
الدوحة ـ عاطف الجبالي:

أكد سعادة السيد يوسف حسين 
كــمــال وزيــــر االقــتــصــاد والــمــالــيــة 
تشهد  األوســــط  الــشــرق  دول  أن 
زيــادة  بينها  مــن  كثيرة  تحديات 
بلغت  والـــتـــي  الــبــطــالــة  مـــعـــدالت 
٢٢٪، فيما لم يتجاوز معدل النمو 
خــالل  المنطقة  دول  بــعــض  فــي 
مقارنة   ،٪٥ نسبة  الماضية  السنة 
الناشئة  الــدول  في  نمو  بمعدالت 
أن  يــعــنــي  مـــا   ٪٧٫٥ إلــــى  وصـــلـــت 
دول  تواجه  جمة  تحديات  هناك 
المنطقة. وأضاف أن الخروج من 
أساسيا  تحديا  يمثل  األزمــة  هــذه 
مؤسساتية  جيدة  إدارة  ويتطلب 
بأداء  االطــار  هذا  في  مستشهدا   ..
قـــــادة مــشــهــوريــن عــلــى مــســتــوى 
الخرائط  تغيير  استطاعوا  العالم 
إلى  وأشــار  لبلدانهم.  االقتصادية 
يتطلب  االقــتــصــادي  االصــــالح  أن 
الــقــانــون  وتطبيق  الــعــدالــة  تــوفــيــر 
يدرك  أن  تعني  شعبية  ومشاركة 
اقتصادية  أزمة  هناك  أن  الشعب 
اإلصــــالح  وأن  إصــــالحــــاً  تــتــطــلــب 
ــــى اتــخــاذ  االقـــتـــصـــادي يــحــتــاج إل
قـــرارات قــد تــكــون شــديــدة وغير 
المستقبل  يــكــون  أن  على  شعبية 

أحسن للسكان.
وتوقع سعادته أن تشهد أسعار 
على   ٪٦٠ زيـــادة  العالمية  الــغــذاء 
السنوات  خــالل  اآلن  عليه  هي  ما 

العالم  يشهد  لم  إذا  المقبلة  األربع 
مرجعا  حقيقية،  زراعـــيـــة  ثــــورة 
التي  الناشئة  الـــدول  أن  إلــى  ذلــك 
تشهد  كبيرة  زراعــيــة  دوال  تعتبر 
نموا سنويا بنسبة ٧ ٪ وهو نمو إذا 
سنوات  لعدة  النسبة  بهذه  استمر 
فــــإن الــهــنــد والـــصـــيـــن وحــدهــمــا 
تمثالن ثلث سكان العالم ولديهما 
طــبــقــة مــتــوســطــيــة تـــعـــادل ســكــان 
ــــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة  ــــوالي ال

معيشتها  تــحــســيــن  إلـــى  ســتــحــتــاج 
الــــغــــذائــــيــــة مـــــن حــــيــــث الـــحـــجـــم 

والنوعية.
وأوضح سعادة وزير االقتصاد 
والــمــالــيــة، خــــالل مــشــاركــتــه في 
ــــقــــاش ضــــمــــن مـــنـــتـــدى  جـــلـــســـة ن
الــتــحــســيــن  هــــــذا  أن  الــــــدوحــــــة، 
المعيشي المرتقب في تلك الدول 
ثورة  العالم  يتبن  لم  إذا  أنه  يعني 
ــتــاج الـــزراعـــي فـــإن سكان  فــي اإلن

الــــكــــوكــــب ســـيـــواجـــهـــون مــشــاكــل 
اقتصادية في المستقبل.

الصعوبات  تلك  أن  إلــى  وأشــار 
ســـتـــتـــركـــز بـــشـــكـــل أوســـــــــع عــلــى 
في  ضعفه  بسبب  العربي  العالم 
الــمــجــال الــزراعــي وتــزايــد ارتــفــاع 
كما  المنطقة،  دول  فــي  البطالة 
الــدول  تلك  فــي  الــديــون  نسبة  أن 
زادت  حيث  مستمرة،  زيــادة  في 
مـــع نــهــايــة الـــعـــام الــمــاضــي ديـــون 

كما   ،٪٦ بنسبة  عربية  دولــة   ١٥
بــشــكــل  تــعــتــمــد  دوال  هـــنـــاك  أن 
المنظمات  واردات  على  أســاســي 
بفعل  اســتــنــزفــت  الـــتـــي  الـــدولـــيـــة 
أما  العالمية،  االقتصادية  األزمــة 
مــؤســســات الـــدعـــم الــعــربــي مثل 
فيمكن  الــعــربــي  الــنــقــد  صـــنـــدوق 
القول إنه فقد ٨٠٪ من موارده».

وتــعــلــيــقــا عــلــى مــقــارنــة الــوضــع 
االقتصادي بين الواليات المتحدة 
وأوروبــــــا قـــال ســعــادتــه إنـــه عند 
اســتــقــراء الــوضــع االقــتــصــادي في 
األخــذ  يــجــب  المنطقتين  هــاتــيــن 
بعين االعتبار أن أوروبا لديها ١٧ 
وزير مالية ومحافظا ومثل ذلك 
تمتلك  ال  فــيــمــا  الــحــكــومــات  مـــن 
مالية  وزير  إال  المتحدة  الواليات 
واحد ومحافظ واحد. وأشار إلى 
أوروبا  أن  تؤكد  الدراسات  كل  أن 
الشيخوخة  مــرحــلــة  إلـــى  وصــلــت 
على  منها  كثيرة  دول  واعتمدت 
ــــون كــبــيــرة وإنـــفـــاق أكــثــر من  دي
طاقتها، فيما حاولت دول أخرى 
مثل ألمانيا تقديم تغطيات فاقت 

طاقتها هي األخرى.
ـــــــدول  ال تــــــواجــــــه  أن  وتــــــوقــــــع 
ــــة مــشــاكــل أكـــثـــر خــالل  ــــي األوروب
مضيفاً  المقبلة،  الــســت  الــســنــوات 
احتمال  إلــى  تشير  التقديرات  أن 
خروج ٣ دول من الوحدة النقدية 

األوروبية خالل العام ٢٠١٣.
وأضاف أن التجارة البينية بين 

ــــدول الــنــاشــئــة شــهــدت تــصــاعــدا  ال
مما  متوقعا  يكن  لم  كبير  بشكل 
قد يؤدي إلى تأثيرات على الدول 
عرفها  التي  المتقدمة  الصناعية 
العالم خالل سبعين سنة ماضية.

