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املزكز العزبي لألبحاث و دراسة السياسات

ورقة خلفية عن مؤثمز :
"العزب والقزن إلافزيقي :قضايا الجوار والانتماء"
" 32-32نوفمبر 3122م -الدوحة ،قطز"

نبذة عن املؤثمز:
لللشن ؤلافشٍلي  -مً حُث مىظىمت الذوٌ التي جىضىي جحذ لىائه  -حػشٍفاث مخخلفت .فالبػض
ًحصشه في إزُىبُا وحُبىحي والصىماٌ وإسجيرًا ،في حين ًضم إلُه بػض آخش اللطش العىداوي .وهىان كعم
زالث ًضُف إلى ألاكطاس ظالفت الزهش ،هال مً هُيُا وؤوؾىذا .هىا البذ مً ؤلاشاسة إلى ؤن زالزا مً الذوٌ
التي اششها اليها ،هي  -ؤصال  -دوٌ ضمً حامػت الذوٌ الػشبُت ،وهي العىدان ،والصىماٌ .وحُبىحي.
ًلؼ اللشن ؤلافشٍلي في صمُم اهخماماث اإلاشهض الػشبي لألبحار ودساظت العُاظاث .فاللشن
ؤلافشٍلي ًمثل الجىاس الجؿشافي الجىىبي والؿشبي للىطً الػشبي ،في حين جمثل جشهُا حىاسه الشمالي ،وجمثل
إًشان حىاسه الششقي .اإلاالحظ ؤن هال مً جشهُا وإًشان ،ججذان اهخماما هبيرا مً العُاظُين وساظمي
العُاظاث الػشب ،إضافت إلى مشاهض ألابحار والباحثين؛ في حين ال ًجذ اللشن ؤلافشٍلي هفغ اللذس مً
الاهخمام  -غلى ؤهمُخه الاظتراجُجُت الىبيرة ألمً الىطً الػشبي .فاللشن ؤلافشٍلي ٌششف غلى ؤهم اإلامشاث
اإلاائُت الػاإلاُت ،التي ٌػبر مً خاللها ما ًلذس بعخين في اإلاائت مً الخجاسة الػاإلاُت .هما ؤهه ًمثل الحاضً
لنهش الىُل الزي ًمثل إحذي سوائض ألامً اللىمي الػشبي في مىطلت الششق الػشبي شحُحت اإلاىاسد اإلاائُت .هما
ؤن اللشن ؤلافشٍلي ؾجي بمخخلف اإلاىاسد الطبُػُت ،إضافت إلى ؤهه ًخمخؼ بىثافت ظياهُت غالُت ،مما ًجػله
فضاء صالحا لخيامل هبير مؼ سؤط اإلااٌ الػشبي ،ومؼ ظائش اإلاصالح الػشبُت ألاخشي ،التي لً جخحلم إال غً
طشٍم إوشاء ججمؼ إكلُمي اكخصادي وؤمجي هبيرً ،ذفؼ غً اإلاىطلت  -ولها  -شبح الاظخلطاب ،وٍباغذ بُنها
وبين مخططاث الهُمىت وؤحابُل هبح عجالث الىماءً .ضاف إلى هزا ،ؤهه إكلُم مشجبط جاسٍخُا وزلافُا بالجضٍشة

