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Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam, Pays-Bas
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عن المؤتمر
تعاني دول شمال إفریقیا منذ نھایة اإلستعمار األوروبي من عدة مشاكل اقتصادیة و
سیاسیة ،أدت إلى خلق أزمات اجتماعیة بدء بغیاب الحریة و الشفافیة وصوال إلى غیاب
مفھوم الدیمقراطیة ،و ارتفاع مستوات الفساد المالي و اإلداري وغیرھا.
ً
سببا
وبسبب ھذه األوضاع ،ال زالت شعوب المنطقة تعیش الظلم بكافة أشكاله والذي كان
مباشرة في اندالع إنتفاضات وثورات  2011والتي تعرف باسم "الربیع الدیمقراطي" والتي
ً
تعبیرا لرفض واقع سیاسي و اقتصادي لم یقدم أي مشروع للنھوض بالمنطقة .
كانت
إن الموجة األولى من الثورات كانت محاولة إلصالح ما افسدته النظم السیاسیة إال أن
غیاب نخبة حقیقیة تقود الحراك وإستغالل األحداث من قبل جماعات اإلسالم السیاسي حال
دون إحداث تغییرات عمیقة ودون تحقیق تطلعات الشباب .فبعد مضي ستة سنوات الزالت
ھذه الدول تعرف أعلى معدالت البطالة والتطرف والتھمیش بجمیع أشكاله اإلقتصادیة و
اإلجتماعیة و السیاسیة والثقافیة.
إن ما یحدث في شمال إفریقیا من صراعات وفشل سیاسي یتجاوزھا إلى باقي دول
المنطقة .والتي نتج عنه الكثیر من األزمات منھا الھجرة الغیر قانونیة و اإلرھاب و التھریب
و صعوبة اندماج الجالیة الشمال افریقیة في اوروبا .ومن ھنا تأتي ضرورة تقدیم رؤیة
لمشروع سیاسي وطني وحداثي یخدم مصالح شعوب المنطقة الستبدال األیدولوجیا

القومیة والدینیة والعسكریة المتطرفة لحمایة وتطویر حاضر وأفاق المنطقة.

المنظم

3

البرنامج
الوقت

الكلمة

15:30 – 15:00

االستقبال واالفتتاحية.

16:00 – 15:30

كلمة السید مھند ّبنانة حول المخاطر

التي تھدد أوروبا وشمال إفریقیا الیوم
ومستقبل.

1630 – 16:00

كلمة السید فتحي بن خلیفة حول األوضاع

17:00 – 16:30

استراحة.

17:30 – 17:00

السیاسیة في لیبیا قبل و بعد ثورة.2011

كلمة السید كریم العبیدي حول جماعات
اإلسالم السیاسي في المنطقة.

كلمة السید محمد العرقوبي حول
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18:00 – 17:30

الخلفيات التاريخية والتطورات المتعلقة

18:20 – 18:00

استراحة.

18:500 – 18:20

كلمة السید موسى اغ اسارید حول قضیة

بإقليم الریف.

ازواد.

19:20 – 18:50

نقاش مفتوح.

19:40 – 19:20

اإلختتام.

المتحدثون
الصفة

اإلسم
السيد فتحي بن خلیفة  -لیبیا

السيد موسى اغ اسارید  -أزواد

السيد امحمد العرقوبي  -الریف
السيد مھند بنّ انة  -لیبیا
السيد محمد كريم العبیدي  -تونس

سیاسي والرئیس األسبق للكونغرس
.العالمي األمازیغي

سیاسي وقیادي سابق في الحركة
الوطنیة لتحریر أزواد ونائب رئيس
الكونغرس العالمي األمازیغي

ناشط أمازيغي وعضو في الحركة من أجل
.الحكم الذاتي للریف

متخصص في الشأن األمازیغي واألمین
العام لحركة تغییر شمال إفریقیا

متخصص فى شؤون الجماعات اإلسالمیة
.ورئیس حركة تغییر شمال إفریقیا

المشاركين
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موقع المؤتمر االول
http://mcantimes.com/can1stconf/
الراعي االعالمي
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