يوسف  السيد  ســعــادة  وأوضـــح 
حسين كمال أن الديون في الدول 
كما  كبير  بشكل  زادت  األوروبــيــة 
مقابل  فــي  العاملين  نسبة  قــلــت 
نسبة المتقاعدين ما يشكل ضغطا 
عــلــى صـــنـــدوق الــتــقــاعــد فـــي تلك 
الــدول، األمــر الــذي يسهم بــدوره 
أن  فــي زيــــادة الــديــون .. مــعــتــبــراً 
في  أكثر  مشاكل  ستواجه  ــا  أوروب
انعكاس  لها  وســيــكــون  المستقبل 
عـــلـــى مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــط 
خاصة دول المغرب العربي بفعل 
كمية  بينها  مــن  عــديــدة  روابــــط 
الــدول  فــي  المغاربة  المهاجرين 

األوروبية.
تــخــرج  أن  ســـعـــادتـــه  ــــوقــــع  وت
من  األمريكية  المتحدة  الواليات 
أزمـــتـــهـــا بــفــعــل عـــوامـــل مــتــعــددة 
األخيرة  االكتشافات  ضمنها  من 
تغطي  أن  يتوقع  التي  للغاز  لشل 
االستهالك  حاجة  من   ٪٦٠ نسبة 
الــمــحــلــي مــن الـــغـــاز، إضــافــة إلــى 
في  تفوق  مــن  الــدولــة  تمتلكه  مــا 
مــيــاديــن أخــــرى مــنــهــا الــطــاقــات 
البديلة وغيرها، كما تعتمد نسبة 
٣٠٪ من االقتصاد األمريكي على 
الــكــفــاءات الــبــشــريــة واالبــتــكــارات 

واإلبداع.
أبوغزالة  طــالل  السيد  وناقش 
إدارة  مــجــلــس  ورئـــيـــس  مـــؤســـس 
األردن،   - أبـــوغـــزالـــة  مــجــمــوعــة 
الــســادســة  الجلسة  تــرؤســه  خـــالل 
تأثير  أمــس،  الدوحة  منتدى  في 
أزمـــــــة الـــــيـــــورو عـــلـــى االقـــتـــصـــاد 
الــعــالــمــي وســبــل تــعــزيــز الــتــجــارة 
الوطنية  الصناعة  وتنمية  الحرة 
ومـــــوازيـــــن الــــقــــوى االقـــتـــصـــاديـــة 
الصاعدة  الــدول  ظل  في  العالمية 
ــــتــــجــــارة الــبــيــنــيــة والـــتـــكـــامـــل  وال
االقــــــــتــــــــصــــــــادي والـــــتـــــحـــــديـــــات 
االقــتــصــاديــة الــتــي تــواجــه الــشــرق 

األوسط.
تـــجـــارة  إن  أبــــوغــــزالــــة  وقــــــال 
الـــخـــدمـــات يــنــتــظــرهــا مــســتــقــبــل 
مـــشـــرق لــتــزايــد أهــمــيــة شــبــكــات 
اإلنــــتــــرنــــت حـــيـــث يـــشـــكـــل قــطــاع 
الخدمات ٢٠٪ من حجم التجارة 
مؤتمر  أن  إلــى  مشيراً  العالمية، 
األونــــكــــتــــاد الــــــذي عـــقـــد مـــؤخـــراً 
بــالــدوحــة أنــشــأ االتـــحـــاد الــعــربــي 
وتتمثل  قطر  ومــقــره  للخدمات 
مهمته الرئيسية حول العمل على 
الخدمات  تــجــارة  وتنمية  تعزيز 

العربية.
العالمية  األزمــــة  أن  وأضــــاف 
ــــعــــالــــم الـــمـــتـــقـــدم  ــــــــدأت مـــــن ال ب
الـــعـــالـــم  دول  إلــــــى  وصــــلــــت  ثـــــم 
٧٠٪ من  إلــى أن  الــثــانــي، مــشــيــراً 
اســتــثــمــارات الــــواليــــات الــمــتــحــدة 

األمـــريـــكـــيـــة مــــوجــــودة فـــي دول 
مــن  و٧٠٪  األوروبـــــــــي  االتــــحــــاد 
األوربي  االتحاد  دول  استثمارات 
المتحدة  الــواليــات  فــي  مــوجــودة 
تطوير  أن  وأوضـــح   .. األمريكية 
يرتبط  ال  العربية  التجارة  حركة 
أو  األمريكية  المتحدة  بالواليات 
مشيراً  األوروبـــــي،  االتــحــاد  دول 
إلى أن األردن استطاعت أن تزيد 
حجم تجارتها مع الصين بمعدل 
الــقــلــيــلــة  الــــســــنــــوات  خـــــالل   ٪٤٠

الماضية.
وأشــــار إلـــى أن ديـــون االتــحــاد 
ــــواليــــات الــمــتــحــدة  األوروبـــــــي وال
األمـــــريـــــكـــــيـــــة تــــشــــكــــل مــعــضــلــة 
لـــالقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي. وقـــــال إن 
 ٤٠ إلى  وصلت  الديون األمريكية 
يــعــادل  مــا  وهـــو  دوالر  تــريــلــيــون 
ثـــالثـــة أضـــعـــاف الـــنـــاتـــج الــقــومــي 

األمريكي.
من جانبه قال سعادة الدكتور 
الــمــالــيــة  فــتــح اهللا ولــعــلــو وزيـــــر 
مجلس  رئيس  السابق  واالقتصاد 
بــالــمــغــرب  الـــربـــاط  بــلــديــة  إدارة 
ظهره  أدار  األوروبـــــي  االتــحــاد   :
المتوسط  األبــيــض  الــبــحــر  لـــدول 
والـــشـــرق األوســـــط ولــــم يــســاهــم 
فــــي حــــل الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة فــي 
الــمــنــطــقــة ولــعــل أبـــرزهـــا األزمـــة 
الفلسطينية .. العالم العربي عليه 
أسسا  يخلق  حتى  صفوفه  توحيد 
للتفاوض مع دول االتحاد  عادلة 
ـــــــــي بـــمـــا يــحــقــق أهـــــداف  األوروب
الــشــعــوب الــعــربــيــة الــطــامــحــة إلــى 
في  الــمــســتــدامــة  التنمية  تحقيق 

مختلف القطاعات.
منطقة  أزمـــة  أن  إلـــى  وأشــــار 
سيادية،  أزمــة ديــون  هي  الــيــورو 
المالية  األزمــة  من  جــزءا  وليست 
والــتــي   ٢٠٠٨ عـــام  انــدلــعــت  الــتــي 
كـــــان صـــنـــاع الـــســـيـــاســـة يــعــلــمــون 
به  القيام  عليهم  يتعين  ما  وقتها 
على  كساد  حدوث  دون  للحيلولة 
شاكلة الكساد الكبير الذي ضرب 
القرن  من  الثالثينيات  في  العالم 

الماضي.
وأوضح د. فتح اهللا أن األزمة 
األوروبية اندلعت نتيجة تراكمات 
عــلــى مـــدى عــقــود عـــديـــدة، ومــن 
اللحظة  ولــيــدة  أزمــة  أنها  يعتقد 
فإنه لم يقرأ ما يكفي من تاريخ 
الــقــرن الــعــشــريــن. وقـــال :»يجب 
حتى  السوق  مصداقية  بناء  إعادة 

يتم استعادة الثقة في اليورو».

