
 

 

 

بيیانن صحفي   

ظرووفف االمتغريیة٬، االحشد وواالتعبئة٬، اال :٢۲٠۰١۱٠۰اعيیة في االعالم االعربي منذ االعامم م"االعداالة ااالجت
وواالسيیاساتت االعامة"  

معهھد عصامم فاررسس للسيیاساتت االعامة وواالشؤوونن من تنظيیم  ٢۲٠۰١۱٧۷ شباطط/فبراايیر ٣۳وو ٢۲ مؤتمر منعقد في
وومركز ممدووحة سس. بوبسـت للسالمم وواالعداالة في جامعة برنسـتونن االدووليیة في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت  

 

مديیر معهھد عصامم فاررسس في االجامعة ااألميیركيیة دد. ططاررقق متريي ااستهُھل االمؤتمر بكلماتت ترحيیبيیة أألقاهھھھا كل من 
وواالسيیدةة ٬، مركز ممدووحة سس. بوبسـت للسالمم وواالعداالة في جامعة برنسـتوننمديیرةة وودد. أأماني جمالل في بيیرووتت٬، 
 أأشارروواا إإلىفي معهھد عصامم فاررسس.  في االعالم االعربيوواالتنميیة منسقة برنامج االعداالة ااالجتماعيیة ليیلة قبالنن 

في  جامعة برنسـتوننمعهھد عصامم فاررسس في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت وواالفرصص االنابعة عن االتعاوونن بيین 
ذذكر دد. متريي ووجودد "نقص حقيیقي في االتفكيیر في إإثرااء االحواارر. وو هھھھذاا االتعاوونن ووددوورراالواليیاتت االمتحدةة 

   . االتفكيیرهھھھذاا االتطلعي"٬، متأمالً أأنن يیساهھھھم هھھھذاا االمؤتمر في تعزيیز 

االجامعة كنموذذجج لمجتمع عاددلل أأددلى دد. فضلو خورريي ررئيیس االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت بخطابب حولل "
بمثابـة نماذذجج صغيیرةة للمجتمـع ككل٬، . ووشرحح أأنهھ يیمكـن ااعتبـارر االجامعـاتت في كثيیر مـن ااألحيیـانن وومنصف"

ً تحديیاتـهھ ووموااططـن االقـوةة لديیـهھ. وو  كامل قد أأددتت ططوااللاالجامعـة ااألميیركيیة في بيیرووتت  أأننأأضافف تعكـس غالبا
ووررااً كبيیرااً في لبنانن وواالعالم االعربي في تطويیـر االتعليیـم٬، وواالوعـي االسـيیاسي٬، وورريیـاددةة دد سنوااتهھا االمئة وواالخمسيین

فعلى االجامعاتت أأنن تساهھھھم في "تحقيیق االعداالة ااالجتماعيیة في االمجتمع" من  االتجارريیـة.االطـب وواالمبـاددررااتت 
وواالدمج ااالجتماعي. ووتسعى االجامعة ااألميیركيیة في  خاللل تعزيیز االنشاطط االطالبي٬، وواالمساووااةة بيین االجنسيْین٬،

قق حملة كبيیرةة بيیرووتت إإلى تحقيیق هھھھذهه ااألهھھھداافف باستمراارر من خاللل عدةة ططرقق. فعلى سبيیل االمثالل٬، تقومم بإططال
لجمع االتبرعاتت بهھدفف ززيیاددةة فرصص حصولل االطالبب على منح ددررااسيیة في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت٬، 

ً منهھا  معة االجا هھ يیترتب علىأنباالرئيیس خورريي  ذذكَّرووفي االختامم٬، للجميیع.  االجامعة ااررتيیادد إلتاحة فرصةسعيیا
.أأكثر تسامحا في لبنانن امجتمع يیبنوااأأنن االطائفيیة وو قضواا علىأأنن يیااألميیركيیة في بيیرووتت ووططالبهھا   

