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سياقات التحالفات المتحققة -
ورشة عمل القاهرة

 مبادرة اإلصالح العربي← 

 epa04971832 Tunisian newspapers at a kiosk feature The Tunisian National Dialogue Quartet on their frontpages and headlines one day
after the group was awarded the 2015 Nobel Peace Prize, in Tunis, Tunisia, 10 October 2015. The Tunisian National Dialogue Quartet

was awarded the 2015 Nobel Peace Prize in Oslo, Norway, 09 October for 'its decisive contribution to the building of a pluralistic
democracy' and averting civil war in the North African country. EPA/MOHAMED MESSARA



المنطق الحاكم لبرنامج عمل الجلسة األولى القاهرة 19 و20 كانون الثاني/ يناير
2009 

يهدف االجتماع إلى تحقيق معرفة متبادلة، أكثر ما يمكن مباشرة ومتينة، بتجارب العمل
السياسي المشترك بين قوى مختلفة فكريا، وتحديدا تلك التي تضم مكونات

ديمقراطية وإسالمية ويسارية. تسعى مبادرة اإلصالح العربي إلى تكوين فريق عمل
ينكب على توصيف التجارب، ورصد مآالتها، وتعيين الشروط الدافعة لقيامها أو

الحاجبة لها في حاالت أخرى، ثم استخالص الموضوعات األساسية التي تواجهها هكذا
اطر أو يثيرها تأسيسها، وأخيرا إلى سؤال الترابط بين هذه الموضوعات-اإلشكاليات
وفعالية األطر المذكورة... إن تنظيم الجلسات المقترح يخضع لهذا المنطق ويأمل

بخدمة هذه الغاية. 

1- يتناول برنامج عمل الجلسة األولى النقاط التالية: عرض المشروع: حول الفكرة
أوالً، وحول آلية العمل خالل العام. 

استعراض النماذج األربع للسلطات القائمة في المنطقة. 

تقديم التجارب التحالفية المتحققة في اطر معلنة، وسياقها ومآالتها: كفاية في مصر،
إعالن دمشق، تحالف 18 اكتوبر في تونس. 

إطاللة على التجارب في البلدان األخرى:المغرب، لبنان، اليمن، السعودية... 

استخالص أبرز المحاور المطروحة واإلشكاليات التي تثيرها، وذلك لالتفاق على برنامج
الجلسات المقبلة: االلتزام باآللية الديمقراطية في بعدين، األول من أجل تحقيق
التغيير، والثاني يتعلق بما بعد التغيير. الحريات السياسية والشخصية. العالقة مع

الخارج. 

2- األوراق المقدمة: 

مسارات الحوار النقدي بين التيارات اإلسالمية والعلمانية - تعدد الخبرات واختالف
الخطاب. عمرو الشوبكي 

خبرات العمل المشترك في تجربة الحركة المصرية من أجل التغيير" كفاية" أحمد بهاء
الدين شعبان 

"إعالن دمشق للتغيير الديمقراطي في سورية" - التوافق السياسي والتجربة التاريخية.
رضوان زيادة 

"هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" - إلتقاء ضرورة أم إرهاصات تحالف سياسي. فتحي
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بالحاج 

مساهمة في اطالق الحوار النقدي - التجربة المغربية. حميد بحكاك 

لبنان: عالقة الحزب الشيوعي بحزب اهللا سعد اهللا مزرعاني 

3- التعقيبات المكتوبة: 

أرضية للنقاش حول العالقة بين اإلسالميين واليسار- حالة المغرب عبد العلي حامي
الدين 

اإلسالميون واليسار .. والحاجة إلى الحوار. عمر احريشان 

اإلسالميون واليسار بين القطيعة والتعايش- تجربة المغرب. أحمد البوز 

تونس، بين العمل المشترك و التوحد فروق ال بد من إدراكها. لطفي حجي 

مالحظات على كيفية مقاربة دراسة الحركات الجديدة هبة رءوف
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About Arab Reform Initiative
The Arab Reform Initiative is the leading independent Arab think tank working with expert partners

in the Middle East and North Africa and beyond to articulate a home-grown agenda for democratic

change. It conducts research and policy analysis and provides a platform for inspirational voices

based on the principles of diversity, impartiality and social justice.

We produce original research informed by local experiences and partner with institutions to

achieve impact across the Arab world and globally

We empower individuals and institutions to develop their own concept of policy solutions

We mobilize stakeholders to build coalitions for positive change

Our aim is to see vibrant democratic societies emerge and grow in the region.

Founded in 2005, the Arab Reform Initiative is governed by a Plenary of its members and an

Executive Committee.

arab-reform.netcontact@arab-reform.net
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