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تقریر تركیبي حول الندوة االقلیمیة 
"تحدیات االدماج ومخاطر اإلقصاء: تجارب مقارنة "

 احتضنت مدینة الحمامات وعلى مدار یومي 72 و28 فبرایر 8102، أشغال الندوة اإلقلیمیة،
 الموسومة " تحدیات اإلدماج ومخاطر اإلقصاء: تجارب مقارنة"، وھي من تنظیم  " مركز الدراسات

 المتوسطیة والدولیة" التونسي، بشراكة مع  " مركز ھویة األردني، و" المعھد الھولندي لدیمقراطیة
 متعددة األحزاب. وقد تابع وقائعھا وشارك في فعالیاتھا خبراء وباحثون وسیاسیون ونشطاء المجتمع
 المدني من كل من مصر واألردن والمغرب والبلد المضیف تونس، یتوزعون بین اإلناث والذكور،

.وینتسبون ألجیال وأعمار مختلفة

I
 توزعت أشغال الندوة على ثالثة محاور قُدمت خاللھا أربعة عشرة ورقة بحثیة،تخللتھا ورشات لتعمیق  
 النقاش واستكمالھ، واستخالص النتائج وحصر التوصیات واالقتراحات على مدار الیومین. وبقراءة
 عناوین أوراق المشاركین، نالحظ تغطیة الندوة للمجاالت الثالثة الرئیسة لالدماج واالقتصاء، أي المیدان
 االجتماعي، ونظیره االقتصادي، وثالثھما المیدان السیاسي،ومما أضفى طابعا ممیزا على وقائع الندوة
  ومخرجاتھا، أنھا جمعت من جھة بین الخبراء ، والباحثین األكادیمیین، والنشطاء في مجال العمل المدني،
 كما أنھا مزجت بین زوایا متعددة ومتنوعة لتحلیل تحدیات اإلدماج ومخاطر اإلقصاء، والنظر في سبل
 .التغلب علیھا إیجابیا في البلدان المشاركة في الندوة ، وفي البالد العربیة عموما

 البد من اإلشارة إلى أن الندوة، من خالل كلمات االفتتاح، والمناقشات التي عرفتھا خالل تقدیم األوراق  
 البحثیة، كانت واعیة أھمیة اإلدماج واإلقصاء في المجال العام العربي، وتحدیدا في الدول المشاركة، كما

 كانت ُمدركة حجم التحدیات التي تواجھھا بلداننا في سیرورات البحث عن مداخل لتوسیع دائرة اإلدماج
  بمضامینھ االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة، وفي اآلن معا ُمقّدرة المخاطر الُمحدقة بھا في حال

 اضطراد توسع الفجوات واالختالالت الناجمة عن استعصاء تحقیق رھان اإلدماج، واستمرار استدامة آفة
 اإلقصاء بكل أنواعھ وأشكالھ. والحقیقة أن بإمعان النظر في معجم المفاھیم والمفردات والكلمات المستعملة
 في نصوص  األوراق المقَّدمة، یمكن استخالص نتیجة مفادھا أن سیرورات اإلدماج  والسعي إلى تفلیص
 ھوة اإلقصاء مازالت متعثرة في عمومھا، وأن خیبات أمل تشھدھا مجمل البالد العربیة التي علت مطالبُھا

  مع انطالق الحراك في ربوعھا مستھل العام 2011

 بضرورة تحقیق الحریة والكرامة والعدالة االجتماعیة، عبر إعادة االعتبار لقیم النزاھة والمساءلة
 والمحاسبة، وحمایة ُحرمة المال العام ، وردم الفجوات االجتماعیة، وتحقیق العدالة المجالیة بین  الحھات

 والمحافظات وكامل الوحدات الترابیة. ومن المالحظ أن حتى البلدان العربیة التي  شھدت تغییرات في
 رأس سلطتھا السیاسیة، أو البلدان التي عرفت إصالحات ضمن استمرار النظم، مازالت تعاني من ُعسر

..القضاء على اإلقصاء أو تقلیص فجواتھ  واختالالتھ االجتماعیة

Fوالالفت لالنتباه في نماذج اإلدماج واإلقصاء التي بسطتھا األوراق البحثیة  وناقشھا الحاضرون في 
 الجلسات العامة والورشات، أن على الرغم من اإلصالحات القانونیة والمؤسساتیة التي أقدمت علیھا البالد

