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الديمقراطية: التحّديات التي تواجه الديمقراطيات الجديدة في المنطقة –الجلسة الرابعة   
 

 ضمن فعاليات منتدى الدوحة: جمسة تبحث خطر تراجع إيمان العرب بجدوى التجارب الديمقراطية
 
العربية التي تشيد مرحمة نقاش حول "التحديات التي تواجو الديمقراطيات الجديدة في المنطقة" يشير إلى النقص في الدعم المالي لمدول  -

 -انتقالية، في ظّل مخاوف من العودة إلى الديكتاتورية
 

 أجمع المتّحدثون في الجمسة الثالثة من منتدى الدوحة، والتي عقدت قبل ظير اليوم الثالثاء لمناقشة التحديات التي تواجو الديمقراطيات
إلى بعض الدول لوقفيا عن  -بما فيو المالي-قديم الدعم بأشكالو المختمفة الجديدة في العالم العربي، عمى أنو قد تكون ىناك حاجة لت

 االنحدار نحو حالة الالدولة، أو حتى لدفعيا لمعودة مجددًا إلى نظام الحزب الواحد الذي أسقطتو ثورات الربيع العربي.
 

عالقة بين تحّول تاريخي وبين حافة انييار الثورة وقالت منى يعقوبيان، مديرة مشروع الشرق األوسط في مركز ستيمسون، أن "المنطقة 
وفشميا". وأضافت: "ربما من اإلنصاف القول أن الوقت ليس في صالح التغّيرات العربية، فما أحدثتو ىذه التحركات من عدم استقرار فاقم 

 االحتجاجات الشبابية".من األزمات االقتصادية واالجتماعية والتي كانت باألساس سببًا رئيسيًا الندالع التحركات و 
 

وأّكدت يعقوبيان ما ورد في كممات المتحّدثين من اليوم األول لممنتدى، الذي كان افتتح أعمالو يوم أمس اإلثنين في العاصمة القطرية 
عمار أوروبا الدوحة، بخصوص التنمية االقتصادية، واقترحت "خطة مارشال عربية" تحاكي الخطوط االستراتيجية التي اعتمدت في إعادة إ

ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث رأت أن "ىناك الكثير مما يمكن أن نتعممو من خطة مارشال كمثال ناجح لالنتقال اإلقميمي"، وأن 
 العالم العربي يعتبر أحد أقل المناطق وحدًة واندماجًا في العالم.

 
حد أبرز معالم خطة مارشال، وتجمى ذلك في العديد من األوجو، حيث رّكزت وأضافت يعقوبيان: "لقد كانت التنمية االقتصادية اإلقميمية أ

الخطة عمى العالقات التجارية عبر القارة، وىذا المنطق نفسو"، بحسب يعقوبيان، "ينطبق عمى العالم العربي، فدول المغرب العربي ال 
لفرص اليائمة غير المستغّمة. حقيقًة، إن الوحدة االقتصادية % عمى سبيل المثال، وىذا يعكس حجم ا3يتجاوز حجم تجارتيا البينية نسبة 

مميون نسمة، وبالتالي ستجذب استثمارات،  353-333اإلقميمية قد تغّير جوىريًا من قواعد المعبة، فيي ستجمع كتمة سكانية تعدادىا 
 لمنطقة".وتمّكن األعمال الصغيرة من النمو والتوّسع... كما ستساعد عمى تعزيز االستقرار في ا

 
وتأييدًا لما طرحو بعض المتحدثون أمس، رأت يعقوبيان أن دول الخميج ىي المرشح الرئيسي لتمويل مثل ىذا المشروع: "تّم تمويل خطة 

أوروبا مارشال بتدفقات ىائمة من الدعم من الواليات المتحدة األمريكية، أما اليوم، فال يمكن توّقع أن تقوم الواليات المتحدة األمريكية أو 
 بذلك؛ بالمقابل، فإن دول الخميج ىي في موقع يسمح ليا بالمساعدة، فيي تمتمك ثروات طبيعية ضخمة".