ً ٦٠ ٪ زيــادة فــي أسـعار الـغــذاء عـالمـيـا
زيادة معدالت البطالة من أهم التحديات بالمنطقة .. يوسف كمال:

وزير االقتصاد والمالية خالل الجلسة

جانب من الحضور

الدوحة - قنا : أشادت البارونة سكوتالند 
أوف إسثال النائبة العامة السابقة بالمملكة 
بالتعليم  قــطــر  دولــــة  بــاهــتــمــام  ــحــدة  الــمــّت
والـــنـــهـــوض بـــالـــمـــرأة وتــعــزيــز دورهــــــا في 
البارونة  وقــالــت  الــحــيــاة.  مــجــاالت  مختلف 
اســـكـــوتـــالنـــد، فـــي تــصــريــح لـــوكـــالـــة األنـــبـــاء 
منتدى  هامش  على  أمــس  «قــنــا»  القطرية 
قطر  كانت  لقد   » حاليا،  المنعقد  الــدوحــة 
باالهتمام  يتعلق  فيما  السيما  جــدا،  ملهمة 
الفرصة  إتــاحــة  مــع   » مضيفة   .. بالتعليم» 
لـــلـــمـــرأة الـــقـــطـــريـــة الــمــتــعــلــمــة والــمــؤهــلــة 
التي  الــنــجــاحــات  تحقيق  الــبــالد  اســتــطــاعــت 
نــراهــا اآلن». وأعـــربـــت عــن األمــــل فــي أن 

يتغّير وضع المرأة وأن تتغير المنطقة نحو 
األفضل، وأن تشارك المرأة الرجل في هذا 
والبارز  الهام  المرأة  دور  مؤكدة   .. التغيير 
فـــي الــعــمــلــيــة االقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــويــة في 
اسكوتالند  البارونة  وكانت  البلدان.  مختلف 
الجلسة  فــي  لها  مــداخــلــة  خــالل  طالبت  قــد 
أكبر  بــدور  أمــس  صباح  للمنتدى  الخامسة 
والتنموية  االقتصادية  العملية  فــي  للمرأة 
النساء  لــه  تتعرض  الـــذي  العنف  ومــحــاربــة 
في مختلف دول العالم والذي ينعكس سلبا 
على االقــتــصــادات الــوطــنــيــة. وأوضــحــت أن 
األرضية،  الكرة  سكان  نصف  يمثلن  النساء 
ويشكلن نحو ٦٠ بالمائة من قوة العمل في 

من  فقط  بالمائة   ١ على  يستحوذن  حين 
التبعات  إلــى  مشيرة   .. العالم  حــول  األصــول 
االقتصادية الناجمة عن العنف ضد المرأة. 
وقــالــت فــي هـــذا الــســيــاق « إن الــعــنــف ضد 
 ٢٣ نحو  البريطاني  االقــتــصــاد  كلف  الــمــرأة 
مليار جنيه في العام ٢٠٠٣، فيما بلغت نسبة 
تأثيره على قطاع األعمال نحو ٢٫٧ بالمائة».
ــبــارونــة اســكــوتــالنــد إلـــى جهود  ولــفــتــت ال
بعد  المرأة  ضد  العنف  مكافحة  في  بالدها 
االقتصادية  وتبعاته  مــخــاطــره  أدركـــت  أن 
أهمية  ـــه  ذات الــســيــاق  فــي  مــؤكــدة   .. السيئة 
تكفل  التي  اآلليات  وإيجاد  التشريعات  سن 

الحقوق للمرأة والرجل على السواء.

قطر ملهمة في االهتمام بالتعليم
البارونة سكوتالند أوف إسثال:

٥ ٪ نسبة معدل 
النمو بدول 

المنطقة العام 
الماضي

اإلصالح 
االقتصادي يتطلب 

توفير العدالة 
وتطبيق القانون
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الدوحة - أنور الخطيب:

في  المشاركين  آراء  تفاوتت 
الــجــلــســة الــخــامــســة الــصــبــاحــيــة 
ناقشت  الــتــي  الـــدوحـــة  لــمــنــتــدى 
والحقوق  السياسية  «الــتــغــيــرات 
الــمــدنــيــة فـــي الـــشـــرق األوســــط» 
العسكري  التدخل  ضرورة  حول 
إلنقاذ الشعب السوري من بطش 
الــــنــــظــــام، لــكــنــهــم اتـــفـــقـــوا عــلــى 
أن وجـــه الــمــنــطــقــة بــعــد الــربــيــع 
الــعــربــي قــد تغير لــألبــد وأنـــه ال 
الــوراء.  إلــى  العجلة  إعــادة  يمكن 
التي  الــتــحــوالت  الجلسة  ناقشت 
وفي  العربي  العالم  فــي  حــدثــت 
ســـوريـــا عــلــى وجــــه الــخــصــوص، 
لقضايا  المشاركون  تعرض  كما 
مــخــتــلــفــة كـــالـــقـــوانـــيـــن الـــدولـــيـــة 
وحــمــايــة األقـــلـــيـــات والــتــغــيــرات 
الــســيــاســيــة ومــفــاهــيــم الــهــجــرة 
والـــهـــويـــة والـــمـــواطـــنـــة وتــعــزيــز 
واالنــفــتــاح  والــتــنــوع  المجتمعات 
ـــوســـع األقـــلـــيـــات فـــي الــفــضــاء  وت

المدني  المجتمع  ودور  السياسي 
إلى  إضافة  والحوار  التوعية  في 

تعزيز المشاركة االقتصادية.
ولــفــتــت ويـــنـــدي تــشــمــبــرلــيــن 
رئــيــســة مــعــهــد الـــشـــرق األوســـط 
في واشنطن التي أدارت النقاش 
إلـــى الــتــغــيــرات الــتــي حــدثــت في 
هــذه  أن  ورأت  لــعــربــي.  الــعــالــم 
عندها  الوقوف  ينبغي  التغيرات 
كبير  تــحــول  مــن  عنها  نجم  لما 
فـــي مــفــاهــيــم الـــعـــدل والــحــريــة 

والديمقراطية وحقوق اإلنسان.
واعتبر ريتشارد بيرغ الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــــ «ويـــلـــتـــون بــــارك» 
األمـــور  أن  الــمــتــحــدة  بالمملكة 
فــي الــشــرق األوســــط عــلــى وجــه 
الــــخــــصــــوص تـــســـيـــر عـــلـــى نــحــو 
متغير وسريع يحتم على القادة 
ــتــغــيــر مــن  الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــــذا ال
الشعوب،  طــمــوحــات  تلبية  أجــل 
قـــائـــال لـــديـــنـــا فــــي الـــعـــالـــم قــــادة 
أنهم  يعرفوا  أن  بد  ال  سياسيون 
يــتــعــامــلــون مــع نــاخــبــيــن واعــيــن. 

