورية على قدر�ت �لدول في توفير تلك �لمو�رد ل�شعوبها. وكما حددت الفتة ال 

تن�شى في و�شط عمان فاإن »�شعر �لخبز هو خط �أحمر«. ويمكنني �ال�شتطر�د �أكثر – تماًما كما ورد في تقارير ويكيليك�ص موؤخًر� 

فيما يميل �لعرب �إلى فعله - فيما يخ�ص �لق�شايا �لكاأد�ء : �لنفط وم�شتقبل فل�شطين. �إذ ر�أى �لكثيرون �أن حظر �لنفط �لعربي 

�أنابيب �لنفط ال بال�شعوب. وكانت  عام 1972، و�لثورة �الإير�نية عام 1978، وحرب �لخليج في عام 1990 كلها تتعلق بخطوط 

�شرورة �لحفاظ على �إمد�د�ت �لنفط هي �لمبرر للوجود �لدولي في �لمنطقة �لمنتجة للنفط، و�لد�فع ور�ء تطبيق �شلطة �لطو�رئ 

في بع�ص �لدول �لمنتجة للنفط في غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا. �أما بالن�شبة لم�شاألة فل�شطين، فاإن �الأمر و��شح تماًما لكل من 

�لرجال و�لن�شاء �لمفكرين في كل مكان: ال يوجد �شالم الأن �إ�شر�ئيل ال تريد ذلك من دون �أمن، والأن �لواليات �لمتحدة، بالرغم 

من نو�ياها �لح�شنة وجميع توقعاتنا، قد �كت�شفت �أنها لي�شت �لوحيدة �لقادرة على تغيير قو�عد �للعبة في �لمنطقة.

 وقد �أثبتت �الأحد�ث �لتي وقعت منذ �شهر يناير من هذ� �لعام �أن �شعوب هذه �لمنطقة هي �لعن�شر �لرئي�شي في تغيير قو�عد 

�إحباًطا من �الإمكانات �لتي لم يتم �لتخلي عنها وح�شب، بل تم تثبيطها  �أكثر  �أو لالأ�شو�أ. وربما ال يوجد �شيء  �للعبة، لالأف�شل 

ب�شكل موؤثر وتغيير معناها، و�إعادة قولبتها لتاأخذ منحى �لكر�هية �أوتذهب �أدر�ج �لرياح. كانت �الأمور ت�شير ب�شكل نمطي حتى 

قام محمد بوعزيزي، وهو خريج جامعة وبائع خ�شار، ب�شكب �لبنزين على نف�شه، وهكذ� �أ�شعل نار �لثورة في تون�ص وجعل �لخيال 

�لعربي ي�شتيقظ على حقيقة موؤلمة مفادها �أننا كنا نحن �لذين نفعل ذلك باأنف�شنا. �إن �فتقار �لمنطقة �إلى �لحاكمية �لر�شيدة، 

وكاأنه فقدنا �لذ�كرة فيما يتعلق بالمفهوم �لتقليدي و�الإ�شالمي للمو�طن، باالإ�شافة �إلى �الإرث �لتاريخي �لثقيل �لذي تفاقم ب�شبب 

�لحروب، قد �أف�شى �إلى خلق حالة من �نعد�م �الأمل ال قيمة الأفر�د �ل�شعب فيها.

لذ� فاإنه الأمر مفاجئ �أن نجد �أن دول غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا، با�شتثناء ف�شاء �الإنترنت �لجديد، هي �لتي تقدم للعالم �لنماذج 

�الأكثر ثورية ل�شلطة �ل�شعوب منذ �شقوط جد�ر برلين. ففي تون�ص، هرب زعيم ال يبالي ب�شعبه من �لبالد، �أما في م�شر، فقد تمت 
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�الإطاحة بنظام ��شتمر ثالثين عاًما في ثمانية ع�شر يوًما. وجدت هذه �لقوى �لممثلة بال�شارع �لعربي و�لذي كان غالبية مغلوب 

على �أمرها نف�شها في مو�جهة مع �أجهزة �أمن �لدولة �لمعا�شرة. وتجدر �الإ�شارة �إلى �أن هذه �الأغلبية تتوق �إلى تحقيق نف�ص �لغاية 

�أينما �تجهت �أنظارنا: �الإح�شا�ص بالكر�مة، و�لتحكم في م�شائرها، وتو�فر �لفر�ص لديها. 

قد  �لمنطقة  باالأذهان عن  �لعالقة  و�لتع�شب  �لحقد  �أن �شورة  فيه هو  �لذي ال �شك  ولكن  ب�شكل متفاوت.  ينتهي كل ذلك  وقد 

تحطمت. فال�شعوب هنا تدفع ثمًنا باهًظا دفاًعا عن حقها في �لح�شول على حقوقها، ولذ� البد لال�شطالحات �لتي كانت ت�شيطر 

على و�شف هذه �لمنطقة من �أن تتغير كلًيا.

على  قادرة  �شتكون  �ل�شعوب  الأن  مثالي  عالم  في  تن�شاأ  لن  �لم�شوؤولية  هذه  ومثل  ليبيا،  في  �لحماية'  'م�شوؤولية  عن  نتكلم  نحن 

حماية نف�شها. و�لتدخل �الإن�شاني �شيء جيد للغاية طالما �أنه ال ي�شبح ح�شان طرو�دة لدو�فع �أخرى. نحن بحاجة �إلى تطوير 

عقلية جديدة التقوم على �لتدخل، ولكنها وقائية و�إ�شتباقية وت�شتند على �لقوة �لناعمة ال �لقوة �ل�شلبة، وقادرة على خلق �شرنقة 

موؤ�ش�شية وقانونية ومهنية وثقافية وتعليمية الأولئك �لذين لم ي�شقطو� بين �ل�شقوق، بل �إلى �لهاوية. وينبغي �أن ت�شبح �لقدر�ت 

�لب�شرية �أكثر ��شتقالاًل عن �لدولة وقدر�تها.

�لر�شول عليه  قال  �أنا�ص غير مقبولين. وكما  �ل�شلطة هم  يتفقون مع  �لذين ال  �أولئك  �أن  �إلى و�شع حد الفتر��ص   نحن بحاجة 

�ل�شالة و�ل�شالم: »�ختالف �أمتي رحمة«. 

على �شبيل �لمثال، توزع �لعديد من �لبلد�ن �الإ�شالمية �لزكاة، وهي �لركن �الإ�شالمي �لثالث من �أركان �الإيمان، ودور �لزكاة هو 

�الجتماعي،  للت�شامن  و�شندوق  �جتماعي  وميثاق  بل  للزكاة،  �إقليمي  �إن�شاء �شندوق  �إن  �لتبعية.  بداًل من  �لذ�تي  �الكتفاء  خلق 

بما يت�شمن �لنهج �لتقليدية وبناء �لموؤ�ش�شات �لحديثة، يمكنه �أن ي�شكل تف�شيًر� �أ�شياًل لـ 'م�شوؤولية �لحماية'، و�أن يعيد توجيه 

�لمذهب �الإن�شاني من لغز �شيادة �لدولة �لمحير �إلى �الإن�شان مرة �أخرى. وال يمكن لم�شاكل غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا �أن تحل 

�لمعاناة �لطويلة، هل هي  �لتحديث من نف�شه. يت�شاءل �لمرء عن �شبب هذه  ياأتي  �لو�قع. �شوف  �أر�ص  بالتمني الأنها تبد�أ على 

لزيادة حجم فاتورة �إعادة �الإعمار؟ �إن �نتهاء �لحروب بالتاأكيد لي�ص مجرد مح�شلة للمعامالت �لمالية.

من  كثيًر�  طّياته  بين  يحمل  �إفريقيا  و�شمال  �آ�شيا  غرب  م�شتقبل  يز�ل  وال  �ال�شتر�تيجي.  �الإ�شالح  هو  �ل�شعب  به  يطالب  ما 

و�لموؤ�ش�شية  و�لرقمية  �ل�شيا�شية  �الأدو�ت  تطوير  �لمقبلة  �لع�شر  �ل�شنو�ت  تكون مهمتنا خالل  �أن  ينبغي  ومع ذلك،  �الحتماالت. 

و�القت�شادية لخلق مجتمع جديد في هذه �لمنطقة. وعلينا �أن نجد �شباًل �أف�شل لال�شتفادة من �الإبد�ع و�البتكار و�أن نجعل �لقانون 

يعمل من �أجل �لجميع. فمع وحدة �لهدف وبذل مجود ذهني �أكبر�شي�شبح م�شتقبلناحافاًل باالإنجاز�ت بداًل من �لخ�شارة و�ل�شياع.

و��شمحو� لي �أن �أقدم لكم �لفكرة من �لمنظور �لتركي. ال�شك في �أن معظم �الأ�شخا�ص �لعاديين في �ل�شرق �الأو�شط قد �شاقو� 

بالف�شاد، و�لمح�شوبية، و�لفو�رق �ل�شا�شعة، وقمع �لمعار�شة في حياتهم �ليومية. وي�شكل هذ� �لو�شع مع�شلة كبيرة: فكيف يمكن 

تحقيق �الإ�شالح دون فتح �لباب �أمام �الأ�شوليين �الإ�شالميين؟ ال توجد �إجابات �شهلة. و�الأ�شئلة �لتي تتبع و��شحة: كيف يمكن 

للنخب �لحاكمة �أن تتخذ �لخطو�ت �لالزمة دون �لمخاطرة بم�شالحها �لر��شخة؟ على نحو متز�يد، ولي�ص فقط في هذه �لمنطقة 

ولكن �أي�شا في �أوروبا و�لواليات �لمتحدة، ثمة حديث يدور حول تطبيق �لنموذج �لتركي. 

�أعتقد �أننا خالل �ليومين �لمقبلين �شوف نتحدث عن �لمبادر�ت �لمتعلقة بالنفط وتلك �لمتعلقة بال�شعوب. و�شتن�شب مهمتنا على 

كيفية �لربط بين �لمو�شوعين. ونتيجة الرتفاع �أ�شعار �لنفط وتح�شن مناخ �ال�شتثمار، �إلى جانب �لنمو �القت�شادي لدول منطقة 

�لتعاون �لخليجي ب�شدة ولعبت دوًر�  �لمبا�شرة لدول مجل�ص  �إفريقيا، فقد ز�دت �ال�شتثمار�ت �الأجنبية  �الأو�شط و�شمال  �ل�شرق 

رئي�شًيا في �لتطوير �القت�شادي في منطقة �ل�شرق �الأو�شط. وعلى �لرغم من �الأزمة �القت�شادية �لر�هنة، فاإن �لنمو �القت�شادي 

في دول مجل�ص �لتعاون �لخليجي يت�شاعد، مما يجعلها منطقة جذ�بة لال�شتثمار�ت �الأجنبية.
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و�شاأ�شئلكم في مد�والتنا، عن �لفارق بين �الإ�شالح و�لتحديث. وهل �شن�شتمر في �إنفاق �الأمو�ل لحل �لم�شاكل �أم �أننا �شنعمل على 

تمكين �ل�شعوب من �أجل حل م�شاكلها؟ وفي هذ� �ل�شياق فاإنني �ألحظ �لعديد من �ال�شار�ت �إلى �لتوتر �ل�شيا�شي �لر�هن في منطقة 

�لخليج �لعربي في تقرير بعنو�ن »�الأمن وتقييم �لمخاطر و�لردع �لمو�شع للواليات �لمتحدة«. فهل نحن �أمام �لحديث عن تقييم 

�لمخاطر �الأمنية و�لردع �الأميركي فقط؟ �أم �أننا ب�شدد �إدر�ك �أن �شعوبنا، �لتي تعي�ص هنا منذ �آجال بعيدة، �شوف تو��شل �لبحث 

ب�شتى �لطرق عن م�شتقبل �أف�شل؟

وبوّدي ح�شر�ت �ل�شيد�ت و�ل�شادة �أن ت�شاركوني �أحا�شي�شي في هذه �للحظة. فاأنا �أجد �الأمر م�شحًكا مبكًيا في �آن و�حد عندما 

�أقر�أ ما كتبه نيثان بر�ون، �لخبير في �شوؤون �الأحز�ب �الإ�شالمية، و�لذي حذر و��شعي �ل�شيا�شة �الأميركية من »�الإنجر�ف �لم�شلل 

نحو 'فوبيا �الإخو�ن'« �أي �لخوف من �الإخو�ن �لم�شلمين. �إذ اليمكن للمرء �أن يدعم �لم�شاركة �ل�شيا�شية �لعربية في �لعالم �لعربي 

بينما هو يبدي ح�شا�شية �شديدة تجاه �لدور �لديمقر�طي لالإ�شالميين �ليوم. فهذه �لحركات هي جزء من �لمزيج �ل�شيا�شي. كما 

يقول �شتيفن كينزر، »�لقبول باأن �لعرب لديهم �لحق في �نتخاب قادتهم يعني قبول حقوق �لحكومات �لتي ال توؤيد دعم �أميركا 

�لمت�شدد الإ�شر�ئيل«. واليجب �أن يكون قبول �إ�شر�ئيل معياًر� لتقبل �لحكومات في �لعالم �لعربي، �أو رف�شها. فال بد �أن تكترث 

�ل�شعوب لحال حكوماتها. 

 وفي هذ� �ل�شدد، فاإنني ال �أعتقد �أننا نحتاج للنظر �إلى �أبعد من �لتطور�ت �الأخيرة في �لمنطقة كي نقترح �إن�شاء هيئة �قت�شادية 

لل�شرق �الأو�شط. ��شتخدمت دول �لمنطقة حدودها لحجب �لمناف�شة �لدولية و�لنفوذ �الأجنبي، كما ��شتخدمت �ال�شتر�تيجيات 

�لعالم  ��شتبعاد  �لممكن  من  يعد  لم  �أنه  يعني  �ليوم  �لنقالة  �لهو�تف  كلفة  وتدني  تو�فر  لكن  �شعوبها.  �إفقار  عن  �أ�شفرت  �لتي 

�لخارجي، ولهذ� فاإن �لمدونين وم�شتخدمي تويتر مدعوون للم�شاركة. فنحن نريد �أن ننقل لهذه �لجل�شات �لت�شاورية حقيقة �أن 

�ل�شعوب في مختلف �أنحاء �ل�شرق �الأو�شط تطالب بالتغيير، و�أنه �إذ� لم ت�شتجب �لحكومات في جميع �أنحاء �لمنطقة ب�شخاء، فاإن 

�لعو�قب قد تكون عنيفة وخطيرة.

و�إذ �أعيد �لنظر �إلى تركيا �لجديدة �أرى �أنها توظف �لتعامل �لتجاري مع �إير�ن لتجاوز �لحدود �لوطنية و�لتوتر�ت �لعرقية بطريقة 

ت�شجع �الزدهار و�ل�شالم �إلى حد كبير، وربما تلعب دوًر� �إيجابًيا في ما ن�شهده يومًيا من �أعمال �لعنف عبر �لحدود في �شوريا. 

و�شمن جهودنا �ل�شاعية الإيجاد هيئة �قت�شادية �شرق- �أو�شطية، �أ�شكر �إخو�ني �الأتر�ك القتر�حهم �أن نعمل من خالل مجموعة 

�لع�شرين وعبر �أع�شائنا �الإقليميين، تركيا و�لمملكة �لعربية �ل�شعودية، لتقديم عر�ص كبير من �لم�شاعدة �لمالية الأي بلد في هذه 

�لمنطقة، رهًنا بتحريرهم �لتجارة في �ل�شلع و�لخدمات، و�اللتز�م ب�شفافية قو�عد �لتجارة و�الأعمال.

كذلك، ينبغي للبلد�ن �لر�غبة في �ال�شتفادة من �لعر�ص �اللتقاء من �أجل �التفاق على ماهية �لم�شاعدة �لتي يحتاجون �إليها، 

مع وجود هيئة توجيهية تتمحور مهمتها حول مر�جعة �الحتياجات و�لتقدم. وينبغي على منظمة �لتجارة �لعالمية �ال�شتفادة من 

�لربيع �لعربي لتن�شيط �لجهود من �أجل ��شتيعاب �لدول من مختلف �أنحاء �ل�شرق �الأو�شط �شمن �لمنظمة، و�لتي لديها �لبنية 

�لتحتية لجعل �لحكومات �النتقالية �لمهمة تطبق حرية �لتجارة. 

وناأمل �أن تتمكن تركيا و�لمملكة �لعربية �ل�شعودية من �لتفاو�ص على �تفاقية تجارة حرة تو�شع بحيث تتخطى �لعالقات �لتجارية 

�الأطر�ف،  تجارة حرة متعددة  الإقامة منطقة  �الأ�شا�ص  ي�شع  �أن  �شاأنه  �لمنطقة. هذ� من  �لتجارة د�خل  �لتي ح�شرت  �لثنائية 

تحكمها قو�عد منظمة �لتجارة �لعالمية، وتنظمها كافة �لدول �لموقعة على �تفاقية �لتجارة �لحرة لمنظمة �لتجارة �لعالمية في 

هذه �لمنطقة. 

�شتالحظون باأنني لم �أ�شر مبا�شرة �إلى �إ�شر�ئيل، �أو �شيا�شاتها، ولكنني �أ�شعر باأن تركيا يمكنها �أن تلعب دوًر� هاًما في ت�شهيل 

�لخطو�ت �لماأمولة منذ زمن من ِقَبل �إ�شر�ئيل ال�شتعادة عالقاتها �لتاريخية مع تركيا، و�لتي يمكن �أن تكون بمثابة حافز لتح�شين 

�لعالقات �ل�شيا�شية و�القت�شادية في �لمنطقة ككل. و�أعتقد �أنه من �ل�شروري �إدر�ك ��شتحالة �لحياة و�لموت ��شتجابة للعو�طف 
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وحدها. علينا �أن نفعل ما بو�شعنا في هذه �الأوقات �ل�شعبة و�لح�شا�شة للغاية، و�أن نعترف باأهمية وجود روؤية ثابتة و�أ�شيلة لغرب 

�آ�شيا و�شمال �إفريقيا، نت�شدي وفقها للتحديات �لتي تو�جه هذ� �لعالم معنا وب�شببنا، و�لتو�شل �إلى حلول ال تدفع ثمنها �ل�شعوب.

�أ�شكركم و�أدعو �شديقي �لعزيز يوهي �شا�شاكاو� �إلى �لمن�شة، و�لذي باالإ�شافة �إلى كل �شيء �آخر ومبا�شرة بعد كارثة ت�شونامي 

في �ليابان قام باإن�شاء �شندوق مميز، تديره موؤ�ش�شة نيبون �ليابنية. وقد حاول كل منا �أن يرّكز �الهتمام في عالم يف�شل �الإيجاز، 

حيث تتحرك و�شائل �الإعالم من منطقة �إلى �أخرى، على ماأ�شاة �ليابان و�لعالم �لمتح�شر. �شيد �شا�شاكاو�، �أ�شكرك لم�شاعدتنا 

على م�شاعدة �أنف�شنا، من خالل ت�شجيع �لفن �لنبيل 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 النتقالي ووجهته. قدمت الحلقة 

اآ�شيا و�شمال اإفريقيا للتغيير النتقالي والتي بموجبها يمكنها اإحراز التقدم  اإدارة منطقة غرب  وجهات نظر متباينة ب�شاأن كيفية 

في ال�شنوات المقبلة. من بين الم�شاركين �شاحب ال�شمو الملكي الأمير الح�شن بن طالل، والبروفي�شور رحمن �شبحان، وال�شيدة 

الجل�شة  اأدار  نادين طوقان. وقد  وال�شيدة  ال�شقاف،  نادية  وال�شيدة  القماطي،  وال�شيد جمعة  �شالي مور،  والدكتورة  اأوكتافيا ن�شر، 

ال�شيخ عبد العزيز بن علي النعيمي.

�فتتح الح�شن بن طالل، رئي�ض منتدى غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا �لجل�شة بالتنويه باأن �لتغيير في هذه �لمنطقة قد فاق بكثير م�شتوى 

�لمعي�شة �لذي بدوره ترك �أعد�ًد� كبيرة من �ل�شعب، ال �شيما في �شفوف �ل�شباب، من دون �لح�شول على فر�ص توظيف. وهذه 

�لظاهرة في تز�يد م�شتمر، وتمثل �لتحدي �الأكبر للمنطقة في �ل�شنو�ت �لمقبلة. وت�شائل �لح�شن بن طالل كيف يمكن للمنطقة 

�لتوفيق بين م�شالح �ل�شعب و�لم�شالح �لنفطية؟ و�أ�شار �إلى �شرورة وجود �آلية �إقليمية للنظام �الجتماعي وبناء �لمجتمع. ومن 

�أجل تحقيق هذ� �لهدف، دعا �إلى �إن�شاء ميثاق �أو روؤية من �شاأنها �أن تعزز �لكر�مة �الإن�شانية و�لتعاون �الإقليمي. وينبغي لمثل هذه 

�لروؤية �أن تتناول �لبيئة �لب�شرية و�لطبيعية، و�أن تتطلع �إلى �الأمن �لغذ�ئي و�لمائي و�أمن �لطاقة في منطقة غرب �آ�شيا و�شمال 

�إفريقيا. 

و�شدد �شمو �الأمير ح�شن على �أنه يتوجب على �لمنطقة �أن ت�شكل مجموعة من �الأ�شخا�ص �لمبدعين ممن يمكنهم تفح�ص قدرة 

على  �لح�شول  ت�شمل  �الإن�شانية  للكر�مة  �الأ�شا�شية  �لعنا�شر  �أن  وذكر  دونه.  من  ولي�ص  �لتحديث،  مع  �الإ�شالح  على  �لمنطقة 

�أ�شار �إلى وجوب �أن يكون ذلك في  م�شتحقاته، وتوطيد �شيادة �لقانون، و�لحقوق و�لم�شوؤوليات �لتي ت�شون وتحمي �لفرد. كما 

�شياق �لف�شاء �لثالث )�شر�كة بين �لمجتمع �لمدني و�لقطاعين �لعام و�لخا�ص(. و�ل�شوؤ�ل هو ما �إذ� كنا ن�شهد تطبيًعا �أو تطرًفا 

�أن تتوقف هذه �لمفارقة، وعلينا �لمحافظة على تركيزنا في �ل�شر�ء  �أنحاء �لمنطقة. يجب  لل�شيا�شة في م�شر، بل وفي جميع 

و�ل�شر�ء، ويجب �أن نركز على نتيجة هذه �لمناظرة وعلى تنقية �شمائرنا وبناء م�شتقبلنا في �لوقت ذ�ته.