 
من جيتيا، أّكدت روبن رايت، الباحثة في مركز وودرو ولسون الدولي، الحاجة إلى تحّرك عاجل لضمان انتقال ديمقراطي، ولكنيا أبدت 

 يث "االنتخاب الديمقراطي لمرجال األقوياء ليتعامموا مع القضايا األبرز".قمقًا من تكرار "النموذج الفنزويمي" ح
 

قذافي "أما السّر المؤلم والصغير بشأن االنتقال، فيو أن الفساد يتجّذر ويتوّسع. لقد أخبرني أحد المسؤولين الكبار في ليبيا أنو في عيد ال
في". لقد انتشرت الديمقراطية إلى حدود أبعد من القدرة عمى التحّمل. ففي ليبيا مميون "قذا 6.5كان لدينا "قذافي" واحد، أما اليوم فيناك 
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منيم مخصصون لألفراد، ترشح في االنتخابات ليذه المقاعد أكثر من ثالثة آالف مرشح؛ في حين  003مقعد في البرلمان،  033ىناك 
صصة لألحزاب. وىذا ليس أمرًا محمواًل عمى المدى البعيد". وحّذرت تنافس أكثر من مئة وثالثون حزبًا عمى المقاعد الثمانين األخرى والمخ

وىذا سيرتد  –أي من يقولون "أريد أن أكون قائدًا، أريد صالحيات ونفوذ السمطة"  –رايت: "ىناك خطر كبير يتمّثل في القوى االنقسامية 
 سمبًا عمى المدى البعيد".

دية، رئيس مركز الخميج لألبحاث، عمى تصريحات رايت، محّذرًا من الخطر الذي قد كما أّكد عبد العزيز بن عثمان بن صقر من السعو 
 يتمّثل في تحّول النخب الجديدة التي برزت ما بعد الربيع العربي إلى نسٍخ عن األنظمة القديمة لكن بمظير ديمقراطي مخادع.

 
الحالية وتغّيرىا تدريجيًا بحيث تعود وتصبح أنظمة  وقال صقر: "إن النخب الحاكمة ستحاول أن تدخل تغييرات عمى الديمقراطية

ديكتاتورية. يجب عمينا أن نتذكر دائمًا أن جميع االنظمة التي تمت اإلطاحة بيا في المنطقة، من مثل نظام بن عمي في تونس، ومبارك 
مثل االستفتاءات واالنتخابات  في مصر، والقذافي في ليبيا، وصالح في اليمن، كانت استخدمت آليات ديمقراطية بحد ذاتيا، من

 والبرلمانات".
 

وأضاف صقر: "إن ىذا التغيير تّم فرضو من قبل ضغوط خارجية، ولم يكن الخيار الطوعي ليذه القيادات والقوى الجديدة من مثل اإلخوان 
يم تشير دائمًا إلى الديمقراطية اإلسالمية المسممين في مصر مثاًل. فالديمقراطية الغربية ليست خيارىم الطبيعي، بل حقيقًة، إن إيديولوجيات

 وليس الديمقراطية بمعيارية غربية".
 

ورفض صقر فكرة أن دول الخميج عارضت الربيع العربي أو االحتجاجات والثورات العربية، قائاًل أنيا كانت من أوائل من عرضوا وقدموا 
 المساعدة المالية لمصر واعترفوا بالتغييرات التي حصمت.

 
مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الخارجية السابق لمحكومة اإلسالمية في السودان، فقال أن بعض الدول العربية لدييا خوف مبالغ بو  أّما

من الحركات اإلسالمية، وخاصة اإلخوان المسممين في مصر والنيضة في تونس. وأوضح: "تخشى بعض الدول من تسونامي إسالمي في 
مة الربيع العربي في المنطقة؟ إن ذلك يعتمد عمى قدرتيا عمى إدارة الدولة، وتحقيق المشاركة السياسية المنطقة. ما ىو مستقبل أنظ

مل والديمقراطية، والتنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية، واألمن، والحد األدنى من الخدمات المعيشية، لنكون صادقين. إنني إيجابي وآ
 عات".أن يتم تحقيق ىذه التحديات والتطم

 
 ونّبو السفير سيزاريو ميالنطونيو نيتو، ممثل البرازيل لشؤون الشرق األوسط، بنبرٍة من األمل، إلى أنو عمى الشعوب أن تصبر قمياًل.

 
 "التغيير يستغرق وقتًا. لقد عشنا حكم العديد من الديكتاتوريات في أمريكا الالتينية. في البرازيل، استغرقت صياغة الدستور فقط ثالث

، واستغرقت عشر سنوات أخرى لبناء وزارة جديدة لمدفاع مع إخضاع المؤسسة العسكرية لإلدارة المدنية 88-0985سنوات بين عامي 
ن كانت ىناك تحديات  لمدولة"، أضاف نيتو، "إذن فإن ما نحتاجو ىو إعطاء فرصة إضافية لمديمقراطية، والتحّمي بالصبر، حتى وا 

 اقتصادية واجتماعية ضخمة".
 

