
التفراوتي }محمد
واعدا مدخال اإلصالح العربي مفهوم أضحـــى
لفض أســـاس وقناة العربي لصناعـــة المســـتقبل
تجديد المتجمـــد، وإعـــادة االحتبـــاس الحضـــاري
بشـــبابه ومتوهج متجدد متغير عالـــم دمائـــه نحو

وأطره. بمفكريه ووثاب
الواقع الرقميـــة، الثـــروة التغيـــر المناخـــي،
سبر يســـتوجب مداخل العربية: العربي والعالقات
موقف لتحديد رؤيـــة ثم وجســـا تمحيصا أغوارها
المتحول آفـــاق المســـتقبل عربـــي موحد لولـــوج
التطور صيرورة الحضاري الشـــامل مع واالنخراط
وأبعادها مناحيها مختلف في للبشـــرية المضطرد
وكذا واالنفتـــاح التعددية تقبـــل وفـــق اإلنســـانية.
في العلمي والعقالني والمنهج العلمي البعد إدماج

التفكير العربي.
الســـنوي االجتماع حذا الســـياق، وفي نفس
قبل من المنظم العربـــي اإلصالح لمنتدى الســـابع
في تشكل العرب دور مقاربة إلى اإلســـكندرية مكتبة
أفضل مستقبل نحو العرب وموقع جديد من العالم

العربي. صياغة سيناريوهات الغد اجل من
خالل الدين، ســـراج إســـماعيل وأفاد الدكتور
طرح على قـــادرون العـــرب أن كلمتـــه االفتتاحيـــة،
تغيرات من العالم يعتري ما تساير مستقبلية رؤى
لصياغة إمكانية العرب مدى متســـائال عن ســـريعة
العربي الدور فعالية غياب منتقدا و الجديد. العالم
واســـتعرض المتغيرة. التاريخية الظروف فـــي ظل
مكتبة مديـــر الديـــن، الدكتـــور اســـماعيل ســـراج
واالقتصاديـــة السياســـية الخريطـــة اإلســـكندرية،
ظل في العربي للعالم وتموقع للعالـــم واالجتماعية
والتحوالت النظام السياسي المختلفة في التغيرات
والهيمنة بالحرب الباردة المتســـارعة بدءا الدولية
مســـتمرة حروب في ودخولها العالم على األمريكية
حكمة من استفادتها وعدم والعراق، أفغانستان في
في الحروب خـــاض من كأشـــهر بونابرت نابليون
في شـــيء.. تحقق القوة ال ” في والمتمثلة العالـــم،

السيف“ يهزم العقل دائمًا النهاية
الرئيس مبادرة إلى الدين سراج لدكتور وأشار
لحل  دوالر 800 بليـــون في ضـــخ أوبامـــا المتمثلـــة
االقتصاد وتحرير األمريكية المالية للشركات األزمة
االقتصاد بين الترابـــط مدى مســـتنتجا األمريكي،
الخريطة بالشـــرح والتحليل وســـاق ككل. العالمي

والدولية. العربية واالقتصادية السياسية
الغزالي أســـامة الدكتور أفاد ثانية، من جهـــة
أن إشـــكالية الديمقراطية، حزب الجبهة عن حـــرب،
وتناولت التعليم إشـــكالية من تنبع العربي الوطن
وعدم الذات على العرب تمركز فرامي آمال الدكتورة
المعرفي المستوى على الكبرى التحوالت مســـايرة
أو الدينية الهويـــة قضية مع مقارنة وتكنولوجيـــا

ضمن كأولويات. المعتبرة الثقافية التاريخية أو
والتنشـــئة مرتبطة الديمقراطية أن واعتبـــرت
الناجحة غير التعليـــم قطاع وتجارب االجتماعيـــة
واحد.منوهـــة بالديمقراطية آلن فـــي والمتناقضـــة
الديمقراطية إرهاصات لكونها من وذلك اإللكترونية
خالل من للشـــباب وكمتنفس العربـــي فـــي العالـــم