»لدينا �لفكر، لذ� ��شمحو� لي بالقول �أن �ل�شالم ال يمكن �أن يتحقق دون �ل�شالم �لد�خلي �أواًل. �شبكة �الإنترنت هامة، ولكن ال ينبغي 

�أن نقتل �ل�شبكة �لموجودة د�خلنا نتيجة للتلويث �لمتعمد للم�شهد �الجتماعي، و�أولئك �لذين ال يريدون لنا �لتقدم«.

وقدم رحمن �شبحان، رئي�ض مركز حوار ال�شيا�شات في بنغالد�ض، كلمة رئي�شية في �لجل�شة �الفتتاحية للمنتدى. وذّكر ظهور مجموعة 

من �لنا�ص �شكلتهم �لمفاهيم �لفردية. وقد حدث ذلك نتيجة لتدهور �لنظم �الجتماعية و�القت�شادية في �لمنطقة مع مرور �لوقت 

�إلى ظهور نظام لالإق�شاء، حيث  �لريعية  �أدت  �لم�شتن�شخة'. وعالوة على ذلك، فقد  بـ'�لر�أ�شمالية  ت�شميته  وتحولها لما يمكن 

�أ�شبح قطاًعا كبيًر� وهاًما من �ل�شلطة بعيد عن متناول �الأغلبية. ولذلك عندما تخ�شع �لدول لعملية تغيير �نتقالي ناجحة، البد 

لها من �أن تو�جه م�شاكل معقدة، فعندما يكون �النتقال �شلمًيا، تكون قد ح�شدت �ل�شلطة في �شالح �لفئة �لكبرى من �ل�شعب �لتي 

كانت م�شتبعدة �شابًقا.

ما �شهدته م�شر وتون�ص هو �أن �لنا�ص �لعاديين تمكنو� من �لم�شاركة مبا�شرة في ما ي�شمى باال�شتنتاج �لعام. فقد فكر �لنا�ص مًعا، 

كمجتمع، في �إحد�ث تغيير في �لو�شع �لر�هن. لكن في هذه �لحالة، �شيكون هناك توقعات كبيرة ال يمكن تحقيقها في �لمدى 

�لق�شير. �لرغبة في �نتخابات �شاملة ونزيهة ي�شارك فيها عامة �ل�شعب، وذلك من خالل نظام حكم يتميز باالنفتاح و�ل�شفافية 

هو بالتاأكيد توقع �إيجابي، ولكن �لحقيقة هي �أن هناك �لعديد من �لفو�رق �لمتو�رثة و�لمتغلغلة. على �شبيل �لمثال، من �لمتوقع 

�أن يتناف�ص جميع �لنا�ص في ع�شر �لمعلومات، حيث �لمعرفة تمثل �لقوة، �إال �أن �لو�شول �إلى �لمعلومات و�لتعليم يختلفان كثيًر�. 

ا  ويجب �أن نعترف باأن �لتغيير يحدث ب�شرعات متفاوتة، ويختلف في طبيعته من دولة الأخرى ومن مدينة الأخرى. وهذ� ينطبق �أي�شً

على �لحكم و�ل�شيا�شة، مثلما هو �لحال في �القت�شاد. 
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 لذ� نطرح �ل�شوؤ�ل �لتالي، كيف يمكننا توفير �لفر�ص للمناف�شة في �ل�شوق، وفي �لمجال �لعام؟ �إذ� ف�شلت منطقة غرب �آ�شيا و�شمال 

�إفريقيا في معالجة هذه �لم�شاألة �الأ�شا�شية، فاإنها تخاطر بانجر�ف �لنا�ص �لعاديين �إلى �لقوى �لمتطرفة �أو �أيديولوجياتها. ومثل 

و�لت�شامن،  �لتكامل  ما يجعلها خارج نطاق عملية  �لمجتمع، وهو  �لهام�شية في  �لفرعية  �لطبقات  �أ�شا�ًشا من  تنبع  �لقوى  هذه 

وبالتالي ي�شبح �لرف�ص �لتام للو�شع �لر�هن هو ما يحدد هويتها. يجب على �لمجتمعات �أن تحذر من هذه �لظاهرة، و�أن تعمل 

على �شمان تمثيل جميع �لنا�ص في عملية �لتغيير �النتقالي �ل�شيا�شية و�القت�شادية و�الجتماعية.

�أغدق بثرو�ت �لمو�رد �لطبيعية  �أن �هلل قد  �أواًل  للتغيير �النتقالي. قال  �قترح رحمن �شبحان ثالث تو�شيات للخطو�ت �لالزمة 

على �ل�شعوب وماحدث موؤخًر� هو ثورة �شد م�شادرتها لم�شلحة �الأقلية. لذ�، يجب �أن يعاد توزيع �لثرو�ت �لطبيعية لت�شمل وتوفر 

ا مورد م�شترك، حيث ال ينبغي للم�شاعات �لمرتبطة بالحمى، وهو مورد يق�شد به �أن يكون  �لفر�ص للجميع. ثانًيا، �الأر�ص هي �أي�شً

م�شترًكا من �أجل �لمنفعة �لمتبادلة، �أن تخ�شع للخ�شخ�شة وتحول �إلى �لملكية �لريعية. فعامة �ل�شعب �أو �لمجتمع �لمحلي هم 

�أ�شحاب �لم�شلحة في هذه �الأر��شي، كما هو �لحال مع �لمياه. �أخيًر� البد من وجود �شندوق ثروة �شيادية يخ�ص �لمنطقة، حيث 

يتم ب�شكل �أتوماتيكي ��شتثمار ن�شبة مئوية من كل ثروة، لكي يكون مورًد� م�شترًكا لبناء غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا.

تحدثت اوكتافيا ن�شر، ال�شحفية والمعلقة ال�شيا�شية في لبنان، عن فجر جديد ت�شهده �لمنطقة. وهي ترى �أن هذه �لحقبة �شتت�شم 

ناق�ص  حين  وفي  �إفريقيا.  و�شمال  �آ�شيا  غرب  لمنطقة  و�لتاريخي  �لغني  �لثقافي  �لتر�ث  على  و�لبناء  �إيجابية،  �الأكثر  بالتفكير 

�أن من �شيكتب �لتاريخ في نهاية �لمطاف هو من  �لكثيرون �للغة �لم�شتخدمة لو�شف �الأحد�ث �الأخيرة، الحظت �ل�شيدة ن�شر 

�شيقرر مثل هذه �ل�شروط. و��شتطردت قائلة: » هذه �لمجموعة ينبغي �أن تتكون من �الأ�شخا�ص �لذين قادو� �لثور�ت، و�لذين غيرو� 

�للعبة في �الأ�شهر �الأخيرة. ولهذ� �ل�شبب، يجب على �لقادة �أن يبد�أو� في �ال�شتماع �إلى �شعوبهم، ويجب �أن تبد�أ و�شائل �الإعالم في 

ا في عملية �شمول �ل�شباب و�لمثقفين  تقديم �لتقارير ب�شورة عادلة ومو�شوعية عن �الأحد�ث �لفعلية، كما يجب �أن نبد�أ نحن �أي�شً

على حد �شو�ء في مجتمعاتنا.

ا �إلى ظهور و�شائل �الإعالم �الجتماعية كاأد�ة للتمكين وتعزيز �الت�شال و�لتو��شل عبر �لحدود. وقد  و�أ�شارت �وكتافيا ن�شر �أي�شً

�أنحاء �لمنطقة يمكنهم من �لم�شاركة و�النخر�ط في �لنقا�ص حول  وفرت و�شائل �الإعالم �الجتماعية منبًر� لل�شباب في جميع 

�لمو�طنة  تعزيز مفهوم  �شاعدت على  للتمكين  �أد�ة  للتغييربو��شطة  �ل�شباب محرك  �أ�شبح  و�لرحمة. وهكذ�  �الإن�شانية  �لكر�مة 

�لقلب،  طيب  »'كن  ن�شر:  �وكتافيا  قالت  �أفالطون،  ��شتح�شار  وفي  �إفريقيا.  و�شمال  �آ�شيا  منطقةغرب  عبر  �الإن�شان  وحقوق 

فالجميع يخو�شون معركة �شعبة'. علينا جميعا �أن نرحم بع�شنا �لبع�ص و�أن نبد�أ في �الإ�شغاء لبع�شنا �لبع�ص فالجميع في هذه 

�لمنطقة ينا�شل في معركة �شعبة«. 

تحدثت �شالي مور، ع�شو ائتالف �شباب الثورة الم�شرية، عن مهانة �لعي�ص في ظل �لنظام �ل�شابق. كما �أ�شارت �إلى �أنها كمو�طنة 

�شيادة  و�شعف  �لم�شاءلة  �نعد�م  عن  نتج  قد  �لم�شت�شري  �لف�شاد  وكان  للتعذيب.  �شحية  وكانت  كر�مة  لديها  تكن  لم  م�شرية 

�لقانون. و��شتطردت قائلة: »قبل 25 يناير.. كنا قد ن�شينا �أننا كنا عرب، ون�شينا �أننا كنا �أفارقة«. وفي �إ�شارة �إلى ماقالته �وكتافيا 

ن�شر، قالت »لقد �شمى �ل�شعب �لم�شري ما حدث باأنه ثورة، ثورة للكر�مة، وهذ� هو �لن�شال. حتى لو كان من �أجل �لخبز نف�شه. 

والأننا حرمنا من �لمنابر �الإعالمية �لمو�شوعية و�ل�شفافية، فقد قمنا با�شتخد�م و�شائل �الإعالم �الجتماعية لن�شر مقاطع فيديو 

متعلقة بالف�شاد و�لعنف. وهكذ� �شّي�شنا �لمنابر �الإعالمية �لتي ��شتخدمناها«. 

وو�شفت �شالي مور ميد�ن �لتحرير بـ '�ليوتوبيا'. وقالت �أنه بالرغم من بقائها هناك الأكثر من �أ�شبوعين، �إال �أنها �شعرت باالأمان 

كم�شيحية قبطية. وللمرة �الأولى في بلدها، �شعرت �أن لها �شوًتا هو حًقا �شوتها. »في �لتحرير، بنينا م�شرنا و�متلكناها«. بو�شفها 

طبيبة، عملت �لدكتورة مور في �لم�شت�شفى �لموؤقت في تقديم �لرعاية �لطبية للذين �أ�شيبو� بجروح و�أ�شر�ر خالل �الحتجاجات. 

وو�شفت مور كيفية �اللتز�م بالدفاع عن �لتحرير، ونظم �الإنذ�ر في �لمكان، وكيف تم توزيع �لمو�د �لغذ�ئية يومًيا. كان ميد�ن 

�لتحرير حًقا 'يوتوبيا'، فقد كان �لم�شيحيون ي�شلون في نف�ص �لوقت مع �لم�شلمين، ويتقا�شمون نف�ص �لحيز، ويحلمون مًعا بم�شر 

�لتي ��شتعادوها عندما �نهار �لنظام �ل�شابق.
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مع �لثورة و�لتغيير �النتقالي يعتقد �لمرء �أن باإمكانه تغيير �لعالم لكن �لو�قع يبين �أن �لنظام و�لنخبة ال يز�الن في مكانهما. وقد 

تلى 'يوتوبيا' �لثورة �كتئاب ما بعد �النتفا�شة، حيث �أ�شبح �لنا�ص منق�شمين مرة �أخرى، وعادو� مرة �أخرى �إلى �لهويات �لمتعددة 

في �لمنطقة. »ال يز�ل �أمامنا �شوًطا طوياًل لنقطعه قبل �لحديث عن �لديمقر�طية وعملية �لتغيير �النتقالي �لناجحة فاالأمر ال 

ينتهي ب�شقوط �لنظام فح�شب، بل هذه مجرد �لبد�ية«.

جمعه القماطي، من�شق المملكة المتحدة للمجل�ض الوطني النتقالي في ليبيا، ت�شائل: »كيف يمكن لنا �أن نوؤمن �لح�شول على 

نتائج بداًل من مجرد �إنهاء �لتغيير �النتقالي �شريًعا؟ علينا �أن نحول دون وقوع �لدول في �شر�ك �لتاريخ«.

وقد �أثبتت تكنولوجيا �الت�شاالت و�الإنترنت في �لمنطقة �أنها قوة فوق قطرية و�أن دينامياتها قد تغلبت على �لديناميات �لوطنية. 

وجود  وال  �لقانون،  ل�شيادة  وجود  ال  حيث  و�لطغيان،  �لظلم  من  عاًما   42 �شد  �نتفا�شته  �لليبي  �ل�شعب  بد�أ  �ل�شياق  هذ�  وفي 

لل�شحافة �لحرة، �أو �لعد�لة �أو �لكر�مة. فالموؤ�شر �ل�شيا�شي �لوحيد �لجدير بالذكر في ليبيا هو �أن �لدولة �شهدت في �ل�شنو�ت �ل 

42 �لما�شية �أطول حكم لزعيم �شيا�شي حتى �الآن. وفيما يتعلق بالموؤ�شر�ت �الأخرى، كانت ليبيا على مقربة من �لقاع ومع ذلك، 

فقد تحولت ثورتها �إلى �لعنف و�لدموية. ولم يكن هذ� هو خيار �ل�شعب، ولكنه خيار �لنخب �لتي تحر�ص �شلطاتها ب�شر�وة وبال 

هو�دة. لقد كانت �أمة يحكمها �لف�شاد و�الإكر�ه، فلي�ص من �لغريب �أن يعبر �ل�شعب عن رغبته في �لحرية و�لتغيير. لكن �لتحديات 

كبيرة، الأن �لتوقعات �لكبيرة ت�شوبها �الآن روؤية غام�شة. وبينما تحدثت �شالي مور عن مخاطر �النق�شام �أثناء �لمرحلة �النتقالية، 

وهو �أمر ظاهر في ليبيا �ليوم، هناك ق�شية و�حدة �جتمع عليها كل �لليبيين، وهي رف�ص وجود قو�ت �أجنبية على �أر��شيهم.

و�أعرب �ل�شيد جمعه �لقماطي عن �أمله في �أن يتم ��شتخال�ص �لدرو�ص من تجارب �الآخرين: وخال�شتها �أن فر�ص قو�ت �أجنبية 

ال يجدي.

وتناول �ل�شيد جمعه �لقماطي مو�شوع تطلعات �ل�شعب �لليبي، و�لطاقات �لتي �أطلقت و�أحالم �أولئك �لذين ن�شاأو� في ليبيا. و�أ�شار 

�إلى �أنه بوجود 72% من �لليبيين تحت �شن 30 عاًما، فاإن ليبيا لديها ديموغر�فية و��شعة من �ل�شباب �لديناميكي. ومن �أجل تحقيق 

عملية تغيير �نتقالي ناجحة، يجب على ليبيا �أن تطور �قت�شاد �ل�شوق �لمتنوع، وتح�شن فهمها و�إنتاجها لتكنولوجيا �لمعلومات 

و�الت�شاالت، وتعزز �الأبعاد �لمختلفة لخلق �قت�شاد �أخ�شر. عالوة على ذلك، �أكد �ل�شيد �لقماطي باأنه يجب على �لمجتمعات في 

غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا �أن ت�شتثمر في تمكين �لمر�أة، �لتي لديها كل �لحق في �أن تكون �شريكة على قدم �لم�شاو�ة مع �أ�شحاب 

�لم�شالح في �لمنطقة. و�الأهم من ذلك على �لمنطقة �ال�شطالع ببناء �لقدر�ت �لتي ت�شتثمر في �ل�شعوب، بحيث ي�شبح لديها 

�لمهار�ت �لالزمة الإعادة بناء مجتمعاتها، وذلك لتحقيق م�شتقبل �أكثر ��شتد�مة و�إن�شاف الأبنائها.

وناق�شت نادية ال�شقاف، رئي�ض تحرير �شحيفة يمن تايمز في اليمن، عمليات ن�شال �الإن�شانية �شد نف�شها وهي مكونة من ثالث 

عنا�شر: »ن�شال �الإن�شان �شد �الإن�شان، ون�شال �الإن�شان �شد �لطبيعة، باالإ�شافة �إلى �لن�شال �شد �لذ�ت«. 

و�أ�شارت �إلى �أن هناك في �ليمن حركة كبيرة للثورة تقودها �لعاطفة من جهة و�لم�شلحة �ل�شيا�شية من جهة �أخرى. وروت تجربتها 

عندما �لتقت باأفر�د من �أحز�ب �لمعار�شة كانو� قد طالبو� بح�شة في ثروة �الأمة و�شلطتها. و��شتذكرت �أن هذه �لمطالب لي�شت 

محددة، ولكنها بب�شاطة تنادي ب�شرورة �لتغيير وتمكين �لمو�طن. وحذرت بقولها: »بينما �لكر�مة و�لعاطفة مهمان، �إال �أن عدم 

ت�شليط �ل�شوء على �الأ�شباب �لجذرية للثورة �شيت�شبب بم�شكلة في �لم�شتقبل. وهنا تبرز �أهمية دور �لف�شاء �لثالث، فاحتياجات 

�لنا�ص �لحقيقية التكون ممثلة �إال عبر دمج وم�شاركة جميع قطاعات �لمجتمع. وبينما �لرحمة و�لكر�مة هي عنا�شر روحية قيمة، 

�إال �أننا يجب �أال نهمل �أهمية �لو�قع و�الأ�شاليب �لعملية. فللمرة �الأولى في �لمنطقة، هناك �تحاد وهناك ق�شية. و�أعربت نادية 

�ل�شقاف عن خوفها قائلة: »قد ال يتبقى لنا �شيئ بعد �أن ت�شكن هّبات عا�شفة �لتغيير �النتقالي �لتي �أخ�شى �أن تكون قد مزقت 

�ليمنيين �إرًبا، وعندما ي�شطدمون بالو�قع �القت�شادي �شتعم �لفو�شى و�شينعدم �لقانون. �إًذ�، ماذ� نفعل �الآن؟ �أنا �أوؤمن بالف�شاء 

�لثالث وقوة �لجماعات �لدبلوما�شية. فالتفكير و�لمنطق �لفكري هما �الأ�شا�ص في هذه �لمرحلة. كثيًر� ما نف�شل في �أن نتعلم من 

بع�شنا �لبع�ص، و�أن نمار�ص �لحو�ر �ل�شروري للم�شي قدًما بينما يجب �أن يكون هذ� �أولوية رئي�شية«.
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وذكرت نادين طوقان، منتجة ومبدعة في الأردن، �أننا يجب �أن نفعل �لمزيد من �أجل �لعاملين في �لعمل �الإبد�عي و�أن نعمل من 

�أن �ل�شعوب تحتاج الأن تفكر خارج �لحدود  �أن نت�شور نظاًما مجتمعًيا يختلف عن �لو�شع �لر�هن. وذكرت  �أردنا  �إذ�  خاللهم، 

�لفكرية و�الأطر �لنمطية �لمريحة و�لمعتادة. 

�إبد�ًعا في �لمجال �لعام، فيجب بذل �لمزيد من �لجهود لحل هذه  �إفريقيا للخطاب �الأكثر  �آ�شيا و�شمال  وتفتقد منطقة غرب 

�إلى  تدعو  فاإنها  �لتخبط على غير هدى،  وبداًل من  فر�غ.  ن�شوء  ب�شاأن  �لقلق  �لكثير من  فاإن هناك  ف�شاًل عن ذلك،  �لم�شاألة. 

�تباع نهج �أكثر فاعلية و�إيجابية لمعالجة �لق�شايا �لرئي�شية. وهذ� هو �لمجال �لذي يمكن للعاملين في مجاالت �الإبد�ع و�لثقافة 

وفي هذه  و�لمثمر.  �الإيجابي  �لعمل  �إلى  ي�شتند�ن  وتفكير  لغة  �لم�شاعدة على تطوير  �أ�شا�شي، وذلك عبر  ب�شكل  فيه  �لم�شاعدة 

�لحالة ت�شبح �للغة م�شاألة مهمة. فيجب �أن نتوقف عن �الإ�شارة �إلى '�لحكام' بهذه �ل�شفة و�أن نبد�أ بو�شفهم بـ '�لقادة' �لذين 

ولكنها  �أجلها،  �أكثر من مجرد �شخ�شية �شّوتنا من  ت�شاعدنا على ت�شور  فالقيادة  �شو�ء.  و�لخلف على حد  �الأمام  يقودون من 

�أن نكون قادرين على �إجر�ء محادثات د�ئمة مع قيادتنا، لي�ص فقط في �لمنتديات بل في  �شخ�ص يوجه وي�شجع �شعبه. »يجب 

و�شائل �الإعالم �الجتماعية، و�لمر�كز �لثقافية، حتى يتمكن �ل�شخ�ص �لعادي من �أن ي�شمع ويفهم وي�شارك، وهكذ�، ي�شبح معني 

حقيقًيا في �لمجتمع«.

ينبغي �لقيام بالمزيد لتعزيز �الأ�شو�ت �لتي لم ت�شمع ولتعزيز مختلف �لحركات �لتي تظهر وال يكون لها بال�شرورة �شدى �إعالمي 

كبير. فهناك �لعديد من �لحركات و�لتحوالت و�الأيديولوجيات و�الت�شاالت �لمميزة �لتي تخلق نوًعا من �لتر�بط بين �لنا�ص. وفي 

�جتماع من هذ� �لقبيل كان يتوجب ح�شور �أ�شخا�ص كالممثلين و�لعاملين في �لمجاالت �لثقافية �لذي يقومون بتحويل �لعالم من 

حولنا. لذ�، من �ل�شروري �لتمعن في �الأمور، و�لت�شيي�ص و�لمناق�شة على مختلف �لم�شتويات وتجاوز �لمنابر �لتقليدية للمناق�شة.



20

الهويات السياسية
قادت حلقة النقا�ض ب�شاأن الهويات ال�شيا�شية اإلى اإدراك اأهمية البعد ال�شيا�شي لنتفا�شات التمرد الأخيرة. وقد تفح�شت الحلقة دور 

الهوية في الأحداث الأخيرة، وكيف يمكن لمنطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا بناء هويتها ال�شيا�شية الخا�شة على اأ�شا�ض تقاليدها 

تتجنب  اأن  اإفريقيا  و�شمال  اآ�شيا  لغرب  يمكن  كيف  واأخيًرا،  المنطقة.  في  والديمقراطية  للمواطنة  بالن�شبة  والتوقعات  الثقافية، 

ال�شقطات العنيفة لالأنظمة النتقالية ال�شابقة. وقد �شمت حلقة النقا�ض الدكتور خليل العناني، والدكتورة راما ماني، وال�شيد وليد 

�شالم، وال�شيد خالد عزيز، وال�شيد منجي خما�شي. وقد تراأ�ض الجل�شة البروفي�شور �شلطان بركات.