ودعـــــا الــــقــــادة الــســيــاســيــيــن إلــى 
الــدول  في  األقليات  مع  التعامل 
ــفــة لـــكـــونـــهـــم أصـــحـــاب  ــل الــمــخــت
تـــطـــلـــعـــات ويـــــحـــــرصـــــون عــلــى 
ويطالبون  السياسية  المشاركة 
بالعدالة والشفافية .. معربا عن 
ارتياحه الهتمام قطر بالجوانب 
التربوية من أجل إنشاء جيل واع 
للتنمية  األســـاس  يعتبر  ومتعلم 

المستدامة.
وشـــــدد ريـــتـــشـــارد الـــــذي كــان 
يدير منظمة غير حكومية تهتم 
على  األســاســيــة  الحقوق  بتوفير 
الــحــكــومــات  تــمــلــي  أال  ضـــــرورة 
أيــــة قـــــــرارات عــلــى الــمــنــظــمــات 
عــجــزت  وإال  الــحــكــومــيــة  غـــيـــر 
هــــذه الــمــنــظــمــات عـــن الــتــعــبــيــر 
وحقوق  للحرية  التطلعات  عــن 
بـــاحـــتـــرام  مــطــالــبــا   .. اإلنــــســــان 
المنظمات  هــذه  وأنشطة  جهود 
السالم  تحقيق  فــي  تساعد  الــتــي 

للشعوب.
الـــبـــارونـــة  رأت  جــانــبــهــا  مـــن 

الــنــائــب  أســثــال  أوف  ســكــوتــالنــد 
ــــعــــام الـــســـابـــق فــــي بــريــطــانــيــا  ال
ــــمــــرأة مــن  ضـــــــرورة تــمــكــيــن ال
الــرخــاء  تحقيق  فــي  الــمــســاهــمــة 
فـــي الـــعـــالـــم مــســجــلــة ارتــيــاحــهــا 
توفير  على  قطر  دولــة  لحرص 
القطرية  لــلــمــرأة  الــحــقــوق  كــافــة 
واضحة  مساهمة  لديها  لتكون 
وتساءلت  الــجــاريــة.  التنمية  فــي 
المرأة  تمكين  عــدم  أسباب  عن 
مــــن الـــمـــســـاهـــمـــة الـــفـــاعـــلـــة فــي 
الــمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة وعــمــا إذا 
السبب  هــو  األســـري  العنف  كــان 
وقدمت  مساهمتها.  تأخير  في 
إحــصــائــيــات قــالــت فــيــهــا إن ٧٠ 
للعنف  يــتــعــرضــن  الــنــســاء  مــن   ٪
للتفكير  يدعو  أمر  وهو  األسري 
أن  إلــى  الفتة  العاجل،  الحل  في 
٦٠ ٪ من العمل تقوم به المرأة 
من   ٪  ١ على  تحصل  حين  فــي 

األصول في العالم.
الـــعـــنـــف  أن  إلـــــــى  وأشــــــــــــارت 
األسري كلف بريطانيا حوالي ٢٣ 
مليار جنيه إسترليني. وقالت إن 
المرأة حتى تحصل على منصب 
النائب العام انتظرت حوالي ٧٠٠ 

سنة.
ـــة ســكــوت  ـــارون ـــب وأضــــافــــت ال
العربية  المنطقة  في  النساء  أن 
جميالت وذكيات جدا، وبالتالي 
بــفــعــالــيــة  يــســاهــمــن  أن  يــمــكــن 
من  عالية  مــعــدالت  تحقيق  فــي 
في  الــمــرأة  وأن  خاصة  التنمية 
يوجد  ال  بتربية  تتمتع  المنطقة 
شــبــيــه لـــهـــا فــــي أي مـــكـــان فــي 

العالم.
من جهته استهل الدكتور فؤاد 
هوفر  معهد  في  األستاذ  عجمي 
بــجــامــعــة ســتــانــفــورد بــالــواليــات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة مــداخــلــتــه 
الفعالة  المشاركة  عن  بالحديث 
لـــدولـــة قــطــر فـــي دعــــم الـــثـــورة 
وقفت  قــطــر  إن  وقـــال  الــلــيــبــيــة. 
إلى جانب الحرية والديمقراطية 

وحقوق اإلنسان.
وتحدث د. العجمي عن الثورة 
األكبر  التحول  صاحبة  المصرية 
هذه  لــوال  إنــه  وقـــال  بالمنطقة. 
ـــثـــورة لــمــا تــمــكــنــت مــصــر من  ال
الــتــخــلــص مــن الــفــرعــون حسني 
مــبــارك، والــــذي قـــال انـــه استبد 
بالشعب وأضاف ما يلفت النظر 
خالل  أنــه  المصرية  الــثــورة  فــي 
كبيراً  تغيراً  العالم  شهد  يوماً   ١٨
الثورة  تداعيات  عن  تحدث  كما 

التونسية على العالم العربي.
المتحدة  الـــواليـــات  إن  وقـــال 
الرئيس  فــي  ممثلة  األمــريــكــيــة 
مستعدة  تكن  لــم  أوبــامــا  بـــاراك 
ــــــــداءات الـــحـــريـــة الــتــي  لــتــلــبــيــة ن
حتى  العربي  العالم  من  انطلقت 
أنـــه لـــم يــعــتــرف بــهــذه الـــثـــورات 
وكـــان يــقــول أنــهــا ثــــورات الـــدول 

الشرقية.
ورأى د. العجمي في معرض 
منطقة  فــي  الــســالم  عــن  حديثه 
الــــــشــــــرق األوســــــــــــط ومـــــواقـــــف 

األنــظــمــة الــعــربــيــة الــرســمــيــة أن 
السالم  ينفذ  كان  مبارك  حسني 
ـــتـــي تــريــدهــا  عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة ال
الــــواليــــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
.. فــيــمــا وصــــف عــلــي عــبــد اهللا 
صالح بأنه كان بهلوانا يلعب على 
الحبال يقول لألمريكان اقصفوا 
الــــقــــاعــــدة ويــســتــفــيــد مــــن هـــذه 
الــخــطــوة فــيــمــا اعــتــبــر أن األســد 
في سوريا كان يتربع على عرش 
كما  الجهاديين  ويقتل  المقاومة 
أحدهما  ملعبين  في  يلعب  كــان 

الملعب اإلسرائيلي ويبدأ بإشعال 
النار ثم يطفئها بنفسه.

العربية  اليقظة  عن  وتحدث 
وقــــــال إنـــهـــا حـــدثـــت ســلــمــيــا إال 
أنـــهـــا جــنــحــت نــحــو الــعــنــف كما 
هــــو الــــحــــال فــــي ســــوريــــا الـــيـــوم 
لم  أنــه  إذ  ليبيا  فــي  حــدث  وكما 
يــأت أحــد إلنــقــاذ هــذه الشعوب. 
ولــفــت إلـــى أن الــنــظــام الــســوري 
لم يسقط ألن الواليات المتحدة 
يمكن  الــذي  بالشكل  تتدخل  لــم 
معه أن يسقط النظام - التدخل 

أن  إلــــــى  وأشـــــــــار   - ـــعـــســـكـــري  ال
من  تدخلت  المتحدة  الــواليــات 
لذلك  الليبية  األزمــة  في  الخلف 
أن  إلــى  مشيرا   .. القذافي  سقط 
ولكن  ستستمر  الــســوريــة  الــثــورة 
إذا  إال  نــتــيــجــة  تــحــقــق  أن  دون 

تدخلت الواليات المتحدة.
كوفي  دبــلــومــاســيــة  أن  ورأى 
عــــنــــان لـــــن تـــنـــجـــح فـــــي ســـوريـــا 
ومن  منها  التخلص  يجب  لذلك 
مبادرته والتفكير في حل يحقق 
للشعب  والديمقراطية  الــحــريــة 

وتــيــرة  أن  مــضــيــفــا   .. الـــســـوري 
الثورة في سوريا لن تتوقف.

