
األمير : الشعوب العربية نفضت غبار التراخي الطويل
خالل افتتاح سموه منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبل

تــفــضــل    : قــــنــــا   - ــــــدوحــــــة  ال
حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ 
أمير  ثــانــي  آل  خليفة  بــن  حــمــد 
الــبــالد الــمــفــدى بــافــتــتــاح منتدى 
المستقبل  إثراء  ومؤتمر  الدوحة 
االقــــتــــصــــادي لـــلـــشـــرق األوســـــط 

بفندق الشيراتون صباح أمس.
الشيخ  معالي  االفــتــتــاح  حضر 
حـــمـــد بــــن جـــاســـم بــــن جـــبـــر آل 
ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجية وسعادة السيد عبداهللا 
بـــن حــمــد الــعــطــيــة رئــيــس هيئة 
الرقابة اإلدارية والشفافية وعدد 
مـــن أصـــحـــاب الـــســـعـــادة الــشــيــوخ 
ورئــيــس مجلس الــشــورى وعــدد 
مـــن أصـــحـــاب الــســعــادة الـــــوزراء 
الدبلوماسية  الــبــعــثــات  ورؤســـــاء 
وضيوف  الــدولــة  لــدى  المعتمدة 

البالد.
السمو  صاحب  حضرة  وألقى 
ثاني  آل  خليفة  بــن  حمد  الشيخ 
بهذه  كلمة  المفدى  البالد  أمير 
مستهلها  فـــي  رحــــب  الــمــنــاســبــة 
الثانية  الـــدورة  فــي  بالمشاركين 
مؤكًدا  الــدوحــة..  لمنتدى  عشرة 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه أهـــمـــيـــة هـــذا 
المنتدى وما سوف يجري خالله 
من نقاش وما سيصدر عنه من 

مقترحات.
وقـــــــــال ســــمــــو أمـــــيـــــر الــــبــــالد 
المفدى إن انعقاد دورة المنتدى 
مصيرية  مرحلة  في  يأتي  هــذه 
ــــاريــــخ وطــنــنــا  وحـــاســـمـــة مــــن ت
العربي.. وكثير من األحداث التى 
أرجاء  وفي  منطقتنا  في  تجري 

مختلفة من العالم.
وأضــــاف ســمــوه: لــقــد سبقت 
مؤشرات  العربية  الحرية  ثورات 
لــجــمــود شــامــل.. بــل وشــلــل على 
مـــســـتـــوى فـــاعـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـات 
وغـــضـــب عـــــارم عــلــى الــمــســتــوى 
يتجاهل  بعضهم  وكـــان  الشعبي 
هــذه الــمــؤشــرات الــى أن فوجئ 
مــنــذرة  تنفجر  وهـــي  بــالــثــورات 
بــتــحــول تـــاريـــخـــي غــيــر مــســبــوق 
بدأت  العربية  الشعوب  أن  يؤكد 
التراخي  غبار  نفسها  عن  تنفض 
الطويل وأخذت تسعى من جديد 
الــحــضــارة  ركـــب  فــي  للمساهمة 

اإلنسانية.
ولــــفــــت ســــمــــو أمــــيــــر الــــبــــالد 
العربية  الثورات  أن  إلى  المفدى 
طريقها  فـــي  هـــي  أو  انــتــصــرت 
سموه  أن  غير  النصر،  لتحقيق 
دمـــاء  إزاء  األســـــف  عـــن  أعـــــرب 
وما  سالت  التي  الغالية  األبــريــاء 
زالــــــت تــســيــل وبـــعـــض األنــظــمــة 
ـــــــزال مــــصــــرة عـــلـــى رفـــض  ال ت
اإلصــــالح الـــفـــوري. وشـــدد سموه 
ثــارت  العربية  الشعوب  أن  على 
حريته  العربي  لإلنسان  لتسترد 

قناعته  عــن  ــا  مــعــربً وكـــرامـــتـــه.. 
الــذي  السند  أيــًضــا  ستكون  بأنها 
العالقات  منظومة  عليه  ستبنى 
اإلقــلــيــمــيــة فـــي الــمــنــطــقــة خــالل 

السنوات المقبلة.
من  أن  األمـــيـــر  ســمــو  ورأى 
الـــقـــضـــيـــة  تـــــتـــــرك  أن  الــــخــــطــــأ 
الناحية  من  معلقة  الفلسطينية 
األعمال  جــدول  وعلى  السياسية 
الــشــعــوب  إرادة  أن  إذ  الـــدولـــي، 
الــعــربــيــة لـــن تــســمــح بــذلــك بعد 
أن  إلــــى  إســـرائـــيـــل  ـــا  داعـــًي اآلن.. 
أجل  مــن  إيجابية  خــطــوة  تتخذ 
ـــعـــيـــش الـــمـــشـــتـــرك..  الــــســــالم وال
كــمــا دعـــا ســمــوه إلـــى أن يــرافــق 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي ربـــيـــع لــلــســالم 
الــــعــــادل فـــي الـــشـــرق األوســــــط.. 
لن  العربية  الــشــعــوب  أن  مــؤكــًدا 
ننسى  ال  كــمــا  فــلــســطــيــن،  تــنــســى 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن  األســـــــرى  آالف 
وأهــل  اإلسرائيلية  السجون  فــي 
إسرائيل  من  المحاصرين  غــزة 

وغيرها.

وفيما يلي نص كلمة حضرة 
صاحب السمو أمير البالد المفدى 

في افتتاح المنتدى :
الرحيم  الرحمن  اهللا  بسم   »
والــســمــو  الــفــخــامــة  أصـــحـــاب   ..
 .. والــســعــادة  المعالي  ..أصــحــاب 
الــحــضــور الــكــرام .. أرحـــب بكم 
ــا لــكــم  فــــي دولــــــة قـــطـــر مــتــمــنــًي
إقامة طيبة وأود بمناسبة انعقاد 
لمنتدى  عــشــرة  الــثــانــيــة  الـــــدورة 
الـــدوحـــة أن أشــيــد بــأهــمــيــة هــذا 

الــمــنــتــدى ومـــا يــجــري فــيــه من 
نــــقــــاش ومــــــا يــــصــــدر عـــنـــه مــن 

مقترحات.
هذه  المنتدى  دورة  وتنعقد 
وحاسمة  مصيرية  مرحلة  فــي 
من تاريخ وطننا العربي، وكثير 
مـــن األحــــــداث الــتــي تــجــري في 
مختلفة  أرجــــاء  وفـــي  منطقتنا 
مـــن الـــعـــالـــم كـــانـــت مــوضــوعــات 
مــــدرجــــة عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــال 
المنتدى..  لهذا  السابقة  الــدورات 
وأذكـــــــر فــــي هـــــذا الـــمـــقـــام عــلــى 
منذ  أنه  الحصر  ال  المثال  سبيل 
الــــدورة الــرابــعــة فــي عـــام ٢٠٠٤ 
وعلى مدى دورات متتالية طرح 
الــمــنــتــدى دعــــوات حــثــت كــل من 
اإلصالح  عن  منطقتنا  في  توانى 
لم  وبالتأكيد  فيه،  يبدأ  أن  على 
والدعوة  النقد  توجيه  في  ننفرد 
والــنــصــيــحــة ولـــــو وجــــــدت تــلــك 
الــدعــوات وغــيــرهــا آذانًــــا صاغية 
اتخذ  قــد  المنطقة  تــاريــخ  لــكــان 
الــعــام  خـــالل  مختلفة  مـــســـارات 

األخير.
السيدات والسادة،

لــقــد ســبــقــت ثــــــورات الــحــريــة 
شامل  لجمود  مؤشرات  العربية 
بــل وشــلــل عــلــى مــســتــوى فاعلية 
الــســيــاســات وغــضــب عــــارم على 
بعضهم  وكــان  الشعبي  المستوى 
أن  إلى  المؤشرات  هذه  يتجاهل 
تنفجر  فــوجــئ بــالــثــورات وهـــي 
مـــنـــذرة بــتــحــول تـــاريـــخـــي غير 
مسبوق يؤكد أن الشعوب العربية 

غبار  نفسها  عـــن  تــنــفــض  بــــدأت 
تسعى  وأخــذت  الطويل  التراخي 
ركب  فــي  للمساهمة  جديد  مــن 

الحضارة اإلنسانية.
العربية  الثورات  انتصرت  لقد 
لتحقيق  طــريــقــهــا  فـــي  هـــي  أو 
النصر ولكن دماء األبرياء الغالية 
لألسف  تسيل  زالـــت  ومـــا  ســالــت 
مصرة  تــزال  ال  األنظمة  وبعض 

على رفض اإلصالح الفوري.
الحضور الكرام،

العربية  الــشــعــوب  ثــــارت  لــقــد 
حريته  العربي  لإلنسان  لتسترد 
وكــرامــتــه ولــكــنــهــا ســـوف تــكــون 
عليه  ستبنى  الـــذي  الــســنــد  أيــًضــا 
منظومة العالقات اإلقليمية في 
القادمة  السنوات  خالل  المنطقة 
يتوق  كــان  الــعــربــي  فالمواطن   ..
المنطقة  بلدان  بين  التكامل  إلى 
أمله  بلوغ  عن  عــاجــًزا  كــان  لكنه 
ألن مــصــيــره لــم يــكــن فــي يــده، 
أما اليوم فإننا نعتقد أن التكامل 
الشعوب  طموح  يظل  لن  العربي 
الــــذي تــتــجــاهــلــه الــحــكــومــات بل 
به  ملزمة  الــحــكــومــات  ستصبح 
أمام  ملتزمة  تصبح  سوف  ألنها 

رأي عام.
وكما ينشد الرأي العام العربي 
ينشدها  فــهــو  لــلــمــواطــن  الــحــريــة 
هي  وفلسطين  لــألوطــان  كذلك 
آخــــر وطــــن عــربــي لـــم يــنــل إلــى 
الــيــوم حريته وحـــان الــوقــت كي 
ينالها. وال بد في هذا الخصوص 
مــــن اســـتـــيـــعـــاب عــمــيــق لــمــغــزى 

ذلـــــك االهـــتـــمـــام الــكــبــيــر الــــذي 
بالقضية  العربية  الشعوب  تبديه 
الــفــلــســطــيــنــيــة رغــــــم انــشــغــالــهــا 
فــي ظــل ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي 

باستقرار أوضاعها الداخلية.
أن  الخطأ  من  أنــه  أرى  ولهذا 
تترك القضية الفلسطينية معلقة 
مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة وعــلــى 
جــدول األعــمــال الــدولــي، فــإرادة 
الشعوب العربية لن تسمح بذلك 
بعد اآلن وأدعو إسرائيل أن تتخذ 
السالم  أجــل  من  إيجابية  خطوة 

والعيش المشترك.
كـــمـــا أدعـــــــو مــــن خــــــالل هـــذا 
المنتدى أن يرافق الربيع العربي 
الشرق  فــي  الــعــادل  للسالم  ربيع 
لن  العربية  الشعوب   .. األوســـط 
تــنــســى فــلــســطــيــن تــمــاًمــا كــمــا ال 
ننسى آالف األسرى الفلسطينيين 
وأهــل  اإلسرائيلية  السجون  فــي 
إسرائيل  من  المحاصرين  غــزة 
إسرائيل  على  ولــذلــك  وغيرها، 
أن تنتهز الفرصة لتلتزم بقواعد 
تعترف  وأن  الــدولــيــة  الــشــرعــيــة 
بــالــحــقــوق الــعــربــيــة الــمــشــروعــة 
تنسحب  وأن  الفلسطيني  للشعب 
مــن الـــجـــوالن الـــســـوري ومــــزارع 
عن  تمتنع  وأن  الــلــبــنــانــيــة  شــبــعــا 
الــمــمــارســات الــتــي تــخــلــق وقــائــع 
في  الــعــادل  الــســالم  تحقيق  تمنع 
المستوطنات  بناء  مثل  المستقبل 
فــســوف  وإال  الــــقــــدس،  وتـــهـــويـــد 
تفوتها فرصة السالم مع الشعوب 
الذي  الصاعد  العربي  فالجيل   ..