 منى يعقوبيان تطالب بـ"خطة مارشال عربية" تمّوليا دول الخميج إلنقاذ الربيع العربي 
 عبد العزيز بن صقر يرى أن ىناك خطر في أن تستنسخ الحكومات إسالمية نموذج األنظمة القديمة 
  قت لتثبت نفسياالمبعوث البرازيمي، ووزير الخارجية السوداني السابق، يطالبون بمنح الحكومات الجديدة بعض الو  
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التحّديات و ُمستلزمات النجاح –التعاون الدولي: آفاق الشراكة  –الجلسة الخامسة   
 

 : أمام المجتمع الدولي مجاالت عديدة لمساعدة الدول العربيةمنتدى الدوحةالمتحّدثون في جمسة التعاون الدولي ضمن 
 

 -يجب التعامل معو بحساسية وحذراعتبروا أن التدّخل لمنع النزاع أو إنيائو ممكن، ولكن  -
 

في جمسة خّصصت لمناقشة أبعاد التعاون الدولي، قّدم المتحّدثون في منتدى الدوحة وجيات نظرىم حول الكيفية التي يمكن بيا لمدول 
الية، من دون التدّخل العربية أن تستفيد من ىذا التعاون، وحّددوا بعض الطرق التي يمكن من خالليا مساعدة الدول التي تعيش مراحل انتق

 في ديناميكيات العمميات المعّقدة لمتغيير، والتي غالبًا ما تكون ىّشة.
 

وريًا، ىو وقالت سارة كميف، وىي مديرة في البنك الدولي، أن "التغيير ما بعد الصراع أو االنتقال الديمقراطي، سواًء كان تغييرًا تدريجيًا أو ث
طنية، وبالتالي تمعب أفعال الشخصيات الوطنية دورًا رئيسيًا في إنجاحو؛ وعمى الالعبين الدوليين أن بالضرورة مجموعة من العمميات الو 

 يحتفظوا ببعض المسافات"، ثم استطردت: "لكن ىذا ال يمغي أدوراىم، والتي عمييم القيام بيا".
 

وبّينت كميف أنو "من الميم أن نعود إلى مصدر االحتجاجات خالل السنوات الثالث الماضية. فاالحتجاجات لم تكن تجري في مناطق 
فتونس كانت إحدى الدول التي نالت االستحسان لنجاحيا في تحقيق األىداف اإلنمائية لأللفية قبل الثورة.  –نامية بالمفيوم الكالسيكي 

يزي أحرق نفسو ... ألنو شعر أنو تعّرض لإلىانة عمى يد الشرطة ولم يكن أمامو أي ممجأ لمعدالة أو لممشاركة السياسية ولكن محمد البوعز 
إليصال صوتو وحقو. كان موتو نداًء يطالب بالعدالة وعدم التيميش والكرامة والفرص"؛ في إشارة إلى إحراق البوعزيزي لنفسو، والذي كان 

 ، ومن بعد ذلك في باقي الدول العربية.0303لتونسية في كانون األول/ديسمبر شرارة انطالق الثورة ا
 

تّم وأضافت كميف: "لقد تّم استبعاد دور العدالة والفرص من النسخة األصمية لألىداف اإلنمائية لأللفية لألمم المتحدة، والتي عمى أساسيا 
 الحكم عمى دول مثل تونس أو مصر من قبل المنظمات الدولية".

 
 "أما اآلن"، وبحسب كميف، "فمن الميم أن يأتي أي دعم عن طريق المنظمات الدولية، وأن يأتي بسرعة".

 
وأوضحت: "لقد أصبحت السرعة عاماًل أساسيًا في تقديم الدعم لمدول التي تمّر بمرحمة انتقالية، ألن ىذه التغييرات تشتمل عمى عممية 

ين، وىنا تصبح المشاريع التي تستغرق عامين مثاًل مشاريع طويمة جدًا" في إشارة إلى تعّطش إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطن
الشعوب لمتغيير السريع، مضيفًة: "لقد كنت لمتّو في اليمن، حيث كانت ىناك وعود ضخمة بالمساعدة والدعم، ولكن معظم ىذه المساعدات 

 ر شيرًا القادمة، أي قبل االنتخابات القادمة".لمشاريع بنى تحتية، ال يمكن تحقيقيا خالل االثني عش
 

أّما جيم مارشال، وىو عضو سابق في الكونغرس األمريكي، ورئيس معيد السالم في الواليات المتحدة األمريكية، فرأى أن قطاعات 
 ستويات اإلقميمية والعالمية.األعمال ليا أيضًا مصمحة في تحقيق ونشر السالم، ألن ذلك عنصر رئيسي في التنمية اإلقتصادية عمى الم
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ن السعي لمسالم ألجل تحقيق األرباح ىو ربما أمر منطقي جدًا. ال يمكن ألي حكومة  وقال مارشال: "السالم أمر جّيد لصالح األعمال، وا 
ات الحديثة مرة بعد مرة في العالم أن تقدر عمى جمب السالم إلى العالم بمفردىا، فيذا األمر يتطمب شراكات"، مضيفًا: "لقد أظيرت الدراس

 أن السالم يقّوي من األعمال ... إّنني ىنا ألشّجع عمى مبادرة جديدة لألعمال العالمية".
 