في االسيیاسة في جامعة " لورراانس سس. ررووكفلر"ستيیفن ماسيیدوو٬، أأستاذذ  طرققت ٬،ااألوولى نقاششاال في جلسةوو
االتقاليید االفكريیة االمتعلقة بالعداالة ااالجتماعيیة وواالديیمقرااططيیة في تشكيیل نظامم ااجتماعي ددوورر  إإلى برنستونن٬،



تقديیم هھھھذهه  وومدىى االدستورريیة٬، للديیمقرااططيیة االغربيیة االنماذذجج على ااستند االخصوصص٬، ووجهھ على. يشرعي ووتعاوون
 االناتجة عن مكاسباالتوززيیع كما أأنهھ شددد على أأننَّ  .االعالمي االمستوىى على االسيیاسيیة للشرعيیة معايیيیر االنماذذجج

 لواليیاتت االمتحدةةفي اا مسألة حاسمة في إإضفاء االشرعيیة على االتمثيیل االسيیاسي يیشكل على االجميیعاالعولمة 
.على حد سوااء االدوولل االعربيیةوو  

ميیركيیة في مساعدةة في قسم االعلومم ااالقتصادديیة في االجامعة ااألاالستاذذةة ااألنسريین سلطي٬، دد.  تتحدثذذلك٬،  بعد
االجامعة  في مساعدةةاالستاذذةة ااألغاددةة برسومم٬، دد. وو ٬،جامعة تكساسس يف االباحثهھھھيیذ برنس٬، دد. وو ٬،بيیرووتت

جامعة ماساتشوستس  في االسيیاساتت االعامة يمساعد فاالستاذذ ااأليید مدنيیكوفف٬، ڤددااوودد.  ٬،ركيیة بالقاهھھھرةةيیمألاا
ووحدددتت ااألسبابب االتي  االعربي االربيیع خاللل جماعيیةاال للتعبئة ااألساسيیة االمقوماتتي فنظرتت سلطي . أأمهھرست
ً  ويیةاالثوررااتت االعربيیة فوض تجعل  صولل نشأةةأأحولل  تفسيیرااتت تقيیيیم خاللل منووووجدتت . متناقضة ووأأحيیانا

- ااالنتشارر عمليیاتت أأنن حد إإلى تنوعت االبلداانن مختلف في االمظالم أأنماططأأننَّ  االشعبيیة ااالنتفاضاتت  مجموعة ووليیس
-ووااالعتباررااتت االمشتركة االمخاووفف من   .ااالنتفاضاتت أأشعلت االتي هھھھي 

لمعالجة  2011بعد االعامم  "ددوولل االربيیع االعربي"في  دتتمِ االتي ااعتُ خيیاررااتت االسيیاساتت رنس بتحليیل ب دد. ثم قامم
"ال يیمكن توقع تغيیرااتت كبيیرةة في مسألة بطالة االشبابب بعد  هھوومن جملة ااستنتاجاتهھ أأنّ  .االشبابببطالة مسألة 

االسيیاساتت االحاليیة االتي تفرضهھا االمنظماتت االدووليیة".    

 مستويیاتت عاليیة من معالجة ىاالتي تركز علفي مصر براامج سوقق االعمل االنشطة ووتحدثت دد. برسومم عن 
 ٬،"ةاالمنقسم فاعليیناال يیة"تعددد على ووجهھ االخصوصصوو ٬،االسيیاساتت االحمائيیة إإررثث٬، مشيیرةةً إإلى أأننَّ االشبابببطالة 

تنسيیق االبراامج  فيتكشف عن أأووجهھ قصورر كبيیرةة  قد ططرقق االتنفيیذج. ووأأضافت أأننَّ حد من فعاليیة هھھھذهه االبرااميی
.مثلددوونن االمستوىى ااأل ما لبراامجل سيتنظيیم مؤسَّ ووااألنشطة ذذااتت االصلة٬، مما يیؤدديي إإلى   

 جلسة االنقاشش ااألوولى٬، متناووالً االراابط بيین االفاعليین في االمجالل االقانوني وواالتغيیيیر ااالجتماعي مدنيیكوففختم دد. 
االسيیاسي في ددوولل االخليیج االعربي. ووشددد على االدوورر ااألساسي االذيي يیؤدديیهھ االفاعلونن في االمجالل االقانوني في وو