�لثور�ت  مع  �لت�شابه  �أوجه  من  �لكثير  �لتمرد  تحمل حركة  كيف  الأهرام في م�شر،  موؤ�ش�شة  في  اأول  زميل  العناني،  خليل  ناق�ص 

�لما�شية. ومع ذلك، فاإنها تت�شمن على �الأقل �ختالفين �أ�شا�شيين، �الأول: �أنها كانت في �لغالب 'ثورة هوية' و�لثاني: �أنها كانت 

�لتاأمل �لذ�تي، و�ل�شعور باالنتماء، و�ل�شعور  �لثورة �الأربعة،  �إلى عنا�شر  و�أ�شار خليل �لعناني  مدفوعة بو�شائل جديدة للتمكين. 

بالكر�مة، و�ل�شعور باالعتبار. �أحد نتائج �لعولمة هو �أن �ل�شعوب قد تحولت هويتها، ونحن ن�شهد حالًيا ثورة تحركها �لهوية. على 

هذ� �لنحو، فاإن �لخطاب �لعام ي�شتخدم م�شطلحات ومفاهيم مختلفة تماًما.

وقد تميزت �لثورة �لم�شرية بالميز�ت �لتالية : لقد كانت ثورة تحويلية، ال حزبية، بال قائد وبعيدة عن �لحركات �الإ�شالمية. 

و�أ�شار �إلى �أنه يجب �أن نحدد كيف يمكننا �أن نتحرك الأبعد من حو�فر ثور�ت �لهوية و�لكر�مة نحو توطيد �لديمقر�طية. فقد جاهد 

�لنا�ص في هذه �النتفا�شات لتحقيق �لكر�مة و�حتر�م �لذ�ت، و�لتي يجب �أن ت�شبح �الآن جزًء� ال يتجز�أ من �لعمليات �لتي تتبع. 

و��شتمر لي�شرح �أن �لثورة هي نتيجة لتناف�ص �لهويات �لدينية و�لعرقية، �لتي غالًبا ما ت�شتند على �لق�شايا �الإقليمية و�ل�شيا�شية 

و�لتي بد�أت تت�شرذم.

هذ� �لت�شرذم �الأيديولوجي، �لذي يمكن مالحظته في �شياق �لليبر�لية و�الإ�شالمية، له جذوره في تعقيد �الأيديولوجيات �لم�شتوردة.

وتفاقم كل ذلك نتيجة للهيمنة �لثقافية للقيم �لجدلية �لتي تقارن بين �الأ�شالة و�لتقاليد وبين عمليات �لتحديث و�لعولمة. »مع 

هذه �لقيم �لمتناق�شة، و�شلنا لماأزق �شيا�شي، حيث يتم �لتم�شك بالحرية و�لعد�لة كقيم تحل محل �لطغيان و�ال�شطهاد«.

ومن �أجل حماية وتطوير �لهويات �لتي برزت �أثناء �لثورة، يجب على �لدول �إقامة �لديمقر�طيات �لحقيقية �لتي تتبنى قيم �لحرية 

و�الإ�شالمية،  �لليبر�لية  �لفئات  بين  �لم�شالحة  م�شاألة  هناك  كذلك،  �لقانون.  و�شيادة  �ل�شلطة  فروع  بين  و�لم�شاءلة  و�لعد�لة، 

وفًقا لخليل �لعناني، وهذه هي �لم�شكلة �الأكثر خطورة �لتي تو�جه �لمنطقة، لذ� يجب �أن يكون هناك نوع من �لتو�فق على �شكل 

�لم�شالحة وعلى كيفية �إعادة بناء هذ� �لنظام �ل�شيا�شي على قيم �لحرية و�لعد�لة، باالإ�شافة �إلى �لتقاليد �لدينية و�لثقافية. كما 

ا دمج �الأقليات وحقها في تقرير �لم�شير، و�العتر�ف بالتنوع و�الختالف بين �ل�شعوب. و�ختتم كلمته  يجب على �لمنطقة �أي�شً

قائاًل: »�إذ� كانت �لحد�ثة هي �النتقال من �العتقاد �إلى �الختيار، فالعالم �لعربي هو ب�شدد �تخاذ قر�ر�ته ب�شاأن �لتحرك نحو 

�لحد�ثة«.

��شتح�شار  و�لتقاليد عبر  �لهوية  �لحديث عن مفهوم  المتحدة،  المملكة  العالم في  م�شت�شار مجل�ض م�شتقبل  ماني،  راما  تابعت 

وكانت  �الإبر�هيمية  �الأديان  فيها جميع  ت�شترك  �لتي  �لعظيمة،  و�لح�شار�ت  �الأر�ص  يجوبون  �لذين  �لرحل  �لبدو  قبائل  �أر��شي 

ا. ومحور �لح�شارة هذ� قد دمرته �لحدود �لم�شطنعة موؤخًر�. �إذ� كانت �ل�شعوب، �لتي تقوم ب�شياغة  �لهندو�شية قريبة منها �أي�شً

�أن تحواًل  �إفريقيا  �آ�شيا و�شمال  �أن تدرك منطقة غرب  ��شتعد�د للمخاطرة بحياتها من �أجل معتقد�تها، يجب  م�شائرها، على 

رئي�شًيا طر�أ على مفهوم �ل�شيادة و�أن �ل�شعوب في �لحقيقة هي �شاحبة �ل�شيادة. 

�أنو�ع  �لمناق�شات حول  تتورط في حمى  �أن  �لمنطقة  لهذه  �الأهمية. فال يجوز  �ل�شرعية في غاية  �ل�شدد، ت�شبح م�شاألة  وبهذ� 

عنا�شر  خم�شة  �إلى  ماني  ر�ما  و�أ�شارت  وهويتها.  بثقافتها  �لمتعلقة  �الأ�ش�ص  في  تبحث  �أن  يجب  ذلك  من  وبداًل  �لديمقر�طية، 
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معروفة على �ل�شعيد �لعالمي نابعة من تربة وثقافة هذه �لمنطقة، �أ�شبحت مع مرور �لوقت قوة د�فعة فيها. وهذه �لعنا�شر هي: 

�الرتباط، و�لتاآلف، و�لمو�ئمة، و�لتكامل، و�لتحول.

�لعن�شر �الأول: �لتر�بط، هو ما قد �شهدناه على نطاق و��شع في �الأ�شهر �الأخيرة، وهو ما يرتبط بمفهوم 'م�شوؤولية �لحماية'. »�إن 

�لدر�ص �لكبير �لذي ي�شتقى في �أعقاب �لقالقل في ليبيا هو �أن �ل�شيادة تعّرف من جديد؛ فهي لم تعد ملًكا لالأنظمة الأن حدود 

�لدول �نتفت. �ل�شيادة ملك لل�شعب، وهو ما �أثبتته �ل�شعوب في جميع �أنحاء �لمنطقة«. ومن �لم�شتحيل �لت�شدي الأ�شا�ص �لحكم 

دون �العتر�ف بال�شيادة. ف�شوف تخ�شر �لحكومات �شرعيتها. و�لقر�آن على �شبيل �لمثال يبين ما هو حق و�شحيح ويتجاوز بكثير 

حقوق �الإن�شان و�لقانون �لدولي.

�لعن�شر �لثاني: �لتاآلف، هو �أعلى ف�شيلة في �الإ�شالم. فالتاآلف، �أو �لعد�لة ت�شير �إلى �إر�شاء �شيادة قانون يتما�شي مع �لممار�شات 

�لثقافية و�لتقليدية و�لمعتقد�ت. �إن �لفكرة �الأ�شا�شية هي فكرة �لم�شاو�ة، حيث �لتفاوت لي�ص �قت�شادًيا فح�شب، بل هو يحمل 

ا.  معه �لتفاوت �لثقافي و�لعرقي �أي�شً

م�شتركة،  روؤية  مع  �لمجتمع  نو�يا  �أ�شمى  مو�ئمة  يجب  �أي  و�لفعل.  و�لقول  �لنية  مو�ئمة  من  يتاألف  �لمو�ئمة،  �لثالث:  �لعن�شر 

�إمكاناتهم  تحقيق  �أجل  من  �لب�شر  يتعاون  �أن  ويجب  �لقطاعات.  جميع  في  متج�شدة  وتكون  باأكمله  �لمجتمع  عبر  تطبيقها  يتم 

�لكاملة. وقد �شهدنا �أن �ل�شيا�شة تو�ئم نف�شها مع �القت�شاد موؤخًر�. لكن �لمجتمع يتكون من �لطبيعة و�لثقافة �أواًل، وتبنى �ل�شيا�شة 

و�القت�شاد على ذلك. وبينت �لدكتورة ماني �أنه يتوجب علينا �أن نعود �إلى �لحكم على �أ�شا�ص ما منحتنا �إياه �لطبيعة، وننظر �أواًل 

�إلى �لبيئة �لطبيعية و�لب�شرية بداًل من �ل�شماح للم�شالح �ل�شيا�شية و�القت�شادية �أن ت�شتنفذنا.

غرب  فمنطقة  �لجماعية.  �لمجتمع  ثقافة  تثري  كعنا�شر  و�الختالف  �لتنوع  قيمة  تعلم  على  ينطوي  �لتكامل،  �لر�بع:  �لعن�شر 

�آ�شيا و�شمال �إفريقيا تتكون من �أقليات من جميع �الأنو�ع، فيجب على �لمجتمعات �أن تتعلم �أن تدمج هذه �لمجموعات �لمتنوعة 

و�لمختلفة على نحو �أف�شل حتى يت�شنى لجميع �ل�شعوب �شوت و�حد كاأ�شحاب �لم�شالح في �لمنطقة.

و�أخيًر� �لعن�شر �لخام�ص هو �لتحول. ت�شهد هذه �لمنطقة تحواًل كبيًر� ومتنوًعا في جميع �لقطاعات، ويجب �أال تتوقع �ل�شعوب 

�لتحول �لفوري تنفيًذ� فورًيا لرغباتها. ولكن اليمكن �إغفال �أهمية �لتحول في تحقيق �لعنا�شر �لمذكورة �أعاله، ف�شوف ي�شبح 

لتحقيق  �إفريقيا  و�شمال  �آ�شيا  لمنطقة غرب  و�لفر�شة متاحة  �لمقبلة.  �ل�شنو�ت  �لمنطقة خالل  تقدم  لكيفية  ذلك جزًء� هاًما 

�لتطور و�الزدهار في �ل�شنو�ت �لمقبلة، والبد لها �أن تعمل جنًبا �إلى جنب بم�شاركة كاملة و�إدماج �إذ� �أر�دت �أن تحقق �إمكاناتها.

�لتغيير  مرحلة  في  للمو�طنة  �لهام  �لدور  ال�شرقية،  القد�ض  في  المجتمع  وتنمية  الديمقراطية  �شالم، مدير مركز  وليد  وناق�ص 

�النتقالي. وذكر �إنه عند �لتعامل مع �لتحوالت �لديمقر�طية توجد ثالثة نماذج للتغيير �النتقالي: �لثورة )فرن�شا(، فر�ص �لتغيير 

من قبل �لمنت�شر على �لمهزوم )�ألمانيا ما بعد �لحرب(، و�لتحول �ل�شلمي )جنوب و�شرق �أوروبا(. و�لديمقر�طية في مرحلة 

ما بعد �لتحول تتبلور من خالل بناء �لموؤ�ش�شات و�الأحز�ب �ل�شيا�شية. �إن �شعوب منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا حالًيا غير 

متاأكدة ما�لذي يمكن �لخروج به من تجاربها �لجماعية، ولكننا نعلم باأننا لم ن�شل بعد للمرحلة �النتقالية �إلى �لديمقر�طية. 

ونتيجة  �لثورة.  بعد  �لدولة  قيام  لمرحلة  �لتخطيط  من  بداًل  �الأنظمة،  من  �لتخل�ص  بغر�ص  تحدث  �لثور�ت  كانت  �الآن،  فحتى 

لذلك لم تكن هناك �أي روؤية حقيقية لقيام دولة ما بعد �لثورة. وبالتالي، فاإن �لعالقة بين �لموؤ�ش�شات و�لحقوق و�الأيديولوجيات 

ال تز�ل غير و��شحة. وما �شهدناه هو حاالت ثورية بداًل من تغيير�ت، والتوجد حتى �الآن مخططات من �أجل تغيير�ت �شيا�شية 

و�قت�شادية. �إن و�شع ��شتر�تيجيات لمعالجة هذه �لق�شايا هو �أمر بالغ �الأهمية بالن�شبة للمنطقة، ويجب على �شعوب منطقة غرب 

�آ�شيا و�شمال �إفريقيا �أن تعمل مًعا على و�شع �لحلول �الأ�شيلة �لتي ت�شتند �إلى �لم�شاركة، و�لتي يوؤمن جميع �أ�شحاب �لم�شلحة 

ب�شرعيتها. ولذلك �شنكون متفائلين �إذ� �دعينا �أننا نعرف ماهي �لخطو�ت �لمقبلة �لو�جب �تخاذها. وتت�شم منطقة غرب �آ�شيا 

و�شمال �إفريقيا بالدول �لتي تم �إ�شعافها وب�شعف مفاهيم �لمو�طنة، و�لتي ت�شتند �إلى �لوالء للقادة و�لمفهوم �لغام�ص للوطن. 

وقد ك�شفت �الأحد�ث في م�شر وتون�ص عن �إطالة فترة �الأزمة من قبل جيل �ل�شباب للتحري�ص على �لتغيير. في حين �أن �لرغبة 
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�لكثيرون  ��شت�شهد  وقد  بعد.  تبد�أ  لم  �النتفا�شة  بعد  ما  لمرحلة  �لدولة  بناء  �أو  �لديمقر�طية  �لعملية  �أن  �إال  مهيمنة،  تكون  قد 

بالنموذج �لم�شري باعتباره نموذًجا يحتذى به كعملية تغيير�نتقالي، ولكنهم بذلك �أهملو� فهم �لظروف و�الأو�شاع �لمختلفة في 

بلد�ن �لمنطقة. فموقف �لجي�ص تجاه �لدولة و�ل�شعب يختلف كثيًر� من م�شر �إلى �لبحرين. ولذلك، ال تنا�شب نف�ص �لتكتيكات 

و�ل�شعار�ت جميع �لدول. 

هناك �لكثير من �لعقبات على طريق �لديمقر�طية، وال تحتاج �لمنطقة التباع �لنماذج �لغربية ب�شكل ح�شري. فمنطقة غرب 

�آ�شيا و�شمال �إفريقيا تتميز بح�شيلة من �لتجارب �لتاريخية �لخا�شة �لتي يمكنها �لبناء عليها. وميثاق �لمدينة �لمنورة هو مثال 

�لمو�طنين.  ي�شمل جميع  �لذي  �ل�شيا�شي  و�الندماج  �لم�شتركة  بالحقوق  و�العتر�ف  �لمبكرة،  �الإ�شالمية  �لعربية  للديمقر�طية 

ويمكن ��شتخد�م هذ� �لنموذج وغيره كنماذج محتملة للديمقر�طية في �لمنطقة. وفيما يتعلق بالجن�شية، فاإنها ال تكفي د�ئًما 

لمنح حقوق �لمو�طنة لل�شعوب، يجب �لحديث �أكثر من ذلك عن و�شع �لمو�طنة. الإن�شاء �لمو�طنة �لحقيقة يتوجب علينا �أن نعتمد 

ب�شدة على مفهوم �لم�شاو�ة في �لحريات، و�لنظريات �لمختلفة للدول. كذلك، يجب �أن نتعامل مع مفهوم �لتمييز �شد �لمر�أة 

و�الأقليات، ووجود �لطبقات �الجتماعية و�لت�شذرم مقابل �لتنوع.

حل  في  �لعنف  ��شتخد�م  ب�شاأن  هنتنغتون  �شموئيل  در��شة  �إلى  باك�شتان،  في  الفجر  جريدة  تحرير  رئي�ض  عزيز،  خالد  و�أ�شار 

�لنز�عات، مبيًنا �أنه من خالل �لمقارنة مع �لمناطق �الأخرى فهناك ��شتخد�م كثير للعنف في منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا، 

وت�شائل عن �شبب ��شتمر�ر هذه �لحالة. هناك تف�شير�ت متعددة قدمها خبر�ء عن وجود �لعنف في �لمجتمع. و�لتف�شير �الأول 

�لثاني، فيعود  �لتف�شير  �أما  �لحالي.  �ل�شباب ك�شبب رئي�شي لعدم �ال�شتقر�ر و�لعنف  �أعد�د  �لمو�ليد وزيادة  �رتفاع معدالت  هو 

�إلى هيمنة �لقوى �ال�شتعمارية على منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا مما يوؤدي لردود �لفعل �لعنيفة. و�لتف�شير �لثالث، هو �أن 

�الإ�شالم، مثل �لم�شيحية، يوؤمن باأن �الأر��شي غير �لم�شلمة تعتبر دور حرب، مما �أّدى لخلق هوية »نحن وهم«. و�لتف�شير �لر�بع 

يعود لدعم ورعاية �لغرب للوطن �لقومي لليهود في فل�شطين، وهو �لذي �أ�ش�ص الأعمال �لعنف �لم�شتمرة بين �لعرب و�إ�شر�ئيل، 

مما خلق بدوره هوية �إقليمية موحدة �شد �لغرب. خام�ًشا، خلق موقف و�شلوك �لغرب �ال�شتعماري �لجديد تجاه �لدول في منطقة 

�إلى �شهيتهم لمو�رد �لطاقة و�لموقع �ال�شتر�تيجي، عو�مل هوية متعددة و�شلبية �شد  �إفريقيا، �لذي ي�شتند  �آ�شيا و�شمال  غرب 

�لغرب و�لحكام �لذين يتمتعون بعالقات ودية معه. و�أخيًر�، هناك �شر�ع �أكبر �شد �لغرب يتمثل في ��شتخد�م �الإرهاب من قبل 

�لجماعات �لمتطرفة.

�ل�شعوب تطالب  �الأخيرة، حيث كانت  �لتحركات  �نعك�ص في  �الإيجابي �لذي  �ل�شلوك  �أماًل في  �أن هناك  �إلى  و�أ�شار خالد عزيز 

بالحرية و�لتحرر و�لديمقر�طية في منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا. وهو يرى �أن ذلك قد �نعك�ص في رف�ص �لعنف من جانب 

�لمتظاهرين، وقبول �لتنوع �لديني بينهم، مما يقود لتمكين �لفرد و�لمجتمعات �لمحلية من خالل �لتطور�ت �لتكنولوجية و�لقبول 

بمبادئ حقوق �الإن�شان و�لحريات. 

و��شتح�شر خالد عزيز تجربة باك�شتان و�الإد�رة �التحادية للمناطق �لقبلية �لتي �أ�شبحت م�شدًر� لتوليد �لعنف في عام 1978. 

و�شملت هذه �لتوتر�ت �أفغان�شتان و�لهند، وقادت �إلى خلق �لحركة �النف�شالية و�لتدخل في �أفغان�شتان في �ل�شبعينات، وحرب 

�لت�شامن  على  �لحفاظ  من  حينئذ  بها  �لمعمول  �لنظم  تمكنت  �ل�شبعينات،  قبل  �أنه  �إلى  و�أ�شار  �لثمانينات.  في  �لمجاهدين 

�الجتماعي و�شاعدت في �الإبقاء على �لهويات �ل�شابقة. وقد تم تحييد �لتوتر�ت عن طريق ��شتخد�م �لطرق �لتقليدية ال�شتك�شاف 

�لقو��شم �لم�شتركة، وتحديد �لهوية �الأ�شا�شية �لمحلية، وتحديد �لعو�مل �لتي يمكن �أن ت�شجع على �ل�شعور �لمجتمعي �لم�شترك. 

�إلى ذلك، كانت  �إ�شافة  �الإلكترونية.  �الإعالم  �لتقليديين وو�شائل  �لزعماء  �لر�شائل �ال�شتر�تيجية من خالل  ��شتخد�م  كما تم 

هناك عملية لتحديد هوية �الأبطال في �لمجتمعات �لمحلية وبنائها كرموز للوحدة، كما تم ت�شجيع �لنماذج ذ�ت �ل�شلة. كذلك 

�لم�شاءلة  ولتعزيز  �لمحلية  �لمجتمعات  تمكين  وبالتالي  �لدولة  �لتو��شل مع  لت�شهيل  �لمحلية  �لحكومة  د�ئرة �شمن  �إن�شاء  �أّدى 

و�ل�شفافية �شمن تلك �لمجتمعات. نتيجة لكل ذلك، ظهرت �أخالقيات �حتر�م �لتنوع وت�شجيع تطوير �لفروق �الإيجابية لالأقليات، 

وتاأ�ش�شت هويات علمانية جديدة حيث �أ�شبح �لدين هو معادلة �لفرد �ل�شخ�شية مع �هلل عز وجل.
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دروس في التغيير االنتقالي 
منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا لي�شت وحدها التي ت�شهد عملية تحول كبيرة في ال�شنوات الأخيرة. وقد تفح�شت حلقة النقا�ض 

»درو�ض في التغيير النتقالي« تجارب الدول والمناطق الأخرى التي �شهدت فترات تغيير انتقالي اأو تحولت فعلية. وقد �شارك في 

حلقة النقا�ض هذه البروفي�شور كيي�شي ت�شونيكاوا، والدكتورة �شيبرا نارانغ �شوري، و�شعادة ال�شفير ليو باولي، والدكتور كريزتوف 

�شترا�شوتا. وقد تراأ�ض الجل�شة البروفي�شور�شلطان بركات.

