
 الجلسات 3102منتدى أمرٌكا والعالم اإلسالمً 

 

 الت فً أفغانستان وباكستانالجلسة األولى: التحو  

ٌ  تغٌٌر دراماتٌكً سٌطال الم    ة فً حكومات جنوب آسٌا والتعاون مع شعوبها مع حلول العام المقبل. فقد بدأت شاركة األمرٌك
  ٌ ٌ  الحكومة األفغان المجال األمنً مع استعداد الوالٌات المتحدة ومنظمة حلف شمال األطلسً ة فً ة بتحم ل المزٌد من المسؤول

. من ناحٌة أخرى، ستشهد باكستان هذا العام أول انتقال مدنً للسلطة فً 4102لسحب معظم قواتهما من البالد مع نهاٌة عام 
  ٌ ٌضاً أسئلة حول آفاق االستقرار السٌاسً ة هذه أة العام المقبل. تطرح الخطوات المهم  حٌن تستعد أفغانستان النتخابات رئاس

  ٌ ة. واالقتصادي واألمنً فً المنطقة وكذلك حول دور الوالٌات المتحدة فً المستقبل فً ما ٌتعلق بتحقٌق تلك األهداف اإلقلٌم
ٌ  هل ستتمكن القو   أن تعزز  ال؟ كٌف ٌمكن للعالقات بٌن أفغانستان وباكستانفع   ة من حماٌة أمن بالدها بشكل  ات األفغان

  ٌ ل علٌها من خالل استراتٌج ٌ عو  ة "طرٌق االستقرار والتنمٌة فً المنطقة؟ ما هً آفاق التكامل االقتصادي اإلقلٌمً التً 
ٌ  ب  الحرٌر الجدٌد"؟ ما هً س   ة والمجتمع المدنً لتلبٌة احتٌاجات المواطنٌن؟ ما هً ل التعاون المطروحة بٌن الحكومات المحل

  ٌ ٌ  المصالح والمسؤول ٌ    ة المترتبة علىات األمرٌك  ة من أفغانستان؟سحب القوات األمرٌك

  ٌ ه الصورة، والثقافة تترك طابعاً إنسان  اً: فنون ونزاعات وأمنالجلسة الثانٌة: السٌاسة تشو 

فون بسلطة تطر  ي الفنون والثقافة دوراً رمزٌاً واجتماعٌاً مركزٌاً فً المناطق التً ترزح تحت أوزار الصراع. ٌعترف الم  تؤد  
الفنون والثقافة، وٌستهدفون الرموز والقٌادات الثقافٌة الملموسة )بامٌان بوتان( وغٌر الملموسة )مهرجانات الصحراء فً 
مالً(. ٌلجأ الفنانون فً المناطق التً مزقتها الحروب حول العالم إلى أقالمهم وآالتهم وأصواتهم لعكس صورة عالمهم، 

ٌ  وتحمٌل الحكومات المسؤ رة التً تضطلع بها الفنون حتجاج على الظلم والقمع. تناقش هذه الجلسة األدوار المتطو  ة ولإلول
والثقافة واإلعالم فً المناطق التً تشهد حاالت صراع وعدم استقرار وستلقً الضوء على األسالٌب التً ٌمكن للقادة 

فً تعزٌز األمن اإلنسانً وفً تعزٌز التغٌٌر السٌاسً الحكومٌٌن وغٌر الحكومٌٌن من خاللها دعم دور الفنون والثقافة 
  ٌ  ة.واالجتماعً اإلٌجابً والتنمٌة االقتصاد

  ٌ   ة والنمو: كٌف ٌتالءم واحدهما مع اآلخر؟الجلسة الثالثة: الدٌمقراط

   ٌ ٌ  ة من أجل الخبز والحر  قبل عامٌن، قلبت المطالب الشعب د كبٌر من البلدان ة النظام السٌاسً فً عدٌة والعدالة االجتماع
  ٌ ولكن مذاك كافحت الحكومات لتلبٌة مطالب الشعب، فٌما أظهر السكان بشكل  متزاٌد شكاً وقلة صبر  فً سعً  -ة العرب