المدونات.... و التواصل االجتماعي مواقع
الديمقراطية إشـــكالية حرب الدكتور وتنـــاول
المجتمعات تشـــكيل في المؤثـــرة كأحـــد العوامل
قويا بين اإلنجازات تالزما هناك إن حيث المتقدمة؛
الديمقراطية، وبين والثقافية، واالقتصادية العلمية
األمريكية المتحـــدة الواليات يميـــز ما أن مضيفـــا
وقيمة فكرة علـــى نشـــأت هو أنها دولة عن أوروبا

الحرية.
الضوء حسام بدراوي سلط الدكتور بالمقابل،
العربية بالمجتمعات التعليمية األنظمة نتائج على
التسامح ضمور مع واإلبداع، المبادرة وانعدام روح
المناهج التي رســـمناها وقبول اآلخـــر وذلك بفعل
والتكنولوجيـــا والعلـــوم التعليـــم أن ألنفســـنا، إذ
لإلصالح اإلسكندرية لوثيقة الرئيســـي المدخل يعد
األول لإلصالح المؤتمر عـــن صدرت والتي العربي
 100 من أكثر صياغتها في وشارك ،2004 عام العربي

عربية.  18 دولة من ومفكر عالم
كأداة والمســـاءلة الســـلطة تداول وأبرز فكرة
للديمقراطية؛ ويوجهها العربية المجتمعات لتغيير
عنها ينتج مســـاءلة دون الســـلطة لكون اســـتدامة
نزار بقصيدة مستشهدا المختلفة الفساد فضاءات
الحال حول الماضـــي القرن ســـبعينات قباني مند
العربية. األمة المشهد مضمونها في توازي العربي،
بالمحافظة الدولة بـــدراوي حســـام وطالب الدكتور
التربوية والمـــواد والتاريخ واللغـــة على الهويـــة

الهوية.
إمكانية عدم إلى فرامي آمال الدكتورة وأكـــدت
ذلك المجتمعـــات، كافة علـــى وضع وصفة تســـقط
عن نمـــاذج مختلفة يوجد به العربي أن المجتمـــع
الغزالـــي حرب،في أســـامة الدكتور ودعا األخـــرى.
التركي ودراســـة النموذج تأمل إلى نفس الســـياق،
الصراع و العربي العالم مع مقارنة واإلندونيســـي

النفطية. الثروة اإلسرائيلي و العربي
االجتماع الســـنوي من الثاني وشـــهد اليـــوم
عامة العربي جلســـة اإلصـــالح الســـابع لمنتـــدى
عالم ظل في العربي المستقبل صنع كيفية لمناقشة

المتوازية الجلســـات من عدد عقد عن فضال متغير،
العربي“، اإلقليمـــي الوضـــع ”نظرة علـــى قاربـــت

الرقمية“، و“التغيرات المناخية“. و“الثورة
مـــن زاوية درغام راغـــدة وتحدثـــت الكاتبـــة
ظل التغيرات فـــي العربي العالم دور عن سياســـية
خاصة اآلن العالـــم فـــي السياســـية التـــي تحـــدث
الواليات رئيس ليكـــون باراك أوباما بعد انتخـــاب
مواقف تتراوح الـــدول واتخاذ األمريكية المتحـــدة

أوباما. حكم األمل تجاه التلهف وخيبة بين
في موحد عربي عالم وجود عدم إلى وأشـــارت
الجديد الواقع تتقبل الدول فمعظم الخصوص، هذا
وأكدت نفسها. حماية أجل من الحالية والسياسيات
دور أساسي في العربية للدول يكون على أهمية أن
خالل تبني من وذلك الجديـــد، العالم إعادة تشـــكيل
المصالح بلغة التحدث وهي أساسية إســـتراتيجية

المحايدة. الدول مع
حالة في العربية الدول بعض أن درغام وأفادت
في المســـاهمة قدرتها على النظر إلى عند تام إنكار
الوضع إلـــى تشـــكيل العالـــم الجديـــد دون النظر
الذي األكبر التحدي أوًال. وأكدت أن الداخلي العربي
المرأة إعطاء على قدرتها هو اآلن الدول تلك يواجه
وهي فاعلة تكون أن مؤهلة دولة يوجد فال حقوقها،