غرب  منطقة  في  �لر�هنة  �لحالة  اليابان،  في  ال�شيا�شية  للدرا�شات  الوطني  العالي  المعهد  رئي�ض  نائب  ت�شونيكاوا،  كيي�شي  ربط 

�آ�شيا و�شمال �إفريقيا بو�شع �لحكومة �ليابانية في �أو�خر �لقرن �لتا�شع ع�شر. في ذلك �لوقت، وجدت �لقيادة �ليابانية �أن �الإكر�ه 

لن يكون كافًيا ل�شمان �ال�شتقر�ر. وكانت �لقيادة تريد م�شدًر� لل�شرعية يقوم على م�شاركة �لمو�طنين. ولهذ� �ل�شبب، قامت 

�لحكومة �ليابانية ب�شكل طوعي باإدخال �لديمقر�طية. وذّكر كيي�شي ت�شونيكاو� �لم�شاركين باأن عملية �لتحول �لديمقر�طي تحدث 

�لديمقر�طية، من وقت الآخر، في  تتعثر  �إعادة تجميعها. وقد  �لتي تتطلب  �لمكا�شب  �لتر�جع عن  يتم  على �شكل دور�ت، حيث 

�أعقاب �لثورة �أو حركات �لتمرد، ولكن ال ينبغي �أن يمنع ذلك �ل�شعوب من �لكفاح من �أجل تحقيق �لديمقر�طية. ويجب �أال تتوقع 

منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا �النتقال �ل�شل�ص �أو �ل�شهل �إلى �لديمقر�طية.

وفي حين علق �لعديد من �لم�شاركين على �لفر�ص �لمتو�فرة في هذه �لفترة، �إال �أن هناك تحديات. والي�شتطيع �لمرء �أن يدع 

�لم�شاعب  لمو�جهة  م�شتعدة  تكون  �أن  يجب  �لمنطقة  الأن  �النتقالي،  �لتغيير  على  ت�شيطر  �ل�شعبية  و�لهيمنة  �لعالية  �لتوقعات 

و�لم�شاق. وفي �لختام، الحظ كيي�شي ت�شونيكاو� �أن هناك فر�شة لتعزيز �لوحدة �لوطنية و�لت�شامن، وتوفير �لفر�ص لالأحز�ب 

�إمكانية  تبين  �ليابان  تجربة  �أن  و�أكد  �لجديد.  �لنظام  ظل  في  �الزدهار  على  قدرتهم  الإثبات  �لم�شلحة  و�أ�شحاب  �ل�شيا�شية 

�قتر��ص نماذج من �لخارج، ولكن ب�شرط �أن يتم تبنيها بعد تطويعها للظروف �لمحلية. و�الأمر �الأ�شا�شي هنا هو �شناعة قر�ر 

ي�شمل �ل�شعب، ال �أن يتم فر�شه من �الأعلى �إلى �الأ�شفل.

وقد تحدثت �شيبرا نارانغ �شوري، م�شت�شار دولي للتخطيط الح�شري في الهند، عن �أهمية تعزيز �لت�شامن �الجتماعي و�الندماج 

في نف�ص �لوقت. وذلك الأنهما يعزز�ن بع�شهما �لبع�ص، ولكن تم �ل�شعي لتحقيقهما مر�ًر� ب�شكل ت�شل�شلي. وتحدثت عن كيف �أن 

�الإق�شاء يتجلى بعدد من �لطرق �لتي تت�شمن �الإ�شكان و�لفر�ص �القت�شادية، وبالتالي، فاإن منطقة جنوب �آ�شيا تو�جه تحديات 

كثيرة تتعلق بالت�شامن �الجتماعي منها �لنوع �الجتماعي، و�لعرق، و�للغة، و�لجن�ص، و�لدين، و�لطبقة �الجتماعية وهلم جًر�. 

و�لمعلومات،  و�ل�شحة،  �لتعليم،  في  �لحقوق  �إلى  ي�شتند  نهج  �إلى  �لتحول  موؤخًر�  تم  قد  �أنه  �إلى  �شوري  نار�نغ  �شيبر�  و�أ�شارت 

و�لغذ�ء وغير ذلك من �لم�شالح �لعامة. ولذلك �أو�شت بوجوب �أن تبحث منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا عن طرق لقيا�ص 

م�شادر �لت�شامن �الجتماعي. �إ�شافة �إلى ذلك �أ�شارت �إلى �شرورة �أن يعمل كل من �لدولة و�لمجتمع �لمدني على تعزيز �لت�شامن 

�الجتماعي ب�شفتهما قطاعات �شيا�شية و�جتماعية، وال يجب عليهما �لعمل منف�شلين. وفي هذه �لحالة نالحظ �أن �شيادة �لقانون 

و�الإد�رة �لفاعلة هي �أمور حا�شمة لتعزيز �لت�شامن �الجتماعي.

ي�شعب  �أمر  �لتنمية  �أن  بقوله  قلقه  ال�شين، عن  في  الخارجية  لل�شوؤون  ال�شيني  ال�شعب  باولي، ع�شو مجل�ض معهد  ليو  و�أعرب 

تحقيقه قبل تحقيق �ال�شتقر�ر �أواًل. وهو يوؤكد في هذ� �ل�شدد �أن �ل�شيادة ال تز�ل �أمًر� حا�شًما. �إن �لمنطقة تعاني حاليا من نتائج 

�الأزمة �القت�شادية، نظًر� لكونها تفتقر �إلى �القت�شاد�ت �لم�شتندة �إلى �الإنتاج �لتي تعتبر �شرورية بالن�شبة للعمالة و�القت�شاد�ت 

�لم�شتد�مة. وقد تفاقم ذلك ب�شبب �لف�شاد و�نعد�م �ل�شفافية و�لم�شاءلة، و�لظلم. 

�إن �لحو�ر هو �أنجح �ل�شبل الإنهاء �ل�شر�عات ولي�ص ��شتخد�م �لقوة. ومع ذلك، يجب على كل بلد �أن يحدد م�شاره �لخا�ص به. 

و�لحو�ر �لذي ي�شمل �لجميع و�لذي يركز على �شمان �ل�شالم في �لمنطقة هو �أمر حا�شم. و�أكد ليو باولي بهذ� �ل�شدد على �أهمية 

تحقيق �ل�شالم و�ال�شتقر�ر في �لمنطقة، حتى يمكن �إجر�ء نقا�ص بّناء يقوم على �أ�ش�ص �لت�شامن �الجتماعي و�ل�شالم.
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اإدارة �شوؤون القوقاز واآ�شيا الو�شطى في مركز الدرا�شات ال�شرقية في بولندا، �النتباه �إلى تجربة  لفت كريزتوف �شترا�شوتا، مدير 

بولند�، عند مناق�شته لما تمر به منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا من حركات و�نتفا�شات م�شتمرة هدفها �لتغيير �ل�شيا�شي، 

ونوه باأنه كما هو �لحال مع �لتغيير�ت �النتقالية �الأخرى، هناك درو�ص يمكن ��شتخال�شها من تجربة بولند� في نهاية �لثمانينات. 

ففي حالة بولند�، تمكنت �لكني�شة �لكاثوليكية، بما تمتلكه من �لم�شد�قية �الأخالقية مع �ل�شكان، من تقديم �لم�شاعدة و�لتوجيه 

�أثناء �لتغيير �النتقالي نحو �لديمقر�طية.

�أن  �لنا�ص يمكن  �إليه و�أهميته في عقول  �أن يحقق �ال�شتقر�ر في �لفتر�ت �النتقالية، الأن �النتماء  وبهذه �لطريقة، يمكن للدين 

�أن يوفر �ل�شعور بالهوية و�لوحدة. وهنا نثير �شوؤ�اًل حول  ي�شبح م�شدًر� لال�شتقر�ر و�لت�شامن. عالوة على ذلك، يمكن للدين 

�لكيفية �لتي يمكن لالإ�شالم من خاللها �أن يفيد وي�شاعد على توحيد �ل�شعوب في جميع �أنحاء �لمنطقة، �آخذين بعين �العتبار 

تنوع �لمعتقد�ت �لدينية و�الإرث �لغني و�لمتنوع لهذه �لمنطقة.

�الأحز�ب  بين  �ل�شلطة  تقا�شم  فاإن  �النتقالية،  �لفترة  �أثناء  �الجتماعي  �لت�شامن  لتحقيق  باالإ�شافة  �أنه  �إلى  كري�شتوف  و�أ�شار 

�ل�شيا�شية �لتي تمثل �ل�شعب، في حد ذ�ته، �شوف يخلق �إح�شا�ًشا بالوحدة و�ال�شتعد�د لتقديم تنازالت. وهذ� هو ما مكن بولند� 

من �إجر�ء �إ�شالحات �قت�شادية �شعبة، ولكن �شرورية، في �أو�ئل �لت�شعينات. وفي حين حدث �لتغيير �النتقالي بنجاح في �أوروبا 

�ل�شرقية بعد �إنهيار �التحاد �ل�شوفيتي، �إال �أنه ف�شل في تحقيق نف�ص �لنتائج في �آ�شيا �لو�شطى و�لقوقاز. فهناك، �أ�شهمت كل �أمة 

في �إف�شاد فترة �نتقالية الأمة �أخرى �أو تدخلت في �شوؤونها مما �أّدى �إلى �شل�شلة من �لدول �لفا�شلة، و�شعور بالعد�ء د�خل تلك �لدول 

وفي جميع �أنحاء �لمنطقة. �إًذ� هناك خطر �أن يحدث نف�ص �ل�شئ في منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا. ومع ذلك �أ�شار �إلى �أنه 

ي�شعب تحديد �الآثار �لمترتبة على �لتجربة �لبولندية في �شياق �لتحول في منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا. و�أحد �أ�شباب ذلك 

هو �أن بولند� حققت �لتغيير �النتقالي و�شط �إجر�ء�ت �أمنية و��شتقر�ر في �لمنطقة، ويمكننا �لقول باأن هذ� �لو�شع لي�ص موجوًد� 

في منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا. وختم بقوله �إنه يتفق مع ليو باولي في �أن �الأمن �الإقليمي هو عامل �أ�شا�شي في نجاح عملية 

�لتغيير �النتقالي.
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المسؤوليات االقتصادية
نظرت حلقة النقا�ض المتعلقة بالم�شوؤوليات القت�شادية اإلى التاأثيرات والفر�ض المتاحة لإجراء تغييرات في النظم القت�شادية في 

المنطقة. ففي منطقة تتميز بالتزايد ال�شكاني، واإرتفاع م�شتويات البطالة، والمر�ض الهولندي والتفاوت القت�شادي الكبير، فاإن 

دور القت�شاد في هذه المنطقة خالل ال�شنوات القادمة بالغ الأهمية لإنجاح المرحلة النتقالية. وناق�ض المتحدثون بدائل للنظام، 

وكيف يمكن تنويع ال�شوق، وكيفية تح�شين ال�شتدامة القت�شادية والو�شول لالأ�شواق. و�شارك في حلقة النقا�ض الدكتور األك�شندر 

�شيفر وال�شيدة لينا العليمي، والدكتورنديم �شحادة، وال�شيدة �شيمونا مارين�شكو. واأدار المناق�شات الدكتور عمر الرفاعي.

 �أكد األك�شندر �شيفر، موؤ�ش�ض »تران�شفورم« في �شوي�شرا، على وجود حاجة القت�شاد محلي متكامل في منطقة غرب �آ�شيا و�شمال 

�إفريقيا. يتطلب ذلك تحواًل �أ�شا�شًيا لكل من �القت�شاد و�لنظام �لتعليمي على حد �شو�ء. وتتبع منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا 

حالًيا �شيا�شة ال يمكن ��شتد�متها مع ما يتوفر من �لمو�رد �لطبيعية، وتقود بدورها �إلى تف�شي �لنزعة �ال�شتهالكية. لذ�، يجب �أن 

تتجه �لمنطقة نحو �قت�شاد متكامل يحقق �الكتفاء �لذ�تي، ويكون متجذًر� في �لمنطقة، قائًما على �الإنتاج، ونابًعا من �لثقافة 

و�الإن�شانية. ويجب على �لمنطقة �أن تتو�ئم مع �لنظم �لعقائدية �الأخرى، كما �ألمحت ر�ما ماني، و�إال فاإنها لن تتمكن من �الإ�شهام 

ومن  �لعالمي«.  لالقت�شاد  �الأ�شا�شية  �للبنات  �أ�شبحت هي  �لمحلية  �القت�شاد�ت  »بذور  �أن  �إلى  �شيفر  و�أ�شار  نف�شها.  �إغناء  في 

�أجل تحقيق هذ� �لهدف، تحتاج منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا لرو�د ورجال �أعمال مثل �أبو�لعي�ص �لذي طور �لغطاء �لنباتي 

�إن�شاء جامعة جديدة توؤ�ش�ص على نظام م�شر �لثقافي بما يوفر �الرتباط بين �لكلي  �لزر�عي في م�شر، وهو عاكف �الآن على 

�لنماذج  و��شعة من  و�الأعمال على علم بمجموعة  �القت�شاد  يكون طالب  �أن  �لمهم  �لتعليم، من  بنظام  يتعلق  وفيما  و�لجزئي. 

�القت�شادية �لبديلة في �لمنطقة و�لعالم، بحيث يمكنهم �لبدء في �شياغة م�شتقبل جديد للمنطقة. ويتوجب على منطقة غرب 

ا. والبد �أن يكون �لتعليم و�لبحوث  �آ�شيا و�شمال �إفريقيا تفح�ص �ل�شياقات �لثقافية و�لمجتمعية، �لتي تحتاج الأن تتغير هي �أي�شً

قادرين على دفع �لمجتمعات للبناء على �لقدر�ت �لمحلية. وفي هذ� �ل�شدد، يمكن �أن ت�شبح �لجامعات مر�كز للتجديد بوجود 

جيل كامل من �ل�شباب �لممتلئ بالطموح و�البتكار. »هذه �لمنطقة بحاجة �إلى �إن�شاء مركز لالبتكار �الجتماعي �لذي يمكن �أن 

ا بهذه �لمنطقة. �شوف يعطي �لربيع �لعربي لمنطقة  يحفز �لحلول �لنابعة من �لد�خل، ويطور نموذًجا �جتماعًيا و�قت�شادًيا خا�شً

غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا فر�شة �أخذ زمام �لريادة في �القت�شاد �لعالمي«.

وذكرت لينا العليمي، �شريك موؤ�ش�ض ال3 بي اإل في البحرين، �أن منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا بحاجة �إلى مو�ئمة �لمبادر�ت 

�الجتماعية و�لبيئية، كاأمر ال يتجز�أ من �أجل �لتنمية �القت�شادية للمنطقة. وفي حين �أن �لقطاع �لخا�ص لديه �مكانات كبيرة، 

فاإنه ال ي�شتطيع بمفرده �أن يوؤثر على تد�بير �الإ�شالح �ل�شرورية. فهو يحتاج لتعاون �لحكومة و�لمجتمع �لمدني معه، ويتوجب عليه 

بالتالي �أن يج�شد مفهوم �لف�شاء �لثالث. 

وفي �لحركات �ل�شعبية، نجد �أنه غالًبا ما تتبدد �لغاية �لنهائية �أثناء �لعملية. نحن ال ن�شعى لتوليد �لثروة، ولكننا ن�شعى للرفاه 

�الإن�شاني �لذي تولده �لثروة. لقد �شاع مفهوم �لكر�مة في هذه �لمنطقة، وال ينبغي لنا �أن نقدم �ل�شدقات لغر�ص تقديم �ل�شدقات 

فقط، بل من �أجل �لتمكين ورفع قدر �لذ�ت. وقدمت �ل�شيدة �لعليمي مثال �لدكتور محمد يون�ص �لذي ��شتخدم نموذج �لقرو�ص 

�لمتناهية �ل�شغر مع �لفقر�ء لم�شاعدتهم على �نت�شال �أنف�شهم من بر�ثن �لفقر بطرق م�شتد�مة. وكان �أحد �الأمثلة على ذلك 

م�شروع �لـ 3 بي �إل الإعادة تدوير تكنولوجيا �لمعلومات، �لذي ينطوي على �ال�شتفادة من �لنفايات �الإلكترونية وتجديدها، وبالتالي 

حماية �لبيئة. و�أكدت لينا �لعليمي �أن �لمنطقة يجب �أن تبذل �لمزيد من �لجهود لدعم وتطوير حلول م�شتد�مة لتعزيز �قت�شاد 

�أكثر �خ�شر�ًر�.

�أما نديم �شحادة، زميل م�شارك في ت�شاتام هاو�ض في المملكة المتحدة، فقد دعا �إلى �شرورة �لتفكير �شمن ما يوجد من معطيات 

و�لعمل مع �لموؤ�ش�شات �لقائمة. كان ُينظر للنفط و�لم�شاعد�ت لفترة طويلة جًد� كبد�ئل للتغيير �ل�شيا�شي في �لمنطقة، وقد ثبت 

هذ� خطًئا ب�شكل ال لب�ص فيه في �الأ�شهر �الأخيرة. ومن �لخطاأ �العتقاد �أن �لطفرة �لنفطية �لتي تكملها �لم�شاعد�ت �شوف تتمكن من 

�إ�شالح �لمنطقة وخلق �أمن مالي ومادي م�شتد�م. ومع ذلك، البد من �إعادة تقييم �لمفاهيم �لح�شا�شة و�لقوى �لمحركة في �لمنطقة 
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في �شوء �الأحد�ث �الأخيرة، وذلك بالنظر �إلى �لمخاطر و�لبدء في تقييم �لظروف �ل�شائدة �ليوم في غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا. 

يجب �أن تبد�أ �لمنطقة بالتفكير في �لتغيير �النتقالي كمجتمع جديد، حيث ال يمكن ��شتخد�م �لم�شاعد�ت كمخدر مو�شعي. وو��شل 

نديم �شحادة عر�ص وجهة نظره بالحديث عن نوعين من �لنظم في هذه �لحقبة �لمعا�شرة: �لنظم �لتي تت�شم بالمرونة و�لقابلية 

للتكيف، و�لنظم �لتي ال ت�شتطيع ذلك. و�لنوع �لثاني ينهار تحت �ل�شغط وينك�شر مثل �لزجاج. وهذه �الأنظمة في حالة �إنكار وال 

يمكنها �الإ�شالح، و�شوف تنهار الأنها تعتقد �أن �لنفط و�لم�شاعد�ت وحدها �شتحل م�شاكلها وتحافظ على �ال�شتقر�ر �لذي �أ�شبح 

غالًيا على �لجميع. �إال �أن �ال�شتقر�ر �أ�شبح و�شيلة الإطالة �أمد �لم�شكلة، بداًل من حلها. لذلك، البد للمنطقة من �لتعامل مع �الأ�شباب 

�لجذرية لعدم �ال�شتقر�ر و�نعد�م �الأمن. وبالتالي معالجة م�شاكل �لبطالة و�لتفاوت �القت�شادي و�لفر�ص غير �لمتكافئة بداًل من 

�إخفائها. وعند �لتعامل مع �الأ�شول �لموجودة في �لمنطقة، �لغنية بمو�ردها �لطبيعية، فاإن �لمنطقة قد ت�شتطيع �لنظر في تمويل 

�لم�شاريع �لتنموية �لتي يمكنها ت�شخير �لمزيد من �لفر�ص وتوفير �ال�شتقر�ر �لمالي لغرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا.

�أكدت �شناء بردويل، مدير الت�شالت الإقليمية في ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا في �شركة �شل في الإمارات العربية المتحدة، 

على دور �شر�كات �لقطاعين �لخا�ص و�لعام في منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا. و�أ�شارت �إلى �أنه في منطقة تتميز ديموغر�فًيا 

باأعد�د كبيرة من �ل�شباب، هناك ت�شاوؤالت تطرح نف�شها حول �لكيفية �لتي �شيتم بها تلبية �حتياجات �لطاقة و�لغذ�ء. ويقدر �أن 

خالل �لقرن �لمقبل، �شيزد�د �لطلب على �لطاقة بن�شبة ت�شل �إلى 40%. ومن �لو��شح �أن هناك حاجة اليجاد �شبل لتوفير �لطاقة 

�ل�شكان في �لمنطقة تتز�يد �لحاجة القت�شاد  ولتلبية �الحتياجات �الجتماعية و�القت�شادية للمجتمع. وفي مو�جهة تز�يد عدد 

�أكثر حيوية يمكنه �أن يوفر فر�ص عمل �أكثر من �أي وقت م�شى. تعتبر �ل�شر�كات بين �لقطاعين �لعام و�لخا�ص في غاية �الأهمية 

لريادة �لم�شاريع، ويمكن �أن ت�شاعد في تحول �ل�شباب من �لقطاع �لعام �إلى �لقطاع �لخا�ص، وبالتالي توفير �قت�شاد �ل�شوق �لمتنوع 

وفر�ص �لعمل �لمطلوبة في �لمنطقة. لقد فقدت �لمنطقة باأ�شرها ميزتها �لن�شبية �لمت�شلة بالقوى �لعاملة نتيجة ل�شيا�شة �الأجور 

�لخاطئة. فاإذ� كان �لقطاع �لعام �أجوره �أف�شل، فلن تتجه �لقوى �لعاملة للقطاع �لخا�ص. و�شوف يتطلب تحقيق ذلك توفر �لمال 

لبدء �لم�شاريع و�لح�شول على �لتمويل، �الأمر �لذي يجب �أن تعمل منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا على توفيره.

و�ل�شر�كة  �لم�شاركة  �أهمية  العراق، عن  الإنمائي في  المتحدة  �شيمونا مارين�شكو، كبيرة القت�شاديين في برنامج الأمم  تحدثت 

في �لف�شاء �لثالث في منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا. و�أ�شارت �إلى �أن �لتحول �لذي ت�شهده �لمنطقة يتطلب تحلياًل يجمع 

بين �ل�شيا�شيين و�الأكاديميين و�لممار�شين. و�أ�شافت �أنه �إذ� كان �لتحديث ي�شتند على �الأ�ش�ص �ل�شحيحة ف�شوف تكون تكاليفه 

�الجتماعية �أقل، وفي هذ� �ل�شياق البد من �أخذ �لتكلفة �الجتماعية في �العتبار �إذ� �أردنا �لم�شي قدًما في �لمنطقة. فاإن �أثر 

و�شع �تفاق �جتماعي، وبدء حو�ر �جتماعي موؤ�ش�شي يجمع بين �لف�شاء �لثالث كاأد�ة لخلق حالة من �ال�شتقر�ر، غائب في منطقة 

غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا. والبد من �أن ي�شمل �لجميع في �شياغة �ل�شيا�شات في �لم�شتقبل، وهو �أمر تمكنت �شرق �أوروبا من 

تحقيقه في �ل�شنو�ت �الأخيرة. فمن �لمهم خلق بيئة مو�تية �جتماعًيا لتحقيق �الإ�شالح. و�أ�شارت �إلى مالحظة �ألك�شندر �شيفر، 

و�أ�شافت �أن هناك حاجة �إلى �لتحول في �قت�شاد�ت �لمنطقة بحيث تخدم على نحو �أف�شل �الحتياجات �الإن�شانية لل�شعوب. في 

هذ� �ل�شدد، ثمة حاجة �إلى تح�شين �ل�شر�كة مع �لقطاع �لخا�ص لتلبية �أجندة �لمو�طن.