وقدمت الدكتورة تويتا أريفي 
في  الـــوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
مـــقـــدونـــيـــا وجـــهـــة نـــظـــرهـــا فــي 
قــضــايــا الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة 
وحـــقـــوق اإلنــــســــان ولــفــتــت إلــى 
نتيجة  حــدثــت  الــتــي  الــتــداعــيــات 
الــنــزاع االثــنــي فــي بــالدهــا داعية 
لتحقيق  تـــؤدي  مــقــاربــات  لخلق 
حــــاجــــات الــــنــــاس مــــن الـــحـــريـــة 

والديمقراطية.
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وجه المنطقة تغير .. والعجلة لن تعود للوراء
في جلسة التغيرات السياسية والحقوق المدنية .. مشاركون:

ــــعــــربــــيــــة ال ـــــــورات  ـــــــث ـــــــال ب ــــــراف  ــــــت ــــــالع ل ــــدة  ــــع ــــت ــــس م ـــــكـــــن  ت ـــــــم  ل ــــــــا  ــــــــام أوب إدارة 

يعلن قسم الروماتيزم بمؤسسة حمد الطبية أنه بصدد 
إجراء مسح ميداني بين المواطنين القطريين لمعرفة 
مدى انتشار األمراض الروماتيزمية بين المواطنين من 

السيدات والرجال بدءاً من عمر الخامسة عشرة فما فوق.

وسيقوم عدد من أفراد فريق المسح الميداني خالل 
الفترة المقبلة، بزيارة عينة عشوائية من منازل المواطنين 

في كافة أنحاء الدولة، وذلك لملء استبيان صحي 
خاص للمساعدة في إنجاز المسح، وسيتم الحقاً دعوة 

األشخاص الذين يظهر لديهم مؤشرات لإلصابة بمرض 
الروماتيزم لمراجعة مستشفى حمد العام إلجراء المزيد 

من الفحص ومتابعة العالج.

وتهيب مؤسسة حمد الطبية بكافة السادة المواطنين 
التعاون مع فريق المسح الميداني لألمراض الروماتيزمية 

عند زيارتهم للمنازل، علماً بأن أفراد الفريق يحملون 
خطابات رسمية من المؤسسة لتسهيل مهامهم البحثية، 

واهللا الموفق.

إعـــــالن



الثورات ستؤثر على سياسات الدول العربية مع إسرائيل
في جلسة تحديات الربيع العربي .. متحدثون :

الدوحة - سميح الكايد:

الدوحة  لمنتدى  المسائية  الجلسة  ركــزت 
أمس التي عقدت تحت شعار «الديمقراطية.. 
تتعلق  محاور  على  العربي»  الربيع  تحديات 
الدينية  التعددية  إطــار  في  المواطنة  بمفهوم 
ودور األحزاب والمنظمات غير الحكومية في 
بلورة مجتمع مدني نشط وبناء الديمقراطيات 
العربي  اإلعـــالم  ودور  السلطة  تـــداول  وآلــيــة 
وأشــار  الــجــديــدة.  للسلطة  البناء  مرحلة  فــي 
المتحدثون إلى أن الربيع الذي شهدته بعض 
دول المنطقة سيؤثر بال شك على السياسات 
يتعلق  فيما  خاصة  العربية  للدول  الخارجية 

بتعاملها مع إسرائيل.
شهدته  الذي  الشعبي  الحراك  أن  واعتبروا 
دول الــمــنــطــقــة دفــــع بــاتــجــاه تــعــزيــز حــقــوق 
اإلنسان والحريات وسيخلق بلدانًا عربية ذات 
سياستها  على  النهاية  فــي  يــؤثــر  إنساني  بعد 
بالتعنت  مطلًقا  القبول  عدم  تجاه  الخارجية 
اإلســرائــيــلــي واســـتـــمـــراره فــي تــهــويــد الــقــدس 
في  عــرب  أســرى  بوجود  أيًضا  الَقبول  وعــدم 

سجون االحتالل.
مفهوم  حول  للمتحدثين  الــرؤى  وتوافقت 
أن مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــط لـــن تــهــدأ بعد 
المنطقة  في  الشعوب  وستظل  العربي  الربيع 
تــطــالــب وتــنــاضــل إلــــى آخــــر مــــدى مـــن أجــل 
استمرار  مع  سيما  ال  فلسطين،  في  حقوقها 
سياسة إسرائيل في محاوالتها لتهويد القدس 
وضــربــهــا الــمــواثــيــق الــدولــيــة عــرض الحائط. 
انطلق  العربي  الربيع  قطار  أن  على  وأجمعوا 
حقوق  واحترام  بالديمقراطية  إال  يقبل  ولن 
اإلقصاء  وعــدم  والمشاركة  والحرية  اإلنسان 
أهدافه  يحقق  حتى  القطار  هذا  يتوقف  ولن 
الكبيرة وعلى رأسها تحرير القدس. واعتبروا 
ــعــربــي غــيــر مــعــنــي بـــاإلرهـــاب  أن الــشــعــب ال
والتخلف وهو يدعو إلى السالم واألمن ولكن 

وفي  عنها  يتنازل  لن  ومعتقدات  ثوابت  لديه 
وتحرير  الشريف  الــقــدس  تحرير  مقدمتها 

اإلنسان العربي من األنظمة االستبدادية.
وفي معرض تركيزهم على الوضع الشرق 
والــســيــاســة  الفلسطينية  والــقــضــيــة  أوســـطـــي 
إسرائيل  أن  من  حــذروا  المتعنته  اإلسرائيلية 
عظيمة  فــرصــة  أمــامــهــا  أن  تـــدرك  أن  يجب 
اآلن وهي االلتزام بالمواثيق الدولية وتحرير 
األســرى  وإطـــالق  المحتلة  العربية  األراضــــي 

الذي مكثوا سنوات طويلة في سجونها.
وفي هذا السياق أشاد السيد سالم الدقباسي 
رئــيــس الــبــرلــمــان الــعــربــي بــمــنــتــدى الــدوحــة 
ومــوضــوعــاتــه الــمــتــنــوعــة. وقــــال إن حــــوارات 
المنتدى في الدوحة تؤكد أننا أمة سالم وال 

نرغب إال بتحقيق العدالة اإلنسانية.

بدوره اعتبر الصادق المهدي رئيس وزراء 
السودان األسبق في مداخلته أثناء هذه الجلسة 
أن الربيع العربي بمثابة فجر جديد واستقالل 
ثــــاٍن لــبــلــدان الـــثـــورة بــعــد ســنــوات مــن الظلم 
مارسه  الــذي  الداخلي  واالحــتــالل  واالستبداد 
العربية  الــثــورات  أن  معتبًرا  الطغاة..  الحكام 
التي انتقلت من تونس إلى مصر وليبيا واليمن 
الشعب  أن  أهمها  أشياء،  عدة  أكــدت  وسوريا 
العربي واحد وخلقت لدى هذه الشعوب ثقة 
وجعلت  للتعبير  جــديــًدا  وأســلــوبًــا  النفس  فــي 
معظم النظم في المنطقة كأنها نظم انتقالية.