إلى  -بعد انييار االتحاد السوفياتي 0990التي نالت استقالليا في –بدوره، أشار يوغين كاربوف، نائب رئيس الوزراء في جميورية مولدوفا 
ادت كثيرًا من التعاون الدولي خالل فترة مرورىا بالمرحمة االنتقالية. وخاطب كاربوف الجمسة بالقول: "لقد كان تجربة بالده، التي استف

لممساعدات الخارجية دور رئيسي في توفير الدعم السياسي، والقروض، واالستثمار المباشر، طيمة فترة العشر سنوات التي تمت انييار 
 الشيوعية".

 
وىو وزير بريطاني سابق لمتنمية الدولية، أن منع النزاعات لو مردودات اقتصادية إيجابية ىائمة، ولكن الحكومات كما أّكد شييد مالك، 

 غالبًا ما تتجنب اإلصالحات خوفًا من اشعال الفتن والشقاقات.
 

كل فمس ننفقو عمى منع النزاعات  وأوضح مالك: "إّن نزاعًا واحدًا يكّمف ما قيمتو مجموع الدعم الذي يقّدم سنويًا في العالم ككل. إن
والعنف، يوّفر عمى المجتمع الدولي أربعة فموس بالمقابل"، مستعيدًا تجربتو في العمل عمى إقناع الرئيس اليمني المخموع عمي عبد اهلل 

أنو تحّدث عن ىذا األمر  صالح بإلغاء االمتيازات: "قّدمت لو شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخصوص االمتيازات ... وقال لي
 مسبقًا، ثّم كانت ىناك احتجاجات وأعمال شغب ووقع بعض القتمى".

 
 وانتقل مالك من ثّم لمحديث حول النزاع في سوريا، والذي اشتّد خالل السنتين الماضيتين، حيث رأى أّنو مثال واضح عن حالة نزاع يترّدد

استمرارىا ضخمة. وقال: "إّن عدم قدرتنا عمى اّتخاذ التصّرف الصحيح تجاه الشعب السوري ىو المجتمع الدولي لمتدّخل فييا، مع أّن تكمفة 
عنصر رئيسي في جعل األمور تصل إلى ما ىي عميو اليوم. إّنني واثق أن األفراد المجتمعون ىنا اليوم ليسوا مّمن يفّضمون عدم فعل أي 

ّنني واثٌق أّننا سنبدأ بالتحّرك لألمام، ب  بطء، ولكن بالتأكيد".شيء. وا 
 

  سارة كميف، مديرة في البنك الدولي: عمى الالعبين الدوليين أن يحتفظوا ببعض المسافات، ولكن ىذا ال يمغي أدوراىم التي عمييم
 القيام بيا

 ترئيس معيد السالم في الواليات المتحدة األمريكية: عمى رجال األعمال أن يضافروا جيود االستثمار في حّل النزاعا 
 الوزير البريطاني السابق لمتنمية الدولية: ما زلت واثقًا بجيود إنياء النزاع في سوريا 
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اإلعالم الرقمي –الجلسة السادسة   
  

 الحكومات ال يمكنها التحّكم باإلعالم الرقمي، بحسب جمسة منتدى الدوحة
 

العربية، والصعوبات التي تواجو وسائل اإلعالم في التحّقق من المشاركون من الخبراء بحثوا دور اإلعالم االجتماعي في الثورات  -
 -صّحة المواد المنشورة من خالليا، وأىمية قيمة المسؤولية في استخدام اإلعالم االجتماعي

 
عالم من األخبار ستنتيي كافة الجيود التي تبذليا الحكومات لمتحّكم باإلعالم اإلجتماعي إلى الفشل، حيث أّدت التغييرات الدراماتيكية في 

حّدثون واالتصاالت إلى تشكيل دوائر جديدة من الرأي العام، تجبر الحكومات عمى األخذ آراء األفراد بعين االعتبار؛ بحسب ما رأى الخبراء المت
 في جمسة اإلعالم الرقمي ضمن منتدى الدوحة اليوم الثالثاء.