وعالوة على ذلك، فاإن �لمجتمعات �لمحلية و�لمنظمات �لدولية بحاجة �إلى �لعمل مًعا على و�شع ��شتر�تيجيات لجعل مجتمعات 

منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا مجتمعات دولية. ولتحقيق ذلك، البد من وجود برنامج لمنطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا 

يقوم على �لتكامل �الجتماعي-�القت�شادي و�لت�شامن �الجتماعي. و�أحد �الأمثلة على ذلك هو �شندوق �لت�شامن �الأوروبي، �لذي 

ي�شمن �شمول �لجميع. هذ� �لمثال قد يهم منتدى منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا. وعادت �شيمونا مارين�شكو لتوؤكد �أن تعزيز 

�ل�شندوق يتطلب من منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا و�شع ميثاق �جتماعي للمنطقة يعك�ص �لمبادئ �الأ�شا�شية لدولها.

و�أ�شاف بختيار اأمين، موؤ�ش�ض التحالف الدولي من اأجل العدالة والوزير ال�شابق لحقوق الإن�شان في العراق، �إلى ماذكرته �ل�شيدة 

ماريني�شكو ب�شاأن ��شتبعاد و�إهمال �ل�شباب في �لمنطقة، �أن هذ� �ال�شتبعاد يوؤدي �إلى �الإجر�م، ويحول �ل�شباب �إلى �أهد�ف ي�شهل 

تجنيدها من قبل �لمتطرفين. وعالوة على ذلك، �شدد على �أن �لعديد من �لمو�شوعات �لتي ناق�شها �لمنتدى هي مو�شوعات التتم 

مناق�شتها د�خل �لموؤ�ش�شات في منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا. ما لم يكن لدينا موؤ�ش�شات �إقليمية فاعلة تقوم على �أ�شا�ص 

�لمو�طنة، �شيكون �لتقدم �لذي نحرزه في �أي من �لمو�ثيق تقدًما محدوًد� للغاية.
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نحو تحقيق التضامن االجتماعي
كان الغر�ض من حلقة الحوار هذه هو تقييم اأثر ودور الت�شامن الجتماعي في المجتمع الذي يمر بالتغيير النتقالي. فالت�شامن 

الجتماعي اأثناء المرحلة النتقالية هو حجر الزاوية لنجاحها، وهو �شروري في مجال التعاون الإقليمي والتنمية. وقد قيمت حلقة 

النتقالي فيها. وقد  التغيير  �شيناريوهات  المنطقة وعلى  والهوية على طموحات  والدين  والمجتمع  الثقافة  تاأثير  الحوار كيفية 

�شارك في حلقة الحوار الدكتورة مها يحيى، وال�شيد عمر كري�شتيد�ض، والدكتور اأزيوماردي اأزرا، والدكتورمختار ها�شمي، وال�شيد 

نعيم خميي�ض. واأدار حلقة الحوار �شعادة ال�شفير طلعت حلمان.

والحظ طلعت حلمان، وزير الثقافة التركي الأ�شبق، �أنه بالرغم من �إحياء �لعالم �الإ�شالمي كل عام لذكرى نزول �لقر�آن �لكريم 

�لذي يدعو �إلى �لزكاة، �أحد �الأركان �لخم�شة لالإ�شالم، �إال �أن �لعديد من �لحكومات ي�شتمر في تجاهل هذ� �لركن، �أو �عتباره غير 

�شروري. وهذ� يعد تجاوز خطير، فالحاجة عظيمة لتوزيع �لزكاة �لكريمة، »�إذ� كان �هلل عزوجل قد �أعطانا هذه �لمو�رد �لوفيرة، 

فهذه �إ�شارة و��شحة ل�شرورة تقا�شمها ال لتمتع نخبة �شغيرة بها«.

فالزكاة توؤ�ش�ص �لفكرة �لنبيلة للتقا�شم و�لم�شاركة، �لتي ال يتم تطبيقها د�ئًما. »فالخبز �لذي تخزنه هو من حق �لجياع، و�لقما�ص 

�لذي تخزنه في خز�نتك هو من حق من اليجد لبا�ًشا يغطيه، و�لذهب �لمخباأ في �أر�شك هو من حق �لفقر�ء«. ويذكر �لقر�آن 

�لكريم �لحاجة الإعطاء �لفقر�ء خم�ص مر�ت، وقد ��شت�شهد طلعت حلمان بالر�شول عليه �ل�شالة و�ل�شالم وقال: »�أولئك �لذين 

يوؤمنون بوحد�نية �لخير يجب �أن يعرفو� جيًد� �أن �هلل عزوجل قد فر�ص عليهم دفع �لزكاة من �أ�شول �أمو�لهم«. ول�شوء �لحظ، فاإن 

�لكثيرين في هذه �لمنطقة ال يطبقون كالم �لنبي محمد عليه �ل�شالة و�ل�شالم، مما يجعلنا نف�شل في م�شعانا لتحقيق و�جباتنا 

�الأخالقية و�لدينية. و�شّرح طلعت حلمان �أن �لزكاة هي فر�ص على كل موؤمن، يجب تطبيقها لم�شاعدة �لمحتاجين في �لمنطقة.

وبالن�شبة لهذه �لمنطقة فاإنني �أقترح �أن تكون �لزكاة �شريبة ر�شمية و�إلز�مية، بحيث يتم ��شتيفاوؤها من جميع �لم�شلمين. و�إن 

�أن ت�شهم في تحقيق �لت�شامن �الجتماعي في �لعالم �لنامي. وتن�ص �ل�شريعة �الإ�شالمية على  تحقق ذلك، فاإن �لزكاة يمكنها 

�شرورة �إعطاء �لزكاة بن�شبة 2.5% من جميع �الأ�شول للمحتاجين، وينبغي �عتبار هذه �لن�شبة �شريبة دينية و�أن يتم تنفيذها 

على هذ� �لنحو. و�أعرب طلعت حلمان عن رغبته في �إعادة تف�شيرنا لهذه �لعقيدة �لدينية باأنها »و�شيلة ينبغي لها �أن ت�شتخدم 

ل�شن حرب �شد �لفقر. فلن يكون هناك ت�شامن �جتماعي حتى تتحقق �لعد�لة �الجتماعية �لتي تعتمد على �لتوزيع �لعادل للدخل 

�لقومي«. 

�أما مها يحيى، الم�شت�شار الإقليمي لل�شيا�شات الجتماعية في لجنة الأمم المتحدة القت�شادية والجتماعية لغرب اآ�شيا )اإ�شكوا( 

وت�شاءلت: كيف  �أمًر� ال مفر منه«.  �أن ت�شبح  قبل  تبدو م�شتحيلة  �لثور�ت  »�إن جميع  تروت�شكي  ليون  نقلت قول  لبنان، فقد  في 

�أ�شبحت هذه �الأزمة �أمًر� حتمًيا؟ وذلك بالرغم من وجود �لكثير من �لعالمات، مثل �نعد�م �لم�شاءلة و�رتفاع معدالت �لبطالة، 

كما �أن �لم�شاكل �الأكبر حجًما كانت و��شحة. وقد �أثبت �لتاريخ �أنه حتى �إذ� تمكنت �لدول من �لت�شبث بال�شلطة بالقوة �لغا�شمة 

في �لمدى �لق�شير، فاإنها ال ت�شتطيع فعل ذلك على �لمدى �لطويل. تطالب �ل�شعوب بالم�شاءلة وباأن تتم معاملتهم كمو�طنين ال 

كاأتباع. وقد �حتلت م�شاألة �لمو�طنة و�لهوية �ل�شد�رة و�أظهرت �ل�شعوب رغبتها في �لتماهي مع دولها �لقومية كمو�طنين. وقد 

�شكلت �لطبقات �لمتو�شطة و�لمنظمات �لكتلة �لحرجة في هذه �لمعادلة، وقدمت �ل�شرعية للحركات �ل�شبابية �لتي تعتمد على 

مبد�أ حرب �لع�شابات.

ومن غير �لو��شح حالًيا ماهية �لم�شاريع �ل�شيا�شية �لتي �شتن�شاأ، وما�لذي �شينتج عنها. فقد نتج عن �نهيار �التحاد �ل�شوفيتي 

�لعربي  �لربيع  نتائج  �أن  �لقول  �لجماعية، وبالتالي، يمكننا  �الإبادة  �إلى جر�ئم  �لديمقر�طيات  ن�شوء  تتر�وح من  نتائج متباينة، 

ا. �شتكون متباينة �أي�شً
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ومن �لو��شح، مع ذلك، �أنه يجري ر�هًنا �شوغ عقد مدني جديد يحدد عالقة �لمو�طنين بدولهم، ما يمكننا من ��شتنتاج �لنقاط 

�لتالية: �أواًل، عودة �ل�شيا�شة مرة �أخرى �إلى �لثقافة �لعامة لل�شعب؛ لقد كان هناك تركيز على �لتنمية لفترة طويلة جًد�، �أما �الآن 

فقد بد�أ �لنا�ص يدركون �لم�شاكل �لتي تت�شبب فيها �شيا�شات �لتنمية. ثانًيا، ال يز�ل �ل�شر�ع �الأيديولوجي ي�شكل تهديًد� لال�شتقر�ر 

ويتوجب معالجة ذلك باإح�شا�ص �لت�شارك في �لقيم �الأيديولوجية و�لتفاهم. ثالًثا، يجب على �لمنطقة �أن ت�شتثمر في �لقطاعات 

�الجتماعية و�لبيئية �لتي تعتبر حيوية بالن�شبة ال�شتقر�ر �لمنطقة طويل �الأمد. و�أ�شافت مها يحيى �أنه يتوجب �أن يتم كل ما�شبق 

على �أ�شا�ص من �لم�شاءلة �لعامة و�ل�شفافية. وبالتالي ال يقت�شر هذ� �لعقد �لمدني على �أنو�ع �لحكومات فقط، ولكنه يعنى بو�شع 

�ل�شكان و�لمو�رد في �لمنطقة بو�شفهم محور �أ�شا�شي للتنمية �القت�شادية، كما �أنه يوفر فر�شة لبناء و�قع جديد، ال �شيما للفئات 

�لمهم�شة �شابًقا، مما يقود لتعزيز �لت�شامن �الجتماعي.

عالوة على ذلك، عانت �لمنطقة لفترة طويلة من هيمنة �القت�شاد�ت غير �لفاعلة �لتي عجزت عن توفير �ال�شتثمار�ت �لكافية �أو 

��شتهد�ف بر�مج �لرفاه �الجتماعي. وهكذ�، تم تقوي�ص �ل�شعور بالمو�طنة و�لم�شاو�ة، و�شعور �لمو�طن باالأمن �لمالي. وبالتالي 

يمكننا دعم �لدول في تحديد �شيا�شات �لدعم �لمنا�شبة الأهد�ف �لعقد �لمدني. على �شبيل �لمثال، يوفر �ال�شتثمار في �لبنية 

�لتحتية و�لتعليم م�شاريع هامة وطويلة �الأمد، يمكنها �أن ت�شاعد على معالجة �الأ�شباب �لجذرية لالأزمة في �لمنطقة. �إلى ذلك، 

�لت�شامن  تعزيز  في  �لم�شاعدة  �أردنا  ما  �إذ�  وذلك  �شدقة،  مجرد  ولي�ص  للمو�طن  حًقا  �الجتماعية  �لحماية  ت�شبح  �أن  ينبغي 

�الجتماعي وملء �لثغر�ت بين �لطبقات و�الأجيال.

يجب علينا �أن ندعم عملية �إعادة تاأهيل �لف�شاء �لعام باعتباره �شاحة للحو�ر و�لمناق�شة. فلوقت طويل كان من �لم�شتحيل �أن 

يكون ميد�ن �لتحرير في �لقاهرة مكاًنا لطرح وجهات �لنظر �ل�شعبية، ولكن قدرة �ل�شعب على طرح مطالبه في �لف�شاء�ت �لعامة 

�أثبتت �أن حرية �لتعبير تحظى باأهمية ق�شوى، كما �شهدنا في �ال�شطر�بات �الأخيرة. وفي هذ� �ل�شياق، نالحظ تز�يد �أهمية دور 

�شبكات �لتو��شل �الجتماعي في تفكيك عرى �حتكار �لدولة لتدفق �لمعلومات، وتبًعا لذلك يجري ر�هًنا حو�ر �شحي حول مو�شوع 

�لهوية و�لمو�طنة، وهو حو�ر ينبغي ت�شجيعه، ودعمه، وماأ�ش�شته.

و�أخيًر�، نحن بحاجة �إلى �أن نكون مرنين ب�شاأن ما نفعله و�أين نفعله، فال يوجد �شيء و�حد ينا�شب �لجميع، والبد من �أخذ �الإرث 

�ل�شيا�شي لكل دولة بعين �العتبار. وقبل �أن ي�شتقر �لو�شع، من �لو��شح �أن �لبع�ص �شيحتاج لجهود مركزة في تطوير �لمجتمع 

�لمدني، في حين يحتاج �لبع�ص �الآخر �إلى �لم�شاعدة في �إعادة �لبناء و�لم�شالحة. 

و�شرح عمر كري�شتيد�ض، موؤ�ش�ض عرب نت في لبنان، باأن و�شائل �الإعالم �الجتماعية في �لمنطقة في طور �لتغير. وقد ��شتخدم 

تويتر لن�شر �لمعلومات للنا�ص �لذين ال يمكنهم �لو�شول �إليها خالف ذلك، كما �أنه وفر م�شدًر� لالأخبار عندما منعت �لم�شادر 

�الأخرى، بل �إنه �إ�شافة لذلك �شمح لكل فرد باأن يكون مر��شاًل �شحفًيا يغطي �لتطور�ت من موقع �لحدث. وهكذ� �أ�شبحت و�شائل 

�الإعالم �الجتماعية قوة ال ي�شتهان بها في ت�شكيل �لهوية، في �لوقت �لذي توفر فيه �شناعة مزدهرة لخلق فر�ص �لعمل.

على حد تعبير كارل دويت�ص »بقدر ما ت�شهل �لثقافة �لم�شتركة �لتو��شل �لمجتمعي، فهي �أي�شا ت�شكل مجتمًعا و�حًد�«. ونجد �أن 

�لمقابلة �لعاطفية لم�شوؤول جوجل، و�ئل غنيم، �لتي تم بثها عبر �شبكة يوتيوب ومن خالل في�ص بوك وتويتر، قد �شمحت له بطرح 

وجهة نظره �لتي تقا�شمها مع �الآخرين، ومكنتنا من �لتماهي معها. وهناك �شور �أخرى �أ�شبح لها مدلول رمزي في �لذ�كرة �لعامة 

مثل # 25 يناير و�شعار قناة �لجزيرة، ب�شكل ربط �لنا�ص مًعا عبر �لحدود. وهكذ� �زدهرت و�شائل �الإعالم �لرقمية بعد �لثورة 

�لم�شرية. ومع وجود ن�شبة 23% من �ل�شباب �لعاطلين عن �لعمل، وحو�لي 69% غير ر��شين عن �لجهود �لمبذولة لخلق وظائف 

جديدة، فمن �لو��شح �أن هناك م�شتوى عاٍل من عدم �لر�شى عن �لحكومة و�لقيادة �لوطنية. وال�شك في �أن عدم �لح�شول على 

ا �أن �لجميع تقريًبا يريد وظائف في �لقطاع �لعام، ولكن هذه �لوظائف لي�شت م�شتد�مة الأنها  فر�ص في �لقطاع �لخا�ص يعني �أي�شً

ت�شتنفذ �القت�شاد �لريعي.

 

ويكمن �لحل، وفًقا لعمر كري�شتيد�ص، في ريادة �الأعمال �لفردية على �شبكة �الإنترنت، وهو �أمر لدى �ل�شباب فيه ميزة تناف�شية، 

فهناك �ل�شوق �لدولية وحو�جز قليلة �أمام دخوله )من حيث �ال�شتثمار(. وقد بنت �إ�شر�ئيل �شناعة �شبكة عنكبوتية وهو�تف نقالة 
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ناجحة جًد� و�أ�ش�شت مكتًبا يعرف باإ�شم »�لعالم �لرئي�ص« باالإ�شافة �إلى تاأ�شي�شها م�شروعين تجاريين ناجحين. ويعد »يوزما«، وهو 

مخطط ر�أ�شمال م�شترك و»�إنكيوبي�شن« مثالين يتم وفًقا لهما تمويل �لعلماء لتطوير تكنولوجيا جديدة وطرحها تجارًيا ما يف�شي 

�إلى نمو هائل في عو�ئد تكنولوجيا �لمعلومات. ولذلك ترى عمر كري�شتيد�ص يطرح في �أن �الإنترنت و�الإعالم �الجتماعي ي�شكالن 

فر�شة للنقا�ص ومنبًر� لتكوين �لهوية ويوفر�ن في ذ�ت �لوقت فر�شة �أمام �ل�شناعات �الإبد�عية و�لبر�مجية في �لمنطقة. 

�أما اأزيوماردي اأزرا، اأ�شتاذ التاريخ ومدير كلية الدرا�شات العليا في جامعة�شياريف هداية اهلل الإ�شالمية في اأندوني�شيا، فقد ذكر �أن 

�لمنطقة قد و�شلت �إلى نقطة �لالعودة، حيث يمكن �أن يف�شل �لنهج �ل�شيا�شي في توفير فترة �نتقالية ناجحة �إذ� لم يكن م�شحوًبا 

بالتحول �الجتماعي و�القت�شادي. ولهذ� �ل�شبب، فهو يرى �أن منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا تحتاج لفهم �لت�شامن �الجتماعي 

و�لثقافي. 

�إفريقيا، وهي  �آ�شيا و�شمال  �ل�شعوب في منطقة غرب  �أن هناك تفاوت �شيا�شي وثقافي و�قت�شادي بين  �أزر�  �أزيوماردي  و�أ�شار 

�لنقطة �لتي كررت مر�ًر� من قبل �لم�شاركين. وقد �أكد على وجوب �لق�شاء على مثل هذه �ال�شطر�بات �لهيكلية من �أجل تعزيز 

�لت�شامن �الجتماعي، لذ� البد من ت�شافر �لجهود الإحد�ث مزيد من �لتو�زن في �ل�شلطة �ل�شيا�شية و�لمو�رد. ولكن طالما �نعد�م 

�لعد�لة متف�شي، �شيكون من �ل�شعب �لحديث عن �لت�شامن �الجتماعي، و�شتظل هذه �ل�شعوب �ل�شاخطة عر�شة لال�شطر�بات. 

�إن ��شتمر�ر �لنماذج �القت�شادية �لليبر�لية هو ما يمكن �لقلة �لمحظوظة من �ال�شتمر�ر في �ال�شتئثار في �ل�شلطة وهو ما يبرز 

�لحاجة �إلى �لحر�ك �ل�شعبي. 

�إ�شالحات �شيا�شية ودينية في �لمنطقة، تعزز حلول �شلمية للنز�عات وتعزز �الإ�شالم �لو�شطي لتخفيف حدة  �إلى  هناك حاجة 

�لتوتر. وينبغي �إيجاد �أر�شية م�شتركة بين �لديانات بداًل من �لخالفات، وذلك للم�شاعدة على بناء �لثقة �لمتبادلة بين �لموؤ�ش�شات 

و�ل�شعوب. ويمكن ��شتخد�م �لت�شامن �الجتماعي و�لثقافي من �أجل تمكين �لمجتمع �لمدني، �لذي يلعب دور حا�شم كو�شيط بين 

فئات �ل�شعب على م�شتوى �لقاعدة �ل�شعبية. فال يمكننا �لحديث عن ديمقر�طية بدون مجتمع مدني حيوي يعزز �لثقافة �لمحلية. 

ويمكن للموؤ�ش�شات �لدينية �أن ت�شاعد في ن�شر �لمعرفة وتعزيز �لت�شامن بين جميع �ل�شعوب لتحقيق �لوئام و�ل�شالم �لد�ئمين. 

�لدينية. وقد  للموؤ�ش�شات  �لذ�تي  �الكتفاء  و�لثقافي، ف�شاًل عن  للتمكين �الجتماعي  �لدينية  �لخيرية  �الأعمال  ��شتخد�م  ويمكن 

ا له دور فاعل في بناء �لت�شامن �الجتماعي، فهو  �أي�شً �أن �لتعليم  ذكر �شاحب �ل�شمو �لملكي �الأمير �لح�شن ذلك م�شبًقا. كما 

و�شيلة لنقل �لثقافة ف�شاًل عن �لمهار�ت و�لمعرفة �ل�شرورية لل�شالح �لعام في �أي دولة قومية، وذلك �إذ� ما �أر�ت �إنتاج مو�طنين 

م�شوؤولين ونا�شطين. �أخيًر�، وكما قال عمر كري�شتيد�ص، ينبغي �أن يطبق �لتقدم �لعلمى و�لتكنولوجي لتحقيق �لحر�ك �الجتماعي، 

ولي�ص فقط الأغر��شه �لخا�شة.

مختار ها�شمي، الم�شت�شار العلمي في مكتب البحوث التطبيقية في وزارة الطاقة في اإيران وا�شت�شاري في الإدارة المتكاملة للموارد 

المائية، ناق�ص كيف يمكن لمنطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا �أن ت�شتخدم �لحاكمية �الإ�شالمية للتعامل مع �لق�شايا �الجتماعية 

�لقيم  على  �لقائم  �لجديد  �لتفكير  من  �أهد�فها  مع  يتما�شى  بما  �الجتماعي،  و�ال�شطر�ب  كالتفكك  �لمنطقة،  في  و�ل�شيا�شية 

�لم�شتركة.