على تحقيیق االتوااززنن بيین االنظامم االسيیاسي وواالضغوططاتت ااالجتماعيیة. تعزيیز نمو االدوولل ووقدررتهھا   

٬، حيیث "ااستطالعاتت االرأأيي وواالبيیاناتت ووتغيیر االموااقف في االمنطقة االعربيیة"أأما االجلسة االثانيیة فتمحوررتت حولل 
 لماذذاا")٬، االسؤاالل االتالي : دد. مايیكل ررووبنز٬، مديیر مشرووعع االباررووميیتر االعربي (مقيیاسس االديیمقرااططيیة االعربي ططرحح

ووبيیَّن أأننَّ تأثيیر االمخاووفف من ااإليیديیولوجيیاتت االمتطرفة  "ن االسنة؟يیجئاليیفضل ااألررددنيیونن االالجئيین االشيیعة على اال
ووالحظ أأننَّ فكرةة "أأنن يیكونن االشخص على ااعتباررااتت االموااططنيین االعادديیيین أأكبر من تأثيیر االنعرااتت االطائفيیة. 

ً شيیعيی منظمة إإررهھھھابيیة.  أنن االالجىء ال يینتمي إإلى أأييب" قد ترسل مؤشرااً قويیاً ا  

ووااالحتجاجاتت ووااألنصارر"٬، وو"االتوقعاتت االسيیاسة حولل "تونس االيیومم:  ذذلك جلستا نقاشش بعد االظهھر ووتلت
ختمت بعدهھھھما دد. أأماني جمالل٬، مديیرةة مركز ممدووحة  .مرحلة ما بعد ااالنتفاضاتت االعربيیة"ووخيیباتت ااألمل في 

في االسيیاسة في جامعة برنستونن٬، االيیومم ااألوولل “ إإددووااررددزز سس. سانفورردد”سس. بوبست للسالمم وواالعداالة ووأأستاذذةة 
بمحاضرةة حولل أأحد أأكثر االموااضيیع االمعاصرةة إإثاررةةً للجدلل : "ررئاسة تراامب : ااإلسالموفوبيیا من االمؤتمر 

٬، أأننَّ هھوواالشرقق ااألووسط". ووأأفاددتت٬، من خاللل تسليیط االضوء على االتحديیاتت وواالفرصص االتي قد تنتج عن اانتخاب



ً في خوضض معارركك بدلل أأنن يیعمل على تحقيیق ااسترااتيیجيیاتت "مضطرباً" كونهھ تراامب يیبدوو االرئيیس  منهھمكا
أأننَّ االواليیاتت االمتحدةة ااألميیركيیة  إإلى تووبعد االنظر في ددوورر سيیاساتت االواليیاتت االمتحدةة٬، خلصططويیلة ااألمد. 
ً في االشرقق ااألووسط. ووعالووةةً على ذذلك٬، أأكدتت أأننَّ في االمستقبل االمنظورر كانت ووستبقى  ً أأساسيیا  ااحتوااءالعبا

سوااء في االواليیاتت االمتحدةة أأوو في أأووررووبا.  ااإلسالميیة هھھھو االمفتاحح لمعالجة االحركاتت االشعبيیة٬،االمجتمعاتت   

االنشاطط ااالجتماعي حولل االجندرريیة: ددررااسة حاالتت من االمنطقة" وو"االتغيیرااتت ووتبع ذذلك جلستا نقاشش حولل "
ؤسساتيیة وواالسيیاسيیة ووااالجتماعيیة في مرحلة ما بعد االثوررةة في مصر". وومن االمتحدثيین خاللهھما دداانيیل تافانا٬، االم

: "هھھھل تريید مصر االتغيیيیر؟" فناقش االموااقف االتالي االسؤاالل تناووللاالذيي ووططالب االدكتوررااهه في جامعة برنستونن٬، 
االدعم االشعبي أأعمق  "مخزوونن" من االسيیسيصرحح أأنَّهھ قد يیكونن لدىى االسيید االضمنيیة تجاهه االنظامم ااالستبداادديي٬، وو

ووأأكبر مما هھھھو محتمل.   

 

 