 
ففّقاعة اإلعالم االجتماعي تنطوي عمى تحّديات لوسائل اإلعالم التقميدية وأيضًا ولكن ىذا ليس إيجابيًا بالضرورة بحسب الخبراء أيضًا، 

ف، ألخالقيات المينة، حيث غالبًا ما يكون ىناك تدّفق في المعمومات عندما يكون من الصعب حقًا التمييز ما بين الحقيقة واإلشاعة والتحري
 ى ماليين األشخاص في غمضة عين.وعندما يكون من السيل أن تصل معمومة خاطئة أو مغرضة إل

 
ن"، ورأى فيميب سيب، السفير األمريكي السابق ومدير مركز الدبموماسية العامة: "عندما نتحّدث عن اإلعالم االجتماعي، ونصل إلى كممة "تمكي

مضيفًا: "يتوّقع الناس اليوم تدّفقًا مباشرًا ال يمكننا تجاىل أّن الحراس التقميديين لبوابات المعمومات، أي الحكومات بشكل رئيسي، تّمت إزاحتيم"، 
 لممعمومات، ويتوقعون أيضًا المشاركة في النقاش. إنيا عممية أشبو ما تكون بإعادة كتابة العقد االجتماعي فيما يتعّمق بالتواصل".

 
، يقومون 0300دم مسجل بحمول مميون مستخ 533، استقطب تويتر، أحد أبرز وسائل التواصل االجتماعي، أكثر من 0336ومنذ تأسس في 

مميار مستخدم. أما موقع يوتيوب،  0.0، حوالي 0334مميون تغريدة؛ في حين اجتذب فايسبوك، الذي تأسس في  343يوميًا ببث أكثر من 
 والذي يسمح لممستخدمين بتحميل ومشاىدة ومشاركة مقاطع الفيديو، فيو ال يتطمب حتى التسجيل من المشاركين.

 
مميار رقم ىاتف  6مميار شخص في العالم، و 7ك أن اليواتف المحمولة تسّرع مزيدًا من ثورة اإلعالم؛ فبحسب سيب: "ىناك حاليًا أضف إلى ذل

، 0303محمول قيد االستخدام. معظم ىذه اليواتف ليست غالية الثمن، وىي ببساطة لالتصاالت الياتفية والمحادثات النصية، ولكن مع حمول 
اتف المحمولة المتوفرة ىواتف ذكية". وأضاف: "يمكنكم أن تفكروا ما الذي سيعنيو ذلك من حيث قدرة األشخاص عمى االتصال ستكون جميع اليو 

 باالنترنت في أي وقت وأي مكان حول العالم".
 

ن"، أضاف سيب. "جميعنا نعمم أن "لقد لعبت ىذه الثورة اإلعالمية دورًا في تمكين األفراد من تنظيم االحتجاجات خالل الربيع العربي، منذ عامي
. إن المثل األوضح عمى ىذا ىو صفحة "كمنا خالد سعيد" عمى الفايسبوك" "؛ في إشارة إلى خالد 0300اإلعالم االجتماعي ساىم في ثورات 

يظير أنو يمكن  وأثار غضب المصريين ودفعيم لحشد تحرك في الشارع. وأوضح "ىذا 0303سعيد، الذي توفي عمى يد الشرطة المصرية في 
إنيا فقط "ثورة  –توسيع نطاق التواصل وبناء شبكات، مع أىمية اإلدراك المستمر ألن اإلعالم الرقمي ىو مجرد أداة. ال توجد "ثورة فايسبوك" 

 مصر" أو "ثورة تونس" ".
 

فيمم معاٍد لإلسالم قام بإعداده مصري مقيم  كما أشار سيب إلى االحتجاجات المناىضة ألمريكا، والتي اندلعت حول العالم العام الماضي بسبب
يره من في الواليات المتحدة األمريكية: "لقد أظيرت ىذه االحتجاجات القوة الخطيرة لإلعالم الجديد. لقد انتشر كالفيروس من خالل اليوتيوب وغ
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تر وفايسبوك. تخيموا لو أّن ذلك حصل منذ عشر الوسائل. لقد أظير قوة انتشار المادة اإلعالمية بنشرىا عمى يوتيوب ونشرىا من خالل توي
 سنوات مضت، لم تكن ىناك ىذه الوسائل؛ ربما لم نكن لنسمع عنو وبالطبع لم تكن األمور لتصل إلى ما وصمت عميو اليوم".

