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Ambassador Hossam Zaki
اإلعتراف بالفشل ليس عيبا ً وال هو مشكلة .هو بداية طريق النجاح .لكن فلننظر إلى الوضع العربي بشكل
عام  -المنطقة العربية ككل .هناك مجتمعات دول اعتمدت وبالغت في اإلعتماد على مفهوم القومية بشكل
جعل من هذا المفهوم أمرا ً ضاغطا ً بل وطاردا ً لبعض من ابنائها.
-الوحدة هدف بعيد المنال  -قد نصل له او ال نصل له .هناك مجموعة كبيرة من التحديات والمشكالت
يجب ان نخوض فيها وان نحلها اوالً ،قبل ان نتحدث عن موضوع الوحدة .لكن ال بأس ان يكون الناس
لديها مثل هذا الحلم  -لكنني بدأت في حديثي وقلت ان هناك لمفهوم القومية ضربات وازمات تعرض لها
منذ  ٦٧وحتى االن وهي أمور اثّرت على الرأي العام العربي وايضا ً على توجهات الحكومات في هذا
الشأن.
-االمن القومي في تعريفه الحديث الحالي يجب ان يقوم على مفاهيم داخلية في المقام االول ،مثالً تعزيز
المواطنة ،تعزيز الوضع االقتصادي ،تعزيز التعليم وتطويره .هذه المفاهيم اساسية في االمن القومي لك ّل
دولة على حدى .االمن القومي أيضا ً  -هناك مفاهيم تتعلق بالتهديدات االستراتيجية ،التهديدات االرهابية،
التهديدات االمنية ،وهذه امور تتعامل معها الحكومات بشكل مستقل .هناك ايضا مفهوم لألمن القومي
العربي ،تعمل الجامعة العربية حاليا ً على صياغته او اعادة صياغته بمفهوم جديد يتجاوز ويأخذ عبرة
ودروس من ما كان يجري في الماضي لتطوير هذا المفهوم بشكل يتالئم مع الواقع الحالي والمستقبل.

HE Bakhtiar Amin
كل قومية محترمة يجب ان تحترم االقوام ،لكن نحن مع االسف في دولنا القومية فشلنا في احتضان
التنوع القومي ،العرقي ،الديني ،الطائفي ،المذهبي ،الفكري ،والسياسي ،الن بنينا دول ما يسمى بدول الـ
" "Jacobin Stateفي الموديل الفرنسي الـ " - "Unitary Stateدول وحداوية .ألغينا وانكرنا
تواجد اآلخر ولم نحترم التنوع والتعددية في بلداننا.
-ما جنينا من الحروب .منطقتنا ملتهبة .نحن  ٦ - ٥بالمئة من سكان العالم نعاني من  ٥٠بالمئة من العنف
المتواجد في العالم… إلى متى نعامل البعض بهذا الشكل؟ يجب أن نحتضن البعض.
-االفكار الكبيرة من اجل تشكيل دولة قومية واحدة ،اذا كان للعرب ،فشلوا فيها بتوحيد دولهم .اذا كان
للكرد ،بتوحيد الكرد في كردستان الكبرى  -لم ننجح حتى االن .دولة الخالفة التي شكلوها وقاموا
باالجرام الذي قاموا فيها في الموصل والرقة ،اعطوا ابشع صورة لمنطقتنا ولإلسالم .واالسالم بريء
منهم.
-دولة األمة  -الدول والحكام  -قسم منهم فشلوا في إدارة التنوع والتعددية .فيجب بأن نعيد النظر .ال
سايكس بيكو نجحت وال لوزان وال سيفر وال سان ريمو وال خط بروكسل وال غيرها من اتفاقيات
المجحفة في حق كثير من الشعوب .نحن بحاجة إلى نظام جديد في المنطقة .بحاجة إلى وستفاليا بأن
نفصل بين الدين والدولة.
-الكرد كباقي الشعوب لديهم الحق بتقرير مصيرهم .هذا الشعب يقرراالنخراط اذا في دولة وغير دولة.
يجب بأن ننخرط مع البعض ونبني جسور مع البعض ،نمد ايادينا للبعض .كرد،عرب ،ترك،ايرانيين،
مسيحي ،يهودي ،مسلم ،يزيدي ،درزي ،اسماعيلي ،تركماني ،علوي...الى متى نذبح بعض؟ اصبحنا
مهزلة قي العالم.
-كرامة االنسان ،العدالة االجتماعية ،عدم االقصاء والتهميش ،ومبادىء الحكم الرشيد ،ومبادئ االمن
االنساني يجب ان تكون في قلب كل معادلتنا وبحسباننا في بناء او تطوير بناء مؤسساتنا ودولنا وعالقاتنا
جرارة ،اجهزة قمعية ،سلطات مسلّحة متعددة داخل نفس البلد ،وكالء لهذا
االقليمية والدولية .جيوش ّ
الدولة وذلك الدولة وهذه األجهزة وتلك األجهزة ،ال يجلب االمن لدى المواطن .نصرف من ربع الى ثلث
موارد بلداننا الى االسلحة واالمن ،ولم نشعر باالمان ولم نشعر باننا نقدر ان ندافع عن انفسنا ضد أي
عدو مشترك .وكفانا بان نكون اعداء كحكام لشعوبنا ولبعضنا البعض في المنطقة .المسلمين وغير
المسلمين يجب ان يبنوا منظومة امنية جديدة حتى نقدر بأن ننهض بواقعنا والمواطن يشعر باالمان و
بالسالم في بلداننا.