وحقوقها. مناصبها عن المرأة تبعد
التفاعل مع علـــى العربي العالـــم وعن قـــدرة
إن عثمان ماجـــد الدكتور العالـــم الخارجـــي، قـــال
الغربية الـــدول بين بالصـــدارة العـــرب يتمتعـــون
وأكـــد أن كل الســـكانية. الزيادة فقـــط في معـــدالت
الدول في الســـكانية الزيادة أن توضح المؤشـــرات
المستقبل في تصل وقد كبير بشكل يتزايد العربية
عدد يتساوى بحيث عام 2050، نسمة 600 مليون إلى

دول أوروبا. سكان عدد مع العالم العربي سكان
أوروبا يتجه في الســـكاني أن الهرم وأضـــاف
للعالم السكاني الهرم أن حين في الشيخوخة، نحو
يعتبر  مما شـــاب 2050 هو هرم عام المتوقع العربي
استغالل نحو العربية الشـــعوب ذهبية لدفع فرصة

اإلنتاج. وزيادة الشبابية الطاقات
قد الشريحة الشبابية هذه هذه أن أن وأوضح
استغاللها إذا لم يتم ثقيل في المستقبل عبء تمثل
لتنمية التعليـــم تطوير خـــالل بطريقة ســـليمة من

والمهارات. القدرات
تجربتها مـــن خـــالل حرفوش وأكـــدت رهـــف
للرئيس االنتخابيـــة الحملـــة فـــي فـــي المشـــاركة
خاللها من اعتمدت أوبامـــا، والتي باراك األمريكي
الفيس مثل االجتماعيـــة علـــى اإلنترنـــت والمواقع
أوباما أجـــل الترويج لبرنامـــج من بـــوك، وتويتـــر
االعتماد أن الناخبيـــن، مع والتواصل االنتخابـــي
أفراد تجنيد مـــن الشـــباب تمكن على التكنولوجيا
بجهودهم للحملة الناخبين للترويـــج عاديين مـــن
بقيمة تبرعات جمع من الحملة تمكنت كما الذاتية،
المقدمة  الصغيـــرة المبالـــغ مـــن 400 مليـــون دوالر

على كون مشـــددة اإلنترنت. خالل من الحملة لدعم
والترويج للتواصل واسع مجال اآلن االنترنت يتيح
االستعانة بوسائل دون المشروعات وإقامة لألفكار
يمكنه العربي العالـــم أن مؤكدة التقليدية، اإلعـــالم
فاعلية بدور أكثر التجربة للقيام من تلك االســـتفادة
السياســـية المجاالت جميع في الجديد في العالـــم

وغيرها. واالجتماعية واالقتصادية
إنشـــاء في تجربتها كوريرو، جينيفر وتناولت
،TakingITGlobal جلوبـــل“ تي آي ”تاكينج منظمـــة
تقيمه الـــذي أجـــل التغيير“ من ”شـــباب وبرنامج

اإلسكندرية. مكتبة مع بالتعاون المؤسسة
أكثر من شـــباب مع تعمل المنظمة إن“ وقالت

مســـاحات  بإيجاد ملتزمة وهي عربية 15 دولة مـــن
للتعليم فـــرص ويجد رأيه عن الشـــباب يعبـــر فيها

عمل“. فرص وإيجاد واإلبداع
تتفاعـــل الحكومات أن ضـــرورة وأكـــدت على
الفرص الستغالل توفر لهم الشباب وأن العربية مع
خالل وذلك من إيجابي، بشكل طاقاتهم وإبداعاتهم
برامج العربي وإنشاء الشباب الشـــراكة بين تفعيل
الشـــباب وتطوير برامج وتدريب متطورة لتعليـــم
لالعتراف المبـــدع للشـــباب صغيرة لتقديـــم منـــح
في العربي للشـــباب االيجابية المشـــاركات بأهمية