وأشــــار الــمــهــدي إلـــى مــا أســمــاه بتحديات 
أسماه  كما  أو  الــعــربــي  الــربــيــع  يواجهها  ربــمــا 
من  التخوف  في  تكمن  وهــي  الجديد  الفجر 
عدم استمرار الديمقراطية في بلدان الثورات 

وضرورة بناء اقتصاد قوي قادر على مجابهة 
التغيرات.

أكثر  مطالبة  اإلسالمية  التيارات  إن  وقال 
الوحدة  حماية  بــدور  والقيام  رؤاهــا  بتوضيح 
الوطنية والعدالة وأن يكون اإلسالم قادًرا على 

التأصيل والحداثة.
ودعــــا الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة إلــى 
إدراك أن الشعوب العربية هي شريكها الجديد 
األنظمة  مــع  تتعامل  أال  يجب  ولــذلــك  حالًيا 

االستبدادية التي أكد أن مصيرها إلى الزوال.
ــــرة خارجية  وفـــي هـــذا اإلطــــار قــالــت وزي
ثورات  إن  خمينيت  ترينيداد  السابقة  إسبانيا 
المنطقة  فــي  الجميع  فــاجــأت  العربي  الربيع 
وفي الغرب أيًضا .. معربة عن أملها في أن 

«يطال التغيير سوريا قريبًا».

مواطني  رغبة  بأن  اعتقادها  عن  وأعربت 
والمطالبة  آرائــهــم  عــن  التعبير  فــي  المنطقة 
بحقوقهم بعيًدا عن الخوف وإرهاب السلطة 
بهذه  للقيام  لهم  الرئيس  الدافع  كان  عليهم، 
الثورات بحثًا عن التغيير والتحول الديمقراطي 
الشعوب  انــخــراط  إلـــى  داعــيــة  ســلــمــي،  بشكل 
المحرك  باعتبارهم  السياسية  الحركة  فــي 
يصنعون  الــذيــن  هــم  ولكونهم  لها  األســاســي 
يحتم  «مــمــا  خياراتهم  ويتبنون  مستقبلهم 
علينا منحهم الثقة ليكونوا شركاء في عمليات 

اإلصالح واالنتقال الديمقراطي السلمي».
وقالت إن األحزاب اإلسالمية التي وصلت 
العربي  الــربــيــع  دول  بعض  فــي  السلطة  إلـــى 
تحتاج إلى دعم الغرب السيما أنها أكدت من 
هذه  ودعــت  بالديمقراطية.  التزامها  جانبها 

نحو  اإلسالمية  مبادئها  توجيه  إلــى  األحـــزاب 
الديمقراطية لصنع االستقرار الذي فشلت فيه 

الدكتاتوريات السابقة.
وأضــافــت الــوزيــرة اإلسبانية أنــه البــد من 
احترام األديان والتعددية كجزء من أي نظام 
ديمقراطي، ورأت أن تطلعات الربيع العربي 

ستتحقق باحترام حقوق األقليات.
وأشـــــارت إلـــى األهــمــيــة الــكــبــيــرة لمنطقة 
الــشــرق األوســــط لــبــالدهــا ولــلــغــرب عــمــوًمــا، 
الفتة إلى ضرورة النظر بتفاؤل إلى مستقبل 

المنطقة.
الــهــام  الــــدور  خمينيت  تــريــنــيــداد  وأكــــدت 
الحضارات  حــوار  به  يضطلع  الــذي  والمتميز 
وبــخــاصــة مـــن حــيــث احـــتـــرام اآلخـــــر وبــنــاء 
الجسور. وقالت « في شهر ديسمبر الماضي 
لتحالف  الــرابــعــة  القمة  الــدوحــة  فــي  عــقــدت 
الحضارات برعاية صاحبة السمو الشيخة موزا 
ــا من سموها بأهمية  بنت ناصر وذلــك إدراًك
هذا التحالف في الحوار والتحول نحو اإلصالح 

وبناء الديمقراطية».
وقالت إن التنمية االقتصادية مهمة لتعزيز 
الديمقراطية وتحقيق رفاه الشعوب ورخائها.. 
مــشــيــرة إلـــى الـــــدور الـــهـــام الــــذي يضطلع به 

منتدى الدوحة في كل هذه القضايا.
وتحدث روري ستيوارت النائب البرلماني 
البريطاني مقًرا بداية بارتكاب الغرب أخطاء، 
الربيع  ووصــف  المنطقة.  بحق  يوضحها  لــم 
العربي بأنه «حدث مذهل». وقال إننا ال نزال 

نكافح لفهم هذا الحدث المهم.
ووسائل  الشباب  لفئة  حديثه  في  وتطرق 
التواصل االجتماعي ودورهم جميًعا في الربيع 
العربي. وقال « كنا نتوقع فوز العلمانيين في 
لكن  العربي،  الربيع  ثـــورات  بعد  االنتخابات 
٧٥ بالمائة من األصوات ذهبت لإلسالميين، 
وعلينا بناء العالقات التي افتقدناها معهم من 

قبل».

ـــــــات ـــــــحـــــــري ــــــــــان وال ــــــــــس ــــــز حـــــــقـــــــوق اإلن ــــــزي ــــــع ـــــــجـــــــاه ت ـــــــات ــــــــــراك الـــــشـــــعـــــبـــــي دفــــــــــــع ب ــــــــــح ال

جانب من الجلسة 

الفلسطينية الــحــقــوق  إرجـــــاع  ــى  ــت ح الــعــربــي  الــربــيــع  ــد  ــع ب تـــهـــدأ  ـــن  ل ــمــنــطــقــة  ال

ــه ــم ــدع ـــحـــاجـــة ل ــــة ب ــــي الــــــثــــــورات فــــاجــــأت الــــــغــــــرب.. واألحـــــــــــزاب اإلســــالم

األمير قّدم تقييماً موضوعياً وحلوالً لمختلف القضايا
نّوه بكلمة سموه في افتتاح المنتدى.. د. ناصيف حتي:

الدكتور  امــتــدح  قنا:  الدوحة- 
نــــاصــــيــــف حــــتــــي رئـــــيـــــس بــعــثــة 
فرنسا  لــــدى  الــعــربــيــة  الــجــامــعــة 
األمــم  منظمة  لـــدى  ومــنــدوبــهــا 
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
قطر  دولـــة  حــرص  «اليونسكو» 
بشكل  الدوحة  منتدى  عقد  على 
دوري ومنظم. وقال إن المنتدى 
تستضيفه  تقليد  بمثابة  أصــبــح 
والبحث  للمناقشة  قــطــر  دولــــة 
األســاســيــة  الــقــضــايــا  مختلف  فــي 
والهامة والساخنة سواء في العالم 
العربي أو العالم ككل وذلــك لما 
لهذه القضايا من انعكاسات على 