ن لشبكة االنترنت في قسم وأضاف مشاركون آخرون أن ىذه القوة تمّثل تحديات لإلعالم التقميدي. فقد ذكر سعود حيدر، وىو أحد كبار المحممي
ا يكون من اإلعالم الجديد في شبكة الجزيرة اإلخبارية: "إن ذلك بالنسبة لنا تحٍد كبير. فالجميور شبو استيمك المحتوى الرقمي تمامًا، وغالبًا م

يوتيوب، مما يفاقم من الصعوبة، الصعب التأّكد من مصداقية المحتوى المنشور عمى المصادر والمواقع االلكترونية اإلخبارية، وفي طميعتيا 
ة، خاصة في حالة النزاع السوري، حيث يستخدم الطرفين مقاطع الفيديو المصّورة باليواتف المحمولة لنشر صور االنتياكات والفظائع اإلنساني

 وحيث أن "جودة معظم ىذه التسجيالت ال تكون جيدة"، بحسب حيدر.
 

كمية اإلعالم الجماىيري في جامعة القاىرة، عن أّن السمطات المصرية مؤخرًا تمّقت إنذارًا حول ىجوم  بدوره تحّدث محمود عمم الدين، نائب عميد
ن المخاو  ف إسالميين عمى كرسي الكنيسة القبطية في القاىرة من خالل الفايسبوك. وقال: "يمكن أن تنتشر الطائفية بكممة عمى الفايسبوك، وا 

 تتزايد من اإلعالم االجتماعي".
 

ز محمد أحمد فياض، المستشار اإلعالمي في مركز البحرين لمدراسات الشرقية، في حديثو عمى ىذه المخاطر، قائاًل أن استخدام اإلعالم وركّ 
االجتماعي يجب أن يترافق مع المسؤولية: "جميعنا نعمم أن اإلعالم ىو الوجو اآلخر لمسياسة في الحكومة، ولكن اليوم أصبح اإلعالم 

ن لم يكن سفيرًا رسميًا"، االجتماعي وا لرقمي الوجو اآلخر لمدبموماسية، وىي دبموماسية شعبية ... كل مواطن أصبح سفيرًا ليذه الدولة، حتى وا 
 في إشارة إلى أن المواطنين اليوم غالبًا ما يجدون نفسيم يتحدثون مباشرة مع مسؤولين حكوميين عبر االنترنت.

 
، انخرط 0300معارضة والمؤيدة لمحكومة إلى تويتر بشكل كبير، بعد سحق احتجاجات الربيع العربي في وفي البحرين، حيث لجأت الجماىير ال

 بعض من القياديين المعارضين في مداعبات عمنية مع مسؤولين رسميين من مثل وزير الخارجية البحريني.
 

رونية والمنتديات، قد تكون ليم دوافع أخرى: "في ظل األرباح ورأى فياض أيضًا أن مالكي منصات اإلعالم االجتماعي، من مثل المواقع االلكت
م اليائمة لمالكي الشبكات االجتماعية، فإنيم جزء من لعبة خطرة. وىم راغبون بتغيير قواعد المعبة بحسب من يدفع أكثر. بعض وسائل اإلعال

جاىات مصالحيا". وقد اعترض أحد الحاضرين عمى ىذا الرأي االجتماعي تستخدم لمتعبير عن اآلراء وقد تحاول أن تغير قواعد الرأي بحسب ات
 قائاًل أن ىذا يمّثل عقمية تقميدية تشابو عقمية األنظمة التي أطيح بيا في مصر وتونس.

 
ية األخبار في وقد أقّر معظم المتحدثون بأّن اإلعالم التقميدي قد يتكّيف مع اإلعالم الجديد الرقمي، وأن ىناك قيمة ميمة في التحّقق من مصداق

عي. المصادر اإلخبارية المختمفة، خاصة المعروفة منيا والتي ليا جماىير كبيرة، وفي األخبار التي تنتشر بداية عبر وسائل التواصل االجتما
 وقد ألغت مجمة نيوزيوك العام الماضي نسختيا المطبوعة واعتمدت الرقمية بشكل مطمق.

