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أكــد الدكتور علي بن صميخ املــري، رئيس 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، أن ورشة 
العمل الخاصة بتفعيل توصيات املؤتمر 
الــحــاالت  الــدولــي لحماية الصحافيني فــي 
الــخــطــرة الـــــذي نــظــمــتــه الــلــجــنــة فـــي يــنــايــر 
املاضي بالدوحة، تأتي في ظل االعتداءات 
املتزايدة على الصحافيني ووسائل اإلعالم 

عبر العالم خاصة في مناطق النزاعات.
وأشــار الدكتور املــري إلــى أن من توصيات 
املــؤتــمــر الـــــذي عــقــد يـــومـــي 22 و23 يــنــايــر 
2012، وضــع موضوع حماية الصحافيني 
على جــدول أعــمــال املــؤســســات واملــؤتــمــرات 
الـــعـــاملـــيـــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــمـــل عـــلـــى عــقــد 
مــــؤتــــمــــر دولـــــــــي جـــــديـــــد يــــحــــضــــره جــمــيــع 
املـــعـــنـــيـــني بـــمـــن فـــيـــهـــم الـــحـــكـــومـــات لــبــحــث 
وتـــطـــويـــر الـــتـــوصـــيـــات الـــحـــالـــيـــة بـــعـــد عـــام 
واحــد واملوافقة على نشر هــذه التوصيات 
وتـــنـــظـــيـــم مــــؤتــــمــــرات صـــحـــافـــيـــة لــنــشــرهــا 
ودعــــوة اللجنة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــســان 
بدولة قطر لتكوين فريق عمل يضم جميع 

املعنيني ملتابعة التوصيات املذكورة.
وأوضــــح رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لحقوق 
اإلنــــــســــــان لــــــدى افـــتـــتـــاحـــه الــــــورشــــــة أمـــس 
ضـــمـــن أعــــمــــال مـــنـــتـــدى الـــــدوحـــــة ومــؤتــمــر 
إثــــــراء املــســتــقــبــل االقــــتــــصــــادي، أن الــلــجــنــة 
ستقوم قريبا مــع مجموعة مــن شركائها 
الــدولــي لحماية  بعرض توصيات املؤتمر 
الــصــحــافــيــني فــــي الــــحــــاالت الـــخـــطـــرة عــلــى 
رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــألمـــم املــتــحــدة، 
بغرض عرضها على الجمعية العامة في 

دورتها القادمة.
ونــــــــوه بــــــأن الــــــورشــــــة تــــهــــدف إلــــــى إطـــــالع 
املــــشــــاركــــني عـــلـــى أهـــــم تـــوصـــيـــات املــؤتــمــر 
والتفكير سويا في تعزيز سبل التنسيق 
والــــتــــعــــاون مــــن أجـــــل تــفــعــيــل الـــتـــوصـــيـــات 
والخروج بمقترحات عملية تساعد فريق 
العمل املعني باملتابعة على بــلــورة خطة 
عمل وتنفيذها خــالل هــذه السنة، علما أن 
الفريق يتكون من ممثلني لكافة املنظمات 
الــــدولــــيــــة واملــــؤســــســــات املـــحـــلـــيـــة الـــراغـــبـــة 

باالنخراط في هذا املسار.
وتـــحـــدث فـــي الــــورشــــة الــســيــد عــبــدالــكــريــم 
بوملحة، رئيس الفيدرالية الدولية لحماية 
الصحافيني، منوها بأهمية عقد مثل هذه 
الـــــورش واملـــؤتـــمـــرات لــلــحــديــث فـــي مــســألــة 
حماية الصحافيني كما تعقد االجتماعات 
والفعاليات للحديث في شــؤون السياسة 