المصالح الحيوية العربية.
حوار  في  حتي،  الدكتور  ونــوه 
أجرته معه وكالة األنباء القطرية 
منتدى  هامش  على  أمس  «قنا» 
الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبل، 
المنتدى  يبحثها  التي  القضايا  إن 
أهمية  تكتسب  الـــدورة  هــذه  في 
وحيوية كبيرة ومنها على سبيل 
الشرق  في  السالم  قضية  المثال 
المنطقة  قضايا  بجانب  األوســط 
مختلف  بين  والتداخل  والترابط 
قضية  إلى  إضافة  القضايا،  هذه 
السلم االجتماعي وقضايا التنمية 
فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة وحــقــوق 
اإلنـــــســـــان والـــتـــغـــيـــيـــر والـــــثـــــورات 
العربية وتداعياتها على األوضاع 
المتعلقة  والمسائل  المنطقة  في 
في  واألزمـــــة  الــدولــيــة  بالتنمية 
أوروبــــــــا واألزمــــــــة االقـــتـــصـــاديـــة 

العالمية.
وقال إن كل هذه القضايا التي 
للغاية  مــهــمــة  الــمــنــتــدى  يبحثها 
المستدامة  التنمية  قضايا  ســـواء 
من  الــتــغــيــيــر  قـــضـــايـــا  أو  عـــامـــة 

مــخــتــلــف جـــوانـــبـــه وأبــــعــــاده في 
الوطن العربي.

حتي  ناصيف  الــدكــتــور  وأشـــاد 
حضرة  بها  افتتح  الــتــي  بالكلمة 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ حــمــد بن 
الـــبـــالد  أمـــيـــر  ـــانـــي  ث آل  خــلــيــفــة 
الــمــفــدى أمـــس مــنــتــدى الــدوحــة 
وقــال  المستقبل.  إثـــراء  ومؤتمر 
شاملة  جــــاءت  ســمــوه  كــلــمــة  إن 
هذه  مختلف  وتناولت  وجامعة 
تقييم  تقديم  خالل  من  القضايا 
مــوضــوعــى لــهــا والـــدعـــوة لــطــرح 
القضايا،  لــهــذه  وتــســويــات  حــلــول 
ومن أهمها القضية الفلسطينية.

وأضاف في هذا السياق « أنوه 
صاحب  ذكــره  بما  خاصة  بصفة 
القضية  عـــن  كــلــمــتــه  فـــي  الــســمــو 
التوصل  وضــــرورة  الفلسطينية 
إلى حل عادل لها» وقال «عندما 
تصور البعض أن الربيع العربي أو 
العرب  ستجعل  العربية  الــثــورات 
يــنــســون الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
أثبتت األحداث ما كنا نقول دائًما 
ستبقى  الفلسطينية  القضية  أن 
العربية  المشروعيات  قلب  فــي 
الـــجـــامـــعـــة، ومـــــا جـــــرى بــشــأنــهــا 
من  أيــًضــا  يعتبر  هنا  تركيز  مــن 
األساسية  والمنعطفات  المواقف 

في هذا المنتدى».
تنبع  المنتدى  أهمية  أن  وأكــد 
من الحوار الصريح الذي يتخلله، 
مــا يـــؤدي إلــى بــلــورة الكثير من 
األفـــكـــار وإغـــنـــاء صــاحــب الــقــرار 
أيًضا في العالم ومن يتابع أعمال 
الـــمـــنـــتـــدى بــمــقــتــرحــات عــمــلــيــة 
مع  للتعامل  ممكنة  وبــخــيــارات 

كافة هذه القضايا.
ورًدا على سؤال يتعلق بكيفية 

حــــمــــل إســـــرائـــــيـــــل لـــالســـتـــجـــابـــة 
لــلــمــرجــعــيــات الـــدولـــيـــة لــلــســالم، 
خصص  الـــمـــنـــتـــدى  أن  الســـيـــمـــا 
جــلــســة خــاصــة لــمــنــاقــشــة عملية 
السالم في الشرق األوســط، قال 
الـــدكـــتـــور نــاصــيــف حــتــي رئــيــس 
بــعــثــة الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة لـــدى 
لدى  الجامعة  ومــنــدوب  فرنسا 
من  أكثر  أضعنا  لقد   » اليونسكو 
بــإدارة  يعرف  فيما  سنوات  عشر 
إلى  الــتــوصــل  فــي  ولــيــس  التسوية 
وليس  الـــنـــزاع  إدارة  أي  تــســويــة، 

تسوية النزاع تحديًدا».
ونبه إلى أن إدارة النزاع تصب 
المعتدي  الــطــرف  مصلحة  فــي 
هو  مــا  على  الحفاظ  يــريــد  الـــذي 
اإلسرائيلي،  الــطــرف  وهــو  قائم 
بينما تصب تسوية الصراع والنزاع 
الفلسطيني  الشعب  مصلحة  في 
وحقه في دولته، وتصب كذلك 
على  واألمـــن  السلم  مصلحة  في 
الــصــعــيــديــن اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي. 
وتابع « نحن في قراءتنا وقراءة 
الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي جــلــســة أمـــس 
إلى  وصلنا  قد  أننا  وجدنا  األول، 
المطلوب  وأن  مــســدود،  طــريــق 
هــــو مــــا يـــعـــرف بــتــغــيــيــر الــلــعــبــة 

يتطلب  وهــذا  تحريكها،  وإعـــادة 
بــدايــة مــوقــًفــا عــربــًيــا ليس فقط 
عــلــى الــمــســتــوى اإلعـــالنـــي وإنــمــا 
مـــوقـــف عـــربـــي ضـــاغـــط وفــاعــل 
تكون  بأن  الدولي  المستوى  على 
ناشطة  عربية  دبلوماسية  هناك 
أوراقها  لكافة  وموظفة  وفاعلة 

لدفع عملية السالم».
وأعـــــــاد إلـــــى األذهــــــــان تـــاريـــخ 
اعتماد مبادرة السالم العربية في 
بيروت التي قال إنه مضى عليها 
ســـنـــوات..  عــشــر  مـــن  أكـــثـــر  اآلن 
ــتــوجــه إلــى  ـــا الـــعـــرب إلــــى ال داعـــًي
الــعــواصــم الــدولــيــة والــعــمــل على 
الفلسطيني  الشعب  صمود  دعــم 
فضالً  الوسائل  بكافة  أرضــه  في 
عـــن دعــــم الــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
إستراتيجية  وبلورة  الفلسطينية 
إلى  مــشــيــًرا  فلسطينية،  وطنية 
أن جميع هذه العناصر متكاملة 
مــع بعضها الــبــعــض. وأضــــاف « 
أعتقد أننا وصلنا إلى ربع الساعة 

األخــــيــــرة قـــبـــل مــنــتــصــف الــلــيــل 
هي  كــمــا  األمـــــور  اســتــمــرت  وإذا 
إال  أرض  هناك  تبقى  فلن  عليه 
وأقــامــت  إســرائــيــل  احتلتها  وقـــد 
تبقى  ولـــن  الــمــســتــوطــنــات  عليها 
هــنــاك مـــيـــاه.. وحــســب مــصــادر 
األمـــــم الــمــتــحــدة فــــإن إســرائــيــل 
بالمائة   ٧٥ حــوالــي  تسيطرعلى 
األراضــي  في  الجوفية  المياه  من 
العربية المحتلة.. كما ولن تبقى 
دولــة  إلقــامــة  تحتية  بنية  هناك 