صــنــع الــــثــــورات لـــم يــقــبــل بظلم 
األقـــربـــيـــن وتــــحــــداه، فــمــا بــالــك 
يتخيل  وهـــل  اآلخـــريـــن..  بــظــلــم 
أحــــد أن يــقــبــل الــجــيــل الــعــربــي 
الـــصـــاعـــد بــقــضــيــة اســتــعــمــاريــة 

مستمرة في بالده.
لــيــس لــــدى هــــذا الــجــيــل عقد 
المحتل  بعالقة  يــرى  وال  نقص 
ــــواقــــع تــحــت االحــــتــــالل أمــــًرا  وال
تــســلــم  كـــمـــا  يــســلــم  وال  مـــقـــبـــوالً 
إســرائــيــل  بــاحــتــكــار  الــعــالــم  دول 
لــلــقــوة والـــســـالح الـــنـــووي وغــيــره 
جيل  أيًضا  ولكنه  منطقتنا،  في 
راغــــب بــتــطــويــر بــــالده والــعــيــش 
بسالم ورخاء ومساواة وندية مع 
استغالل  ويجب  األخـــرى  الـــدول 
من  بد  ال  وهنا   .. الفرصة  هــذه 
سياسي  تــطــور  إزاء  تــأمــل  وقــفــة 
السياسي  المسرح  على  طرأ  بارز 
القليلة  األيـــام  خــالل  اإلسرائيلي 
الــمــاضــيــة، فــقــد اســتــطــاع رئيس 
يجمع  أن  اإلسرائيلية  الحكومة 
لنفسه أكبر وأقوى تكتل ائتالفي 
حــكــومــي فـــي تـــاريـــخ إســرائــيــل.. 
فــبــعــد أن انــضــم حــــزب كــاديــمــا 
إلــــى الــحــكــومــة أصـــبـــح رئــيــســهــا 
من  نــائــبـًـا   ٩٤ تأييد  الــيــوم  يملك 
أصــل ١٢٠ وبــذلــك يــكــون رئيس 
الـــحـــكـــومـــة قــــد أســـقـــط بــنــفــســه 
الحجة اإلسرائيلية المزمنة التي 
كــانــت تــقــول إن هــشــاشــة الــوضــع 
تسمح  ال  الــحــكــومــي  االئـــتـــالفـــي 

بالمرونة أو تقديم أية تنازالت.
وإذا لم يكن هدف إقامة هذا 

االئـــتـــالف الــصــمــود أمــــام ضغط 
االنتخابات  بعد  مقبل  أمريكي 
بنية  نـــقـــول  فــإنــنــا  األمـــريـــكـــيـــة، 
حــســنــة أنـــــه لــــو تــــوفــــرت الـــنـــوايـــا 
الحكومة  لــرئــيــس  لــيــس  لــلــســالم 
يخشاها  مــعــارضــة  اإلســرائــيــلــيــة 
يــخــطــو  أن  مـــنـــه  والــــمــــطــــلــــوب 
خــطــوة جــريــئــة طـــال انــتــظــارهــا 
السالم  إلى  المؤدي  الطريق  على 
الــقــائــم عــلــى وقــــف االســتــيــطــان 
وحدود ١٩٦٧ وحل الدولتين. ال 
بعد  تعتمد  أن  إسرائيل  تستطيع 
اليوم على صداقة حكام أطاحت 
بــهــم ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي وال 
يجوز لها أن تراهن على آخرين 
العام  رأيهم  وضد  شعوبهم  ضد 
فــهــي فـــي هــــذه الـــحـــالـــة ستجد 
نفسها حتًما خالل فترة قصيرة 

من دون أصدقاء على اإلطالق.
السيدات والسادة،

إن صحوة اإلرادة الشعبية في 
اســتــرداد  عند  تقف  ال  منطقتنا 
المواطن لحقوقه السياسية وإنما 
حقوقه  نــيــل  إلـــى  ذلـــك  تتخطى 
فقد  واالجتماعية.  االقــتــصــاديــة 
كان الحرمان أحد أهم األسباب 
التي فجرت ثورات الربيع العربي 
كما  أنه  قريبًا  لنا  يتضح  وســوف 
في دول العالم الثالث كذلك في 
ــــدول الــعــربــيــة ال يــمــكــن فصل  ال
الــتــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة عن 
الــهــوة  وجــســر  التنمية  ســيــاســات 
بــيــن األغـــنـــيـــاء والـــفـــقـــراء وخــلــق 
المالئمة  االقــتــصــاديــة  الــظــروف 

وأود  الــوســطــى  الطبقة  لتوسيع 
هــنــا أن أؤكـــــد عــلــى الــتــحــديــات 

التالية أمام عملية التحول :
مــن  الـــكـــثـــيـــر  هــــنــــاك   : أوالً 
المعقدة  االقــتــصــاديــة  الــمــشــاكــل 
ــا  الـــتـــي تــتــطــلــب مــعــالــجــتــهــا وقــتً
طويالً أو التي قد يستعصي حلها 
النمو  كــانــخــفــاض  واحـــــدة  مــــرة 
االقـــتـــصـــادي وارتــــفــــاع مــعــدالت 
وال  اإلنتاجية  وانخفاض  البطالة 
بــد مــن إشـــراك الشعب فــي فهم 
لكي  كاملة  بشفافية  الصعوبات 
ــــذي يمكن  يــكــون واضـــًحـــا مـــا ال
تحتاج  الــذي  ومــا  فـــوًرا  معالجته 
معالجته إلى وقت وما هو سلم 

األولويات.
السياسية  الــحــريــة  أن  ــا:  ــًي ثــان
الــتــي هــي أســــاس الــديــمــقــراطــيــة 
العدالة  إلــى  بالضرورة  تــؤدي  ال 
االقتصادية إذا لم ترافقها تنمية 
وســيــاســات  وإنــســانــيــة  اجتماعية 

اجتماعية عادلة.
أهمية  إيــالء  من  بد  وال  ثالثًا: 
البطالة  قضية  لمعالجة  قصوى 
كي  التعليم  نظم  تقييم  وإعـــادة 
تتواءم مع احتياجات سوق العمل 
.. إن البطالة هي من أهم العوامل 
التي يمكن أن تزعزع االستقرار 
أنها  إلى  فباإلضافة  االجتماعي، 
فإنها  دخــلــه،  مــن  العامل  تحرم 
تؤثر سلبًا على احترام الذات وقد 
تؤدي إلى اإلحباط أو إلى الغضب 
والتمرد وحرًصا على مكتسبات 
تمنح  أن  بـــد  ال  ــــثــــورات  ال هــــذه 

األولوية لمعالجة هذه المشكلة.
رابًعا : إن الهدف األبعد يجب 
الــمــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة  يـــكـــون  أن 
والـــتـــي تــشــمــل تــحــقــيــق أهــدافــهــا 
واالجتماعية  االقتصادية  العامة 

والبشرية والبيئية.
السيدات والسادة،

أن  مــنــتــداكــم  خـــالل  مـــن  أود 
أشـــيـــر إلـــــى مــــا يــــواجــــه تــحــقــيــق 
في  لأللفية  اإلنــمــائــيــة  األهــــداف 
الدول النامية من تحديات حيث 
إن تحقيق معظم هذه األهداف 
الموعد  ٢٠١٥ «وهو  عام  بحلول 
بعيد  أصـــبـــح  ـــذلـــك»  ل ــمــنــشــود  ال
المنال فــي الـــدول األكــثــر فــقــًرا.. 
وهــــــذا يــنــطــبــق عـــلـــى األهــــــداف 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــتـــأمـــيـــن خـــدمـــات 
المياه  وتوفير  الصحي  الصرف 
الصالحة للشرب والتعليم األولي 
للجميع وحماية التنوع البيولوجي 
األطفال  وفيات  معدل  وخفض 
وتــمــكــيــن  الــخــامــســة  ســـن  دون 
الـــــمـــــرأة وتـــخـــفـــيـــض عــــــدد مــن 
يــعــانــون مــن نــقــص الــتــغــذيــة في 

العالم.
وقـــــــد لـــعـــبـــت أزمــــــــة الــــغــــذاء 
ألمتا  اللتان  االقتصادية  واألزمــة 

ـــة ـــي ـــرب ـــع ــــــــورات ال ــــــــث ــــق ال ــــب ـــــب شــــعــــبــــي عــــــــــارم س ـــــض ــــــي الـــــســـــيـــــاســـــات وغ ــــل ف ــــل ش

تسيل زالــــت  ــا  م ـــاء  ـــري األب ــــاء  ودم ــصــر..  ــن ال لتحقيق  طــريــقــهــا  ــي  ف ـــورات  ـــث ال

ــاعــي ــم ـــرار االجــت ـــق ـــت ـــزع االس ـــزع ـــن أهــــم الـــعـــوامـــل الـــتـــي ت ــة م ــال ــط ــب ال