،العربیة
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يقاعات مختمفة، فقد ظمت عصيةَّ عمى تحقيق اإلدماج الشامل، والقضاء عمى ظاىرة  ن بدرجات وا    وا 
ويمكن القول أن الندوة توفقت في تشخيص واقع . اإلقصاء، أو عمى األقل تقميصيا إلى المعدالت الدنيا

ثنائية اإلدماج واإلقصاء في المجال العام العربي، وتحديدًا في الدول المشاركة، بل يمكن القول أن ثمة 
تضخمًا في عممية التشخيص، وكان مطموبًا من المشاركين إيالء أىمية موازية الستجالء مصادر 

تحديات االدماج ومخاطر االقصاء وأسبابيا، وفي اآلن معا تقديم اقتراحات لمعالج، من شأنيا مساعدة 
صناع القرار، ربما في االسترشاد أو عمى األقل االنتباه إلى أىميتيا في صياغة ووضع سياسات 

 .عمومية ذات  عالقة بعممية االدماج ومحاربة اإلقصاء

 

II   

 األوراق في عموميا إلى تفسير ماذا حصل؟، أي لماذا تعذر تحقيق اإلدماج بكامل مضامينو، سعت 
وتوسعت حمقات اإلقصاء، عمى الرغم من اإلصالحات القانونية والمؤسسات المعتمدة، واالستراتيجيات 

والجدير باإلشارة أن نقاشات الورشات ومداوالتيا َوعت . ؟ الوطنية المندمجة المعدة في ىذا الصدد
، وأن الفصل ال يغدو أن يكون "السياسي" ، و"االقتصادي" عن " االجتماعي" صعوبة فصل أو تجزئة 

ن تنوعت مظاىره وتعددت مداخمو كما أن . إجرائيا، ألن تحديات اإلدماج ومخاطر اإلقصاء كل واحد، وا 
نقاشات الحاضرين والمشاركين في الجمسات والورشات، لمست وجود صعوبات منيجية وعممية لفصل 

تحميل مصادر ُعسر تحقق عممية اإلدماج، واستدامة تحّصن اإلقصاء بكل أنواعو وبشكل أفقي 
ومع ذلك، وعمى الرغم من ىذه الصعوبات المنيجية والموضوعية، يمكن فرز سؤال لماذا . وعمودي

استدام اإلقصاء؟، عن سؤال ما العمل لتجاوزه بأفق االنتصار عميو والقضاء عميو في الدولة 
 .والمجتمع؟

  تأسيسًا عمى ىذا التنبيو المنيجي، يمكن تقديم مصفوفة من العناصر  المستخمصة من نصوص 
األوراق والنقاشات التي أعقبتيا في الجمسات العامة والورشات، التي يمكن اعتبارىا مصادر مفسرة 

 : لتحديات اإلدماج ومخاطر اإلقصاء في اآلتي

 ـ من أسباب تفسير استدامة اإلقصاء في بمداننا العربية، وتحديدا في الدول المشاركة، وجود فجوة 1  
بين النصوص القانونية والتشريعات المكرسة لحقوق المواطنين في أن يكونوا متساوين في الحقوق 
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والحال أن ثمة عوائق في الثقافة . والواجبات و واقع الممارسة ، كما يعيشيا الناس ويتأثرون بسمبياتيا
الناظمة لنفاذ القانون  وسالمة  تطبيقو، ىي فجوة تجد أسبابيا في ضعف احترام الشرعية الدستورية 

ثم إن األمر ال يتعمق فقط بالقوانين .والقانونية، وخضوع الجميع لسمطان القانون وحكم المؤسسات
والتشريعات الوطنية بل يطال أبضا التشريعات الدولية ذات العالقة، عمى الرغم من توقيع العديد من 
الدول العربية عمى الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصمة بتحقيق االدماج وتكافؤ الفرص ، والقضاء 

 .عمى التيميش واالقصاء

 ـ يترتب عن الفجوة أعاله اختالل آخر أعاق بشكل واضح مشروع اإلدماج وشجع استدامة 2  
اإلقصاء، يتعمق األمر بضعف التوزيع العادل لمثروات، وفسح المجال أمام كافة المواطنين من االستفادة 

وقد كرس غياب ىذه العدالة، . من ثروات وخيرات بمدانيم، بحسب الكفاءات والجدارة  واالستحقاق
داراتيا، وازدياد ضعف الحكامة في  ويسر سبل استمرارىا تضخم النزعة اليروقراطية في أجيزة الدولة وا 

مؤسساتيا، وتواضع الحرية االقتصادية ومبادئيا ومبادراتيا، وفتح المجال أمام تطّور الدولة حول 
 .ذاتيا، وتوسيع منسوب ىيمنتيا عمى المجتمع  واضعاف مختمف تعبيراتو االجتماعية والثقافية