Ambassador Farida Allaghi:
علينا ان نميز بين القومية كإيديولوجيا وكفكر وكاحزاب وكسياسيات ،وبين عروبتنا وانتمائنا العروبي.
-أؤمن بحوار اآلخرين واإلستماع لآلخرين وتقييم اآلخرين .لدينا العديد من المفكرين والباحثين واألميركان
واالروبيين  -ونحترم آراءهم .ولكن اتمنى أنهم يأتوا بنا أيضا ً ليستمعوا إلى آرائنا في المصائب التي هم
واقعين فيها .الفوضى اليوم هي فوضى عالمية ،ليست مقتصرة فقط على منطقتنا.
-في أميركا هناك من يريد أن يعم السالم مثلما في منطقتنا .في أميركا هناك من لديهم البعد االنساني والبعد
األخالقي والبعد القيمي الذي يوحدنا جميعاً .في دول العالم .وعلينا أيضا ً لنفرق لربما ما بين توجه
السياسيين وتوجه الشعوب .هذا أيضا ً نقطة مهمة .ولكن اسمحوا لي أن أقول لكم وبصراحة وإن لم نتكلم
بشجاعة وبصراحة ليست لنلومكم ما تلوموننا ولكن تدخلكم في المنطقة العربية منذ أن تحررنا إلى يومنا
هذا.
-نحن في الوقت الحالي دول مستضعفة ،ولكن هذا ال يعني اننا سنقبل كل الوقت هذا التقليل من قيمة
اإلنسان .عليهم أن يحترموا عقل اإلنسان العربي وان ال ينكروا لهم مصالحهم.
-األمن لمن؟ للشعوب أو للحكام؟ للداخل أو للخارج؟ وعن أي أمن نتحدث؟ األمن اإلنساني ،األمن المائي،
األمن الغذائي ،األمن السياسي؟ أنا اتمنى في المستقبل أن يتطور الحوار وان يريحوننا من يأتوا إلينا من
الواليات المتحدة ،من أن يصوبوا توجيهاتهم إلينا  -أنتم من عليكم أن تحلوا مشاكلكم.
-االمن القومي قطعا تحقيق السيادة والسيادة الحقيقية للدول من حكامها ،ليس الحكام الحاليين في بعض
الدول ولكن الحكام الحقيقيين  -القادة الوطنيين ،وتحقيق المواطنة وتعزيز الحريات وحقوق االنسان.
االمن القومي ليس محتكنا ً على شق السياسي او العسكري .اليوم ،هناك من يتحدث أن الحرب القادمة في
المنطقة العربية هي على المياه ،االمن البيئي .الى جانب ،ال يمكن أن ال اقول  -وحينما اتحدث عن االمن
االنساني  -امن الفرد ،أمن الشباب ،أمن الطفل ،أمن المرأة .هذه كلها المفاهيم الجديدة التي نستطيع ان
نتحدث عنها.

Afshin Molavi:
When you look at the Arab region itself, we are looking at a 2.8 trillion dollar economy
in this region, and that's small for 22 countries. That is the equivalent of Germany.
You look at the young population - 2/3 under the age of 30, 30% youth unemployment
- 30% youth unemployment today, 30% youth unemployment on the eve of the Arab
uprisings. I certainly don't use the term Arab Spring anymore either - it doesn't feel
like spring in Damascus. So you have these situations, and these are real challenges.
And I think that it's the government’s responsibility, it’s the private sector’s
responsibility, and civil society's responsibility.
-Between the ages of 15 to 29, there’s about a hundred million Arabs. That can either
be a hundred million problems, but I prefer to see it as a hundred million
opportunities. There is a demographic gift in the Arab world similar to the
demographic gift we saw in East Asia. If that can be martialed, if that can be
leveraged, I think this region would know new heights.
-When you think about nationalism historically when it first began, and really when you
look at WWI and WWII, nationalism was dangerous to the west in many ways. It lead
to enormous amounts of death and destruction. But I also see nationalism when I see
young people in the Arab World, when I see young people in Iran, when I see young
people everywhere who are demanding their rights. In a sense, that's a form of
nationalism as well…when they say  الشعب يريد اسقاط النظامthey’re saying that they want to
change the system, the regime, they're not saying they want to change the nation, so
there is a sense of nationalism there.
-The new definition of national security - what you find on an individual internal security
level is you find countries that tend to deliver the goods for their people, have a better
chance at internal security. When it comes to broader national security issues, I agree
about the importance of a Congress of Vienna type situation, we really do need some
of the great powers to come together and begin to hash out the problems that we’re
seeing across the region because otherwise these are unsolvable.
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