الجيل العربي الصاعد لن يقبل أو يسلم باحتكار إسرائيل للقوة والسالح النووي
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في  كبيًرا  دوًرا  مــؤخــًرا  بالعالم 
الغذاء  فأزمة  ســوًءا  الوضع  زيــادة 
األكثر  الـــدول  فــي  الفقر  عّمقت 
أدت  االقتصادية  واألزمـــة  فــقــًرا 
النخفاض االستثمارات المباشرة 
وانــخــفــاض الــصــادرات مــن هذه 
ـــمـــســـاعـــدات  ــــــــــدول، وحــــتــــى ال ال
لم  والــتــي  الـــدول  لهذه  الرسمية 
تنخفض خالل مرحلة االنكماش 
االقتصادي العظيم قد انخفضت 
تدعو  ظاهرة  وهذه   ،٢٠١١ عام 
إلى القلق خاصة إذا استمرت في 
التخوف  إن  االنــخــفــاض..  اتــجــاه 
من سياسات التقشف التي تتبعها 
إلى  أدى  المانحة  الــدول  معظم 
الــدول  إلــى  المساعدات  تخفيض 
بعض  متأخر  بوقت  ولو  النامية 

الشيء.
أن  إلـــــى  هـــنـــا  اإلشــــــــارة  وأود 
دولــــــة قـــطـــر قــــد ضـــاعـــفـــت مــن 
 ٢٠١١ عــام  الحكومية  معوناتها 
مقارنة بعام ٢٠١٠ ووصلت هذه 
األخير  الــعــام  خــالل  المساعدات 
كما  دوالر،  مــلــيــون   ٧٣٠ إلــــى 
الحكومية  الــمــســاعــدات  قــــدرت 
العام  هــذا  فــي  الحكومية  وغــيــر 
وهــذا  دوالر  مــلــيــون   ٩٩٠ بنحو 
تقدمها  التي  المعونات  يشمل  ال 
بـــعـــض األجـــــهـــــزة الـــحـــكـــومـــيـــة.. 
ونـــــحـــــن نــــحــــث جـــمـــيـــع الـــــــدول 
ــعــمــل عــلــى أن  ــمــانــحــة عــلــى ال ال
من  الرسمية  تقترب مساعداتها 
٧ بـــاأللـــف مـــن دخــلــهــا الــقــومــي 
اإلجـــمـــالـــي وهـــــي الــنــســبــة الــتــي 

اقترحتها األمم المتحدة.
إن التأخر المتوقع في تحقيق 
األهــــــــــداف اإلنـــمـــائـــيـــة لــأللــفــيــة 
يثنينا  أال  يــجــب   ٢٠١٥ بــعــد  لــمــا 
ســنــوات،  بعد  ولــو  تحقيقها  عــن 
اآلن  مــن  علينا  ينبغي  أنـــه  كــمــا 
إضافية  إنمائية  أهــداف  صياغة 
تــأخــذ بــعــيــن االعــتــبــار األحــــداث 
والفروقات  الجديدة  والتطورات 

الكبيرة بين أفراد البلد الواحد.
تــحــقــيــق  عـــلـــى  الــتــصــمــيــم  إن 
األهــــــداف اإلنــمــائــيــة فـــي الــعــالــم 
واالســــــتــــــمــــــرار فـــــي تـــطـــويـــرهـــا 
ســيــســاعــد عــلــى تــحــقــيــق الــســالم 

والرخاء للجميع.
الحضور الكرام،

وهـــو  الـــــدوحـــــة  ـــتـــدى  مـــن إن 
يــواصــل دوراتـــــه بــانــتــظــام للعقد 
منبًرا  سيظل  التوالي  على  الثاني 
ســواٌء  يحدث  فيما  الــرأي  لتبادل 
فــــي مــنــطــقــتــنــا أم عـــبـــر الــعــالــم 
يحدث  أن  يمكن  فيما  والــنــظــر 
واقتراح كل ما من شأنه االرتقاء 
بالديمقراطية والتنمية والتجارة 

الحرة.
وفــــــي الــــخــــتــــام أتـــمـــنـــى لــكــم 
مجدًدا إقامة طيبًة بين إخوانكم 
وأصدقائكم في قطر ولمنتداكم 

النجاح والتوفيق.
اهللا  ورحــمــة  عليكم  والــســالم 

وبركاته،
وكــــــان مـــعـــالـــي الـــشـــيـــخ حــمــد 
بــــن جـــاســـم بــــن جـــبـــر آل ثــانــي 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــر 
الــخــارجــيــة قـــد ألــقــى كــلــمــة في 
أهمية  فيها  أكــد  المنتدى  بــدايــة 

جدول  على  المطروحة  القضايا 
أنها  إلى  الفتًا   .. المنتدى  أعمال 
تهم  حيوية  مسائل  على  تنصب 
العالقات اإلنسانية على األصعدة 
الــوطــنــيــة واإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
وهــــي مــطــروحــة لــلــحــوار الــحــر 
نستخلص  لكي  والبّناء  المسؤول 
من ذلك قواعد العمل التي تحقق 
المكتسبات التي ينشدها الجميع.

وقــــــال مـــعـــالـــيـــه: ال شــــك في 
تمثل  الـــتـــي  الــعــنــاصــر  أهــــم  أن 
خصائص المرحلة السياسية التي 
تمر بها المنطقة هو قوة وفاعلية 
الـــمـــطـــالـــب الـــشـــعـــبـــيـــة الـــواســـعـــة 
ـــإلصـــالح الـــتـــي كـــانـــت الــمــحــفــز  ل
ـــثـــورات الـــعـــربـــيـــة..  ـــل األســــاســــي ل
الشعبي  الــتــحــرك  شــهــدنــا  ولــهــذا 
بسلطة  المطالبة  باتجاه  الــقــوي 
الـــقـــانـــون، واحــــتــــرام الــحــريــات، 
واجتثاث الفساد وترسيخ التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.
وأوضح معالي رئيس مجلس 
هذه  أن  الخارجية  وزير  الــوزراء 
تأثيرات  ولها  مترابطة  المحاور 
الــبــعــض..  بعضها  عــلــى  مــتــبــادلــة 
مــعــربًــا عــن األمـــل فــي أن تكون 
طبيعتها  في  شاملة  المناقشات 
وتـــتـــوخـــى الــــدقــــة فــــي الــتــحــلــيــل 
والــنــقــد الــمــوضــوعــي لــكــي تكون 
استثمارها  ينبغي  التي  الحصيلة 
على الصعيد الواقعي في المنطقة 

مجدية.
بن  حمد  الشيخ  معالي  وأشــار 
أن  الــى  ثاني  آل  جبر  بــن  جاسم 
الــيــوم  األوســـــط  الــشــرق  منطقة 
بدًءا  هّينة،  غير  تحديات  تواجه 
باتجاه  الــحــراك  وســائــل  بتحديد 
بتوفير  وانتهاء  اإلصــالح  تحقيق 
والبناء  واالستقرار  السلم  أسباب 
على  المجتمعية  للحياة  الجديد 

الصعيد الوطني.
إلــــى  أضــــفــــنــــا  وإذا  وقـــــــــــال: 
ذلـــك الــفــشــل الـــواضـــح حــتــى اآلن 

فــــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــصـــراعـــات 
الـــمـــعـــروفـــة عــلــى الـــســـاحـــة على 
بموجب  السلمية  التسوية  أســاس 
منها  وباألخص  الدولي،  القانون 
القضية الفلسطينية، تبرز عندئذ 
جسامة التحديات التي نواجهها.. 
اإلقــرار  من  بد  ال  السبب،  ولهذا 
بــحــقــيــقــة بــديــهــيــة مـــفـــادهـــا أن 
تحقيق اإلصالح والتنمية والسلم 
يستلزم  واالســـتـــقـــرار،  واألمـــــن 
الــــتــــعــــاون والـــتـــكـــافـــل لــتــحــقــيــق 

المصلحة اإلنسانية المشتركة.
تابعتم  لقد  معاليه:  وأضـــاف 
العالمية  المالية  األزمـــة  مــؤخــًرا 
الــتــي اجــتــاحــت أمــريــكــا والــــدول 
األوروبية في سبتمبر ٢٠٠٨ وما 
سالبة  اقتصادية  آثار  من  خلفته 
القاتمة  بظاللها  تلقي  زالـــت  مــا 
العالمي  االقتصاد  منظومة  على 
ومــســتــقــبــل الــشــعــوب الــمــتــقــدمــة 
ــــمــــؤشــــرات  والــــنــــامــــيــــة فــــكــــل ال
والتوقعات تشير إلى أن االقتصاد 
العالمي مقبل على أزمة جديدة 
في  النمو  مــعــدالت  تــراجــع  بفعل 
األوروبــــي  االتــحــاد  دول  معظم 
األمريكي  االقتصاد  نمو  وتباطؤ 
ومـــــوجـــــة الــــكــــســــاد الــــتــــي تـــهـــدد 
حتما  والتي  الناشئة  االقتصادات 
مستويات  عــلــى  ســلــبًــا  ستنعكس 

تقدم الدول النامية.
مجلس  رئــيــس  مــعــالــي  ورأى 

الــــــــوزراء وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة في 
ختام كلمته أن العالم اآلن يواجه 
اقتصادية  ســواء  جساًما  تحديات 
أو سياسية تجعلنا أمام خيارات 
تحتاج إلى قرارات وآليات دقيقة 

وفعالة.
بـــــــدوره دعـــــا فـــخـــامـــة الــســيــد 
مـــاهـــيـــنـــدا راجــــابــــاكــــســــا رئـــيـــس 
تعزيز  إلــى  سريالنكا  جمهورية 
عـــالقـــات الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي 
بالده  بين  والسياسي  والتجاري 
والــــــدول الــعــربــيــة، ال ســيــمــا أن 
هــنــاك روابــــط تــاريــخــيــة قديمة 
تـــجـــمـــع الـــجـــانـــبـــيـــن مـــــن خـــالل 
شهدتها  الــتــي  الــتــجــارة  رحــــالت 
سريالنكا من التجار العرب منذ 

مئات السنين.
في  راجــابــاكــســا  الرئيس  وأكـــد 
الــكــلــمــة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا بــالــجــلــســة 
هــذا  أن  لــلــمــنــتــدى  ــتــاحــيــة  االفــت
الـــحـــدث الـــــذي يــعــقــد بــالــتــزامــن 
مــــع مـــؤتـــمـــر إثــــــــراء الــمــســتــقــبــل 
االقـــتـــصـــادي لــلــشــرق األوســـــط، 
يشكل فرصة مواتية للبحث في 

دعم آفاق التعاون بين سريالنكا 
تطلع  إطــار  فــي  العربي  والــوطــن 
اقتصادي  بـــالده الحــتــالل مــوقــع 

أساسي في المنطقة.
وأشار إلى أن المنتدى يكتسي 
ــالــغــة ألنــــه يــنــعــقــد في  أهــمــيــة ب
وهناك  عالمية  مالية  أزمــة  ظل 
حاجة للتفكير في حلول عالمية 
لــــهــــذه الـــمـــشـــكـــالت مـــــن خـــالل 

النقاش اإليجابي والبناء.
السريالنكي  الرئيس  وتحدث 
ـــتـــي تــحــمــلــهــا  عــــن الـــتـــطـــلـــعـــات ال
في  الــمــشــاركــة  وراء  مـــن  بــــالده 
حيث  والــمــؤتــمــر،  المنتدى  هــذا 
مسألة  فــي  الــخــوض  أهمية  أكــد 
االســتــثــمــار الــعــالــمــي والــمــعــونــة 
الـــدولـــيـــة. واســـتـــعـــرض فـــي هــذا 
اإلطــــار الــمــقــومــات االقــتــصــاديــة 
لكي  ســريــالنــكــا  بــهــا  تتمتع  الــتــي 
تصبح مركًزا هاًما في منطقتها 
لــلــتــجــارة والــتــصــديــر. وقــــال إن 
األزمة  تجاوز  من  تمكنت  بالده 
المالية العالمية التي عصفت بكل 
التجارة  نمو  معدل  ليبلغ  العالم 

في  بــالــمــائــة   ٢٢ مــن  أكــثــر  فيها 
المنطقة الشمالية للبالد.

