
:شهود عٌان ٌروون قصصهم–خمس سنوات من الربٌع العربً 

تحولت . ٌنتشر كموجة من االحتجاجات ضد االنظمة االستبدادٌة السائدة 2010/11بدأ الربٌع العربً مع ثورة الٌاسمٌن فً تونس عام 

المطالب ألجل تحسٌن الظروف المعٌشٌة و المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة و أفق حٌاتٌة أفضل للشباب أو ألجل نظام قضائً فّعال 
".الشعب ٌرٌد اسقاط النظام"بسرعة الى المطلب التالً 

الشجاعة المثٌرة لإلهتمام و رموز االحتجاج فً العالم .  هنا فً الغرب بدت هذه التطورات كمافجئة اٌجابٌة و حظت بعظٌم االهتمام

ٌّة فً . العربً كانت مثاال ٌحتذى به لدى العدٌد من الحركات االجتماعٌة و السٌاسٌة فً جمٌع أنحاء العالم من احتجاجات النقابات العّمال

والٌة وٌسكونسن فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على الحركات االجتماعٌة فً إسبانٌا، الحركة الدٌمقراطٌة فً إٌران إلى مظاهرات فً 

من الواضح أن االحتجاجات فً العالم العربً . الصٌن، جمٌع هذه التحركات السٌاسٌة فً ذلك الوقت كانت مستوحاة من الربٌع العربً

الكرامة و الحرٌة فً : كانت تتشارك فً هدف واحد أال و هو , و تلك التً فً  خارجه، على الرغم من اختالف المنطلقات الوطنٌة 
.تقرٌر المصٌر

فً الكثٌر من البلدان  .فً الواقع لم تحقّق بشكل فعلً   2010/11ٌجب أن نأخذ الٌوم بعٌن االعتبار بأن المطالب الشعبٌة و آمال عام 

فً األماكن التً تم القضاء فٌها على دكتاتور  .قمعت الحركات األحتجاجٌة بعنف أو أسفرت عن نزاع مسلح مدمر و فوضى سٌاسٌة

ٌّة بدال من بداٌة جدٌدة تبعث على األمل, ظّل مترّبعا على رأس السلطة لسنوات عدٌدة و بسبب الظروف  .برزت توترات دٌنٌة أو عرق

ٌّئة الناجمة عن الحرب و الهجرة .ٌبقى وضع الشعوب فً العالم العربً صعبا للغاٌة, االقتصادٌة الس

فً هذه الندوة سوف تجرى مقابلة مع شهود عٌان لهذه االحداث لكً ٌقّصوا لنا هذه االحداث من وجهة نظرهم وٌناقشوا تجاربهم و 
:لتقٌٌم دور هذه األحداث فً الوقت الحالً

وماذا كانت األهداف؟, من الذي شارك فٌها, كٌف جاء الربٌع العربً* 

كٌف كانت قوة التواصل بٌن الناس فً الوطن العربً و كٌف هو الوضع الراهن؟* 

ما هً الدروس التً ٌمكن استخالصها من هذه االحتجاجات؟* 

 

 

:فً مساء  فً الساعة الثامنة  20.07.2016ستقام الندوة ٌوم األربعاء الواقع فً 
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من الساعة السابعة مساء  سوف تقدم وجبات طبخ شرقٌة 


