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بسم ِ
ِ
ِ
الرحمن الرحيم
اهلل

ِ
الفخامة والسمو،
أصحاب
َ
أصحاب المعالي والسعادة،
َ
الحضور ِ
الكرام،
ُ
ِ
ِ
طيب ْة .وأوُّد بِ
ى الدوح ْة أَ ْف
مناسبة
ْ
انعقاد الدورة الثانيةَ عشرةَ لِ ُم َ
أ َُرح ُ
نتد َ
ِّب بِ ُك ْـ في دولة ْ
قطر ُمتَ َمِّنياً لَ ُك ْـ إقامةً ّ َ َ
ِ
ى ىذه
أُ ْ
فيو ِم ْف نِ ْ
َ
ص ُد ُر َع ْنوُ ِم ْف ُمقترحات .وتنعقد دورةُ
الم َ
ى وما يجري ْ
قاش وما َي ْ
المنتد َ
نتد َ
شيد بأىمية ىذا ُ
ِ
ِ
في مرحمة مصير ٍ
األحداث التي تَجري في َم ْنطقتِنا ،وفي أرجاء
وكثير ِم َف
وحاسم ْة ِم ْف تاري ِخ وطنِنا العربي.
ية
ٌ
م ٍ
ختمفة ِم َف العالـ ،كانت موضوعات ُم ْد َرجة عمى جدوؿ أعماؿ الدورات السابقة ليذا المنتدى .وأ ْذ ُك ُر في ىذا
ُ
الحصر ،أنو منذ الدورة الرابعة في عاـ ٕٗٓٓ وعمى مدى دورات ُمتتالية طَ َرَح
المقاـ ،عمى سبيؿ المثاؿ ال
ْ
ت َّ
كؿ َم ْف تو َانى في منطقتنا عف اإلصالح عمى أف يبدأ فيو .وبالتأكيد ،لـ ِ
ننفرْد في توجيو
نتدى دعوات حثَّ ْ
الم َ
ُ
وجدت تمؾ الدعوات وغيرىا آذاناً صاغية لكاف تاريخ المنطقة قد اتخذ مسارات
النقد والدعوة والنصيحة .ولو
ْ
مختمفة خالؿ العاـ األخير.
السيدات والسادة،
ُ
لقد سبقت ثورات الحرية العربية ُمؤشرات لجمود شامؿ ،بؿ وشمؿ عمى مستوى فاعمية السياسات ،وغضب
الشعبي .وكاف بعضيـ يتجاىؿ ىذه المؤشرات إلى أف
عاـ عمى المستوى
وى َي تنفجر ُم ْنِذرةً
فوجئ بالثورات ْ
ٌ
َ
ْ
بتحوؿ تاريخي غير مسبوؽ ُي ِّ
ؤك ُد َّ
أف الشعوب العربية بدأت تنفض عف نفسيا غبار التراخي الطويؿ وأخذت
ّ
تسعى مف جديد لممساىمة في ركب الحضارة اإلنسانية.
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نصر ،ولكف دماء األبرياء الغالية سالت ،وما زالت
لقد انتصرت الثورات العربية ،أو ىي في طريقيا لتحقيؽ ال ْ
تسيؿ لألسؼ ،وبعض األنظمة ال تزاؿ م ِ
ص ّرة عمى رفض اإلصالح الفوري.
ُ
الحضور الكرام،
حريتو وكرامتو .ولكنيا ستكوف أيضاً السند الذي ستُبنى
لقد ثارت الشعوب العربية
ّ
لتسترد لإلنساف العربي ّ
عميو منظومة العالقات اإلقميمية في المنطقة خالؿ السنوات القادمة.
مصيرْه لـ يكف
فالمواطف العربي كاف يتوؽ إلى التكامؿ بيف بمداف المنطقة لكنو كاف عاج اًز عف بموغ أممو ألف
َ
َّ
جاىمُوُ الحكومات ،بؿ
يظؿ طُمو َح
في يده .أما اليوـ فإننا نعتقد أف التكامؿ العربي لف
ْ
الشعوب الذي تَتَ َ
ستصبح الحكومات ُمْم َزَمةً بو ألنيا ستصبح ممتزمة أماـ رأي عاـ.