سريالنكا  شعب  إن  وأضـــاف: 
من  بكافة أطــيــافــه عــانــى ألكــثــر 
٣ عـــقـــود مــــن اإلرهــــــــاب ولــكــن 
استطاع أن يتجاوز هذه المحنة 
من  يــعــزز  لكي  بنفسه  وينهض 
عالقاته الخارجية وسبل التعاون 
بين بلدان العالم وهو يتطلع إلى 
الرفاه  وتحقيق  االقتصاد  إصالح 
الوحدة  تحقيق  بشريطة  ولكن 
والتنمية  والــســالم  والــمــصــالــحــة 

االقتصادية.
وتــــــنــــــاول فـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس 
ـــاكـــســـا مــســيــرة  مـــاهـــيـــنـــدا راجـــاب
بــالده  فــي  االقــتــصــاديــة  التنمية 
من خالل دفع االقتصاد الريفي 
والـــــحـــــضـــــري عــــلــــى حـــــد ســـــواء 
ومرفأ  كولومبو  مطار  وتوسعة 
كـــولـــومـــبـــو لــيــصــبــحــا مـــركـــزيـــن 
لــلــشــحــن والــنــقــل والـــتـــجـــارة مع 
إنــــشــــاء مــــطــــار جــــديــــد بــجــنــوب 
الــبــالد إلـــى جــانــب الــتــركــيــز على 
وتــعــزيــز  األمــيــة  ومــحــو  التعليم 
الطاقة  قطاع  في  التحتية  البنية 
أن  شــأنــه  مــن  مــا  والتكنولوجيا، 
والتجارة  االستثمار  مناخ  يشجع 

مع سريالنكا.
الــشــرق  منطقة  أهــمــيــة  وأكـــد 
األوســـــــط بــالــنــســبــة لــــبــــالده من 
ناحية أنها تستوعب حالًيا حوالي 

ســريــالنــكــي  عــامــل  مــلــيــون  ٧ر١ 
هائلة  مالية  بتحويالت  يقومون 
مـــمـــا يـــســـاهـــم بـــــــدوره فــــي دفـــع 

االقتصاد.
ونــــــوه ســــعــــادة الـــســـيـــد عــبــدو 
ــــيــــس الـــســـنـــغـــالـــى  ــــرئ ضــــيــــوف ال
الدولية  المنظمة  رئيس  األسبق 
إلـــى   «O.I.F لـــلـــفـــرانـــكـــفـــونـــيـــة 
فــى  قـــطـــر  دولــــــة  أن اســـتـــمـــرار 
يجسد  الــــدوحــــة،  مــنــتــدى  عــقــد 
األكــيــدة  رغبتها  ويــثــبــت  رؤيــتــهــا 
ـــــتـــــزام بـــخـــدمـــة قــضــايــا  فــــى االل
األمـــن واالســتــقــرار والــســالم فى 

المنطقة.
وشدد سعادته في الكلمة التى 
االفتتاحية  الــجــلــســة  فــي  ألــقــاهــا 
للمنتدى أن إرادة قطر ورغبتها 
الصادقة، سمحا لها وفى غضون 
ســنــوات قليلة، مــن إرســـاء أسس 
مــركــًزا  ولــتــصــبــح  الفــتــة  لتنمية 
يقيم  ومــركــًزا  والتطور  للحداثة 
وينفتح  وثقافته  وتاريخه  إرثــه 
على  مبنية  بذهنية  العالم  على 
الــتــســامــح وعـــلـــى الــــحــــوار الــــذي 

يحترم اآلخر.
ولــــفــــت ضــــيــــوف إلــــــى رغـــبـــة 
للمساهمة  الفرانكفونية  منظمة 
فـــى تــطــويــر الــفــكــر حــــول أســس 
الــديــمــقــراطــيــة وتــطــبــيــقــهــا فى 
مضيًفا: «لقد  األوســـط،  الــشــرق 
أضعنا الكثير من الوقت مما أدى 
لموت الكثير من الضحايا بسبب 
سياسات الغطرسة واألنانية التى 
انتهجها البعض.. فمنذ أكثر من 
عــــام شـــهـــدت الــمــنــطــقــة ثــــورات 
عــربــيــة نـــــادت بــالــديــمــقــراطــيــة 
وبــالــكــرامــة وحــتــى اآلن ال تــزال 
والشباب  واألطــفــال  النساء  دمــاء 

تسيل على األرض السورية».
وأشــــــــار الـــســـيـــد ضـــيـــوف إلـــى 
العالم  هزت  التى  المالية  األزمة 
آثــاًرا  وتركت  سنوات  خمس  قبل 
مــدمــرة على اقــتــصــادات الــدول 

الــفــقــيــرة واألقــــــل نـــمـــًوا. وقــــال: 
«إنــــــه لــــو اعـــتـــرفـــنـــا فــــى الـــوقـــت 
يمكنها  ال  األســواق  بأن  المناسب 
حقوًقا  هناك  وبــأن  نفسها  إدارة 
يمكن  ال  وأنـــه  عالمًيا  وطــمــوًحــا 
غــض الــنــظــر عــن الــديــكــتــاتــوريــة 
شفاًفا  الــعــالــم  ألصــبــح  والــظــلــم، 
مآٍس  دون  ومــن  تماسًكا  وأكثر 

فردية أو جماعية».
ندرك  القول «لم  إلى  ومضى 
فـــى فـــتـــرات الــــهــــدوء، خــطــورة 
واالقتصادية  السياسية  األوضــاع 
الديمقراطي،  اإلصـــالح  وأهمية 
العالم  أصبح  لما  ذلك  فعلنا  ولو 

اليوم فى وضع الالستقرار».
وتـــطـــرق الــســيــد ضـــيـــوف إلــى 
حكومات  تواجه  التي  التحديات 
مـــا بــعــد الـــربـــيـــع الـــعـــربـــى حيث 
تبرز أهمية االستجابة لتطلعات 
الــنــاس وخــاصــة الشباب فــى ظل 
الميزانيات،  في  المتزايد  العجز 
تــعــرض  أنـــهـــا  رأى  أمـــــور  وهــــي 

الديمقراطية للخطر.
وأوضـــح أنــه رغــم اإلجــــراءات 
الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة الــتــي يتم 
أن  إال  الــدول،  قبل  من  تطبيقها 
مرحلة  دخــل  العالمي  االقتصاد 
ووصـــــف مــمــارســات  ـــركـــود ..  ال
الــمــســؤولــيــن الـــذيـــن تــســبــبــوا فى 
األزمة االقتصادية بـ «المشينة».

ودعا إلى مساعدة دول الربيع 
الـــعـــربـــى وتـــقـــديـــم الــمــســاعــدات 
لـــهـــا حـــتـــى تــتــمــكــن مــــن الــقــيــام 
بـــاإلصـــالحـــات الــمــطــلــوبــة.. كما 
دعا إلى مراقبة األسواق العالمية 
حتى تصبح خادمة للعالم وليس 

سيدة له.
وتـــســـاءل الــســيــد ضــيــوف عما 
يــحــتــاجــه الـــعـــالـــم لــحــل أزمـــاتـــه 
الخطيرة منذ عقود وما إذا كان 
عالمى  ربــيــع  إلــى  بـــدوره  يحتاج 
نغض  أال  عــلــيــنــا   » بــقــولــه  ورد 
وعن  المساواة  عدم  عن  الطرف 
الــفــجــوة بــيــن الــشــمــال والــجــنــوب 
وعن عدم االتفاق بشأن الغازات 
ــا  داعــًي الــمــيــاه..  وإدارة  الــدفــيــئــة 
 » ٢٠ ريو +  قمة «  استغالل  إلى 
الجريئة  الخطوات  هــذه  لتنفيذ 
الـــتـــي قــــال إن الـــوقـــت قـــد حــان 
بالعمل  طــالــب  كــمــا  لتطبيقها.. 
فوًرا إليجاد حلول وبناء شراكات 
جــريــئــة وخـــالقـــة ال ســيــمــا وأن 
الـــمـــقـــاربـــات واالســتــراتــيــجــيــات 

السابقة لم تحل مشاكل العالم.
وتــابــع قــائــالً: فــى هــذا السياق 
جديدة  سلوكيات  إرســـاء  «علينا 
بعيًدا عن صورة النموذج األوحد 
الـــمـــفـــروض عــلــيــنــا.. وعــلــيــنــا أن 
نــنــبــه لــمــفــهــوم الــتــنــوع والـــوحـــدة 
وإلــــى الـــتـــوازن وتـــكـــرار الــتــزامــنــا 
السياسية  وإرادتــــنــــا  بــالــتــعــدديــة 
عــبــر إرســـــاء الــديــمــقــراطــيــة من 
خالل وسائل من بينها العالقات 
والــمــنــتــديــات الــعــالــمــيــة لــيــكــون 
ــا هـــو أن نــعــيــش فـــى ظل  خــيــارن
تــكــامــل عــالــمــى يــجــعــل األســــرة 
في  وتتشارك  متماسكة  الدولية 
فكرة واحدة مفادها أن األرض 

هي وطننا جميًعا».