واالقتصاد.
وأشـــــار إلــــى أن نــحــو 1100 إعـــالمـــي جــرى 
الــعــشــر املاضية  الــســنــوات  اغتيالهم خـــالل 
في 35 دولة. موضحا أنه ومنذ عقد املؤتمر 
الــحــاالت  الــدولــي لحماية الصحافيني فــي 
الــخــطــرة فــي يــنــايــر املــاضــي بــالــدوحــة قتل 
أكــثــر مـــن 50 صــحــافــيــا ومـــن الــعــامــلــني في 
مجال اإلعــالم حول العالم، مؤكدًا أن حرية 
الــصــحــافــة والــتــعــبــيــر لــن تــكــون ممكنة في 
وجود عنف يواجه الصحافيني وفي أجواء 
تــنــعــدم فــيــهــا الــديــمــقــراطــيــة، ولــفــت إلـــى أن 
معظم الصحافيني الذين تم اغتيالهم داخل 

بلدانهم في حاالت السلم ليسوا بمراسلني 
دوليني.

وأعـــــــــــــرب الـــــســـــيـــــد بــــومــــلــــحــــة عـــــــن األســـــــف 
إلفــــالت الــجــنــاة مـــن الــعــقــاب، مــوضــحــا في 
هـــذا الــســيــاق أن حـــوالـــي 80% مـــن الــجــنــاة 
خــــــالل الــــســــنــــوات الــــــــــ15 املــــاضــــيــــة لـــــم تــتــم 
محاكمتهم، وهو أمر قال إنه دفع الكثير من 
إلــى التخفي خوفا من العنف  الصحافيني 

ضدهم أو ترك املهنة.
وأكــــــد أن ســـالمـــة الــصــحــافــيــني ومــحــاكــمــة 
الـــــــجـــــــنـــــــاة، مـــــــن املـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات األســـــاســـــيـــــة 
للديمقراطية وحــريــة التعبير، منوها في 
هـــــذا الــــصــــدد بــــقــــرار مـــجـــلـــس األمـــــــن 1738 
الـــخـــاص بــحــمــايــة الــصــحــافــيــني، لــكــنــه عبر 
عن األسف ألن الحكومات لم تقم بالتنفيذ. 
وتمنى أن تكون التقارير التي تنشرها األمم 
املتحدة عن سالمة الصحافيني وحمايتهم 
مــوســعــة وأكــثــر شــمــولــيــة ومتضمنة كذلك 
أسماء الدول التي تقع فيها حوادث اغتيال 

الصحافيني واالعتداء عليهم.
إلــى تدريب الصحافيني على حماية  ودعــا 
أنفسهم كما يتم تدريبهم لتأهيلهم مهنيا، 
كـــمـــا دعـــــا إلـــــى اســـتـــحـــداث آلــــيــــات لــحــمــايــة 
الصحافيني بمشاركة كل الجهات املعنية، 
حكومية وغير حكومية، وسن التشريعات 

والقوانني الالزمة لذلك.
وأكد أن حماية الصحافيني قضية أساسية 
حسبما ورد في املادة 19 من اإلعالن العاملي 
لــحــقــوق اإلنـــســـان، ورحـــب بــمــبــادرة اللجنة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان بــعــقــد املــؤتــمــر 
الــدولــي لحماية الــصــحــافــيــني فــي الــحــاالت 
الـــخـــطـــرة، مـــؤكـــدًا أن املـــؤتـــمـــر كــــان نــاجــحــا 

ويتوجب متابعة توصياته.
أمــا السيد نستور برجوز رئيس االتحاد 
الــوطــنــي لــلــصــحــافــيــني فـــي الــفــلــبــني، فــقــال 
إن االتــحــاد يــدعــم مؤتمر الــدوحــة الــدولــي 
لحماية الصحافيني في الحاالت الخطرة 
والتوصيات التي تمخضت عنه ويأمل في 

متابعتها وتنفيذها.
وقــــــــــــدم الـــــســـــيـــــد بـــــــرجـــــــوز ســــــــــــردا لــــوضــــع 
الصحافيني في الفلبني وحاالت القتل التي 
يــتــعــرضــون لــهــا، مــعــتــبــرا الــفــلــبــني تــقــع في 
الثالث من هــذه الناحية بعد العراق  املركز 