 
ي مجمة ديمقراطية الصادرة عن مركز األىرام لمدراسات السياسية واالستراتيجية في القاىرة: "لقد لجأ وقال عاطف السعداوي، رئسي التحرير ف

موقع وول ستريت جورنال إلى االشتراكات المدفوعة عمى الشبكة، وقد ارتفع عدد المشتركين فيو ألن المحتوى الذي يقّدمونو عالي المستوى 
 حد سمات اإلعالم التقميدي التي نفتقدىا اليوم في اإلعالم الجديد".والجودة. إّن الصحافة االستقصائية ىي أ

 
 "السفير األمريكي السابق فيميب سيب: اإلعالم الجديد "أعاد كتابة العقد االجتماعي 
 "نائب عميد كمية اإلعالم الجماىيري في جامعة القاىرة: "الطائفية يمكن أن تنتشر بكممة عمى الفايسبوك 
 ميين في الجزيرة: إن الحكم عمى مصداقية المقاطع المنشورة عمى يوتيوب ليس سيالً أحد المحممين الرق 
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جلسة اللجنة الوطنّية لحقوق اإلنسان: تداعيات األزمة اإلقتصادّية و المالّية  –الجلسة السابعة 
 العلمّية على التمتع بحقوق اإلنسان

 

 أحد المؤثرات السلبية على حقوق اإلنسانالمشاركون في منتدى الدوحة: االزمة المالية العالمية 
 

العاصمة القطرٌة تحتضن رواد المؤسسات الحقوقٌة الدولٌة لمناقشة موضوع " تداعٌات األزمة االقتصادٌة و المالٌة العالمٌة على التمتع 
 بحقوق اإلنسان"

 
 قال المشاركون فً الٌوم الثانً لمنتدى الدوحة بأن األزمة المالٌة العالمٌة قد ساهمت فً زٌادة عدد المنازعات حول العالم، وقد توافق

 المشاركون بأنه البد من وضع أُسس وقواعد حقوق اإلنسان فً نظام اقتصادي عالمً جدٌد. 
 

للصلٌب األحمر، بان األزمة لعبت دوراً فً تهٌٌج الشارع العربً خالل تظاهرات العام وقال السٌد بٌتر ماورٌر، رئٌس اللجنة الدولٌة 
، وأضاف: " للعولمة تأثٌر ملحوظ على المجتمعات الدولٌة من ناحٌة تبادل المعلومات والتواصل بٌن الدول والثقافات المختلفة ۳۱۰۰

 وهو ما ٌؤثر على المجتمعات فً بعض حاالت المنازعات. "
 

جانبه صرح السٌد باولو لٌمبو، المنسق المقٌم لألمم المتحدة و الممثل المقٌم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً فً أبوظبً: " لم ٌتم ومن 
. احتواء األزمة العالمٌة ما أدى الى تعظٌم تأثٌراها السلبٌة. ال ٌوجد أي مجتمع بعٌد عن العنف والكن هنالك حلول الحتواء عواقب العنف

 ي على حقوق اإلنسان له عواقب عدٌدة قد تصل الى التأثٌر على االقتصاد واالستدامة." التعد
 

ظام وتابع السٌد باولو قائالً: " بعد خمس سنوات من األزمة المالٌة األكثر تأثٌراً فً العالم، باستطاعتنا القول بأن سبب األزمة كان الن
ق فوائد اقتصادٌة ومالٌة خاصة على حساب االقتصاد الدولً وقد ساعدهم فً ذلك السٌاسً الذي سمح لمجموعات محددة بان تسعى لتحقٌ

مجموعة من الفاسدٌن وبعض الحكومات غٌر المتمكنة. التأثٌر السٌاسً لألزمة المالٌة امتد لٌصل الى جمٌع انحاء العالم وكان له تأثٌر 
 ٌع العربً وتعزٌز الفرق بٌن طبقات المجتمع. "مباشر فً القرار واألحداث السٌاسٌة حٌث كان أحد اهم عوامل الرب

 
" لو أردنا ان نفهم كٌفٌه معالجة هذه األزمة وأُطر الحل، البد لنا من أن نتفهم بأن سبب األزمة هو قرارات اقتصادٌة ولٌست قدراً 

 مكتوب، والبد علٌنا االعتراف بأن هذه القرارات هً السبب ولٌس التذبذب فً االسواق."  
 