األمير : حان الوقت لتنال فلسطين حريتها
خالل افتتاح سموه منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبل

اآلن بـــعـــد  ــة  ــق ــل ــع م ــة  ــي ــن ــي ــســط ــل ــف ال الــقــضــيــة  ـــرك  ـــت ب تــســمــح  ــــن  ل الـــعـــربـــيـــة  ـــوب  ـــع ـــش ال إرادة 

ــدة ــى أزمـــــة جــدي ــل ــي مــقــبــل ع ــم ــال ــع ـــن جـــاســـم : االقـــتـــصـــاد ال ــد ب حــم

راجاباكسا : منتدى 
الدوحة فرصة 
لتعزيز التعاون بين 
سريالنكا والعرب

عبدو ضيوف : 
احتضان قطر للمنتدى 

يجسد التزامها 
بخدمة قضايا المنطقة
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ال سالم بالمنطقة في ظل التعنت اإلسرائيلي
في جلسة ضمن أعمال منتدى الدوحة.. مشاركون:

كتب - سميح الكايد:

وحقوقيون  سياسيون  أجمع 
وأكــــاديــــمــــيــــون مــــشــــاركــــون فــي 
مــنــتــدى الــــدوحــــة الـــثـــانـــي عشر 
لــن  األوســـــــط  الــــشــــرق  أن  عـــلـــى 
على  حقيقي  ســالم  حــالــة  يشهد 
الـــمـــســـتـــوى الـــقـــريـــب فــــي ضـــوء 
اإلسرائيلي  الفلسطيني  الــصــراع 
أي  دون  وتيرته  تتصاعد  الــذي 
كابح لها، كما أن فتيل االشتعال 
فيه قائم على نحو خطير مالم 
المسألة  هـــذه  مــع  الــتــعــامــل  يــتــم 
عــلــى نــحــو عــــادل يــعــيــد الــحــقــوق 
يعد  الــــذي  الفلسطيني  لــلــشــعــب 
تعاني  الــتــي  العصر  شــعــوب  آخــر 

تحت وطأة االحتالل.
وتوافقت آراء المتحدثين، في 
الجلسة التي عقدت تحت عنوان 
«مــســتــقــبــل الـــســـالم فـــي الــشــرق 
األوســـط»، حــول عــدة نقاط في 
إسرائيل  أن  أبرزها  اإلطار،  هذا 
تحقيق السالم وأن  ال تريد فعالً 
ضعيفة  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــقـــيـــادة 
فـــي مــواقــفــهــا مـــن هـــذا الــصــراع 
مؤهلة  غير  المتحدة  والــواليــات 
األثناء  هذه  في  مستعدة  غير  أو 
المسألة،  حسم  أجــل  من  للعمل 
كونها منشغلة باالنتخابات، وأن 
الغرب غالباً ما يعزف على الوتر 
مطالب  ويــتــجــاهــل  اإلســرائــيــلــي 

الشارع الفلسطيني.
وفـــــــي هـــــــذا اإلطــــــــــار أعـــــرب 
الخارجية  وزير  المعشر  مــروان 
المجلس  عضو  األســبــق  األردنــــي 
من  الهـــاي  لمعهد  االســتــشــاري 
أجـــل الــعــدالــة، عــن قــنــاعــتــه بــأن 
الــــســــالم فــــي الــــشــــرق األوســــــط 
الجانب  ألن  يــوم  بعد  يوما  يبعد 
اإلســـرائـــيـــلـــي ال نـــيـــة لــــه لــلــعــمــل 
وهذا  الراهن  الوضع  تغيير  على 
ــيــلــي ال يــخــدم  الــمــوقــف االســرائ
السالم. وقال : من واقع تجربتي 
مفاوضات  في  شــارك  كسياسي 

السالم، نتنياهو ليس رجل سالم 
ومن يراهن على أنه رجل سالم 
فــهــو مــخــطــئ .. هــــذه الــعــمــلــيــة 
تــواجــه عــثــرات كــثــيــرة، منها أن 
ضعيفة  فلسطينية  قيادة  هناك 
لــن  األمـــريـــكـــيـــة  اإلدارة  وأن 
تتحرك إال بعد االنتخابات وربما 
عـــنـــدهـــا يـــتـــحـــرك األمـــريـــكـــان، 
تجاه  نــوايــاهــم  فــي  هــنــا  مشكًكا 
العمل على تحقيق السالم. وشدد 
على أن أحدا من فرقاء المعادلة 
غير  أوسطية  الــشــرق  السياسية 
جـــاد لــلــقــيــام بـــأي خــطــوة فعالة 
جديدة من أجل السالم.. وتساءل 
سالم  يتحقق  أن  يمكن  كيف   :
والــمــســتــوطــنــات فـــي تـــزايـــد وال 
كابح لها، إذ إن عدد المستوطنين 
ارتفع من ٢٥٠ ألًفا الى ٥٠٠ ألف 
مــنــذ أوســـلـــو. وقـــــال إن مــســألــة 
تطبيق أي اتفاقيات بشأن السالم 
بل  شــاقــة  ستكون  المنطقة  فــي 
مــســتــحــيــلــة، ويــمــكــن الـــقـــول إنــنــا 
على  بالخير  يبشر  ال  وضع  أمام 
حل  أي  أرى  وال  القصير  المدى 

وشيك للقضية.
هذا  مــن  المخرج  أن  واعتبر 
الوضع المظلم ربما ال يتم إال من 
سلمية  فلسطينية  ثــــورة  خـــالل 
التأثير  أجــل  مــن  االحــتــالل  على 
عــلــى أركــــــان الــلــعــبــة الــســيــاســيــة 
في  تغيير  إحـــداث  على  والــعــمــل 
هذه  اســتــمــرار  إن  إذ  مفاصلها، 
المظاهرات السلمية الفلسطينية 
عـــلـــى مـــــــدار شـــهـــريـــن ســيــجــبــر 
إســـرائـــيـــل عــلــى عــــدم تــجــاهــلــهــا 
بعض  تغيير  يــتــم  قــد  وبــالــتــالــي 

قواعد اللعبة، ومع ذلك أرى أن 
فرص تحقيق ذلك ضئيلة.

لحالة  تطرقه  مــعــرض  وفــي 
من  يشهده  ومــا  العربي  الــشــارع 
وعي  مسألة  إنها  قال  متغيرات، 
ألن  عربًيا،  ربيًعا  وليس  عربي 
الــربــيــع الــعــربــي يــعــطــي انــطــبــاًعــا 
بأننا ننتقل من الديكتاتورية الى 
الديمقراطية، وقد سبق أن شهد 
الوعي  هــذا  مثل  الــعــربــي  الــعــالــم 
والثورة في السابق وأدى بالتالي 
الــدول،  من  العديد  استقالل  الى 
لــكــن لـــم يــــأت بــالــديــمــقــراطــيــة، 
ومــثــل هـــذه الـــثـــورات قــد تــؤدي 
الى قيام نظام تعددي قد يؤدي 
لحصد ثمار هذه الثورات وآفاق 

اليقظة العربية.
وأشار الى أن هذا الموقف أو 
الطرح يتم ألول مرة في العالم 
صراًعا  هناك  إن  حيث  العربي 

أن  كما  الساحة،  على  أيدولوجًيا 
واإلسالمية  العلمانية  األحـــزاب 
السابق،  في  كما  مقدسة  تعد  لم 
األنظمة  عن  تختلف  ال  أنها  كما 
التي لم تسمح لشعوبها بانتقادها 
وهــنــاك صـــراع طــويــل قــد يأخذ 
وقتًا طويالً قبل تحقيق حالة من 
طويلة  الطريق  لكن  االستقرار، 
ونـــحـــن هـــنـــا بـــحـــاجـــة لــتــحــقــيــق 
اجــتــمــاع بــيــن الــحــاكــم والــشــعــب 
والــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد حــالــة من 

التمثيل الحقيقي للشعوب.
مـــن جــانــبــه نــاشــد الــبــرلــمــانــي 
الــبــريــطــانــي ريـــتـــشـــارد بــيــرديــن 
المجتمع الدولي عدم التعامل مع 
بمكيالين،  الفلسطينية  القضية 
والواليات  الغربية  الدول  خاصة 
المتحدة األمريكية. وعن الربيع 
للسالم  النظر  إن  قــال  الــعــربــي، 
ينفصل  ال  األوســــط  الــشــرق  فــي 

عن النظر الى ما يجري بالشارع 
العربي،  الــربــيــع  الــى  أي  الــعــربــي 
يــتــقــلــص  أال  يـــجـــب  أمــــــر  وهــــــو 
على  ثــاروا  فالذين  يستمر،  وأن 
الى  اندفعوا  السياسية  التحديات 
ذلــك بسبب انــعــدام الــتــواصــل مع 
عن  يعبروا  لــم  الــذيــن  حكامهم 
يتمكنوا  ولــم  شعوبهم،  رغــبــات 
القانونية  مطالبهم  ترجمة  من 

والشرعية.
للمجتمع  رسالة  هناك  وقال: 
تقول  وأوروبـــا  وأمريكا  الــدولــي 
الــتــعــثــر  مــــن  حــــالــــة  هــــنــــاك  إن 
مختلف  مع  التعامل  في  الكبير 
القضية  مثل  والمسائل  القضايا 
الــدولــي  والمجتمع  الفلسطينية 
بات يتعامل مع مثل هذه القضايا 
على  العمل  دون  انتقائي  بشكل 
تحقيق العدالة، لذا على المجتمع 
مواقفه  في  النظر  إعادة  الدولي 

العدالة  إحقاق  أجل  من  والعمل 
عندما يتحدث مثال عن القضية 
هــنــاك  أن  كـــمـــا  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة فــــي الـــمـــواقـــف 
الــمــعــلــنــة والــتــطــبــيــق الــعــمــلــي لما 
فعند  الــقــضــايــا..  هــذه  إزاء  يــقــال 
الـــتـــحـــدث عـــن الـــوضـــع اإليـــرانـــي 
هناك حدة أمريكية غربية وعند 
نجد  الفلسطيني  الــوضــع  تــنــاول 
الفلسطيني  الــوضــع  إزاء  ميوعة 
اإلسرائيلي،  الــوتــر  على  وعــزف 
التعامل  لــدى  الغرب  أن  نجد  إذ 
يعمل  الفلسطينية  القضية  مــع 
أهمية  يعلق  فــنــراه  بمكيالين، 
عــلــى الــمــوقــف اإلســرائــيــلــي أكثر 
الجانب  بمطالب  اهتمامه  مــن 
الــفــلــســطــيــنــي، لــــذا عــلــى الــغــرب 
في  جديدة  مقاربات  يعتمد  أن 
الفلسطينية  القضية  مع  التعامل 
وعـــــدم اإلبــــقــــاء عــلــى الــطــريــقــة 