ٌ   حكوماتهم الفعلً لتأمٌن حٌاة أفضل لهم. وفً حٌن قطعت الدول التً تمر   نحو وضع قواعد جدٌدة  ة أشواطاً بمرحلة انتقال
  ٌ ٌ  ة، كللعبة السٌاس ٌ  انت أوضاع سٌاس رت عوامل عدٌدة االنتعاش االقتصادي ة مترد  ة واقتصاد ٌة تلوح فً األفق. هذا وقد أخ 
د بشأن التدخل ومن ضمن هذه العوامل نذكر تعمٌق االستقطاب ستثمرٌن والمانحٌن الدولٌٌن فً دوامة الترد  ورمت الم  

ٌ  السٌاسً، والعجز عن إصالح المؤس   ٌ   ة، وارتفاعسات الحكوم ٌ  ة، والتحد  التوترات الطائف ة. وفً الوقت ستمر  ة الم  ٌات األمن
ٌ  ستقاة من التطوٌر على أهم  عٌنه، أكدت الدروس الم   ساءلة والتجاوب لتحقٌق النمو ة والم  ٌة الحكم الذي ٌعتمد على الشفاف

ٌ  االقتصادي الم   ٌ  ستدام والتنمٌة البشر ٌ  المانحة والمؤس  مها الجهات ساعدة التً تقد  مكن للم  ة. كٌف  ة أن تعزز اإلدارة سات الدول
ٌ  الشاملة والتنمٌة فً خالل الفترات التً تشهد عدم استقرار وتحو   ٌ  د  ة؟ ما هً التحالت جذر ة التً تواجه تعزٌز ٌات المحل

  ٌ وكٌف ٌمكننا ٌه الجهات الفاعلة فً القطاع الخاص، ة والتنمٌة، وكٌف ٌمكن تخطٌها؟ ما هو أفضل دور قد تؤد  الدٌمقراط
 شاركة بشكل  فعال بالنٌابة عن الحكم الرشٌد والتنمٌة؟الم  

  ٌ ٌ  الجلسة الرابعة: الرأي العربً والهو  ة وإعادة تشكٌل الشرق األوسطة العرب

  ٌ ٌ حتمل أن تشكل هذه القوى تتناول هذه الجلسة رؤٌة العرب للعالم والقوى الدافعة الكامنة وراء الثورات العرب ة، وكٌف 
  ٌ ٌ  المعارك السٌاس ٌ  ة فً المجتمعات العرب ة أكبر ة فً السنوات المقبلة. فً الشرق األوسط الجدٌد، بات للرأي العام العربً أهم

قارنة مع أي وقت  مضى، ولم تعد مفاهٌم الجمهور العربً فً ما ٌتعلق بالـ"كرامة" تقتصر على العالقات بٌن الحكام بالم  
ٌ  والمحكومٌن، بل باتت تشمل أ عة تشمل ة مع العالم الخارجً. ستناقش هذه الجلسة موضوعات متنو  ساساً العالقات العرب

  ٌ ٌ  المواقف العرب ٌ  ة تجاه الوالٌات المتحدة وإٌران وإسرائٌل والقوى العالم ة، ودور ة األخرى، وكذلك المواقف تجاه الدٌمقراط



ٌ صار فً خالل هذه الجلسة إلى مناقشة كتاب شبلً تلحامً الجدٌد الذي ٌحمل عنوان  الدٌن والمرأة. عالوًة على ذلك، س
 ، وما لبعض الخبراء الضلٌعٌن من تعلٌقات بشأنه. لعربً وإعادة تشكٌل الشرق األوسط"العالم فً عٌون العرب: الرأي العام ا

 

  ٌ  ة وتداعٌاتها على المنطقةالجلسة الخامسة: األزمة السور

دت ألف شخص و 01أكثر أودت أعمال العنف فً سورٌا بحٌاة  الجئ. امتدت آثار مالٌٌن مواطن بٌن نازح و 5شر 
ٌ  تصاعد لتطال المناطق المجاورة ولتشمل تحد  الم    الصراع ٌ  ٌات إنسان ٌ  ة وأمن ة. وقد ناقش المجتمع الدولً على نطاق  ة وسٌاس

جتمعٌن لم ٌتوصلوا بعد إلى آراء متوافقة بشأن واسع  تأثٌر هذه األزمة على األمن الدولً ومصالح الدول المجاورة، إال أن الم  
ٌ  الرد   ٌ    ة. تكشف هذه الجلسة الرفٌعة المستوى آثار األزمة السور جاورة، وكذلك على التوازن ة على الدول الم  اإلقلٌم

  ٌ ٌ  االستراتٌجً، والدبلوماس  ٌات طوٌلة األمد األخرى فً المنطقة.ة، والتحد  ة اإلقلٌم

 