في َو ين ُش ُدىا كذلؾ لألوطاف .وفمسطيف ىي آخر وطف عربي
وكما ينشد الرأي العاـ العربي الحرية لممواطفْ ،
اليوـ ُح ّرَيتو وحاف الوقت كي يناليا .وال ُب َّد في ىذا الخصوص مف استيعاب عميؽ لمغزى ذلؾ
لـ َي ْ
نؿ إلى ْ
ِ
ِّ
بي
االىتماـ الكبير الذي تُبديو الشعوب العربية بالقضية الفمسطينية رغـ انشغاليا في ظؿ ثورات الربي ِع العر ْ
ِ
أوضاعيا الداخمي ْة.
باستقرِار
وليذا أرى أنو مف الخطأ أف تترؾ القضية الفمسطينية معمقة مف الناحية السياسية ،وعمى جدوؿ األعماؿ
الدولي .فإرادة الشعوب العربي ة لف تسمح بذلؾ بعد اآلف ،وأدعو إسرائيؿ أف تتخذ خطوة إيجابية مف أجؿ
شترؾ.
الم ْ
السالـ والعيش ُ
كما أدعو مف خالؿ ىذا المنتدى أف ُيرافؽ الربيع العربي ربيعٌ لمسالـ العادؿ في الشرؽ األوسط .الشعوب
العربية لف تنسى فمسطيف ،تماماً كما ال ننسى آالؼ األسرى الفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية وأىؿ غزة
ِ
وغيرىا .ولذلؾ عمى إسرائيؿ أف تنتيز الفرصة لتمتزـ بقواعد الشرعية الدولية ،وأف
المحاصريف مف إسرائيؿ
ُ
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تعترؼ بالحقوؽ العربية المشروعة لمشعب الفمسطيني ،وأف تنسحب مف الجوالف السوري ،ومزارع شبعا
المبنانية ،وأف تمتنع عف الممارسات التي تخمؽ وقائع تمنع تحقيؽ السالـ العادؿ في المستقبؿ مثؿ بناء
المستوطنات وتيويد القدس.
واال فستفوتيا فرصة السالـ مع الشعوب ،فالجيؿ العربي الصاعد الذي صنع الثورات لـ يقبؿ بظمـ األقربيف
مستمرة
يتخيؿ أحد أف يقبؿ الجيؿ العربي الصاعد بقضية استعمارية
ّ
وتحد ْاه ،فما بالؾ بظمـ اآلخريف .وىؿ ّ
ّ
بالده .ليس لدى ىذا الجيؿ ِعقَ ُد َن ْق ٍ
ص ،وال يرى بعالقة المحت ّْؿ والواقع تحت االحتالؿ أم اًر مقبوالً ،وال
في
ْ
اغب
ُي َسمِّـ كما تُ َسمِّ ُـ ُد َو ْؿ العالـ باحتكار إسرائيؿ لمقوة والسالح النووي وغيره في منطقتنا .ولكنو أيضاً جي ُؿ ر ٌ
ٍ
َّو مع الدوؿ األخرى .ويجب استغالؿ ىذه الفرصة.
بالده والعيش بسالـ
بتطوير
ورخاء ومساو ٍاة ونِ ِّدي ْ
ْ
تطور سياسي بارز ط أر عمى المسرح السياسي اإلسرائيمي خالؿ األياـ القميمة
بد مف وقفة ُّ
وىنا ال ّ
تأمؿ إزاء ّ
ائتالفي حكو ِم ْي في تاريخ
الماضية .فقد استطاع رئيس الحكومة اإلسرائيمية أف يجمع لنفسو أكبر وأقوى تكتؿ
ٍّ
ائيؿ.
إسر ْ
حزب كاديما إلى الحكومة أصبح رئيسيا يممؾ اليوـ تأييد ٗ 4نائباً مف أصؿ ٕٓٔ .وبذلؾ
انضـ
فبعد أف
َّ
ُ
الح َّجةَ اإلسرائيمية المزمنة التي كانت تقوؿ بأف ىشاشة الوضع االئتالفي
يكوف رئيس الحكومة قد أسقط بنفسو ُ
تقديـ أي ِ
ِ
بالمرونة أو ِ
َّة تنازالت.