والصومال.
وأوضـــــح أنــــه مــنــذ عــــام 1996 تـــم قــتــل 145 
صــحــافــيــا فـــي الــفــلــبــني جــــرى اكــتــشــاف %7 
فقط من الجناة. ودعــا الحكومة في مانيال 
إلى متابعة حاالت االغتيال هذه ومحاولة 
خــفــضــهــا، مـــبـــديـــا اســـتـــغـــرابـــه لـــهـــذا الـــعـــدد 
الكبير من ضحايا الصحافيني في الفلبني 
رغـــم وجــــود مــؤســســات ديــمــقــراطــيــة. ودعـــا 
إلــى تقوية نــظــام الــعــدالــة فــي بــلــده. واعتبر 
املــجــزرة التي حدثت بحق الصحافيني في 
جنوب الفلبني عام 2009، من أسوأ الحوداث 
الــتــي تــطــالــهــم فــي الــعــالــم فــي غــضــون الــــ18 

عاما املاضية.
وطالب بتعقب قتلة الصحافيني واملعتدين 

عــلــيــهــم أيــنــمــا وجــــــدوا ووضـــــع تــشــريــعــات 
وإجراءات توفر العدالة في هذا الخصوص. 
ونوه بأن االعتداء على الصحافيني بمثابة 

اعتداء على الديمقراطية وحرية التعبير.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الـــســـيـــد حـــســـن الــــراشــــدي 
مــمــثــل مـــركـــز الـــــدوحـــــة لـــحـــريـــة اإلعــــــــالم إن 
التوصيات التي خــرج بها املؤتمر الدولي 
الــحــاالت الخطرة  لحماية الصحافيني فــي 
بـــالـــدوحـــة فـــي يــنــايــر املـــاضـــي تــشــكــل لبنة 
أساسية فــي بناء صــرح منظومة قانونية 
لحماية الصحافيني العاملني فــي مناطق 
النزاعات وحافزا للمركز للمضي قدما في 
وضع برنامج شامل يشجع شركاءه ملزيد 
مــن الــتــعــاون نــحــو تــكــريــس مــفــهــوم حماية 

الصحافيني في مناطق الخطر.
ورأى أن مــوضــوع حماية الصحافيني في 
املناطق الخطرة ومساعدة ضحايا املهنة 
ونشر ثقافة حقوقية في أوساطهم من أهم 
الــتــقــاطــعــات الــتــي تــجــمــع املــركــز بمنظمات 
أهلية قطرية وعــربــيــة ودولــيــة، مشيدا في 
هذا الصدد باالستجابة التي لقيها املركز 
مـــــن شــــركــــائــــه فـــــي املــــؤســــســــات اإلعـــالمـــيـــة 

القطرية.
كـــمـــا رأى أنـــــه لــيــضــطــلــع اإلعـــــــالم بــمــهــامــه 
كاملة في املجتمع ال بد من توفير الظروف 
القانونية واملهنية والعملية لحماية حرية 
التعبير وحــمــايــة مهنة اإلعـــالم والعاملني 
أنــه يقع ضمن املسؤولية  إلــى  بــهــا. مشيرًا 
املباشرة للحكومات تعزيز ترسانتها من 
الــقــوانــني املتعلقة بــحــريــة التعبير والـــرأي 
تضمن حماية الصحافيني وتــجــرم أعمال 
الــعــنــف الــجــســدي والــلــفــظــي ضــدهــم وتضع 
حــدا لظاهرة الــالعــقــاب الــتــي تــكــون مالزمة 
لظاهرة االعــتــداء على الصحافيني وتؤيد 

حرية اإلعالم.
جــــــرت فـــــي خــــتــــام الـــــورشـــــة مـــــداخـــــالت مــن 
الــحــضــور واملــشــاركــني حـــول آلــيــات حماية 
الصحافيني ورصد حاالت العنف واالعتداء 
عليهم ومعالجة ظاهرة عدم احترام حرية 
التعبير وكيفية استخدام أدوات الحماية 
والدفع باألمور لألمام نحو اتفاقية جديدة 

لحماية الصحافيني. 
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 الدوحة - محمد عيادي »