ا التفكٌر مرة أخرى فً العقد االجتماعً... علٌنا فهم انه هنالك حاجه إلعادة تطوٌر نظام دولً للحوكمة االقتصادٌة وذلك لتحدٌد " علٌن
مسؤولٌات الحكومات وواجبتها. ال نرٌد تقوٌض الحرٌات االقتصادٌة لألسواق والكن ٌجب على الحكومات تنظٌم هذه األسواق ومراقبتها 

 حقوق المجتمعات."بشكل فعال لتضمن 
  

تم وأوضح السٌد لٌمبو بأن األمم المتحدة ستساهم فً الحل من خالل التأثٌر على النقاشات القادمة حول أهداف "الملٌنٌوم" الثمانٌة، التً 
وأضاف بان  ، لضمان ان القواعد األساسٌة لهذه الحلول االقتصادٌة ستكون موجودة فً المؤتمر القادم.۳۱۱۱تحدٌدها خالل مؤتمر عام 

األمم المتحدة ستأخذ فً االعتبار وجهة نظر الدول الخلٌجٌة بهذا الخصوص، وختم بان نقاشات منتدى الدوحة خالل الٌومٌن األول 
 والثانً بٌنت بأن األمم المتحدة ستحتاج للمزٌد من الدعم المالً وذلك لتحقٌق أهداف التنمٌة المستدامة." 

 
رئٌس الكلٌة الجامعٌة هنري دونان فً جنٌف ورئٌس معهد جنٌف لحقوق اإلنسان، بان هنالك الحاجة ومن جانبه، ٌرى مٌشٌل فوتً، 

للمزٌد من الجهود لتعظٌم اٌجابٌات العولمة للجمٌع. وقال " كٌف بإمكاننا ان نعظم إٌجابٌات العولمة لتصل للجمٌع ولٌس فقط لفئة 
 ت العولمة." محدودة، وكٌف باإلمكان أن نوجد حلول لمواجهة سلبٌا

 
وأكد السٌد فوتً بانه ٌجب على الدول اتخاذ تدابٌر قانونٌة وتشرٌعات لمواجهة تجارة البشر والعمالة المغصوبة من خالل اقتراح حلول 

لقواعد عملٌة لتعزٌز الحقوق فً هذا الجانب مثل توفٌر التدرٌب االزم للعمالة المهاجرة من خالل شبكات االنترنت او توفٌر المعلومات وا
االساسٌة من خالل وسائل الكترونٌة مثل اقراص التخزٌن المحمولة وذلك لتعزز الوعً وثقافة حقوق االنسان وتطوٌر برامج لحماٌة 

 الالجئٌن والمهاجرٌن من االستغالل.
 

لعربٌة لعدم اتخاذ مشاكل العمالة هذا وقد انتقد السٌد خالد القاضً، رئٌس مجلً امناء المركز العربً للوعً بالقانون فً القاهرة، الدول ا
ة المهاجرة بالشكل الجدي والمطلوب حٌث لم توقع العدٌد من الدول على االتفاقٌة الدولٌة لحقوق العمالة المهاجرة فً مؤتمر االمم المتحد

هذه االتفاقٌة؟ السبب هو بان . وقال: " لماذا لم توقع الدول العربٌة ۳۱۱۲والتً تم تطبٌقها على جمٌع الدول فً العام  ۰۹۹۱فً العام 
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بها  الدول العربٌة ال ٌمكنها ان تطبق قواعد هذه االتفاقٌة. إنً ادعو جامعة الدول العربٌة لتبنً هذه االتفاقٌة. بعض الدول العربٌة ٌوجد
 م دور فً بناء الدولة الحدٌثة."    مئات األالف من الالجئٌن بٌنما ٌوجد فً الدول الخلٌجٌة عدد كبٌر من المقٌمٌن األجانب اللذٌن الٌزال له

 
فً المكسٌك، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  ITESMوانتقد السٌد زٌدان زٌراوي، عمٌد كرسً أبحاث اإلقلٌمٌة والتعاون الدولً فً مركز 

لعمال المهاجرة. وقال " تم وذلك على خلفٌة قرارات وتشرٌعات تحد من تدفق العمالة المكسٌكٌة ألراضٌها وهو ما اعتبره خالفاً لحقوق ا
ملٌون عامل مهاجر فً عهد الرئٌس أوباما فً السنوات القلٌلة الماضٌة وهذه العمالة لٌست علٌها اي جرائم او مخالفات  ۰.1استبعاد 

وصول الى جثة من هؤالء العمال المستبعدٌن فً الصحراء وذلك إثر عبورهم الصحراء لل ۹۲قانونٌة. المأساة االخرى هً العثور على 
 المدن المكسٌكٌة."

 

 لٌمبو: البد من التوصل الى عقد اجتماعً جدٌد ٌضمن تطوٌر نظام اقتصادي دولً قائم على أساسٌات حقوق اإلنسان 

 ماورٌر: العولمة واالزمة المالٌة ساهمت فً تزاٌد المنازعات 
  العمالة المهاجرةمسؤول حقوقً عربً: الدول العربٌة لم توقع على المعاهدات الدولٌة لحماٌة 