وقد ��شتوردت منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا �لكثير من �الأيديولوجيات دون تحقيق نجاح ملحوظ، لذ� فقد �آن �الأو�ن للبحث 

د�خل �لمنطقة على �أفكار الإنتاج منظومة لحكومة على م�شتوى �لمنطقة باأكملها. ومع و�شع هذ� في �العتبار، يجب على منطقة 

�إفريقيا �لعمل على و�شع �شيا�شات غير طائفية حيث يمكن لبع�ص �لمبادر�ت، مثل ر�شالة عمان وموؤتمر�ت  �آ�شيا و�شمال  غرب 

حو�ر �الأديان، �أن توفر �أ�شا�ًشا للتعاون و�لحو�ر. وقد �تخذت بالفعل بع�ص �لخطو�ت �الإيجابية حتى �الآن الإظهار �لوجه �لحديث 

لالإ�شالم وهي ت�شمل تطوير �لخطاب �لذي ي�شع �الإ�شالم في �شياق �لحد�ثة. والبد لمعايير �شنع �ل�شيا�شة، �لتي تت�شمن تحقيق 

م�شلحة �لمجتمع وتعزيز �لم�شاو�ة و�لعد�لة، �أن تنطوي على مفهوم »�الأمة«. و�الأمة تعني �لتكامل بين �الأنظمة �لحكومية وو�جبات 

�لمو�طنين، ويمكنها �أن تمثل عن�شًر� هاًما في �ل�شياغة �لثقافية للجهاز �لحكومي في �شياق �لحد�ثة.
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وتلبية  �الإن�شانية  �لكر�مة  لتحقيق  �لالزمة  و�لمعايير  بها  �لوفاء  يتعين  �لتي  للحاجات  مبادئ  �لجماعي«  �لعمل  »معايير  وتوفر 

�الحتياجات غير �لمادية للنا�ص. وهذه �لمعايير متو�فقة تماًما مع مفاهيم �ال�شتد�مة في جميع �لقطاعات وتحتاج لتعزيز تعاون 

وطني قوي، وذلك با�شتخد�م مبادئ مثل �ال�شتخالف و�الإجماع. وينبغي �أن تهدف منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا �إلى دمج 

جميع عنا�شر �لمجتمع �لمدني و�شمان �لحاكمية �لر�شيدة من خالل �شيادة �لقانون وتحقيق �لعد�لة و�الإن�شاف. ويتطلب توحيد 

قطاعات  جميع  وم�شاركة  و�نخر�ط  �لموؤ�ش�شات،  بين  و�لتر�بط  و�لحو�ر،  �لقدر�ت،  بناء  يلي:  ما  تحقيق  �الأربعة  �لعنا�شر  هذه 

�لمجتمع.

وفيما يتعلق بروؤية منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا، قال مختار ها�شمي �أنه ال يكفي وجود وثائق بهذ� �لخ�شو�ص الأن �لمنطقة 

�لعنا�شر  �إطار قانوني، مثل �لميثاق �لذي و�شعه �لر�شول عليه �ل�شالة و�ل�شالم، و�لذي يحتوي على �لعديد من  تحتاج لوجود 

�لهامة وفًقا لل�شريعة �الإ�شالمية كما ذكر �أعاله. بهذه �لطريقة وفي �إطار هذه �الأمثلة، قد ت�شعى منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا 

لتبني �لممار�شات �لثقافية و�لتاريخية في �شياق �لحد�ثة، وتنفيذها خالل عملية �لتغيير �النتقالي. وهكذ�، �شوف يتمكن �لنا�ص 

من �لتماهي مع �أ�شولهم �لتاريخية في �لمنطقة، و�لبناء على مفهوم �لقيم �لدينية و�لثقافية في �لمنطقة.

محمد القماطي، بروفي�شور علوم الحا�شوب في جامعة يورك في المملكة المتحدة، ناق�ص كيف يمكن ت�شخير �لعلم و�لتكنولوجيا 

في �لم�شاعدة على تحقيق �لت�شامن �الجتماعي. و��شت�شهد با�شتطالع �أجر�ه معهد غالوب في منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا، 

حيث تم طرح �ل�شوؤ�ل �لتالي: »ماذ� تريدون من �لغرب؟« و�لغريب �أن �إجابة غالبية �ل�شباب كانت: »�الحتر�م«. �إن �نعد�م �الحتر�م 

ينعك�ص في �لكتب �لغربية �لتي تتجاهل تماًما �لمنجز�ت �لثقافية �لعربية، وهو �الأمر �لذي يقود للجهل بالم�شاهمات �الإ�شالمية 

و�لعربية في �لح�شارة �الإن�شانية. 

وهذ� هو �شبب تاأ�شي�ص محمد �لقماطي للموقع �الإلكتروني muslimheritage.com، وذلك للتاأكيد على م�شاهمات �لعلماء 

�لم�شلمين �لرجال منهم و�لن�شاء في �لعلم و�لح�شارة. ومن �لمعروف �أن جميع �لح�شار�ت قد بنيت على �أ�شا�ص بع�شها �لبع�ص، 

تفوق  لماذ�  هو:  هنا  نف�شه  يطرح  �لذي  و�ل�شوؤ�ل  و�لتكنولوجيا.  �لعلوم  في  �لتقدم  من  منها  كل  تحققه  ما  بح�شب  تتطور  و�أنها 

�لم�شلمون �أثناء �لع�شور �لمظلمة؟ ونجد �الإجابة في �لقر�آن �لكريم �لذي يوؤكد با�شتمر�ر على فعل �لخير و�إفادة �لب�شر كافة. 

لذ�، هناك فر�شة و��شحة لمعالجة »فجوة �لمائة عام« هذه في معرفة �لكثير من �لغربيين، و�إظهار قيمة وقدر م�شاهمات �لعلماء 

�لم�شلمين في �لمعرفة و�لح�شارة �الإن�شانية.

وقد تحدث نعيم خميي�ض، اأحد خبراء ال�شتثمار في الملكية الخا�شة في تون�ض، عن �لعمل �لذي يقوم به الإن�شاء �شندوق للت�شامن 

�الجتماعي. و�لغر�ص من هذ� �ل�شندوق هو �أن يعمل كمي�شر للت�شامن �الجتماعي عبر دعم �لم�شاريع و�لمبادر�ت �لتي تخدم �لهدف 

�الأ�شمى لتعزيز �لت�شامن �الجتماعي و�لتكافل د�خل وعبر غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا. و�شوف تدعى �لحكومات، و�لقطاع �لخا�ص، 

و�لمجتمع �لمدني في جميع �أنحاء �لمنطقة للم�شاهمة في تمويل و�إعطاء �لمجتمعات �لمحلية �شهًما في �لحقوق �القت�شادية من 

�أجل �إيجاد م�شدر د�ئم لتوليد �لدخل. وفي نهاية �لمطاف، فاإن �لهدف هو معالجة �لمظالم �الجتماعية و�القت�شادية و�لبيئية 

ا لمزيد من �الندماج. ويهدف �ل�شندوق �إلى تمكين �لمجتمعات  �لمتجذرة من خالل محاولة �لتغيير �لهيكلي �لذي يوفر فر�شً

�لمحلية من �لحفاظ على هويتها �لجماعية، و�أن ت�شبح �شريكة �شاملة في �لم�شاريع �لخا�شة وتتحول �إلى �شاحبة م�شلحة تتمتع 

بالم�شاو�ة في كل �لحقوق و�لم�شوؤوليات.



31

مالحظات ختامية
و�شمال  �آ�شيا  غرب  منطقة  باأن  م�شترك  �إح�شا�ص  من  �لمنتدى  وهذ�  �لمنطقة،  هذه  في  موؤخًر�  حدثت  �لتي  �النتفا�شات  تنبع 

�إفريقيا بحاجة ما�شة لتحديد م�شتقبلها. قد ن�شتخدم م�شطلحات مختلفة، مثل �لتغيير �النتقالي �أو�لتحول �أو �لثورة، ولكن تظل 

�آ�شيا و�شمال  �لقناعة �الأ�شا�شية هي نف�شها. ولربما ركز �لمنتدى هذ� �لعام على �لعو�مل �لم�شببة لالإنق�شام في منطقة غرب 

�إفريقيا على كافة �لم�شتويات �أكثر منه عن �لتغيير �النتقالي. ف�شاًل عن ذلك جمع �لمنتدى �لكثيرين، وهي م�شاألة طالما �آمنت 

باأهميتها الأن �لتغيير�ت �لكبيرة تبد�أ �شغيرة مع �الأفر�د.

�إن منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا عريقة ولكنها غ�شة في بع�ص �الأحيان. ومع ذلك فقد بين �شبابنا بذكاء ومهارة ما يتميزون 

به من �الن�شباط و�لتنظيم و�لحر�ك. نحن بحاجة للعقول �لنا�شجة من جهة، ولقلوب �ل�شباب من جهة �أخرى. وقد تميز هذ� 

�لمنتدى بمحاولته �ل�شادقة لالإ�شغاء ولي�ص مجرد »�ال�شتماع«، كما �ألمحت �شابًقا �ل�شيدة نادين طوقان. وكما الحظ �لبروفي�شور 

�شبحان، كان هناك قلق د�ئم من �أن ينظر �إلينا على �أننا »مثاليين ورومان�شيين دون �إمكانية �لتغيير«. و�لو�قع �أننا ربما لم نكن 

حالمين بما فيه �لكفاية، وهنا �أذكر عبارة �شالي مور » يوتوبيا �لتحرير«. ونحن ل�شنا يوتوبيين، ولكن �لكثير منا يوؤمن بقوة �لمثل 

�أ�شارت ر�ما  �لعليا، بداًل من �لت�شاوؤم �لمريح �لذي يحمل توقعات متدنية ب�شاأن �لم�شتقبل. وفي »مدينة �لعربي �لمثالية«، كما 

ماني، يعمل جميع �لمو�طنين من �أجل �لتو�شل �إلى روؤية م�شتركة. ولكننا نحتاج �أواًل لروؤية.

�أحد �المور �لتي �أبد�ها منتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا هذ� �لعام هو �لتفاوؤل �لم�شتند �إلى �لو�قع، و�لذي هو بالتاأكيد �أف�شل من 

�لحكمة �لز�ئفة و�الإرث �لفارغ ل�شيا�شية �الأخذ بو�قع �لحال. ولربما ��شتطعنا �أن نتبنى مثل ذلك �ل�شلوك في حياتنا �ل�شخ�شية 

ا. و�لمهنية �أي�شً

وتركد  �النتقالي  �لتغيير  عا�شفة  ت�شكن  �أن  »بعد  �ل�شقاف  نادية  ت�شائلت  كما  �شنكون،  �أين  �لت�شاوؤالت.  من  �لعديد  �أثيرت  وقد 

هّباتها؟« كيف يمكن للمرء فرز ما هو متر�كم على مدى عقود طويلة من �لزمن و�لحفاظ على ما هو جيد؟ هل يمكننا �لبدء في 

تحديد �إ�شار�ت �ل�شالم و�إ�شار�ت �لتحول؟ وهل يمكن للحلول �لخالقة �أن تنجح فيما ف�شلت �ل�شر�عات في تحقيقه د�ئًما؟ ف�شاًل 

عن �لتخطيط وو�شع �ال�شتر�تيجيات، هل يمكننا �أن نت�شور كيفية خلق »ثورة �لهوية«، وفًقا لخليل �لعناني؟ وكيف يمكننا تحديد 

م�شتقبل يتعاطف مع ما�شينا؟

لقد كانت منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا، ولعهود طويلة، موطًنا لالأيديولوجيات �لم�شتوردة و�لهجينة. و�ل�شوؤ�ل �لذي يطرح 

نف�شه هو: كيف يمكننا �أن نعرف �أنف�شنا ب�شكل �أف�شل؟ و�أنوه هنا بالكلمات �لتي ��شتخدمتها �لدكتورة ر�ما ماني، و�لتي الحظت 

�أن »�أ�ش�ص �لحكم �لر�شيد يمكنها �أن تنبع، بل ويجب �أن تنبع من تربة هذه �لثقافة. ومفاهيم �الرتباط و�لوئام و�لمو�ئمة و�لتكامل 

و�لتحول هي مفاهيم �شائدة في �لتقاليد �لثقافية لمنطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا، وذلك قبل ظهور �لمفهوم �لدولي لحقوق 

�الإن�شان«.

 نحن في حاجة لبدء �ال�شتثمار في �أنف�شنا بكل معنى �لكلمة. لماذ� ال يكون لدينا �شندوق ثروة �إقليمي بداًل من �شناديق �لثرو�ت 

�ل�شيادية �لمودعة في دول �لخارج؟ لماذ� ال ن�شتطيع �نت�شال �أنف�شنا و�لوقوف على �أقد�منا ونحن نعي�ص في منطقة غنية بالمال 

و�لمو�رد على حد �شو�ء؟ لماذ� ال يمكننا �أن نت�شارك في هذه �لمو�رد؟ كيف يمكننا تعزيز �ل�شالم �لدولي وبناء �الأمة لمجتمع يمر 

بالتغيير �النتقالي؟ و�أود �أن �أذكر �أننا يجب �أن نعمل على تحقيق �لتقدم ولي�ص �لرعوية، مع �لتركيز على �ل�شعفاء لي�ص �الأقوياء 

فح�شب، �ل�شرعية ولي�ص �ال�شتبعاد؛ �الإن�شاف ولي�ص عدم م�شاو�ة ؛ �الأحالم ولي�ص �لتبعية، �لفوق �لقطرية ولي�ص �ل�شيادية ؛ �إعادة 

�لت�شميم ولي�ص �النتقام، �الإنخر�ط ولي�ص �لهرب؛ �لكر�مة ولي�ص �النحطاط ؛ �لت�شامن ولي�ص �الإكر�ه، و�أخيًر� لتحقيق �لتغيير 

�النتقالي، �لتحول و�لتفوق.
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لقد بد�أ منتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا كمحاولة لتحفيز هذه �لمنطقة على �لتحدث �إلى بع�شها �لبع�ص. وجاء �لعون من �أماكن 

غير متوقعة. وتمكنا من خلق �شد�قات في جميع �أنحاء �لعالم، وهكذ� خلقنا مجتمع كامل. وي�شعدني �أن �أتقدم بخال�ص �ل�شكر 

لكل �شخ�ص �أ�شهم في �إنجاح هذ� �لمنتدى �شو�ء بما قدمه من م�شاهمات �أو الإيمانه به. وكما قال كارل يونغ » �الأفكار حقيقية 

جًد�«.
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المالحق
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نحن	المجتمعين	من	�سعوب	منطقة	غرب	اآ�سيا	و�سمال	اإفريقيا	نحر�ص	ونوؤكد	على	احترام	الكرامة	الإن�سانية	

وتفعيل	قيم	الت�سامن	الجتماعي	من	اأجل	ال�سالح	العام؛	وعليه	نوؤمن	ب�سرورة	ما	ياأتي:

تحقيق	تكافوؤ	الفر�ص	لم�ساعدة	ال�سعوب	في	تلبية	احتياجاتها	الأ�سا�سية،

يجب �لتاأكيد على �أهمية تحقيق �الحتياجات �الإن�شانية �الأ�شا�شية لل�شعوب جميعها للعي�ص باأمان من �لجوع و�لفقر و�لخوف و�لنز�ع، 

و�أن ُتتاح لها �لفر�ص بعد�لة لتحقيق تطلعاتها. �شينعم �لمجتمع بال�شالم و�الزدهار �إذ� تو�فرت فيه �لم�شاو�ة وتو�فر فيه �لعدل.

تعزيز	المواطنة	والحكم	الر�سيد،

ينبغي �لعمل من �أجل تفعيل �لمو�طنة وتعزيز �لم�شاركة على جميع �لم�شتويات، وتطوير حكم �لقانون و�آليات �ل�شفافية و�لرقابة 

و�لم�شاءلة و�لمحا�شبة ومكافحة �لف�شاد وكل متطلبات �لحكم �لر�شيد و�شّن �لت�شريعات �لالزمة لذلك، كما يجب �لعمل من �أجل 

�إر�شاء معايير �لحوكمة في �أعمال �لحكومات و�الأجهزة �الأمنية و�لبرلمانات و�لق�شاء وهيئات �لحكم �لمحلي و�لمجتمع �لمدني 

و�لقطاع �لخا�ص وكافة موؤ�ش�شات وهيئات مجتمعاتنا. 

توفير	الفر�ص	لتحقيق	الزدهار	والتنمية	الم�ستدامة،

ينبغي ��شتثمار مو�رد �لمنطقة �ل�شخمة في �لتنمية �لم�شتد�مة باعتماد �قت�شاد يعزز �الإنتاجية وتنوع �ل�شوق ويوفر فر�ص �لعمل. 

كما ينبغي لالأمم �أن تتعاون للم�شاعدة في ترويج �الإبد�عية و�لريادة بطريقة تمّكن �لمنطقة من ��شتثمار مو�ردها لتت�شدر مكانة 

قيادية في مجاالت �البتكار و�لتكنولوجيا. وفيما يتعلق باقت�شاديات �لدول �لتي دمرتها �لنز�عات و�لحروب يجب �أن ُيعاد بناوؤها 

�ش�ص متينة و�شديقة للبيئة.
ُ
على �أ

اللتزام	بطلب	المعرفة	والحكمة	اأ�سا�ًسا	لتعليم	الأجيال	القادمة	وال�ستثمار	في	الراأ�ص	المال	الإن�ساني،

ت�شّدر �إقليم غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا لفترة طويلة مقدمة �الإبد�ع و�الكت�شافات �لعلمية. و�ليوم، وبينما هناك ن�شبة عالية من 

�الأمية في مناطق معينة، فاإن هناك كفاء�ت تفتقر لفر�ص تطوير �أو توظيف مهار�تها، �الأمر �لذي يوؤدي �إلى هجرة �الأدمغة، حيث 

يغادر �لموهوبون و�لمتعلمون �لمنطقة لتوطين مهار�تهم في �أمكنة �أخرى؛ وعليه يجب ح�شد طاقاتنا و�إمكاناتنا لتوظيف مو�ردنا 

�الإن�شانية بهدف تقديم �أف�شل �لخدمات وتاأمين �لرفاه �القت�شادي و�الجتماعي.

رؤيـــة
إنسانية متنوعة، كرامة واحدة
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تح�سين	اإدارة	التنوع	والتعددية	وقبول	الآخر،

يزخر �إقليم غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا بغنى ثقافي عرقي وديني ومذهبي تاريخي، من �شاأنه �إثر�ء وتعزيز �لن�شيج �الجتماعي 

للمنطقة و�أن يكون م�شدًر� لالأمن و�ال�شتقر�ر و�الزدهار ال �شبًبا للنز�عات؛ وعليه يجب توظيف كافة �الإمكانات و�لطاقات الإد�رة 

حكيمة لجميع مكونات و�أطياف مجتمعات �لمنطقة على قاعدة �لم�شاو�ة �لكاملة في �لمو�طنة و�الحتفاء بالتنوع و�لتعدد و�حتر�م 

�لخ�شو�شيات و�شمان �لحق في �لتعبير بما يقي مجتمعاتنا من �ل�شر�عات و�لنز�عات و�لتدخل �الأجنبي. 

اإحالل	ال�سلم	وتعزيز	المناعة	الجتماعي،	

من �ل�شروري تبني ��شتر�تيجيات و�آليات �إقليمية قادرة على حل �لنز�عات و�إعادة بناء �لمجتمعات ب�شكل ال يقت�شر على �لبنية 

ا �إلى ��شتعادة �آمالها وفتح �الآفاق �أمامها في �شبيل �إحالل �ل�شلم �لمدني وتعزيز �لمناعة  �لتحتية �لمادية فح�شب، بل ي�شعى �أي�شً

�الجتماعية و�لحيلولة دون حدوث نز�عات م�شتقبلية.

توفير	الملجاأ	والعون	لالجئين	والنازحين	والعمل	على	اإيجاد	حلول	جذرية	ت�سمن	حقوقهم،

يتعين �لربط بين �إيجاد حلول جذرية ت�شمن حقوق �لالجئين و�لنازحين في منطقتنا، حيث يعانون من �شتى �أ�شكال �لتهمي�ص 

�لمعي�شية  �أحو�لهم  تح�شين  وبين  �لق�شري،  و�لتهجير  و�لتغريب  �لطبيعية  و�لكو�رث  و�لفقر  للنز�عات  كنتاج  و�لن�شيان  و�لعنف 

تاأهيل  �آلية الإعادة �الإعمار و�لتعافي و�إعادة  �للجوء و�لم�شاعدة على تطوير  �أعباء  �لملجاأ و�لعون لهم. كما يتعين تحمل  وتوفير 

ونزوح  لجوء  ن�شوء حاالت  دون  للحيلولة  وم�شتد�مة  ��شت�شر�فية  و�شع �شمانات  مع  �إلى جنب  و�لمهم�شين. هذ� جنًبا  �لالجئين 

جديدة، وكذلك �إيجاد حلول فوق قطرية للعو�مل �لم�شببة للهجرة �لق�شرية كالطاقة و�لمياه.

احترام	بيئاتنا	الإن�سانية	والطبيعية	باعتبارنا	م�ستخلفين	في	الأر�ص.

�إن �شمان �إعادة �الإن�شجام مع �لطبيعة و�لحياة في بيئة �آمنة ومتو�زنة وم�شتقرة لنا ولالأجيال �لقادمة ي�شتلزم مّنا ��شتلهام حكمة 

�أ�شالفنا وتجاربهم ومعارفهم في �لدعوة �إلى �نتهاج مبادئ و�أخالقيات و�شبل منا�شبة الإد�رة �لمو�رد في �إطار م�شترك لتاأمين 

�شبل �لعي�ص �لكريم؛ وعليه يجب �لعمل على �إد�رة �لحمى و�شونها بما يتما�شى مع �لقو�نين و�لمعاهد�ت �لدولية ذ�ت �ل�شلة. 

ولتحقيق	ذلك،

�سن�سعى	اإلى	تجاوز	التحديات	التي	تواجهنا	باعتمادنا	على	بع�سنا	البع�ص؛	من	خالل	التعاون	والتكامل	

والتو�سل	اإلى	حلول	اإقليمية	تتجاوز	الحدود	الإثنية	وال�سيا�سية	والجتماعية	والثقافية.