المجتمع. تطوير
ال يظن أن إنه الصياد أيمن قال اإلطار، هذا وفي
مشيرًا للشباب، اقصائيًا منهجًا يتبع العربي العالم
الثقافيـــة والمجتمعات المؤسســـات إلى أن معظم
دورًا يتبوأ الـــذي هو الشـــباب بأن تعترف العربية

المجتمعات. هذه في فاعًال
المؤسسات في الناجحة التجارب أن وأشـــار
ومؤسسة مثل مكتبة اإلســـكندرية العربية الثقافية
التي البرامج مـــن عدد أكبـــر قطـــر هي التـــي توفر

الشباب. طاقات تحتوي
”نظرة على محور حول المشـــاركون وتناقش
عالجت جلسات ثالثة عبر العربي“ الوضع اإلقليمي
العالقات حالـــة من قبيـــل موضوع“ هامة قضايـــا
على العالقات اإلقليمية تأثير وموضـــوع: العربية“
الجلســـة ناقشـــت في حين الداخلي، حالـــة الحوار
الخالفات في اإلعالم العربي دور موضـــوع: الثالثة

-العربية. العربية
األولى الجلســـة في الفارســـي، العز وقالت أم
 20 عن يزيد بعـــد ما حفني، أنه أدارها قدري التـــي
التجزئة، من حالة يعيش العربي الوطن يزال ال عامًا
في االنقسام. وأكدت فعًال الدول بعض بدأت أن إلى
لمواجهة العربـــي االقتصادي التكتـــل علـــى أهمية
في للدخول أســـس ووضـــع التكتـــالت العالميـــة،
في متكاملة قـــوة الجديد لتتشـــكل النظام العالمي
أهمية على وشـــددت العالمية. اإلنسانية األنشـــطة
المال برأس واالهتمام المستقبلي العربي التعاون
العز أم ونادت مال األمـــة. رأس باعتباره البشـــري
كافة في الطريق عن رســـم الدول بضرورة ابتعـــاد

االتجاه من العربية لكي تتمكن األمة العربية الدول
للعروبة.

العالقات حـــارب، اللـــه عبد وتنـــاول ســـعيد
إلى مراجعة تحتـــاج أنها مؤكدًا العربية، العربيـــة
واألوضاع المفاهيـــم من العديـــد تبدل خاصـــة مع
الباردة الحرب انتهاء بعد وباألخـــص في المنطقة،
المنطقة. وانتقد تهـــدد التي الحروب بعـــد وحاليًا
وتأثير موحـــد حـــارب عـــدم وجـــود موقف عربـــي
العربية، الـــدول عالقات الخارجيـــة على العالقـــات

السياسي. االستقالل وجود وعدم
في غياب اإليراني التدخل خطورة إلى وأشار
وانتقد الخطيرة، القضايا في العربية الـــدول تأثير
إيران. مع حـــول العالقات عربي تصور وجود عدم
الفتًا بقوة، ووجوده التركي الدور تزايد إلى وألمح
إلى كما تطرق حارب النظرة لهـــا. تبدل إلـــى أهمية
الدول وانســـحاب الحوثيين مـــع الحـــرب األخيرة
مما العربية والمشـــاكل الخالفات حل من العربيـــة
بأهمية للتدخالت الغربية. ونادى قوية فرص يعطي
العربي الوطـــن في والســـعودي الـــدور المصـــري
في وقيمة أهميـــة الدولتين يمثل مـــن كال باعتبـــار

المنطقة.
تفرق أصبحت القضية الفلســـطينية أن ورأى
حاليًا وقال كانت دائمًا، تجمعهم كما تعد ولم العرب
ولم بالسالم فقط ونطالب ضعف موقف في أصبحنا
نبحث عن أن وعلينا األرض، مقابل الســـالم في يعد

البديلة. الحلول
التردي على حالة الدين هـــالل، علي أكد فيمـــا
الثقافة أن الفًت إلى العربي الوطن يعاني منها التي
عليها نعول التـــي وهي هي الحلقـــة التي تجمعنا
الداخلية الصراعات أن وأكـــد التراجع. في أوقـــات
العربي، الوطن يهدد ما أخطر هي والحروب األهلية
وباألخص بعد األمريكي للوطن االختراق إلى ولفت
برًا الحدود حماية الحدود لمراقبة بفكرة مناداتهـــا