يعمل  أن  يــجــب  كــمــا  الــقــديــمــة، 
عــلــى وقـــف فــــوري لــالســتــيــطــان 
اإلسرائيلي والعمل على مساعدة 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن تــحــت االحــتــالل 
الفلسطينية  العائالت  ومساعدة 
والعمل  االحــتــالل  يرحلها  الــتــي 
ووقــف  الــقــدس  قضية  حــل  على 
طرد المقدسيين، وعلينا جميًعا 
كما  ـــقـــدس  ال بـــيـــوم  نــحــتــفــل  أن 
يحتفل اإلسرائيليون بيوم توحيد 
تحدث  الى  هنا  مشيرا  المدينة.. 
الــيــوم  عــن  اآلن  الــســالم  منظمة 

البشع السرائيل.
ووصـــف بــيــرديــن الــوضــع في 
غــــزة بـــأنـــه «جـــنـــونـــي». وقـــــال : 
ليس  جديدا  واقعا  نجد  غزة  في 
وإنما  وغــزة  الضفة  بين  الفصل 
فالصيادون  تــوصــف،  ال  مــعــانــاة 
للبحر  الــذهــاب  يــريــدون  عندما 
يسمح  وال  االحــتــالل  يعترضهم 
اليومي  قوتهم  بجني  حتى  لهم 
أن  قبل  البحر  ألــفــوا  أنــهــم  رغــم 
طــويــلــة،  بسنين  االحـــتـــالل  يــأتــي 
واقع   .. جدا  صعبة  الناس  فأمور 
مدقع،  فقر   .. مظلم  اقتصادي 
وهــــــــذا كـــلـــه بـــســـبـــب االحــــتــــالل 
وأمـــام هــذا الــواقــع مــن يقول ان 

االسرائيليين يريدون السالم؟.
وأعــــــــرب عــــن قـــنـــاعـــتـــه بـــأن 
الغرب عندما يتعامل مع المسألة 
اإليـــرانـــيـــة وبــرنــامــجــهــا الــنــووي 
المسافة  بنفس  يتعامل  أن  عليه 
النووي  وبرنامجها  اسرائيل  مع 
األوســط  الــشــرق  فــي  وسياستها 
من  العكس  على  سيترتب  وإال 
ويجب  كبيرة  سلبية  آثـــار  ذلــك 

األوســـط  الــشــرق  منطقة  إخـــالء 
مــــن أســـلـــحـــة الـــــدمـــــار الـــشـــامـــل 
على  إيرانية  أم  كانت  اسرائيلية 

حد سواء.
تحقيق  أهــمــيــة  عــلــى  وشـــــدد 
وحـــــــدة فــلــســطــيــنــيــة لــمــواجــهــة 
ال  وقال  سلمًيا  االحتالل  سياسة 
بد من إجراء تغيير في السياسة 
الفلسطينية.. الفتاً إلى أن الربيع 
الــعــربــي لــه تــأثــيــر عــلــى القضية 
يوجب  الــذي  األمــر  الفلسطينية، 
وأوروبــا  المتحدة  الــواليــات  على 
من  مواقفها  تغيير  على  العمل 
واستخدام  الفلسطينية  القضية 
الشعب  ومطالب  تتماشى  لهجة 
الفلسطيني الشرعية على أساس 
معاملة  يجب  كما  الدولتين  حل 
الجانب الفلسطيني على أنه عضو 
إن  وقال  المتحدة.  باألمم  كامل 
الــذي  البريطاني  الــعــمــال  حــزب 
ينتمي إليه يدعم هذا التوجه، لذا 
يجب عدم التضحية بقضية على 
حــســاب أخـــرى .. داعـــًيـــا إلعـــادة 
محور  الــى  الفلسطينية  القضية 

االهتمام العالمي واالقليمي.
ـــــــر  مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قـــــــــال وزي
ميغيل  األسبق  إسبانيا  خارجية 
من  هــنــاك  مــوارتــيــنــوس:  انخيل 
القضية  فــي  تغيير  عــن  تــحــدث 
الــفــلــســطــيــنــيــة وإعــــــــادة تــرتــيــب 
أوراق القضية في وضع مختلف 
محاولة  من  بد  فال  السابق،  عن 
فــهــم مــا يــجــري حــولــنــا والــنــظــر 
للثورات العربية على أنها تجري 
الى  المحيط  من  الوتيرة  بنفس 
الــخــلــيــج، فــقــد كــانــت فــّعــالــة في 
وأضــاف   .. وليبيا  ومصر  تونس 
أن المشرق العربي يواجه ثورات 
كما  كبيرة  وتــحــديــات  ومــشــاكــل 
ــا في  الـــحـــال فـــي ســـوريـــا وأحــيــان
لــبــنــان .. فــســوريــا تــشــهــد حــربــا 
شمال  الـــى  أحــيــانــا  تنتقل  أهــلــيــة 
لبنان، هناك مخاوف من تفتت 

سوريا. 

ــة ضــعــيــفــة ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف ـــو.. والــــقــــيــــادة ال ـــاه ـــي ـــن ـــت ـــى ن ـــل ـــر: مـــخـــطـــئ مــــن يــــراهــــن ع ـــش ـــع ـــم ال

المتحدثون في الجلسة

بيردين: المجتمع 
الدولي يكيل 
بمكيالين بشأن 
القضية الفلسطينية

موارتينوس: سوريا 
تشهد حرباً أهلية 

تنتقل أحياناً إلى 
شمال لبنان

جانب من الحضور

الـــدوحـــة - قــنــا : نــــوه الــســيــد 
صـــادق الــمــهــدي رئــيــس الـــوزراء 
الـــــســـــودانـــــي األســـــبـــــق ورئــــيــــس 
كلمة  بمضامين  /األمـــة/  حــزب 
الشيخ  الــســمــو  صــاحــب  حــضــرة 
أمير  ثاني  آل  خليفة  بــن  حمد 
الـــبـــالد الــمــفــدى لـــدى افــتــتــاحــه 
أمـــس مــنــتــدى الــــدوحــــة.. الفــتــا 
إلـــى أن ســمــوه «تــبــنــى أهـــداف 
ثـــورات الربيع  الــعــربــي». وقــال 
الــمــهــدي، فـــي تــصــريــح لــوكــالــة 
سمو  إن  «قنا»  القطرية  األنباء 
المنتدى  قضايا  «تناول  األمير 
من منطلق تبني أهداف الربيع 
العدل  قضية  تبنى  كما  العربي، 
المطلوبة،  والتنمية  االجتماعي 
الــعــربــيــة  الــشــعــوب  أن  وتــأكــيــد 
الــــتــــي ســـــوف يــمــكــنــهــا الـــربـــيـــع 
الــعــربــي تــتــطــلــب أســـاســـا جــيــدا 

تقبل  وال  الـــدولـــيـــة،  لــلــعــالقــات 
بأي عالقات ليس فيها ندية أو 
أن  وأضاف  مشتركة».  مصالح 
كلمة  فــي  وردت  الــتــي  المعاني 
الشيخ  الــســمــو  صــاحــب  حــضــرة 
أمير  ثاني  آل  خليفة  بــن  حمد 
ـــفـــدى مــهــمــة وجــيــدة  ـــبـــالد ال ال
جــــــدا، خـــاصـــة أنـــهـــا تـــأتـــي مــن 
المسؤولية،  موقع  فــي  شخص 
قيادة  قطر  دولة  أهنئ  ولذلك 
وحكومة وشعبا على هذا الدور 
الــــــذي يـــؤكـــد كـــمـــا قـــــال رئــيــس 
إحــــدى جــلــســات الــمــؤتــمــر وهــو 
الـــبـــروفـــيـــســـور كــــــالوس شــــواب 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــمــنــتــدى 
دافوس االقتصادي إنه في عالم 
الكبيرة  األسماك  تعد  لم  اليوم 
ــــأكــــل األســــــمــــــاك الـــصـــغـــيـــرة،  ت
بـــل األســـمـــاك األســـــرع واألكـــفـــأ 

حــركــة هــي الــتــي ســـوف تــفــوز، 
بالحجم  لــيــس  أنـــه  يعني  وهـــذا 
وحـــــــده تــــقــــاس الــــــــدول لــكــنــهــا 
الصادق  وأكد  بالكفاءة».  تقاس 
الدوحة  منتدى  أهمية  المهدي 

مشير   .. يناقشها  التي  والقضايا 
إلــــــى «إيــــجــــابــــيــــة فــــكــــرة جــمــع 
الـــعـــقـــول مـــن مـــشـــارب الــحــيــاة 
المختلفة السياسية واألكاديمية 
واالقتصادية، إضافة إلى رجال 

األعمال والعاملين في مجاالت 
مختلفة، ومن كل بقاع األرض، 
لــيــقــومــوا بــالــتــواصــل الــفــكــري، 
بــهــدف اإلصـــــالح».  واعــتــبــر أن 
عظيم  إجـــراء  عــن  ذلــك «يعبر 

القطرية  القيادة  عليه  تُهنأ  جدا 
تــهــنــئــة حـــــــــارة». وأضـــــــاف أن 
مـــــداوالت الــمــنــتــدى تــوضــح أن 
تقديم  عــلــى  عـــازمـــون  الــجــمــيــع 
الواقع  تحليل  في  محددة  رؤى 
المطلوب  وتحديد  بموضوعية، 
أن  ورأى  بــحــريــة،  إصـــالح  مــن 
ــعــبــر عــــن مــنــاخ  «هــــــذا أيـــضـــا ي

إيجابي للغاية». 
سيقدم  أنه  المهدي  وأوضــح 
المنتدى  سيعقدها  جلسة  فــي 
ـــــيـــــوم عـــــن /الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ال
وتــــحــــديــــات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي/ 
ال  وسيقول  مــحــددة،  توصيات 
أفــكــارا  ونــقــول  نحلل  أن  يكفي 
تصدر  أن  وضــــروري  جميلة، 
على  تــؤثــر  أن  يمكن  تــوصــيــات 
متابعة  مــن  يمليها  بــمــا  ــواقــع  ال

وجدية».