أوضــــح عــبــدالــوهــاب الــكــســيــبــي املــديــر 
اإلقــلــيــمــي لــلــشــرق األوســــــط وإفــريــقــيــا 
في مركز املشروعات الدولية الخاصة 
-واشــــنــــطــــن، أن الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي يــمــر 
بمرحلة فيها كثير من األمور الغامضة 
وغــــيــــر الـــــواضـــــحـــــة، واألقـــــلـــــيـــــات قــلــقــة 
ومـــنـــاصـــرو حـــقـــوق املــــــرأة قــلــقــون مما 
سيحصل من طرف الحركات واألحزاب 
اإلســــــالمــــــيــــــة املــــهــــيــــمــــنــــة فـــــــي املـــشـــهـــد 

السياسي، ولدينا تصريحات لبعض 
قـــيـــاداتـــهـــا مــقــلــقــة، لـــكـــن عـــنـــدمـــا يــفــتــح 
الـــحـــوار مــعــهــم ملــحــاولــة إيـــجـــاد حــلــول 
مشتركة للجميع ال بد أن يتمخض حل 

أفضل مما كان قبل.
«�»: مــوضــوع  وتــابــع فــي حــديــث لــــــ
األقــلــيــات واملــــرأة لــم ينتج بــعــد الربيع 
العربي، بل قبل ذلك، والسؤال املطروح 
اليوم هو كيف سيتم حل هذه القضايا، 
هـــل ســيــتــم بــطــريــقــة عــمــل مــشــتــركــة في 
صـــيـــاغـــة الــــدســــاتــــيــــر يـــمـــثـــل فـــيـــهـــا كــل 

أطــيــاف املجتمع السياسية والفكرية 
للشعوب املعنية، وليس طيفًا واحــدًا، 
وهــذه الطريقة الوحيدة إليجاد حلول 
وبـــنـــاء دســاتــيــر تــقــرر مــصــيــر عـــدد من 
الـــقـــضـــايـــا فــــي املــســتــقــبــل عـــلـــى أســــاس 

املواطنة.
وزاد املتحدث: إن الثورات التي حصلت 
خـــلـــفـــت شــــهــــداء وضـــحـــايـــا ال يــنــبــغــي 
االستهانة بها وأضاعتها بعدم خلق 
بــديــل ديــمــقــراطــي، ومــنــاخ مــن الــحــريــة 

وبناء مستقبل أفضل. 

 الكسيبي: العالم العربي يمر بمرحلة غموض 

 الدوحة - محمد الشياظمي »

قال السيد فتح الله ولعلو وزير االقتصاد 
واملــالــيــة املــغــربــي األســبــق إن األزمـــة التي 
تـــمـــر بـــهـــا أوروبــــــــا مـــنـــذ شـــهـــور تـــهـــدد ال 
مــحــالــة مــنــطــقــة الــــيــــورو، وإن االقــتــصــاد 
العاملي مطالب بخلق أسس تعتمد على 
تعدد األقطاب، حتى إذا تعرض قطب إلى 
الهشاشة ال يتأثر الباقي بذلك، واعتبر 
ولــعــلــو أن مــجــمــوعــة الـــبـــلـــدان الــثــمــانــيــة 
مطالبة باملزاوجة بني سياسة التحكم في 
العجز من جهة في املوازنات واملديونية، 
وإعـــــطـــــاء ســـيـــاســـة الـــتـــنـــمـــيـــة والـــتـــوســـع 

االقتصادي حقها أيضًا.
واعــتــبــر أن جــانــب الــعــمــل عــلــى مــســتــوى 
كـــــل قــــطــــب، تـــنـــمـــيـــة اإلصــــــالحــــــات داخـــــل 
االقتصادات من أجل تجاوز ثقافة الريع 
وتــنــويــع املـــركـــب اإلنــتــاجــي فـــي الــبــلــدان، 
وهــــــذا يــتــطــلــب نـــوعـــا مــــن الــــتــــعــــاون بــني 
مــكــونــات االقــتــصــاد الــعــربــي خــاصــة بني 
االقــتــصــادات الــتــي لديها فــوائــض والتي 
تـــعـــانـــي عــــجــــزا، وقــــــال إن هـــــذا هــــو الــــذي 
سيجعل املنطقة تتسلح بنوع من املناعة 