 ـ وفي ىذا الصدد، يبدو أن من أسباب االقصاء ومظاىره القوية عدم تكريس مبدإ المواطنة في 3  
المواطنة التي تعني مساواة الناس في الحقوق والواجبات بغض النظر .. الدساتير والقوانين والسياسات

والحقيقة أن نتيجة االقصاء المستدام في البالد العربية، ولد .. عن أديانيم وأعراقيم ولغاتيم وثقافاتيم
شعور لدى المواطنين بأن ليس ليم أقران في بمدانيم، وأن التنمية الجارية في ربوع بالدىم ال تعنييم، 
بل تعني غيرىم ممن ليم امتيازات وحظوظ ، وىو ما أضعف والءىم لبمدانيم، وأضعف خيوط االرتباط 

 .بأوطانيم

 ـ لذلك، أرجعت المناقشات أسباب استمرار اإلقصاء وضعف نسيج اإلدماج إلى عدم استقالل 4 
المجتمعات المدنية العربية بذاتيا، وشعورىا تحت ىيمنة  الدول وأجيزتيا ، وصعوبة امتالكيا لقوتيا 

وحرية مبادرتيا في نقد السياسات والمساىمة اإليجابية في تقديم الحمول المساعدة عمى صنع 
 .السياسات الفعالة والناجعة في مضمار اإلدماج والقضاء عمى اإلقصاء الفردي والجماعي

 ـ  شددت األوراق ونقاشاتيا، وىي تجيب عن سؤال  لماذا حصل اإلقصاء في بمداننا واستدام 5 
وجوده، وغدا عصيا عمى المعالجة، عمى ظاىرة التفكك العائمي الناجم عن مفاعيل اإلقصاء، وضمور 
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وكميا ظواىر .. الشعور باالنتماء الوطني، والنزوع ألى التطرف، وارتفاع منسوب اليجرة من األوطان
والحقيقة أن خظورة ىذه الظواىر، .ناجمة عن اإلقصاء وفي اآلن معا مسئولة عن استدامتو واستمراره

كما نبيت إلى ذلك وقائع الندوة، تكمن في تيديدىا لوحدة األوطان وتماسكيا االجتماعي، وفي 
وكميا مفاعيل ونواتج لإلقصاء .. تشجيعيا عمى االختراقات األجنبية لسيادة الدول وأمنيا الداخمي

 .وتأثيراتو السمبية

 

III 

    خصصت أوراق الندوة ومناقشاُتيا حيزًا لإلجابة عن سؤال ما العمل؟، أي ما االقتراحات والحمول   
وقد تبمورت في .الممكنة والواقعية لتيسير سيرورات اإلدماج والتغمب عمى اإلقصاء والحد من مخاطره؟

 :ىذا الصدد األفكار والعناصر اآلتية

 ـ فرض احترام مبادئ وقواعد المساواة وتكافؤ الفرص واالستحقاق المكرَسة في الدساتير والقوانين 1 
وفي ىذا الصدد، . والتشريعات الوطنية، مع المالءمة بين ىذه األخيرة والتشريعات الدولية ذات الصمة

شراك األقميات في مراكز صنع القرار،  يمكن التأكيد عمى أىمية فرض احترام المساواة بين الجنسين، وا 
كما تم . وافساح المجال لمجميع لممشاركة والتشارك في تدبير الشؤون العامة ببمدانيم دون تمييز

التأكيد عمى ضرورة أعادة النظر في السياسات المجالية والمنظومات اإلدارية بشكل ينزع االختالل بين 
 .الجيات والمحافظات  وكافة الوحدات الترابية

 ـ استأثر االىتمام بالمجتمع المدني ودوره في المشاركة والتشارك في صنع السياسات بحيز ميم في 2 
وقد تم التشديد عمى آليات وضمانات تكريس استقاللية المجتمع ..نقاشات جمسات الندوة وأوراشيا

المدني، وقدرتو عمى المبادرة في التعبير  عن تطمعات مكونات نسيجو، دون ضغط أو ىيمنة وتوجيو، 
وفي ىذا الصدد يمكن التفكير في  تشريعات وسياسات جديدة ومبتكرة قادرة عمى ضمان احترام ىذه 