ولذا،	وانطالًقا	من	اإيماننا	باأن	معاناة	الآخرين	هي	معاناتنا،	نطرح	روؤية	للتعاون	ترتكز	على	الكرامة	

الإن�سانية	و�سوًل	اإلى	تاأمين	العي�ص	الكريم	لنا	ولالأجيال	القادمة	وم�ستقبل	اأكثر	�سلًما	وازدهاًرا.

وبمقت�سى	هذا،	يلتزم	المتوافقون	على	روؤية	منتدى	غرب	اآ�سيا	و�سمال	اإفريقيا	بدعم	ما	جاء	فيها	وتاأييدها	

واحترامها.
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ورقة مفاهيم: منطقة في طور التغيير
�شهدت �ل�شهور �لقليلة �لما�شية دخول منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا مرحلة تغيير جذري. وعلى �لرغم من تنبوؤ�ت �لبع�ص 

للمظاهر�ت و�الحتجاجات على �ختالفها وتعددها كانت حا�شرة منذ فترة  �لمحركة  �لقوى  �أّن  �إال  �لتغير ومد�ه،  بطبيعة هذ� 

طويلة. ويمكننا �لنظر �إلى ثورة �الأرز في لبنان و�لثورة �لخ�شر�ء في �إير�ن على �أنهما �إ�شارتان �شابقتان تنذر�ن بدعوة جديدة 

لتغيير �الأنظمة �لحاكمة تّوحدت على �إثرها �شعوب منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا �شعًيا منها لنيل �لحرية و�ل�شعور بكر�مة 

�الإن�شان. لكن حتى مع خروج �لمئات بل و�الآالف لل�شو�رع في تظاهر�ت �شد �ال�شطهاد �ل�شيا�شي و�القت�شادي في كل من تون�ص 

غير  وعو�قبه  �ل�شعوب  به  تطالب  �لذي  �لتغيير  م�شامين  تبقى  �لدول،  من  وغيرها  و�شوريا  و�الأردن  و�ليمن  و�لبحرين  وم�شر 

و��شحة �لمالمح. 

�إفريقيا بح�شور �شخ�شيات تمثل  �آ�شيا و�شمال  �ل�شنوي لمنتدى غرب  �لر�هنة، ينعقد �الجتماع  �الإقليمية  �الأحد�ث  وتجاوًبا مع 

مختلف قطاعات �لمنطقة من �أكاديميين ومفكرين وقادة �لمجتمع �لمدني وممثلين عن �لقطاعين �لعام و�لخا�ص لدر��شة طبيعة 

�لتغيير �النتقالي �لحالي �لذي تمر به �لمنطقة. وباعتباره �شيرورة �إقليمية يديرها �لم�شاركون في �لمنتدى باأنف�شهم ل�شالحهم، 

يلتزم منتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا بتوفير ملتقى �آمن وحيادي للحو�ر و�لتو��شل وتنمية فكر �قليمي جديد مبني على �لقيم 

�لم�شتركة. لطالما كان �إيمان �أع�شاء �لمنتدى عميًقا باأّن �لتعاون و�لم�شاركة في �لف�شاء �لثالث، طبًقا ل�شمو �الأمير �لح�شن بن 

م�شتد�م،  لم�شتقبل  م�شوؤولة  �إد�رة  تطوير  من   - و�لخا�ص  �لعام،  �لمدني،  �لمجتمع-  قطاعات  كافة  تمكين  �شاأنهما  من  طالل، 

و�شمال  �آ�شيا  منتدى غرب  ي�شعى مجتمع  �لتي  �لر�شالة  في  �ل�شنوي  �الجتماع  في  �لم�شاركون  �شيتباحث  كما  ومتكافئ.  مزدهر 

�إفريقيا �إلى �إي�شالها للمنطقة باأكملها وللمجتمع �لدولي حول كيفية تو�فق �لم�شالح �القت�شادية للدول �لُقطرية مع �لتطلعات 

�ل�شمولية للمنطقة �لتي ت�شمن �لكر�مة �الإن�شانية وتعزز �لت�شامن �الجتماعي. 

و�شع الأحداث الراهنة في ال�شياق ال�شحيح 

لعل �أهم �لعالمات �لفارقة في �لتاريخ �ل�شيا�شي �لحديث لمنطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا هو تجربتها �لمتقطعة لالأيديولوجيات 

�لم�شتوردة من �لخارج بدًء� من �لقومية ومروًر� باال�شتر�كية، ومن حركة �لمحافظين �لجدد �إلى �ل�شيوعيين. وقد �أف�شى ذلك 

�لمبذولة  �لمتكررة  �لجهود  �لرغم من  �شيا�شي م�شطرب على  �قت�شاد  وتولد  �أيدويولوجية متو��شلة  �إلى تفجر �شد�مات  غالًبا 

لتاأطير هذه �الأيديولجيات �شمن �الأنظمة �لتاريخية و�لثقافية و�لدينية �لقائمة و�لموروثة. �إّن ف�شلنا في تطوير �أنظمة �شيا�شية 

خا�شة بنا ي�شتند على �تباع مبادئ معروفة كال�شفافية و�لم�شاءلة وتمكين �لمو�طنين قد جلب لنا تفاوًتا و��شًحا وجلًيا للعيان على 

كافة �الأ�شعدة – �ل�شيا�شية و�القت�شادية و�الجتماعية- بين �لدول �لُقطرية في �لمنطقة ود�خلها، وتحت�شن منطقة غرب �آ�شيا 

و�شمال �إفريقيا بع�ص �أعلى معدالت �لدخل �لقومي على م�شتوى �لعالم وبع�ص �أدناها كذلك. وتعد هذه �لمنطقة موطًنا لحو�لي 27 

مليون �إن�شان من �لمجتثين و�لم�شردين، ووفًقا لبع�ص �الإح�شائيات، كّلف �لنز�ع �لناتج عن �شياع �لفر�ص منذ موؤتمري مدريد 

�أمريكي. وب�شكل عام، تركت �الأنظمة �لموجودة منذ زمن، �لتي تقدم �الإعانات  و�أو�شلو هذه �لمنطقة حو�لي 12 تريليون دوالر 

وتحّرف �لقيمة �لحقيقية للب�شائع ومو�رد �لطاقة في �ل�شوق، �قت�شاد �لمنطقة م�شّوًها وه�ًشا للغاية �أمام �الرتفاع �لعالمي الأ�شعار 

�لغذ�ء و�لوقود. ومع �أّن �لبع�ص يرى �أّن �ال�شتمر�رية في تقديم �الإعانات �أمر �شروري �قت�شادًيا، �إال �أن تخفي�شها يمكن �أن يوؤدي 

في نهاية �لمطاف �إلى تح�شين �لظروف �لمعي�شية و�لتخفيف من �شحنة �لغ�شب وعدم �لر�شا �ل�شائدة بين �شعوب �لمنطقة. 

لقد بد�أت �شعوب منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا �لمحرومة من حقوقها و�متياز�تها و�لممنوعة من توظيف قدر�تها وطاقتها 

بالتحرك نحو م�شاءلة �لحكومات في دول لم يعد باإمكانها �إخفاء �لقمع �ل�شيا�شي تحت قناع �لمعونات �لحكومية. �إّن �العتماد على 

�ال�شتغالل �لجماعي للمو�رد �لطبيعية بوجود قاعدة �شناعية �شعيفة لتوفير �لوظائف �لمطلوبة عالوة على �الفتقار �إلى �لتنوع 

في �ل�شوق يعني �أّن �قت�شاد �لمنطقة يعاني من ظاهرتي �لريعية و�لمح�شوبية �للتين �أجبرتا �ل�شباب على �لبحث عن فر�ص عمل 

خارج �أوطانهم مما ت�شبب باإحد�ث �أ�شر�ر بيئية بالغة وت�شدعات �جتماعية. 
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ترتبط �ل�شغوط �القت�شادية �لتي تو�جهها �ل�شعوب في هذه �لمنطقة �رتباًطا محتًما بالتغير�ت �لديموغر�فية؛ ففي �لوقت �لذي 

ي�شكل فيه �ل�شباب تحت �شن 25 ما ن�شبته 60% من تعد�د �شكان منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا، ت�شل ن�شبة �لعاطلين منهم 

مرحلة  �إلى  �ل�شباب  هوؤالء  و�شل  ربما  �ل�شباب.  فئة  من   %27 ن�شبته  ما  �قت�شادًيا  �لفاعلين  غير  ي�شكل  فيما   ،%23 �لعمل  عن 

ك�شر حاجز �شمتهم �لطويل للمطالبة بالتمكين ومنحهم �لفر�ص �لعادلة و�العتر�ف بكر�متهم �الن�شانية في وجه �ال�شطهاد�ت 

�ل�شيا�شية و�القت�شادية و�الجتماعية. يمكننا -بل يتحتم علينا- �شحذ همم هوؤالء �ل�شباب و�إطالق طاقاتهم ليبدعو� ويبتكرو� 

ويحفزو� نمًو� �قت�شادًيا قوًيا. 

تحت وطاأة �ل�شغوط �ل�شكانية و�القت�شادية �لمتنامية وعدم مقدرة �لحكومات على تلبية �لمطالب �لمتز�يدة ل�شعوبها بالح�شول 

على �لتعليم و�لخدمات �الجتماعية و�لوظائف و�لم�شاركة �ل�شيا�شية، ح�شدت �شعوب �لمنطقة نف�شها مطالبًة بالتغيير. �إّن �لحركة 

�أنظمة جديدة للحاكمية و�القت�شاد و�لتر�بط �القليمي م�شحوبًة  �أر�ص �لو�قع في تون�ص تقدم فر�شة الإن�شاء  �لتي تبلورت على 

با�شتحد�ث �أنظمة �شيا�شية جديدة تمّكن �لمو�طنين بكافة فئاتهم �لعمرية لي�شبحو� �أ�شحاب �لقر�ر في بناء م�شتقبلهم. 

مما ال �شك فيه �أّن �لقدر�ت �لتكنولوجية للمو�طنين �شاهمت في تعزيز موجة �لتغيير و�لتحول ب�شكل �أ�شبح من �ل�شعب معه �أن 

�أدو�ت  �أ�شبحت  �لتكنولوجية،  �لخدمات  �أثمان  �نخفا�ص  ومع  للمعلومات.  مو�طنيها  و�شول  على  �ال�شتبد�ية  �لحكومات  ت�شطير 

بحقهم في حرية  �لتوعية  دور  لعب  قدرتهم على  مت�شاويين في  �الآن  و�لمنظمات  �لمو�طنون  و�أ�شحى  للجميع،  متاحة  �لتو��شل 

�لتعبير وتنظيمه وممار�شته. �إّن �نت�شار �لمعلومات يعني توزيع �لقوة على نطاق �أو�شع و�إنهاء �حتكار �لبيروقر�طية على يد �ل�شبكات 

�ل�شعبية. 

منتدى غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا 2011

بناًء على �أهد�ف �لمنتدى نحو تطوير �لت�شامن �الجتماعي، وتح�شين قدرة �لمنطقة على �لتعافي و�لبناء في �أعقاب �لنز�عات، 

�ل�شيا�شية  �الأيديولجيات  من  تاريخ  ظل  في  �لتهدئة  في  و�لرغبة  �الأخ�شر،  و�القت�شاد  �لبيئة  في  �لم�شتد�مة  �لحلول  ومنا�شرة 

و�القت�شادية �لم�شتوردة من �لخارج، �شوف يتحّرى �لمنتدى �لعو�قب �لمحتملة �لتي �شتجّرها عا�شفة �لتغيير للمنطقة بعد �أن 

ت�شكن وتركد هباتها. 

فعلى �شبيل �لمثال، ما هي �لخ�شائ�ص �لتي �شت�شكل �أنظمة �شيا�شية و�قت�شادية م�شتد�مة ترعى ��شتقر�ًر� طويل �الأمد وت�شمن 

تحقيق �لكر�مة �الإن�شانية عبر دول �لمنطقة؟ ما هي �لعبر �لم�شتفادة و�لدرو�ص �لم�شتخل�شة من تجربة مناطق �أخرى �شهدت 

موجات تغيير وتحول م�شابهة؟ وعند نقا�ص مو�شوع �لتحول، يطفو على �ل�شطح �شوؤ�ل في غاية �الأهمية وهو �لتحول نحو ماذ�؟ ما 

�لذي يمكن �عتباره ناتًجا �يجابًيا للمنطقة؟ 

 

�شيبحث منتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا توَجهات �لتغير �لو�قع في هذه �لمنطقة مع �لتركيز على �إر�شاء هذ� �لتغيير على دعائم 

�الإرث �لح�شاري لمنطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا و�شياق �لو�قع �ليومي فيها. 
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جدول أعمال منتدى غرب آسيا 
وشمال إفريقيا 2011 

8	اأيار	2011

المو�شوع والمتحدثونالوقت

�لت�شجيل 18:00- 19:00

�ال�شتقبال و�لتعارف19:00- 20:00

اليوم الأول، 9 اأيار 2011

من�شق منتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا: �شلطان بركات

المو�شوع والمتحدثونالوقت

ت�شجيل للم�شاركين المحليين 8:30- 9:30 

الكلمة الترحيبية9:30- 9:40

عمر �لرفاعي، �لمدير �لتنفيذي لمنتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا 

الكلمتان الفتتاحيتان9:40- 10:15 

�لح�شن بن طالل، رئي�ص منتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا

يوهي �شا�شاكاو�، رئي�ص موؤ�ش�شة نيبون �ليابانية

12:00 -10:15
طبيعة التغيير في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا وتوجهاته

ما �لمق�شود بالتغيير؟ �أهو عملية طويلة �الأجل �أم �أنه �شل�شلة من �الأحد�ث؟ هل ينبغي على �لمنطقة �أن 

تبني على �لترتيبات �لموؤ�ش�شية �لحالية؟ �أم �أنها بب�شاطة ت�شهد مجرد تغييٍر في �لوجوه فح�شب؟ كيف 

يمكن لموؤتمر �إقليمي حول �الأمن و�لتعاون �أن ي�شهم في ت�شكيل تغيير ناجح ويدعمه؟ ما هو �لدور �لذي 

يلعبه �الإعالم �الجتماعي و�ل�شباب في تعزيز �لت�شامن �الجتماعي و�ل�شالم في �لمنطقة؟ 

 المتحدثون الرئي�شيون

 �لح�شن بن طالل، رئي�ص منتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا	

  رحمن �شبحان، رئي�ص مركز حو�ر �ل�شيا�شات، بنغالد�ص	

جل�شة مناق�شات مو�شعة

يدير �لحو�ر عبد �لعزيز �لنعيمي، رئي�ص مجل�ص �إد�رة مركز �الإح�شان �لخيري، �الإمار�ت �لعربية 

�لمتحدة 

 �أوكتافيا ن�شر، موؤ�ش�ص بردجز لال�شت�شار�ت �الإعالمية وكبيرة محرري �شوؤون �ل�شرق 	

�الأو�شط في �شبكة �ل�شي �إن �إن �شابًقا

 �شباب 	 �ئتالف  وع�شو  �الجتماعي  �لديمقر�طي  �لم�شري  �لحزب  ع�شو  مور،  �شالي 

�لثورة �لم�شرية

 جمعة �لقماطي، من�شق �لمجل�ص �لوطني �النتقالي وحركة �لثو�ر �لليبين في �لمملكة 	

�لمتحدة

  نادية �ل�شقاف، رئي�ص تحرير �شحيفة يمن تايمز	

 نادين طوقان، منتجة وعاملة في مجال �البد�ع، �الأردن 	

 �لح�شن بن طالل، رئي�ص منتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا	

 رحمن �شبحان، رئي�ص مركزحو�ر �ل�شيا�شات، بنغالد�ص 	

ا�شتراحة غداء 12:00- 13:30 



39

المو�شوع والمتحدثونالوقت

15:30 -13:30
بناء الهوية ال�شيا�شية لمنطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا 

هل �لتحديث و�لتغريب وجهان لعملة و�حدة؟ هل يمكن �أن تحقق منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا 

�لتحديث م�شتندًة على تقاليدها وح�شارتها؟ من �لذي يخاف �لدين ويخ�شاه؟ هل حدوث �أزمة ما بعد 

�النتفا�شات �ل�شعبية �أمر محتم، وكيف يمكن ل�شعوب منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا �لتاأقلم مع 

�ل�شعاب �لناجمة؟ كيف يمكن تاأمين �ل�شرعية؟ ما �لدور �لذي تلعبه �ل�شرعية و�لم�شد�قية في بناء 

هوية �شيا�شية في مرحلة �لتغيير؟ هل ت�شود �لديمقر�طية �لليبر�لية على �أنماط �أخرى من �لحاكمية 

�أم �أنها �لنمط �لمرغوب و�لمطلوب في منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا؟ 

يدير �لحو�ر �شلطان بركات، مدير وحدة �إعادة �الإعمار و�لتنمية ما بعد �لحرب في جامعة يورك

 �لمملكة 	 دورهام،  جامعة  في  �لدولية  و�ل�شوؤون  �لحكومة  كلية  في  �أ�شتاذ  �لعناني،  خليل 

�لمتحدة وزميل �أول في موؤ�ش�شة �الأهر�م، م�شر

 ر�ما ماني، م�شت�شار في مجل�ص م�شتقبل �لعالم وكبيرة باحثي مركز �لدر��شات �لدولية في 	

جامعة �أوك�شفورد، �لمملكة �لمتحدة/ �لهند 

 منجي �لخما�شي، �الأمين �لعام للحزب �الأخ�شر، تون�ص	

 تجمع 	 ومن�شق  �ل�شرقية  �لقد�ص  �لمجتمع،  وتنمية  �لديمقر�طية  مركز  مدير  �شالم،  وليد 

مو�طني �ل�شرق �الأو�شط

 خالد عزيز، رئي�ص معهد �لبحوث و�لتدريب في �ل�شيا�شات، باك�شتان	

ا�شتراحة قهوة15:30- 16:00

18:00 -16:00

درو�ض في التغيير

كيف ��شتطاعت �أمم �أخرى �أن تحقق �لتحديث بناًء� على قيمها �لثقافية و�لح�شارية؟ ما �لذي ت�شتطيع 

�أن  �إفريقيا تعلمه من هذه �الأمم ومن تجاربها؟ ما هو �لدور �لذي يمكن  �آ�شيا و�شمال  منطقة غرب 

يلعبه �لمجتمع �لدولي في �لمنطقة �إن ��شتلزم �الأمر ذلك؟ �أيمكننا �إعادة �إحياء تجارة درب �لحرير 

في غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا وربط �ل�شرق بالغرب؟ 

يدير �لحو�ر �شلطان بركات، مدير وحدة �إعادة �الإعمار و�لتنمية ما بعد �لحرب في جامعة يورك

 كييت�شي ت�شونيكاو�، نائب رئي�ص �لمعهد �لوطني �لعالي للدر��شات �ل�شيا�شية، �ليابان	

 �شبر� نارنغ �شوري، م�شت�شار في �لتخطيط �لح�شري، �لهند وزميل في وحدة �إعادة �الإعمار 	

و�لتنمية ما بعد �لحرب في جامعة يورك

 في 	 مخت�ص  وباحث  �لخارجية  لل�شوؤون  �ل�شيني  �ل�شعب  معهد  مجل�ص  ع�شو  باوالي،  ليو 

�لمعهد �ل�شيني للدر��شات �لدولية، �ل�شين

 كر�شتوف �شتر�ت�شوتا، مدير د�ئرة �لقوقاز و�آ�شيا �لو�شطى في مركز �لدر��شات �ل�شرقية، 	

بولند�

عر�ض لدرا�شة البنك الدولي الإقليمية لمنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا حول النزاعات، 18:00- 18:30

اله�شا�شة والتنمية بعد اإطالق التقرير العالمي للتنمية الدولية حول النزاعات لعام 2011

 كولين �شكوت، كبير �أخ�شائي �لتنمية �الجتماعية لمنطقة �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �إفريقيا، 	

�لتكميلية  �الإقليمية  �لدر��شة  عن  تمخ�شت  �لتي  �الأولية  �لنتائج  �شيعر�ص  �لدولي،  �لبنك 

لال�شت�شارة و�لمناق�شة.