فلسطينية//.
هذه  كل  حتي  الدكتور  واعتبر 
األمـــــور تــحــديــات كــبــيــرة يتعين 
مواجهتها خاصة أن عنصر الوقت 
أســـاســـي فـــى هــــذا األمـــــر، وقـــال 
العربية  ـــثـــورات  ال زمـــن  فـــي  إنـــه 
لبعض  الممكن  من  يعد  لم  اآلن 
الــدول كما كان في الماضي، أن 
تقيم سياسات خارجية بعيًدا عما 

تريده شعوبها.
الجامعة  بعثة  رئــيــس  وشــــدد 

الــعــربــيــة فـــي فــرنــســا ومــنــدوبــهــا 
القضية  أن  على  اليونسكو  لــدى 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــبــقــى فـــي خضم 
ــــوجــــدان الـــعـــربـــي الـــثـــائـــر وفــي  ال
العربية،  الكرامة  مفهوم  خضم 
أن  الـــخـــصـــوص  هــــذا  فـــي  ورأى 
التي  الدولية  القوى  مصلحة  من 
المنطقة  فـــي  االســـتـــقـــرار  تــريــد 
فيها  مصالحها  عــلــى  والــحــفــاظ 
صياغة عالقات جديدة مختلفة 
الجديدة  السلطات  مع  ومتوازنة 
العربي  العالم  ومع  المنطقة  في 
هذا  تأخذ  أن  وعليها  عــام  بشكل 

األمر بعين االعتبار.
وفـــي إجــابــة عــن ســــؤال حــول 
االتفاق الذي تم في القاهرة أمس 
األول بين حركتي فتح وحماس 
السماح  بخصوص  الفلسطينيتين 
للجنة االنتخابات العمل في غزة 
وإجـــــراء مـــشـــاورات فـــي غضون 
أيـــــام لــتــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة، 
قـــال الــدكــتــور نــاصــيــف حــتــي إن 
هذا االتفاق هو أحد أهم النقاط 
تسوية  نحو  التحرك  موضوع  في 
شــرعــيــة فـــي الــمــنــطــقــة. وشـــدد 
الفلسطينية  المصالحة  أن  على 
لكنه  لــــذلــــك،  ضـــــــروري  شـــــرط 

ذلك  بعد  يتبعها  أن  أهمية  رأى 
وطني  عمل  إستراتيجية  بــلــورة 
مصلحة  فـــي  تــصــب  فلسطينية 

الشعب الفلسطيني.
وحــول رؤيــة الجامعة العربية 
لــمــا يــجــري فـــي ســـوريـــا ومـــا إذا 
كانت األمور قد وصلت إلى طريق 
الدبلوماسية  «فــي  قــال  مسدود، 
عـــادة ال نــقــول إن هــنــاك انــســداد 
أفــــق، بـــل نـــحـــاول دائـــًمـــا التغلب 
على هــذا األمــــر».. الفــتًــا إلــى أن 
الوضع السورى ليس سهالً مقارنة 
مـــع الــــثــــورات الــعــربــيــة األخــــرى. 
وقال إن الوضع في سوريا يتسم 
بدقة سببها الجغرافية السياسية 
المجتمعية  والــتــركــيــبــة  لــســوريــا 
حاالت  في  أنــه  ورأى  البلد.  لهذا 
معينة قد تتعرض هذه التركيبة 
من  نــوع  بـــروز  بسبب  للمخاطر 
التنافس الدولي لما تمثله سوريا 
بالنسبة للجغرافيا السياسية مما 
األمــور/حــســب  تعقيد  فـــي  يــزيــد 

رأيه/.
ولــفــت إلـــى أن الــحــل الــوحــيــد 
الــمــمــكــن لــلــوضــع فــي ســوريــا هو 
الــحــل الــســلــمــي.. مــشــيــًرا إلـــى أن 
تأخر هذا الحل ينتج عنه المزيد 
تنزف.  التي  السورية  الدماء  من 
وأوضح في هذا السياق «ال نزال 
الممكن  الــوحــيــد  الــحــل  أن  نـــرى 
فـــي ســـوريـــا هـــو الــحــل الــســيــاســي 
لكن  للملف،  سياسية  تسوية  أي 
مــا زلــنــا نــؤمــن أيــًضــا أن كــل يوم 
الدماء  من  المزيد  هناك  يمضي 
السورية التي تراق، ويجب وقف 
هذا النزف السوري وإنقاذ سوريا 
الشعب وســوريــا الــدولــة وســوريــا 

المجتمع قبل كل شيء آخر».

وحول موقف اإلدارة الجديدة 
العربية،  القضايا  من  فرنسا  في 
قال الدكتور ناصيف حتي إنه في 
المؤسسية  التقاليد  ذات  الــــدول 
الـــعـــريـــقـــة مـــثـــل فـــرنـــســـا، يــكــون 
التغيير في األسلوب أكثر مما هو 

في ثوابت السياسة الخارجية.
واستطرد قائالً في هذا الصدد 
// ال أقول لن تكون هناك بعض 
إن  عــام  بشكل  لكن  الــتــغــيــيــرات، 
الــــشــــرق األوســـــــط يــبــقــى محط 
تأثير  من  له  لما  أساسي  اهتمام 
األحــــداث  تـــطـــورات  أن  مــبــيــنًــا   ..
فــي الــشــرق األوســــط بشكل عام 
المصلحة  على  تأثير  لها  سيكون 
األوروبــيــة  والمصلحة  الفرنسية 
بــــســــبــــب الــــــقــــــرب الــــجــــغــــرافــــي 
وعنصري التاريخ واالقتصاد، أي 

المصالح».
وقـــــال إنــــه مـــن هــنــا يــــرى أن 
طليعي  موقع  في  ستبقى  فرنسا 
وأســــاســــي فــــي مـــحـــاولـــة بـــلـــورة 
مـــواقـــف أوروبـــيـــة رغـــم انــشــغــال 
األوروبـــي  البيت  بقضايا  أوروبــــا 
والبنيوية  االقــتــصــاديــة  وأزمــاتــه 
تطوًرا  أكثر  ربما  مواقف  لبلورة 
المنطقة  بــقــضــايــا  يــتــعــلــق  فــيــمــا 

العربية».
وتابع « نحن في حوار مستمر 
كان  ـــا  أيً الفرنسية  الحكومة  مــع 
الــــلــــون الـــســـيـــاســـي لــلــســلــطــة فــي 
تاريخية  عالقة  وهناك  باريس، 
تجمع بين العرب وفرنسا وتقوم 
عــلــى االحـــتـــرام الــمــتــبــادل وعلى 
مــصــالــح مــشــتــركــة وعــلــيــنــا قــدر 
اإلمكان أن نوظف هذه المصالح 
الطرفين  تهم  التي  القضايا  فــي 

العربي والفرنسي».

د. ناصيف حتي

لم يعد بإمكان 
الدول إقامة سياسات 
خارجية بعيًدا عن 
إرادة شعوبها

القضية 
الفلسطينية في 

خضم الوجدان 
العربي الثائر
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