الحكومي ال تسمح
واذا لـ يكف ىدؼ إقامة ىذا االئتالؼ الصمود أماـ ضغط أميركي ُمقبِ ْؿ بعد االنتخابات األميركية ،فإننا نقوؿ
بنية حسنة أػنو لو توفَّرت النوايا لمسالـ ليس لرئيس الحكومة اإلسرائيمية ُمعارضة يخشاىا ،والمطموب منو أف
ّ
ؤدي إلى السالـ القائـ عمى وقؼ االستيطاف وحدود
الم ّ
يخطو خطوةً جريئةً طاؿ انتظارىا عمى الطريؽ ُ
ِّ ٔ4ٙٚ
وحؿ الدولتيف .ال تستطيع إسرائيؿ أف تعتمد بعد اليوـ عمى صداقة ُح ّكاـ أطاحت بيـ ثورات الربيع
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ضد شعوبِ ِيـِ ،
العربي ،وال يجوز ليا أف تراىف عمى آخريف َّ
وض َّد رأييـ العاـ ،فيي في ىذه الحالة ستجد نفسيا
ْ
حتماً خالؿ فترة قصيرة مف دوف أصدقاء عمى اإلطالؽ.

السيدات والسادة،
إف صحوة اإلرادة الشعبية في منطقتنا ال تقؼ عند استرداد المواطف لحقوقو السياسية وانما تتخطى ذلؾ إلى
ت ثورات الربيع العربي.
َّر ْ
نيؿ حقوقو االقتصادية واالجتماعية .فقد كاف الحرماف أحد أىـ األسباب التي فج َ
التحوؿ إلى
وسيتضح لنا قريباً أنو كما في دوؿ العالـ الثالث كذلؾ في الدوؿ العربية ال يمكف فصؿ
ّ
المالئِم ْة
اليوة بيف األغنياء والفقراء،
الديمقراطية عف سياسات التنمية وجسر َّ
ُ
وخمؽ الظروؼ االقتصادية ُ
طى .و ُّ
التحو ْؿ.
التحديات التالية أماـ عممية
أود ُىنا أف أؤكد عمى
ُّ
الو ْس َ
ّ
لتوسيع الطبقة ُ
المعقدة التي تتطمب ُمعالجتيا وقتاً طويالً ،أو التي قد يستعصي
أوالً :ىناؾ الكثير مف المشاكؿ االقتصادية ُ
معدالت البطالة
َحمُّيا مرةً طويالً ،أو التي قد َي ْستَعصي حميا مرةً واحدةٌ ،كانخفاض ِّ
النمو االقتصادي ،ارتفاع ّ
وانخفاض اإلنتاجية .وال َّ
بد مف إشراؾ الشعب في فيـ الصعوبات بشفافية كامم ْة ،لكي يكوف واضحاً ما الذي
يمكف معالجتو فو اًر ،وما الذي تحتاج ُمعالجتو إلى وقت ،وما ىو ُسمَّ ُـ

األولويات.

ثانياً :إف الحرية السياسية التي ىي أساس الديمقراطية ال ِّ
تؤدي إلى العدالة االقتصادية إذا لـ ترافقيا تنمية
اجتماعية وانسانية وسياسات اجتماعية عادلة.
ثالثاً :وال َّ
بد مف إيالء أىمية قصوى لمعالجة قضية البطالة واعادة تقييـ نظـ التعميـ كي تتواءـ مع احتياجات
سوؽ العمؿ .إف البطالة ىي مف أىـ العوامؿ التي يمكف أف تزعزع االستقرار االجتماعي .فباإلضافة إلى أنيا
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التمرد.
يؤدي إلى اإلحباط ،أو إلى الغضب و ُّ
تحرـ العامؿ مف َدخمو ،فإنيا تؤثر سمباً عمى احتراـ الذات وقد ّ
وحرصاً عمى ُمكتسبات ىذه الثورات ،ال ُب َّد أف تمنح األولوية لِ ُمعالجة ىذه المشكمة.
المستدامة والتي تشمؿ تحقيؽ أىدافيا العامة االقتصادية،
رابعاً :إف اليدؼ األبعد يجب أف يكوف التنمية ُ
االجتماعية ،البشرية والبيئية.