وبحرًا وجوًا.
الـــدول احتفاءها بعـــض وعاب هـــالل علـــى
واعتبر أراضيها، علـــى بوجود القواعد العســـكرية
المباشـــر. غير االحتالل العســـكري ذلـــك نوع مـــن
ردود وانحدار العربية الشاملة الرؤية غياب وانتقد
مســـتقبل يوجد ال وأكد على أنه وهوانها. األفعـــال
لذا دول الجوار مســـتقبل عن منعزل لدولة عربيـــة
رؤية وفي إطار جماعي التحرك بشـــكل يتم يجب أن
على الجلسة هذه في المشـــاركون وأجمع شـــاملة.
يفرقهم، وأهم العـــرب أكثر ممـــا بين أن مـــا يجمع
والثقافة والحضارة المشـــترك التاريخ ما يجمعهم

العربية.
محور الوضع في الثانية الجلســـة وناقشـــت
على اإلقليمية العالقـــات تأثيـــر اإلقليمـــي العربي
الجمل يحيى وأدارهـــا الداخلي، الحوار مســـتوى
العراق، مشـــيرًا من الجنابي باســـم وتحـــدث فيها
جســـد في تنهش التي الطائفية خطورة فيها إلـــى

ما تنشـــب التي الصراعات وانتقد العربي، الوطـــن
داخل الحاد واالنقسام وبعضها العربية الدول بين
للمشهد لالنهيار. وتطرق سيدفعها ما العربية النظم
والصومالي والســـوداني والفلســـطيني اللبنانـــي
على عربي الغير الدور اإلقليمي انتهاء إلى مشـــيرًا
العراقي المشـــهد وحول العربية. الروابط حســـاب
والمخاوف ويطرح القلـــق يثر التدخل ذلك أكـــد أن
وأوصى بأهمية العراق؟. سيحكم من تســـاؤًال حول
اإليرانية في شئون التدخالت لوقف آلية عن البحث
الصهيوني المشروع ومحاولة وقف العربية الدول

المنطقة. في
العالقات تأثيـــر عن إبراهيم وتحـــدث حيـــدر
في السودان، الداخلية النزاعات حالة اإلقليمية على
أن حين في تســـتفيق بدأت العربية الدول أن وأعلن
يناير المقبل وسيصبح في السودان سينقسم فعليًا
على اللوم كل تعليـــق ورفـــض الجنـــوب مســـتقًال.
له الذاتي العامل أن مؤكـــدًا الخارجية المؤامـــرات
للتفكك نتيجة التدخالت أن وأشـــار إلـــى دور كبير.
ضعف دورها. العربية الجامعة على والم الداخلي

كل األوراق لحل تملـــك كانـــت مصر وأكـــد أن
عـــن الدور، توقفـــت لكنهـــا المشـــكلة الســـودانية،
موقعة اســـتغالل عن عجـــز الســـودان كمـــا أكد أن
الدور أن إلـــى وألمح أفريقيـــا. فـــي االســـتراتيجي
كانت بعد أن أفريقيا أصبح مهمشًا الســـوداني في

أفريقيا. في السودانية لها دور كبير الثقافة
غياب مســـتوى بدرخان، الوهاب عبد و قارب
وفلســـطين والســـودان لبنان في اإلرادة الوطنيـــة
الدراســـة. تســـتحق حاالت أنها إلى الفتًا والعراق،
مواجهة حول انقســـامات خطورة وجود على وأكد
وأشـــار العرب. التي تحوم حول والفرقة إســـرائيل
الدول فـــي األوضاع اســـتقرار عـــدم إلى خطـــورة
إلى العربـــي. والمح الكيان في ظـــل غياب العربية
ما على العربي الوضع لوقف غربية حمالت وجـــود
دعم تحاول الخفيـــة القوى هذه أن وأكـــد هو عليه
الذي الوضع وهـــو الديمقراطية غيـــاب اســـتمرار