وفي السياق نفسو، حصل التأكيد عمى ضرورة إلغاء السياسات . االستقاللية في التطبيق والممارسة
 .الممنيجة الرامية إلى تيميش فئات معينة بناء عمى أساس العرق أو الدين أو المغة
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 ـ انتبو المشاركون، وىم يبحثون في الصيغ الخالقة، لموقاية من االقصاء والقضاء عميو إلى أىمية 3 
تعبئة المجتمع المدني بكافة مكوناتو، وتوعيتو، وحفزه ليكون واعيا حقوقو وواجباتو، وقادرًا عمى 

كما أولى . وتدبير الشؤون العامة صياغة مبادرات كفيمة برفع منسوب مساىمتو في صنع السياسات 
المشاركون أىمية لالعالم ومكانتو في التعريف بالقضايا العادلة لممواطنين، والمساىمة في الدفع في 

اتجاه توسيع دائرة اإلدماج ومحاربة اإلقصاء، عبر اسماع صوت من ال صوت ليم، واالنتصار لمقضايا  
لذلك رأوا ضرورة تكريس استقالل . التي ىم عامة الناس، وليس فئة ل أو فئات محدودة بذاتيا

حداث مؤسسات كفيمة بالسير عمى المحافظة ‘المؤسسات ال المية وحريتيا في التشريعات والقوانين وا 
عمى حرمة واستقاللية ىذا االعالم، السيما في سياق الفورة الرقمية التي يعرفيا العالم، والبالد العربية 

 .جزء منو

 ـ حظي االدماج السياسي، إلى جانب اإلدماج االجتماعي واالقتصادي، بأىمية في أوراق الندوة 5 
ومناقشاتيا، سواء تعمق األمر بسياسات الدولة ومؤسساتيا،  أو بسياسة الفاعمين اآلخرين من غير 

وما تمت مالحظتو في ىذا الصدد، أن ثمة مجيودات يجب .الدولة، أي األحزاب والمنظمات السياسية
صالحات جريئة وعميقة مطموب أن تنجز كي تردم الفجوة بين الخطابات السياسية وواقع  أن تبذل، وا 

الممارسة من جية، وبين النخب التقميدية التي قادت األحزاب وحكمت البمدان العربية والنخب الجديدة، 
التي بحكم عامل السن، ظمت شبو بعيدة عن دائرة صنع القرار، وقد تكون لدييا شعور بأنيا غير 

مبرمجة  في أجندة ىؤالء القادة سواء الرسميين، أي الحكوميين، أو األحزاب والمنظمات السياسية، 
عمما أنيا، أي فئة الشباب، تشكل العمود الفقري في بنية اليرم الديمغرافي في عموم البمدان المشاركة 

 في المائة، ناىيك عن وزنيا 34في الندوة، وىي نسبة تفوق ثمث ساكنة ىذه البمدان، أي حوالي 
لذلك، أكد المشاركون .  في المائة46 إلى 40العددي في بنية الساكنة النشيطة، حيث تصل حوالي 

بضرورة معالجة جوانب اإلقصاء ومواطنو عبر إصالحات قانونية وضمانات سياسية، وفتح الباب واسعا 
 .لممشاركة بحسب القانون ووفق معايير االستحقاق والجدارة وتكافؤ الفرص

  وفي النياية شكمت الندوة فرصة بالغة األىمية لتشخيص واقع التحديات التي تواجو عممية االدماج 
بكل مضامينو، وحالة اإلقصاء التي تعاني منيا البالد العربية ، كما مثمت عبرمناقشات جمساتيا العامة 

وورشاتيا لحظة جماعية مميزة لتبادل اآلراء والخبرات، والتفكير المشترك في ما العمل لتفكيك ثنائية 
االدماج واالقصاء، وتيسير مقومات االنتصار لالدماج وشروط الحد من االقصاء  و القضاء عميو 
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والحقيقة أن المستخمص من الروح العام لمندوة أن مسيرة اإلدماج طويمة ..والتخمص من نتائجو السمبية
وشاقة، وىي في جوىرىا عممية معقدة ومركبة، وأن االنتصار في تحقيق كل فصوليا، تستمزم بناء 
التأييد بين مختمف مكونات المجتمعات العربية، وتستمزم أبضا ارادة سياسية حقيقة من قبل الدولة 

لكن الواضح من خالصات الندوة وروح مناقشاتيا أن تحقيق اإلدماج رىين بميالد نموذج ..والسمطة
اقتصادي جديد، ومرىون بتشكل ثقافة جديدة، وتحديدا ثقافة سياسية جديدة، مؤسسة عمى قيم التكافؤ 

 . والمساواة، والعدالة االجتماعية، والمواطنة الكاممة والحقيقية
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