األمير تبنى أهداف ثورات الربيع العربي
منوهاً بكلمة سموه أمام المنتدى .. الصادق المهدي :

الصادق المهدي يتابع الجلسة االفتتاحية وإلى جواره وزير العدل
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تصوير: ناصر تي ك

خطاب األمير أكد ريادة قطر 
في طرح قضايا اإلصالح

حمد  بــن  الرحمن  عبد  السيد  ســعــادة  قــال   :  ]  - الــدوحــة 
السمو  صاحب  حضرة  خطاب  مضامين  إن  الدولة  وزيــر  العطية 
افتتاح  فــي  الــمــفــدى  الــبــالد  أمــيــر  ثــانــي  آل  خليفة  بــن  حمد  الشيخ 
منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبل االقتصادي للشرق األوسط 
عدة  منذ  للنقاش  اإلصـــالح  قضايا  طــرح  فــي  قطر  ريـــادة  أكــدت   ،

سنوات، وبخاصة في منتدى الدوحة وعبر دوراته السابقة.
وقال العطية، في تصريح صحفي على هامش المنتدى، إن هذا 
لمتطلبات  وإدراكــه  العصرية  األمير  سمو  رؤيــة  عن  بوضوح  يعبر 
االستقرار والتنمية في الدول العربية .. منوها في هذا السياق بأن 
المنتدى  احتضان  وأن  أفعاله،  مع  دائما  تقترن  األمير  سمو  أقوال 
هو دليل على مناخ يخدم الرأي والرأي اآلخر وأن مسيرة اإلصالح 
الدوحة  من  يجعل  هــذا  وأن  المجاالت  كل  في  تتواصل  قطر  في 

مكاناً لطرح المبادرات اإلصالحية.
وأشـــار فــي هــذا اإلطـــار إلــى دعــوة سمو األمــيــر فــي كلمته أمــام 
تضيع  ال  حتى  الــســالم  نحو  مــبــادرة  اتــخــاذ  إلــى  إســرائــيــل  المنتدى 
الذي  الجيل  أن  على  سموه  تأكيد  مع  خاصة  اآلن  المتاحة  الفرص 
فكيف  العربي  البيت  أهل  بظلم  يرضى  لن  العربية  الثورات  صنع 

يقبل بظلم اآلخرين.

عبدالرحمن العطية :



تداعيات سلبية للعولمة على دول العالم

عدم التزام الدول .. وراء فشل أهداف األلفية

في جلسة ناقشت المشهد السياسي واالقتصادي.. متحدثون:

ناقشوا العالقة بين التنمية والعدالة االجتماعية والتعليم .. متحدثون :

الدوحة - أنور الخطيب:

أكد رئيس الــوزراء اإلسباني السابق خوسيه 
لويس رودريغيث ثاباتيرو أن العالم يعيش حالة 
من عــدم الــتــوازن بسبب ثــورة العولمة وجــراء 
بشكل  أثـــرت  الــتــي  عــام ٢٠٠٨  المالية  األزمـــة 

خاص على منطقة اليورو.
األولى  الجلسة  خالل  ثاباتيرو،  واستعرض 
لمنتدى الدوحة التي تناولت المشهد السياسي 
التي  السلبية  التداعيات  العالمي،  واالقتصادي 
بسبب  والمتقدمة  النامية  الــدول  على  ترتبت 
ـــــادة الــديــون  األزمـــــة الــعــالــمــيــة ومــــن ذلــــك زي
في  المالي  النظام  أن  إلــى  مشيًرا  والتقشف.. 
وأوروبــا  األمريكية  المتحدة  الواليات  من  كل 
ارتكب الكثير من األخطاء في هذا الخصوص، 
لكنه اعتبر أن مجموعة العشرين تمكنت من 
في  والعمل  األزمـــة  وإدارة  بإيجابية  التحكم 
الوقت ذاته على تخفيض الديون على الصعيد 
في  وقــال  أيًضا.  اليورو  منطقة  وفــي  العالمي 
الكثير  تخطي  مــن  تمكنا  لقد   : الــصــدد  هـــذا 
من المصاعب ومستعدون لتقديم المساعدات 

لدول الربيع العربي.

وأشار إلى أن الدول المتقدمة سجلت خالل 
العقد األخير نسبة نمو وصلت إلى ١٧ ٪ بينما 
وصلت هذه النسبة في الــدول النامية إلى ٨٢ 
٪ في حين سجلت الصين نموًا وصل إلى ١٥ 
ضعًفا عما كان عليه. وتوقع أن يتجاوز دخل 
دخل  المقبلة  العشر  الــســنــوات  خـــالل  الصين 

الواليات المتحدة.
كان وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية 
مداخلة  فــي  حـــذر،  مدلسي  مـــراد  الجزائرية 
العولمة  مخاطر  مــن  الجلسة،  خــالل  ألــقــاهــا 
التي تهدد االقتصاد الدولي وتؤثر عليه تأثيًرا 
سلبًيا مما يقلل من فرص التنمية االقتصادية 
وقــال  العالمي.  االقــتــصــادي  الــوضــع  وتحسين 
إن دول الــعــالــم اعــتــقــدت فــي وقــت ســابــق أن 
الــعــولــمــة هــي مــفــتــاح لمشاكل الــتــنــمــيــة، لكن 
الــوضــع االقــتــصــادي الــحــالــي أثــبــت فــشــل هــذا 
االعتقاد، كون العولمة عجزت عن حل الكثير 

من المشاكل االقتصادية التي تعاني منها دول 
العالم خاصة الدول اإلفريقية، التي أثرت عليها 

العولمة بشكل سلبي.
الضرر  ألحقت  العولمة  أن  مدلسي  واعتبر 
بجميع بلدان العالم بما فيها الــدول المتقدمة 
وكــانــت السبب فــي إحــــداث أزمـــة مالية غير 
هذه  تستوقف  أن  ضـــرورة  مــؤكــًدا  مسبوقة، 
المالحظة المجتمع الدولي الذي يتحتم عليه 
اإلســراع في خلق حلول جديدة من شأنها أن 
تنقذ الوضع الحالي المتأزم، مطالبًا دول العالم 
أهــداف  على  تقوم  جديدة  عولمة  بناء  بإعادة 
الجماعية  المصالح  تغليب  أساسها  تضامنية 
على المصالح الخاصة واالبتعاد كل البعد عن 
الـــقـــرارات الــفــرديــة الــتــي مــن شأنها اإلضـــرار 

ببعض الدول على حساب دول أخرى.
وتـــطـــرق مــدلــســي إلــــى الــــواقــــع الــجــزائــري 
بــالــقــول إن بــــالده خــطــت خـــطـــوات متقدمة 

فــي هــذا اإلطــــار، حيث شــهــدت الــجــزائــر عام 
التي  اإلصــالحــات  من  كبيرة  مجموعة   ٢٠١١
ضمنت ممارسة السلطة بشكل أكثر شفافية 
كانت  الجزائر  أن  إلــى  مشيًرا  وديمقراطية، 
هــي مــصــدر الــتــحــرك ومــنــبــع الــربــيــع العربي 
منذ تسعينيات القرن الماضي. وقال إنها منذ 
أفضل  مستقبل  بــنــاء  على  تعمل  الــوقــت  ذلــك 
الوضع  استقرار  أن  مضيًفا  الجزائريين..  لكل 
الــســيــاســي فـــي بــلــد مـــا يــؤثــر عــلــى اســتــقــراره 

االقتصادي.
الجزائري  الخارجية  الــشــؤون  وزيـــر  ودعـــا 
المجتمع الدولي إلى ضرورة التعاون فيما بينهم 
لمكافحة ظاهرة اإلرهــاب التي تؤثر بالسلب 
على األوضاع السياسية ومن ثم االقتصادية في 
البلدان. وقــال: آمل أن ينجح منتدى الدوحة 
ورسائل  جــديــدة  آلــيــات  خلق  فــي  عشر  الثاني 
قوية وإيجاد رؤى شاملة تصب عملًيا في إطار 

خلق حوار متعدد األطراف يكفل تعزيز التوازن 
السياسي واالقتصادي العالمي.

السابق  الــخــاص  المبعوث  أشـــاد  جهته  مــن 
للسالم فــي الــشــرق األوســــط جـــورج ميتشيل 
بالدور الريادي لدولة قطر في المنطقة العربية 
تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني أمير البالد المفدى. وقال: 
لــقــد أولــــت قــطــر اهــتــمــاًمــا خـــاًصـــا بالقضايا 
واالقتصادية  السياسية  العربية  والــتــحــديــات 
والعلم  التحتية  ببنيتها  اهتمامها  جانب  إلــى 
من خالل إنشاء المدينة التعليمية التي مهدت 
الطريق إلى التقدم العلمي والمعرفي بالمنطقة 

فبناء أي اقتصاد ناجح يبدأ بالتعليم والمعرفة.
وأضاف ميتشيل في مداخلته خالل الجلسة 
األولى لمنتدى الدوحة، أن دولة قطر نجحت 
مؤسساتها  وبــنــاء  المالية  أسواقها  إنــعــاش  فــي 
بجانب  القانون  سيادة  وحققت  الديمقراطية 

نجاحها في االستثمار األمثل في بنيتها التحتية.
من  الكثير  يشهد  العربي  الــوطــن  إن  وقــال 
التحديات والصعوبات حيث تعاني المنطقة من 
أزمات غذاء وتغير المناخ والعديد من المشاكل 
التي تحتم عليها سرعة إيجاد حلول من أجل 
الــخــروج مــن هــذه األزمــــات .. مشيًرا إلــى أن 
استغالل عائدات المنطقة من شأنه المساهمة 

في التطور االقتصادي للمنطقة.
بــضــرورة  ــعــالــم  ال دول  ميتشيل  وطـــالـــب 
االهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم كونهم فئة 
هامة في المجتمع وتقع على عاتقهم مسؤولية 
بناء مستقبل أفضل كما طالب بضرورة خلق 
فرص عمل جديدة لهذه الفئة خاصة في ظل 

النمو السكاني السريع الذي يشهده العالم.
وقال إن العمل على بناء استقرار اقتصادي 
من شأنه أن يخلق استقراًرا سياسًيا ألن انعدام 
األمــــن االقــتــصــادي يــــؤدي إلـــى انـــعـــدام األمــن 
واألمــان  االستقرار  انــعــدام  ثم  ومــن  السياسي 
والحرية  الديمقراطية  أن  مضيًفا  العالمي.. 
والــكــرامــة هــي وحــدهــا صمام أمـــان الشعوب 
وآمل أن يشهد الوطن العربي صيًفا من األمان 

واالستقرار واالزدهار.