19:30 -18:30
اختياري: مناق�شة در��شة �لبنك �لدولي في مجموعات، يديرها كولين �شكوت، �لبنك �لدولي 

حفل ع�شاء 20:30
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اليوم الثاين، 10 اأيار 2011

من�شق منتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا: �شلطان بركات

المو�شوع والمتحدثونالوقت

11:00 -9:00

الم�شوؤوليات القت�شادية

هي  ما  �لتغيير؟  مرحلة  خالل  �لالزمة  �لتحوالت  �إفريقيا  و�شمال  �آ�شيا  غرب  منطقة  �ش�شت�شهد  هل 

�الأزمات  هل  �الأجنبية؟  و�لمعونات  �لنفط  عو�ئد  عن  لال�شتعا�شة  �لمطروحة  و�لخيار�ت  �لبد�ئل 

حقبة  �إلى  �لمنطقة  �ل�شعبية  �لنزعات  �شُترجع  هل  �لتغيير؟  مرحلة  خالل  محتم  �أمر  �القت�شادية 

بين  �لعزل  يمكن  �لو�قع؟ هل  يمليه  �أمر ممكن  �لكربون  بعد  ما  �قت�شاد  نحو  �لقفز  �أّن  �أم  �لريعية؟ 

�لتحديث و�لتدهور �لبيئي؟ 

يدير �لحو�ر يو�شف حمد �الإبر�هيم، م�شت�شار في �لديو�ن �الأميري، �لكويت

 �ألك�شندر �شيفير، �ل�شريك �لموؤ�ش�ص لtrans4m، مركز �أربعة عو�لم لالإبد�ع �الجتماعي	

 لينا �لعليمي، �ل�شريك �لموؤ�ش�ص و�لمدير �لتنفيذي لـ 3LB، �لبحرين	

 نديم �شحادة، زميل م�شارك في برنامج �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �إفريقيا في ت�شاتم هاو�ص، 	

�لمملكة �لمتحدة

 في 	 �إفريقيا  و�شمال  �الأو�شط  �ل�شرق  لمنطقة  لالت�شاالت  �الإقليمي  �لمدير  بردويل،  �شناء 

�شركة �شل، �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة

 �شيمونا مارين�شكو، كبيرة �القت�شاديين في برنامج �الأمم �لمتحدة �الإنمائي، �لعر�ق 	

ا�شتراحة قهوة11:00- 11:30

13:30-11:30

نحو ت�شامن اجتماعي

تعزيز  �إقليمي  �جتماعي  لميثاق  يمكن  هل  و�لبيئة؟  باالقت�شاد  �الجتماعي  �لت�شامن  يرتبط  كيف 

�الأجنبية  و�لمعونات  �لمنح  عن  ُي�شتعا�ص  �أن  يمكن  هل  وطني؟  م�شتوى  على  �الجتماعي  �لت�شامن 

لم�شوؤولية  �أ�ش�ًشا  و�ال�شتخالف  �لزكاة  �لحمى،  �عتبار مفاهيم  يمكن  �إقليمي؟ هل  ت�شامن  ب�شندوق 

�لحماية في منطقة غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا؟ كيف يمكن للتو��شل �الإقليمي �لم�شاهمة في تحقيق 

�لت�شامن �الجتماعي؟ 

يدير �لحو�ر طلعت حلمان، برفي�شور في جامعة بيلكنت ووزير �لثقافة �الأ�شبق، تركيا

 �لمتحدة �القت�شادية 	 �الأمم  لل�شيا�شات �الجتماعية في لجنة  �إقليمي  مها يحيى، م�شت�شار 

و�الجتماعية لغرب �آ�شيا )�إ�شكو�(، لبنان

 عمر كري�شتيد�ص، موؤ�ش�ص عرب نت Arab Net، لبنان	

 �أزيوماردي �أزر�، بروفي�شور �لتاريخ ومدير جامعة �شياريف هد�ية �هلل �الإ�شالمية �لحكومية، 	

�أندوني�شيا

 مختار ها�شمي، باحث م�شارك في معهد نيو كا�شل لال�شتد�مة �لبيئية وم�شت�شار علمي في 	

وز�رة �لطاقة و��شت�شاري �إد�رة �لم�شادر �لمائية �لوطنية، �إير�ن

 محمد �لقماطي، بروفي�شور علوم �لحا�شوب في جامعة يورك ونائب رئي�ص موؤ�ش�شة �لعلوم 	

و�لتكنولوجيا و�لح�شارة )FSTC(، �لمملكة �لمتحدة

ا�شتراحة غداء 13:30- 14:30

15:30 -14:30

الموؤتمر ال�شحفي 

يدير �لموؤتمر �ل�شحفي نادية �ل�شقاف، �لناطق �الإعالمي لمنتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا

17:00 -15:30

اإطالق وثيقة المبادئ الموجهة لغرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا

حفل التوقيع والكلمة الختامية ل�شاحب ال�شمو الملكي الأمير الح�شن بن طالل
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المشاركون
عبد اهلل عبابنة، رئي�ص �لمركز �لوطني لتنمية �لمو�رد �لب�شرية، �الأردن

ح�شين اأباظة ، خبير في �القت�شاد �لبيئي، م�شر، و�لمدير�ل�شابق لوحدة �القت�شاد و�لتجارة في برنامج �الأمم �لمتحدة �لبيئي 

�شبحي عبد الكريم ، رئي�ص مجل�ص �الإد�رة و�لرئي�ص �لتنفيذي لمجموعة �شوتر، �شوريا / �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة

كامل اأبو جابر ، مدير �لمعهد �لملكي للدر��شات �لدينية، �الأردن

من�شور اأبو را�شد، رئي�ص مركز عمان لل�شالم و�لتنمية، �الأردن

هال اأبو طالب، برفي�شور م�شاعد في ق�شم �للغة �النجليزية و�آد�بها، �لجامعة �الأردنية، �الأردن

رقية م�شطفى اأبو �شرف، بروفي�شور في ق�شم �الأنثروبولوجيا و�لثقافة و�ل�شيا�شة في كلية �دموند و�ل�ص لل�شوؤون �لخارجية، جامعة جورج تاون، قطر

عبد الفتاح اأبو �شرور، رئي�ص ر�بطة �لم�شرح �لفل�شطيني، موؤ�ش�ص ومدير مركز �لرو�د �لثقافي و�لتدريب �لم�شرحي، فل�شطين

بهاء عفانة، مدير م�شروع في جمعية �ل�شالم �لبيئي /�أ�شدقاء �الأر�ص في �ل�شرق �الأو�شط، �الأردن

مراد الغاراتي، من�شق في موؤ�ش�شة تمكين للتنمية، �ليمن

بختيار اأمين ، موؤ�ش�ص �لتحالف �لدولي من �أجل �لعد�لة، و�لوزير �ل�شابق لحقوق �الإن�شان، �لعر�ق

�شبيب عماري، رئي�ص مجل�ص �إد�رة مجموعة �الت�شاالت �الأردنية، �الأردن

خليل العناني، مخت�ص في كلية �لحكومة و�ل�شوؤون �لدولية، جامعة دورهام، �لمملكة �لمتحدة، وزميل �أول في موؤ�ش�شة �الأهر�م، م�شر 

فينيا اأرياراتين، �الأمين �لعام لحركة �شارفود�يا �شارمادنا، �شريالنكا

لرا اأيوب، مدير �لبو�بة �الإلكترونية، جريدة �لغد، �الأردن

خالد عزيز، رئي�ص معهد بحوث �ل�شيا�شات و�لتدريب، باك�شتان

اأزيوماردي اأزرا، بوفي�شور �لتاريخ ومدير كلية �لدر��شات �لعليا، جامعة �شياريف هد�ية �هلل �الإ�شالمية �لحكومية، �أندوني�شيا

عدنان بدران، رئي�ص مجل�ص �إد�رة �لمركز �لوطني لحقوق �الإن�شان ورئي�ص وزر�ء �شابق، �الأردن

ليو باوليي، ع�شو مجل�ص معهد �ل�شعب �ل�شينى لل�شوؤون �لخارجية وباحث مخت�ص في معهد �ل�شين للدر��شات �لدولية، �ل�شين

�شلطان بركات، مدير وحدة �إعادة �الإعمار و�لتنمية ما بعد �لحرب في جامعة يورك، �لمملكة �لمتحدة ومن�شق م�شارك لمنتدى غرب �آ�شيا 

و�شمال �إفريقيا 

�شناء بردويل، مدير �الت�شاالت �الإقليمية لمنظمة �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �إفريقيا في �شركة �شل، �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

الح�شن بن طالل، رئي�ص منتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا، �الأردن

رغدة بطر�ض، موؤ�ش�ص ومدير همزة و�شل، وزميل في منظمة �أ�شوكا، �الأردن

روزي كييف، رئي�ص برنامج �آ�شيا في منظمة عالم �آمن، �لمملكة �لمتحدة

عمر كري�شتيدي�ض، موؤ�ش�ص عرب نت ونائب رئي�ص تحالف مجموعة �الأعمال �لدولية، لبنان

دييغو بيريز كالرامونت، مدير �الت�شاالت في �شركة �شل �لعر�ق لتطوير �لبترول، �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة

 كري�شتيان كوت�ض اأولرخ�شن ، نائب رئي�ص برنامج �لكويت للتنمية و�لحوكمة و�لعولمة في دول �لخليج وزميل بحث في كلية لندن لالقت�شاد 

و�لعلوم �ل�شيا�شية، �لمملكة �لمتحدة 

جانوز دانيكي، بروفي�شور �للغة �لعربية و�لدر��شات �الإ�شالمية في جامعة و�ر�شو، بولند�

يو�شف الإبراهيم ، م�شت�شار �لديو�ن �الأميري وع�شو مجل�ص �إد�رة موؤ�ش�شة �لخليج لال�شتثمار، �لكويت، وع�شو مجل�ص �لم�شت�شارين في مركز 

�لدر��شات �لعربية �لمعا�شرة في جامعة جورج تاون، �لواليات �لمتحدة
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خالد�شريده، �الأمين �لعام للمجل�ص �الأعلى للعلوم و�لتكنولوجيا، �الأردن

مارغو اإلي�ض، نائب �لمفو�ص �لعام لالأونرو�، �الأردن

كارولين فرج، رئي�ص تحرير موقع �ل�شي �إن �إن بالعربية 

حيدر فريحات، مدير عام د�ئرة �الإح�شاء�ت �لعامة، �الأردن

جمعة القماطي، من�شق �لمجل�ص �لوطني �لليبي �النتقالي في �لمملكة �لمتحدة 

�شالح الغزالي، رئي�ص جمعية �ل�شفافية �لكويتية، �لكويت

محمد القماطي، بروفي�شور في جامعة يورك ونائب رئي�ص موؤ�ش�شة علوم �لتكنولوجيا و�لح�شارة)FSTC(، �لمملكة �لمتحدة

األك�شندر جودزواتي، رئي�ص مجل�ص �الإد�رة و�لرئي�ص �لتنفيذي لموؤ�ش�شة بارتيمبك�ص للتجارة �لخارجية، بولند�

�شارة غو�شتاف�شون، كبيرة موظفي �لبر�مج في �أمانة �ل�شندوق �الئتماني لدول �ل�شمال، �لبنك �لدولي، و��شنطن 

ليلي حب�ض، م�شت�شار فني للرئي�ص �لتنفيذي في �الإد�رة �لعامة في برنامج �لتعزيز�لموؤ�ش�شي وتنمية �لقدر�ت، برنامج �الأمم �لمتحدة �الإنمائي، 

برنامج م�شاعدة �ل�شعب �لفل�شطيني، فل�شطين

طلعت حلمان ، عميد كلية �لعلوم �الإن�شانية و�الآد�ب في جامعة بلكنت، ووزير �لثقافة �ل�شابق، تركيا

مختار ها�شمي، باحث م�شارك في معهد نيوكا�شل لال�شتد�مة �لبيئية )NiRES(في جامعة نيوكا�شل، �لمملكة �لمتحدة، وم�شت�شار علمي 

لمكتب �لبحوث �لتطبيقية، و��شت�شاري في وز�رة �لطاقة و�إد�رة مو�رد �لمياه �لوطنية، �إير�ن

جورج حواتمة ، رئي�ص �أو�ن، �الإعالم �لعربي لال�شت�شار�ت، �الأردن

بكر الحياري، م�شت�شار لهمزة و�شل وموقع جمال �أون، �الأردن

هان هونغ ت�شاى، نائب مدير ق�شم �ل�شوؤون �الآ�شيوية و�الإفريقية و�التينو�أمريكية في معهد �ل�شعب �ل�شينى لل�شوؤون �لخارجية، �ل�شين

عوده الجيو�شي، �لمدير �الإقليمي لالتحاد �لدولي لحماية �لطبيعة، �الأردن

مو�شى الكيالني، رئي�ص تحرير �شحيفة �الأردن، �الأردن

منجي خّما�شي، �أمين عام �لحزب �الأخ�شر، تون�ص

جواد خّراز، مدير �لمعلومات في �لوحدة �لفنية للنظام �لمعلوماتي �الأورومتو�شطي للمعرفة في مجال �لمياه، فرن�شا 

فايز الخ�شاونة، �أمين عام منتدى �لفكر �لعربي، �الأردن

نعيم خميي�ض، خبير في مجال �ال�شتثمار في �لملكية �لخا�شة وزميل في منظمة �أ�شوكا، تون�ص

�شمر كلداني، مدير جائزة �لح�شن لل�شباب، �الأردن

مايكل كينغ�شلي، مدير �لمكتب �لتنفيذي في وكالة �الأمم �لمتحدة الإغاثة وت�شغيل �لالجئين )�الأونرو�(، �الأردن

)MECA( منجب معاطي، محلل �شيا�شي وموؤرخ في جامعة محمد �لخام�ص، �لمغرب وع�شو في تجمع مو�طني �ل�شرق �الأو�شط

احمد منكو ، من�شق م�شارك لمنتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا وم�شت�شار �شاحب �ل�شمو �لملكي �المير �لح�شن بن طالل، �الأردن

راما ماني، م�شت�شار في مجل�ص م�شتقبل �لعالم وكبيرة باحثي مركز �لدر��شات �لدولية في جامعة �أك�شفورد، �لمملكة �لمتحدة

�شيمونا مارين�شكو، كبيرة �القت�شاديين ومدير برنامج �الإ�شالحات �القت�شادية في برنامج �الأمم �لمتحدة �الإنمائي، �لعر�ق

�شعيد الم�شري ، وزير �لزر�عة �ل�شابق، �الأردن

منقذ مهيار، رئي�ص �أ�شدقاء �الأر�ص في �ل�شرق �الأو�شط ، �الأردن

�شالي مور، ع�شو �لحزب �لم�شري �لديمقر�طي �الجتماعي وع�شو �ئتالف �شباب �لثورة �لم�شري، م�شر

اأكيرا مات�شوناغا، نائب مدير مكتب �شندوق �شا�شاكاو� لدول �ل�شرق �الأو�شط �الإ�شالمية في موؤ�ش�شة �شا�شاكاو� لل�شالم، �ليابان

اوكتافيا ن�شر، موؤ�ش�ص بردجز لال�شت�شار�ت �الإعالمية، وكبيرة محرري �شوؤون �ل�شرق �الأو�شط في �شبكة �ل�شي �ن �ن �شابًقا، �لواليات �لمتحدة 

موت�شويو�شي ني�شيمورا ، م�شت�شار خا�ص لمجل�ص وزر�ء حكومة �ليابان، و�شفير �شابق معني بق�شايا �لبيئة �لعالمية، �ليابان
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خير الدين الن�شور، �لرئي�ص �لتنفيذي ل�شحيفة يمن تايمز، �ليمن

عبد العزيز النعيمي، �لرئي�ص �لتنفيذي لمركز �الإح�شان �لخيري، �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة وع�شو في �لمجل�ص �لدولي �ال�شت�شاري �الأعلى 

لمنتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا

لينا العليمي، �ل�شريك �لموؤ�ش�ص و�لمدير �لتنفيذي لـ 3 بي �إل ) تريبل بوتوم الين(، �لبحرين 

محمد العون، كبير باحثي �الأمن �لمائي و�لغذ�ئي في �لمركز �لوطني للبحوث و�لتطوير،�الأردن

اآنا باوليني، رئي�ص مكتب وممثل منظمة �الأمم �لمتحدة للتربية و�لعلوم و�لثقافة )�ليون�شكو(،�الأردن

ي�شار القطارنة، مدير م�شروع �أول في مبادرة �إد�رة �الأزمات )CMI(، فنلند�

اإيالري رانتاكاري، �شفير عملية هل�شنكي حول �لعولمة و�لديمقر�طية، وز�رة �ل�شوؤون �لخارجية، فنلند�

عمر الرفاعي، �لمدير �لتنفيذي لمنتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا ،�الأردن

نادية ال�شقاف، رئي�ص تحرير �شحيفة يمن تايمز، �ليمن

وليد �شالح، من�شق �إقليمي في جامعة �الأمم �لمتحدة، �ل�شبكة �لدولية للمياه و�لبيئة و�ل�شحة ،�الإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وليد �شالم، مدير مركز �لديمقر�طية وتنمية �لمجتمع في �لقد�ص �ل�شرقية، و�أ�شتاذ كر�شي �ليون�شكو لحرية �لتعبير في جامعة �لقد�ص، ومن�شق 

جمعية مو�طني �ل�شرق �الأو�شط )MECA( ، فل�شطين

ج.�ض. �شمرا، �لرئي�ص �لتنفيذي للهيئة �لوطنية للمناطق �لمطرية، �لهند

يوهى �شا�شاكاوا، رئي�ص موؤ�ش�شة نيبون �ليابنية، �ليابان، وع�شو في �لمجل�ص �لدولي �ال�شت�شاري �الأعلى لمنتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا

األك�شندر �شيفر، �شريك موؤ�ش�ص لتر�ن�شفورم، �لمركز �لعالمي �لر�بع لالبتكار �الجتماعي، �لمملكة �لمتحدة 

كولن �شكوت، كبير �أخ�شائي �لتنمية �الجتماعية و�ل�شرق �الأو�شط و�شمال �إفريقيا في �لبنك �لدولي، �لواليات �لمتحدة

�شعد �شرحال ، مدير جمعية حماية �لطبيعة )SPNL(، لبنان

محمد �شهبز ، م�شت�شار �لمركز �لقومي للبحوث و�لتنمية، �الأردن

حمزة �شريف، �لمدير �لعام للتعاون �الإقليمي/م�شت�شار �الأمن �لقومي، �لعر�ق

نديم �شحادة، زميل م�شارك في برنامج �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �إفريقيا، ت�شاتام هاو�ص، �لمملكة �لمتحدة

محمد �شّديقي، بروفي�شور م�شاعد في �شحيفة »دون« �لباك�شتانية، باك�شتان

رحمن �شبحان ، رئي�ص مركز حو�ر �ل�شيا�شات، بنغالد�ص، وع�شو في �لمجل�ص �ال�شت�شاري �لدولي �الأعلى لمنتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا 

كريز�شتوف �شترا�شوتا، مدير د�ئرة �لقوقاز و�آ�شيا �لو�شطى )OSW(في مركز �لدر��شات �ل�شرقية، بولند�

�شيبرا نارانغ �شوري، م�شت�شار دولي في �لتخطيط �لح�شري، �لهند، وزميل م�شارك في وحدة �إعادة �الإعمار و�لتنمية ما بعد �لحرب في جامعة يورك

يوجي تاكاجي، نائب رئي�ص موؤ�ش�شة �شا�شاكاو� لل�شالم، �ليابان

تات�شويا تانامي، �لمدير �لتنفيذي لموؤ�ش�شة نيبون �ليابنية، �ليابان، وع�شو في �لمجل�ص �لدولي �ال�شت�شاري �الأعلى لمنتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا

للتنمية �الجتماعية حول  �لمتحدة  �الأمم  لبعثة  �شابًقا  �لخا�ص  و�لمقرر  �لحكومية  للمنظمات غير  �لعربية  �ل�شبكة  اآل ثاني، ع�شو في  ح�شة 

�الإعاقات، قطر

نادين طوقان، منتجة ومبدعة، �الأردن

محمد �شعيد الطريحي، مدير �أكاديمية �لكوفة، هولند� / �لعر�ق

كيي�شي ت�شونيكاوا، نائب رئي�ص �لمعهد �لوطني �لعالي للدر��شات �ل�شيا�شية، و�لنائب �ل�شابق لرئي�ص �لوكالة �ليابانية للتعاون �لدولي )جايكا( 

و�لمدير �ل�شابق لمعهد بحوث جايكا، �ليابان

جمال او�شاك، نائب رئي�ص موؤ�ش�شة �ل�شحفيين و�لكتاب، تركيا

مها يحيى، �لم�شت�شار �الإقليمي لل�شيا�شات �الجتماعية في لجنة �الأمم �لمتحدة �القت�شادية و�الجتماعية لغرب �آ�شيا، لبنان
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ب�شار زيتون، مدير برنامج �لمنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية )AFED(، لبنان

عدنان الزعبي ، مدير موؤ�ش�شة �الإذ�عة و�لتلفزيون �الأردني )JRTC(، �الأردن

�لواليات �لمتحدة  �لتنمية �لدولية في مركز فيوجن �لمدني-�لع�شكري في قيادة حلف �شمال �الأطل�شي،  �بتكار�ت  �شتيفن زك، مدير �شركة 

و�أخ�شائي �لتنمية �القت�شادية في �أفغان�شتان
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شكر وتقدير
�إن  �إفريقيا بكل �ل�شكر و�لتقدير لجميع �لم�شاركين، �لذين عملو� ب�شكل جاد وبالتز�م �شادق الإنجاح �لمنتدى.  �آ�شيا و�شمال  يتقدم منتدى غرب 

��شتمر�ر جهود وم�شاعي جميع �أع�شاء �لمنتدى هي بمثابة �شهادة على �لتقدم و�لتطور �لذي يحرزه �لمنتدى عاًما بعد عام.

تقا�شم خبر�تهم ووجهات  وم�شاركتهم في  �لدوؤوبة  �أدت جهودهم  �لذين  �لمنتدى  �لعرو�ص في  �لمتحدثين ومقدمي  �ل�شكر لجميع  نتوجه بجزيل 

نظرهم حول مو�شع »منطقة في طور �لتغيير«، �إلى �إثر�ء �لموؤتمر وبث �لحياة في مو�شوعاته ونقا�شاته. كما نود �أن ن�شكر روؤ�شاء جل�شات �لمنتدى 

على ما قدموه من توجيه ودعم اليقدر بثمن.

باالإ�شافة �إلى ذلك، نود �أن ن�شكر �الأمانة �لعامة لمنتدى غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا و�لمتطوعين على جهودهم و�لتز�مهم �لمتو��شل باإد�رة �أعمال 

�لمنتدى، كما نتقدم بال�شكر �لجزيل لمجل�ص �لح�شن، على دعمهم �لمتو��شل وم�شاهماتهم في تنظيم �أعمال �لمنتدى وت�شييره.

�أخيًر�، البد �أن نتوجه ب�شكر خا�ص لموؤ�ش�شة نيبون �ليابنية، �لتي لوال دعمها �ل�شخي وتفانيها في خدمة مبادئ �لكر�مة �الإن�شانية و�لحو�ر �الإقليمي 

وم�شاعدة �الآخرين، لم يتمكن �لمنتدى من مو��شلة عمله.
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	الأمانة العامة لمنتدى غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا

عمر �لرفاعي، �لمدير �لتنفيذي 

لور� حد�د، كبير�لمن�شقيين

نور قباعة، باحث

�دموند موري�ص، باحث

نور �لق�شا�ص، من�شق �لخدمات �للوج�شتية

العاملون الم�شاعدون 

ديما حمارنة-�الإعالم

هديل �لزعبي-�الإعالم

منال نايفة -لوج�شتيات

المتطوعون 

ويندي مريديان

منى بله

�شهام م�شعد

كمال قاقي�ص

 نور كر�د�شة

في�شل حد�دين 

يو�شف حد�دين

 ربى فاخوري

 لبنى بقاعين

د�نة �لعمد



»مع �لثورة و�لتغيير �النتقالي يعتقد �لمرء �أن باإمكانه تغيير �لعالم. ولكن في �لحقيقة ال يز�ل �أمامنا 

�شوًطا طوياًل لنقطعه قبل �لحديث عن �لديمقر�طية وعملية �لتغيير �النتقالي �لناجحة فاالأمر ال ينتهي 

ب�شقوط �لنظام فح�شب، بل هذه مجرد �لبد�ية«.

�شالي مور، ع�شو ائتالف

�شباب الثورة الم�شري، م�شر