الػشبُت ،وبمىطلت الششق الػشبي بشيل غام؛ مما ًجػل الذفؼ بالػالكاث مػه إلى معخىي حذًذ ،ؤمشا
مِعىسا للؿاًت.
بىاء غلى ما جلذمٌ ،عش اإلاشهض الػشبي لألبحار ودساظت العُاظاث بالذوحت ،ؤن ًذغى الػلماء
والباحثين مً الذوٌ الػشبُت ومً دوٌ اللشن ؤلافشٍلي ،لهزا اإلالخلي البحثي؛ مً ؤحل الخػاسف والخفاهش
وجبادٌ آلاساء ،حىٌ هلذ الحالت اللائمت  -آلان  -لػالكاث الػالم الػشبي باللشن ؤلافشٍلي ،وسظم صىسة إلاا
ًيبغي ؤن جيىن غلُه معخلبال.
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أهداف املؤثمز
يهذف هزا اإلاؤجمش إلى:
 حعلُط الضىء غلى مىطلت اللشن ؤلافشٍلي ،التي لم جلم اهخماما هبيرا مً واضعي الاظتراجُجُاث
الػشبُت ،وساظمي العُاظُاث الػشبُت ،سؾم ؤنها مىطلت بالؿت ألاهمُت في مىظىمت الجىاس الػشبي.
فهزه اإلاىطلت ال جلل ؤهمُت مً حُث جإزيراتها غلى مجشٍاث ألامً اللىمي الػشبي ،مً جشهُا ومً
إًشان.
 إغادة الىظش  -هلذًا  -في الشوابط التي جشبط الػالم الػشبي باللشن ؤلافشٍلي ،ورلً بالػىدة إلى
جاسٍخ هزه اإلاىطلت؛ اإلاخصل بخاسٍخ حىىب الجضٍشة الػشبُت ووادي الىُل ألاوظط والشمالي ،وإغادة
كشاءجه ،بل وإغادة جشهُبه؛ مً ؤحل جىفِغ الاحخلاهاث الخاسٍخُت ،التي اهخجتها ألادبُاث الخاطئت،
والىظشة الذًيُت والػشكُت الضُلت ،ومحاولت سظم ؤفم حذًذ لػالكاث حذًذة كائمت غلى فهم
اللحظت اليىهبُت اللائمت ،ومعاساث الصشاغاث اليىهبُت اإلاازلت  -هزلً ،وغلى جصىس للخيامل مً
حاهب ،ولبىاء اإلاصالح اإلاشترهت مً حاهب آخش.
 حعلُط الضىء غلى ؤلامياهاث الىبيرة التي ًمخلىها اللشن ؤلافشٍلي ،مً  :مىاسد طبُػت ،وؤًذي
غاملت ،وفشص ؾير محذودة لالظدثماس الاكخصادي ،وخلم الفشص لخحلُم ألامً الؿزائي إكلُمُا،
وهزلً ألامً اإلاائي ،وؤمً الطاكت اإلاحشهت ،وخلم ظىق جياملُت هبيرة.
 الىكىف غلى طبُػت الىاكؼ الشاهً في غالكاث الذوٌ الػشبُت بذوٌ اللشن ؤلافشٍلي مً حُث
الخػاون ومجاالجه ،والخبادالث الخجاسٍت والثلافُت والاكخصادًت وحجمها ،والخيعُم ألامجي...إلخ.
 سبط مشاهض الذساظاث والبحث الػلمي والباحثين في الػالم الػشبي بىظشائهم في اللشن ؤلافشٍلي،
لخلم حالت حذًذة مً الخلاسب الىحذاوي ،والخفاهم ،والخػاون اإلاشترن.
 حعلُط الضىء غلى اإلاخاطش ألامىُت ،التي ًمثلها مخخلف صىىف حؿلؿل اللىي الخاسحُت في اللشن
ؤلافشٍلي ،مثل  :الىالًاث اإلاخحذة ألامشٍىُت ،وإظشائُل وفشوعا ،والصين ،وسوظُا ،وإًشان وجشهُا.
 حعلُط الضىء غلى ؤهمُت صٍادة الخػاون الخػلُمي ،والثلافي ،وؤلاغالمي ،والعُاحي ،بين الػالم
الػشبي ومىطلت اللشن ؤلافشٍلي.
 إخشاج هخاب ًخضمً ألاوساق التي غالجذ مخخلف اإلاحاوس في هزا اإلاؤجمش ،وجشحمخه إلى اللؿت
ؤلاهجليزًت.
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محاور املؤثمز
املحور التاريخي:ٌشمل هزا اإلاحىس الشوابط الخاسٍخُت بين اللشن ؤلافشٍلي والجضٍشة الػشبُت مىز اللذم ،إضافت إلى
اهدشاس ؤلاظالم في الهضبت الحبشُت ومىطلت اللشن ؤلافشٍلي .ؤًضا ًمىً ؤن ٌشمل هزا اإلاحىس
الصشاع ؤلاظالمي اإلاعُخي غلى هزا ؤلاكلُم ،وآلازاس اإلامخذة للخىظؼ اإلاصشي الخذًىي في اللشن
ؤلافشٍلي غلى غالكت إزُىبُا بالػشب.
املحور الاستراثيجي وألامني:البػذ الاظتراجُجيٌ :شمل هزا اإلاحىس ألاهمُت الجُى  -اظتراجُجُت لللشن ؤلافشٍلي باليعبت للػالم
الػشبي .هما ًمىً ؤن ٌشمل هلذ صُؿت الخػاطي الػشبي الاظتراجُجي الشاهىت ،مؼ دوٌ اللشن
ؤلافشٍلي ،والػبىس منها لىضؼ جصىس حذًذ للخػاطي الاظتراجُجي مؼ هزه اإلاىطلت بالؿت الحُىٍت.
إضافت إلى رلًً ،مىً لهزا اإلاحىس ؤن ٌشمل وضػُت العىدان في اللشن ؤلافشٍلي ،بىصفه هُاها
سابطا بين الػالم الػشبي واللشن ؤلافشٍلي.
البػذ ألامجيٌ :شمل هزا اإلاحىس اللشن ؤلافشٍلي وألامً اللىمي الػشبي ،خاصت ما ًخػلم بإمً
البحش ألاحمش وخلُج غذن ،وهزلً حالت الفشاؽ العُاس ي وألامجي في الصىماٌ وجإزيراتها غلى اللشن
ؤلافشٍلي والجضٍشة الػشبُت .هما ٌشمل مخططاث إظشائُل للخؿلؿل في دوٌ اللشن ؤلافشٍلي،
ومخططاث إًشان للخؿلؿل في اللشن ؤلافشٍلي ،إضافت إلى حشوب الىوالت في اللشن ؤلافشٍلي .هما
ًمىً ؤن ٌشمل هزا اإلاحىس كضُت مُاه الىُل وكضاًا العذود.
املحور السياس ي:ٌشمل هزا اإلاحىس ملاسبت جشهُبت مجخمػاث مىطلت اللشن ألافشٍلي ،وإشياالث الخػذدًت ؤلازيُت
والثلافُت ،واوػياظها غلى الاظخلشاس العُاس ي .وَشمل هزلً ،كضاًا الخحىٌ الذًملشاطي ،ودوس
مىظماث اإلاجخمؼ اإلاذوي ،وفشص جلىٍت الصذاكت الشػبُت ،إلى حاهب اإلالاسبت  -هلذًا  -لفىش
ومماسظت الىخب الحاهمت واإلاثلفين .ؤًضا ًمىً ؤن ٌشمل هزا اإلاحىس ،ؤبػاد ومأالث الصشاع
الذولي (ؤمشٍيا ،الصين ،فشوعا ،إًشان ،إظشائُل ،وسوظُا...إلخ) .هزا ،إضافت إلى ؤزش اهفصاٌ
حىىب العىدان ،غلى مجمل ألاوضاع الجُىظُاظُت في اللشن ؤلافشٍلي.
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املحور الاقتصادي:ًمثل هزا اإلاحىس مخخلف فشص الاظدثماس الاكخصادي الػشبي في اللشن ؤلافشٍلي ،ودساظت الخحىالث
الاكخصادًت في اللشن ؤلافشٍلي ،وفشص الخىمُت اإلاعخذامت وسبط البيُاث الخحخُت ،وفشص الخبادٌ
الخجاسي مؼ الػالم الػشبي ،وفشص الخجاسة البُيُت بين دوٌ اللشن ؤلافشٍلي.
املحور الفكزي والثقافي والاجتماعي:ٌشمل هزا اإلاحىس الثلافت الػشبُت ؤلاظالمُت في اللشن ؤلافشٍلي ،وكضاًا الخىاصل الثلافي بين دوٌ
الػالم الػشبي ومىطلت اللشن ؤلافشٍلي؛ في مجاالث الفىش والفىىن وآلاداب .وَشمل هزا اإلاحىس
ؤًضا ،الاظدثماس الثلافي الػشبي في اللشن ؤلافشٍلي ،وفشص جىظُؼ كاغذة اللؿت الػشبُت ،وجطىٍش
ظائش وظائل الخبادٌ الثلافي والخػلُمي .ؤًضا ًمىً ؤن ٌشمل هزا اإلاحىس فشص الخىاصل ؤلاغالمي
بين الػالم الػشبي ودوٌ اللشن ؤلافشٍلي ،وجىمُت الخىاصل ؤلاغالمي ،وإجاحت فشص الخذسٍب ،وحػل
اللشن ؤلافشٍلي حضءا مً ؤلاكلُم ؤلاغالمي الػشبي.