كتب - طارق الشيخ :

ـــــاقـــــش الــــمــــتــــحــــدثــــون فـــي  ن
التي  بالتنمية  الخاصة  الجلسة 
عــقــدت ضــمــن أعـــمـــال مــنــتــدى 
للتنمية  األلفية  أهداف  الدوحة 
وتــأثــيــرات األزمـــة االقــتــصــاديــة 
والعدالة  التنمية  بين  والعالقة 
المكرس  والتعليم  االجتماعية 
لتحقيق أهداف التنمية والثورة 
الجلسة،  في  تحدث  المعرفية. 
الــــتــــي رأســــهــــا الـــســـيـــد مـــالـــكـــوم 
بــاتــلــر نــائــب الــرئــيــس لــلــشــؤون 
الــــدولــــيــــة بـــجـــمـــعـــيـــة الــتــنــمــيــة 
الــــدولــــيــــة بـــواشـــنـــطـــن، ســـعـــادة 
الــــســــيــــد مــــارتــــيــــن تــــوريــــخــــوس 
بنما  لجمهورية  السابق  الرئيس 
وعــضــو نــــادي مــدريــد وســعــادة 
الــســيــد رفــيــق عــبــدالــســالم وزيــر 
ــــســــيــــدة  خـــــارجـــــيـــــة تـــــونـــــس وال
التنمية  وزيـــرة  عــلــي  روشـــانـــارا 
بريطانيا  في  الظل  حكومة  في 
مؤسس  أبوغزالة  طالل  والسيد 
مجموعة  ادارة  مجلس  ورئيس 
بـــاســـل  ود.  أبــــوغــــزالــــة  طــــــالل 
تنمية  مستشار  البستاني  خليل 

اقتصادية من األردن.
وأكــــد بــاتــلــر رئــيــس الــجــلــســة 
عملية  فـــي  األكـــبـــر  الــقــيــمــة  أن 
الــتــنــمــيــة تــتــعــلــق بـــــرأس الـــمـــال 

يولد  الـــذي  ألنـــه  الــبــشــري 
تقدمها،  ويضمن  التنمية 

العنصر  هو  العالي  التعليم  وأن 
المورد  أن  على  غالبا،  المهمل 
البشري هو األساس الذي بدونه 
ال يمكن تحقيق التنمية بالدول 

المتقدمة. حتى  أو  النامية 
توريخوس  مارتين  وتــحــدث 
الجنوبية  أمــريــكــا  تــجــربــة  عــن 
التي عرفت النظم الديكتاتورية 
عاصفة  بمراحل  ومرت  العاتية 
وعــرفــت الــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة. 
ثمنا  ذلـــك  كــلــفــنــا  لــقــد   : وقــــال 
ـــا لــلــتــعــايــش  بــاهــظــا واضـــطـــررن
مـــع أشـــخـــاص مــــارســــوا أفــعــاال 
ســـيـــئـــة وإجــــــرامــــــيــــــة، وحـــــدث 
من  مختلفة  مــنــاطــق  فــي  ذلــك 
أمــريــكــا الــالتــيــنــيــة وتــمــكــنــا من 
الــســالم،  وتحقيق  ذلــك  تــجــاوز 
اجتماعات  عقد  الى  واضطررنا 

تقدم  لم  ولألسف  الماضي  في 
الــحــلــول الــنــاجــعــة وانــتــقــلــنــا من 
أزمـــــــة ألخـــــــرى واســتــخــلــصــنــا 
الــــــــــــدروس والـــــعـــــبـــــر وقـــــررنـــــا 
فــي  الــســيــئــة  األمــــــور  نـــتـــرك  أن 
ــــمــــاضــــي وتـــخـــطـــيـــنـــا الـــفـــقـــر  ال
فـــي الـــمـــوازنـــة وأعـــبـــاء الـــديـــون 
عانينا  الـــذي  الكبير  والتضخم 
مــنــه فـــي الـــبـــلـــدان خــاصــة تلك 
الــتــي لــم تــشــهــد نــمــوا اقــتــصــاديــا 
الــمــوارد  اســتــخــدام  مــن  وتمكنا 

النمو. لتعزيز 

دول  إن  تـــوريـــخـــوس  وقـــــال 
أمـــــريـــــكـــــا الــــالتــــيــــنــــيــــة عـــرفـــت 
الــفــســاد وغــيــر ذلـــك مـــن أمـــور 
الى  وانتقلت  المرحلة  تلك  في 
الــدولــة  قــطــاع  فــي  الخصخصة 
وسجلت مؤشرات النمو ارتفاعا 
في الفترة من حقبة الثمانينات 
وحققت  الــدروس  واستخلصت 
عددا من االنجازات وانخفضت 
  ٪  ٣٠ بــــحــــوالــــي  الـــفـــقـــر  نـــســـبـــة 
 ١٢ الى  التضخم  نسبة  ووصلت 
من  وتمكنت   .٢٠١١ عام  في   ٪

بحوالي  تقدر  احتياطيات  توفير 
وتــراجــعــت  دوالر،  مــلــيــار   ١٥٦
وسجلت    ٪  ٣٥ بنسبة  الــديــون 
نموا بلغ قدره ٥٫٩ ٪ عام ٢٠٠٩ 
٤ ٪ في العام التالي.  ثم بنسبة 

أمــريــكــا  مــنــطــقــة  إن  وقـــــال 
من  تــعــانــي  ــــزال  ت ال  الــجــنــوبــيــة 
الــخــلــل وتــكــافــحــه، مـــؤكـــدا أنــه 
في  الـــدولـــة  دور  تــقــيــيــم  يــجــب 
قـــطـــاعـــات الـــتـــربـــيـــة والـــصـــحـــة 
وكـــــــذلـــــــك عـــــمـــــل مــــؤســــســــات 
تــقــوم عــلــى الــشــفــافــيــة وتــحــقــق 

المواطنين. متطلبات 
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قــــــــال رفــــيــــق 
الــذيــن  الــشــبــاب  إن  عــبــدالــســالم 
حملوا  الــعــربــيــة  الــثــورات  قـــادوا 
ســيــاســي  طـــابـــع  ذات  شــــعــــارات 
جانب  الــى  وتنموي  واقتصادي 
الــــحــــق فـــــي الــــحــــريــــة ورفـــــض 
الــتــهــمــيــش االقـــتـــصـــادي والـــذي 
عــانــت مــنــه الــمــنــطــقــة طــويــال .. 
العربية  الـــدول  أن  إلــى  مــشــيــرا 
ـــحـــرب  ـــهـــايـــة ال ظـــلـــت ومــــنــــذ ن
مقايضة  تحت  الثانية  العالمية 

الـــــحـــــريـــــة بــــاالســــتــــقــــرار 
مــنــطــقــة  وان  الـــســـيـــاســـي، 
إنها  عنها  قيل  األوســط  الشرق 
تــنــعــم بـــاالســـتـــقـــرار الــســيــاســي، 
لــكــن مـــا كــشــفــت عــنــه الـــثـــورات 
الـــعـــربـــيـــة أنــــه لــــم يـــكـــن هــنــاك 
اســتــقــرار ســيــاســي مــطــلــقــا، بل 
السياسي.  بالجمود  تتسم  كانت 
وهذا ما كشفت عنه التحوالت، 
حــيــث لـــم تــجــد الـــشـــعـــوب غــيــر 
ــنــفــار  الـــقـــوة الــســيــاســيــة واالســت

العام.
وقال : لقد ظللنا نقرأ ونسمع 
عن  خاصة  الغربي  االعــالم  في 
العربي،  الديمقراطي  االستثناء 
وانــتــشــار الــثــورة فــي كــل قــارات 
العربية  المنطقة  في  إال  العالم 
ســيــاســيــة  مــمــانــعــة  هــنــاك  وأن 
عربية اسالمية ونأي عن القيم 
في  الثورات  لكن  الديمقراطية، 

ــيــمــن أثــبــتــت  تــونــس ومــصــر وال
شعوب  عن  يقلون  ال  العرب  أن 
الـــعـــالـــم األخـــــــرى فــــي تــطــلــعــهــا 
المنطقة  وأن  الــتــغــيــيــر،  لــثــورة 
استيعاب  عــلــى  قـــادرة  الــعــربــيــة 
أنهت  وقد  الديمقراطية.  آليات 
بقدر  المرحلة  تونس  في  الثورة 
أكـــبـــر مــــن الـــنـــجـــاح مــــن خـــالل 
وأثبتت  اجــتــمــاعــي.  تــوافــق  آلــيــة 
عن  تــخــتــلــف  ال  أنــهــا  الــمــنــطــقــة 
ـــتـــجـــارب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي  ال

األخرى. العالم  مناطق 
المنطقة  ان  عبدالسالم  وقال 
ــــيــــة تــــــأثــــــرت بـــــاألزمـــــة  ــــعــــرب ال
مشيرا   .. العالمية  االقتصادية 
الى ارتباط تونس بأوروبا حيث 
التجارية  الــتــبــادالت  نسبة  تبلغ 
وقال   .  ٪  ٨٠ حوالي  أوروبــا  مع 
ان احدى رسائل الثورة التونسية 
والـــــعـــــربـــــيـــــة هــــــي الـــــخـــــيـــــارات 
ــــورة أشــعــلــهــا  ــــث الـــتـــنـــمـــويـــة فــــال
الـــفـــقـــراء وأقــــــل الـــفـــئـــات حــظــا 
المهمشة.  والــمــدن  التنمية  في 
وأضاف أن حرية السوق مسألة 
العالم  فــي  وضــروريــة  أساسية 
تــضــبــط  أن  يـــجـــب  لـــكـــن  الـــيـــوم 
بين  المطلوب  التوازن  إلحــداث 
الــحــريــة والــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة 
لتدخل  مــحــدود  دور  وضــمــان 

الدولة.

ــــيــــرة كــــث أخــــــــطــــــــاء  ــــــــكــــــــب  ارت ــــــــــــــــــــا  وأوروب بـــــأمـــــريـــــكـــــا  ــــــي  ــــــال ــــــم ال ــــــام  ــــــظ ــــــن ال  : ــــــرو  ــــــي ــــــات ــــــاب ث

والــــصــــحــــة ـــــة  ـــــي ـــــرب ـــــت ال ــــــات  ــــــطــــــاع ق فــــــــي  الـــــــــدولـــــــــة  دور  ــــم  ــــي ــــي ــــق ت ضـــــــــــــــرورة   : تـــــــوريـــــــخـــــــوس 

جانب من الجلسة األولى لمنتدى الدوحة 

الــعــالــم ــــــدول  ب ـــة  ـــادي ـــص ـــت االق ــة  ــي ــم ــن ــت ال ـــــرص  ف قــلــلــت  الـــعـــولـــمـــة   : مـــدلـــســـي 

بالمنطقة ــي  ــرف ــع ــم وال ــعــلــمــي  ال ــدم  ــق ــت ال طــريــق  الــتــعــلــيــمــيــة  ــة  ــن ــدي ــم ال  : مــيــتــشــيــل 

جانب من الحضور

عبدالسالم : تونس 
حريصة على الموائمة 
بين الديمقراطية 
والشفافية

روشانارا علي 
: توافق جديد 

لمواجهة الفقر 
وانعدام المساواة
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