ُّ
تحديات،
أود مف خالؿ ُمنتداكـ أف أشير إلى ما ُيواجو تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفية في الدوؿ النامية مف ّ
حيث أف تحقيؽ ُمعظـ ىذه األىداؼ بحموؿ عاـ ٕ٘ٔٓ – وىو الموعد المنشود لذلؾ – أصبح بعيد المناؿ
المرتبطة بتأميف خدمات الصرؼ الصحي ،توفير المياه
في الدوؿ األكثر فق اًر .وىذا ينطبؽ عمى األىداؼ ُ
التنوع البيولوجي ،خفض ُم َّ
وفيات األطفاؿ دوف ِس ِّف
عدؿ ّ
الصالحة لمشرب ،التعميـ األولي لمجميع ،حماية ّ
الخامسة ،تمكيف المرأة وتخفيض عدد َم ْف ُيعانوف مف نقص التغذية في العالـ.
ألمتا بالعالـ مؤخ اًر دو اًر كبي اًر في زيادة الوضع ُسوءاً .فأزمة
وقد لعبت أزمة الغذاء واألزمة االقتصادية المتاف َّ
عمقَت الفقر في الدوؿ األكثر فق اًر ،واألزمة االقتصادية َّأدت إلى انخفاض االستثمارات المباشرة،
الغذاء َّ
المساعدات الرسمية ليذه الدوؿ والتي لـ تنخفض خالؿ مرحمة
وانخفاض الصادرات مف ىذه الدوؿ .وحتى ُ
استمرت
االنكماش االقتصادي العظيـ قد انخفضت عاـ ٕٔٔٓ .وىذه ظاىرة تدعو إلى القمؽ خصوصاً إذا
َّ
ؼ مف سياسات التقشؼ التي تتبعيا معظـ الدوؿ المانحة ّأدى إلى تخفيض
في اتجاه االنخفاض .إف
ُّ
التخو َ
المساعدات إلى الدوؿ النامية ولو بوقت متأخر بعض الشيء.
و ُّ
أود اإلشارة ىنا إلى أف دولة قطر قد ضاعفت مف معوناتيا الحكومية عاـ ٕٔٔٓ ُمقارنة بعاـ ٕٓٔٓ
ووصمت ىذه المساعدات خالؿ العاـ األخير إلى ٖٓ ٚمميوف دوالر ،كما ِّ
قدرت المساعدات الحكومية وغير
الحكومية في ىذا العاـ بنحو ٓ 44مميوف دوالر وىذا ال يشمؿ المعونات التي ِّ
تقد ُميا بعض األجيزة
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نح ُّ
ث جميع الدوؿ المانحة إلى العمؿ عمى أف تقترب ُمساعداتيا الرسمية مف  ٚباأللؼ ِم ْف
الحكومية .ونحف ُ
دخميا القومي اإلجمالي وىي النسبة التي اقترحتيا األمـ المتحدة.
إف التأخر المتوقع في تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفية لِما بعد ٕ٘ٔٓ يجب أال ُيثنينا عف تحقيقيا ولو بعد
سنوات ،كما أنو ينبغي عمينا مف اآلف صياغة أىداؼ إنمائية إضافية ُ ِ
التطورات
تأخ ُذ ب َع ْي ِف االعتبار األحداث و ّ
الجديدة والفروقات الكبيرة بيف أفراد البمد الواحد.
سيساعد عمى تحقيؽ السالـ
إف التصميـ عمى تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية في العالـ واالستمرار في تطويرىا ُ
والرخاء لمجميع.
الحضور الكرام،
إف منتدى الدوحة وىو يو ِ
ُّ
سيظؿ منب اًر لتبادؿ الرأي فيما يحدث
اصؿ دوراتو بانتظاـ لمعقد الثاني عمى التوالي
ُ
سواء في منطقتنا أـ َع ْبر العالـ والنظر فيما يمكف أف يحدث واقتراح كؿ ما مف شأنو االرتقاء بالديمقراطية
الحرة.
والتنمية والتجارة َّ
التوفيؽ.
النجاح و
طيبة بيف إخوانكـ وأصدقائكـ في قطر ولِ ُمنتداكـ
ْ
وفي الختاـ أتمنى لكـ مج ّدداً إقامة ّ
َ

والسالم عمي ُكم ورحم ُة ِ
اهلل وبركاته،،
ُ

7