املشاركون في املؤثمز
ٌشاسن في هزا اإلاؤجمش هخبت مً ؤبشص الباحثين وألاوادًمُين مً الذوٌ الػشبُت ودوٌ اللشن اللشن
ؤلافشٍلي ،ومخخلف ؤهحاء الػالم.
التسجيل للمؤثمز
ًمىً للشاؾبين بالحضىس ،مً ؾير اإلاذغىًٍ ،الدسجُل للمؤجمش غً طشٍم حػبئت الىمىرج اإلاشفم
واسظاله مؼ العيرة الزاجُت

باللؿت الػشبُت ،غلى البرًذ الالىترووي الخالي:

 ،events@dohainstitute.orgوجحىٍل سظىم اإلاشاسهت إلى حعاب اإلاشهض الىاسدة جفاصُله ؤظفل
همىرج الدسجُل.
سظىم اإلاشاسهت للمشاسهين مً خاسج كطش ،ؤلف وؤسبػمائت دوالس ؤميروي ،حشمل ؤلاكامت في فىذق
الشيراجىن إلاذة ؤسبؼ لُالي ،والىحباث ،واإلاىاصالث مً وإلى اإلاطاسً .خحمل اإلاشاسن جزهشة العفش؛
وَػمل غلى جإمين جإشيرة الذخىٌ الخاصت به إلى الذوحت.
آخش مىغذ للدسجُل  20حششًٍ ألاوٌ /ؤهخىبش .2011
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