جيد. وضع إسرائيل في يجعل
فـــي العربـــي دور اإلعـــالم ” أمـــا موضـــوع
كرم جبر، والذي أداره –العربية“ الخالفات العربية
الوســـائل غياب مشـــكلة نصار جـــالل وأثـــار فيها
عدم إلى ونبه العربيـــة األمة تمثل اإلعالمية التـــي
التي البالد داخـــل يحدث بما الفضائيـــات اهتمام
ألنظمة وفقًا إلى أنها تتحـــرك وألمح إليها تنتمـــي
وتطرق إلى بهـــا. الخاصة االتجاهات التي تحـــدد
بعض كشف خداع في الحديثة اإلعالم وســـائل دور

استقاللها. عدم ظل في الفضائيات
باســـم وانتقد زهير قصيباتي تبادل الشـــتائم
العالم أن حيث والفضائيات الصحافة في الســـجال
االنهيـــارات التي يحاول حقبة يعيش اآلن العربـــي
المصالحات، ســـتار تحت حجبهـــا بعـــض الحكام
وســـائل في على غيـــاب المهنية مســـلطا الضـــوء
واســـتغالل الموضوعية معاييـــر اإلعـــالم وغيـــاب
لتشـــويه االنترنت عبـــر الحديـــث منصـــة اإلعـــالم

بقي منها. الوحدة العربية وما
الطائفية اللغة هيمنة كذلك قصيباتـــي وانتقد
وأكد اإلعـــالم. وســـائل من كثير على والشـــوفينية
الحقائق تغييب تتعمـــد إعالمية وســـائل أن هنـــاك
مشـــيرًا الحروب األيديولوجية وإشـــعال والوقائع
واإلشاعات. التكهنات اســـتخدام الغالب هو أن إلى
يتحكم شرف إعالمي ميثاق وطالب بضرورة وجود
الثبات وميزان ويحتكم للغة العقل الشـــتات في لغة

والمصداقية.
سلبية الدور في الجلسة المشـــاركون وانتقد
البعض يقودها التي الوهمية اإلعالمي والحمـــالت
في بالوقوف األكفاء اإلعالمييـــن وطالبوا للتفرقـــة،
الثالثة الجلســـات وعبر المحـــرض. وجه اإلعـــالم
المميزة األساســـية الســـمات عدد من تمت بلـــورة
عدم أبرزها: من الراهنـــة الفترة في العربية للـــدول
العربية معانـــاة الدول موحد، عربي موقف وجـــود
التي تعيشـــها التبعية حالة مـــن التفتيت الداخلي،
أجمع كما لآلخـــر. اإلســـاءة العربية، معظـــم الدول
القطرية وجود أولوية االعتبارات على المشـــاركون
المشـــاركون انتقد كما العام. العربي علـــى الصالح

المشترك. العربي العمل في الجسيم الخلل
العربي الوطن قـــادة على وعاب المشـــاركون
الخارجي للشـــئون االختراق مســـألة في التهـــاون
إدارة بالفشـــل في العربية الدول الداخلية. واتهموا
يعكس العربي اإلعالم أن على البعض وأكد األزمات.
وألمحوا الممولة له. الجهات صوت الحكومـــات أو
العربية- الخالفات على تأجيج يعمل أن اإلعالم إلى
العربي اإلعالم إلى االتهام أصابع وأشارت العربية.

العام العربي. الرأي تضليل في باعتباره يسهم
وحقوق الديمقراطية بدعم المشاركون وطالب
ودعم العلمـــي، والبحث التعليـــم اإلنســـان، ودعـــم
العربية، وأوصوا الـــدول بين االقتصادي التكامـــل
رؤية إطار فـــي القطرية المصلحة تعريف بأهميـــة
الدول جامعة دور باستعادة وطالبوا اشمل، عربية
شـــرف ميثاق وضع ضرورة على العربية.وأكـــدوا
بيئة وبلـــورة العربي، العقـــل إلى إعالمـــي يحتكم
عامة قواعد ووضع العربي. للعالم جديدة تشريعية

العربي. اإلعالم تحكم مهنية
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