لتجاوز املخلفات السلبية.
وقـــال إن االقــتــصــادات الــعــربــيــة يمكن أن 
تتأثر بما يجري في أوروبا، ألنه ال يجب 
أن نــنــســى أن تـــجـــاراتـــنـــا هـــي مـــع الــــدول 
األوروبــيــة، والعمالة التي في أوروبــا من 
خــالل تحويالتهم يؤثرون على مداخيل 

الـــدول، وأيضًا من خــالل السياحة، وهذا 
يــجــعــل املـــجـــهـــود داخـــلـــيـــا لــــدى كـــل قــطــر، 
وأيضًا من خالل التعاون العربي-العربي، 
وضرورة مساءلة الدول املتطورة إلخراج 
االقــتــصــاد الــعــاملــي واألوروبـــــي مــن املــأزق 

الذي يعيش فيه.
وأضاف أن املنتدى فرصة لطرح القضايا 
األساسية، مثل قضية السالم في الشرق 
األوسط، والقضية الفلسطينية، ألن هذه 
ليست قضايا سياسية فقط، بل يمكنها 

أن تساهم في حل املشاكل االقتصادية. 

 وزير االقتصاد املغربي األسبق لـ «�»:

ال بد من خلق اقتصاد متعدد 
األقطاب لتجنب الهشاشة 

 الدوحة-� »

أوضــــــــح أحــــمــــد الــــــتــــــازي مــــديــــر املــــشــــرق 
والخليج واملنظمات العربية واإلسالمية 
بـــــــوزارة الــــشــــؤون الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون 
أنــه تــم ترفيع اللجنة املغربية  املــغــربــيــة، 
الــقــطــريــة املــشــتــركــة إلـــى مــســتــوى رئــاســة 
الــوزراء بعد أن كانت على مستوى وزراء 

الخارجية.
لـــ «�»: إن اللجنة  وقــال فــي تصريح 
عــــقــــدت آخــــــر اجــــتــــمــــاع لـــهـــا فـــــي 2011 
اللقاء املقبل باملغرب حسب  وسينعقد 
االتـــــفـــــاق املـــنـــشـــأ لــلــجــنــة الــــتــــي تــنــعــقــد 
عــلــى رأس كـــل ســنــتــني، مـــؤكـــدا أن لها 
نتائج جــد مشجعة ومرضية للطرفني 
الثنائي،  لتطرقها لكل جوانب التعاون 
مشيرا إلى أن قرارات آخر اجتماع بدأت 

تتبلور على أرض الواقع.
وزاد أن هــنــاك مــشــروعــا مهما جــدا قمنا 
فيه بخطوات كبيرة لتقوية العالقة مع 

دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، تــتــعــلــق بـــإرســـاء 
شــــراكــــة مـــتـــقـــدمـــة وشــــامــــلــــة وإلـــــــى أبــعــد 
الحدود وفي جميع املجاالت مع مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
وأضــــاف، بــدأنــا فــي وضـــع أســســه األولـــى 
عـــن طـــريـــق لـــجـــان تــمــت املـــوافـــقـــة عليها 
الــتــعــاون  فــي اجــتــمــاع قـــادة دول مجلس 
املـــــاضـــــي، واآلن ســنــدخــل  فــــي ديـــســـمـــبـــر 
فــي مرحلة جــديــدة ببدء إشــغــال اللجان، 
ووضــــع خــطــة عــمــل لــلــتــعــاون عــلــى مــدى 
خمس سنوات، ستقدم فيها دول مجلس 

التعاون دعما للمغرب.
وقــــد تـــم تــحــديــد الــلــجــان وســتــنــطــلــق في 
أعمالها في غضون ثالثة أشهر، وسنبدأ 
فــي التفاوض حــول خطة العمل وإرســاء 
هذه الشراكة من خالل تلك اللجان، مشيرا 
املــــغــــرب ودول  بــــني  املــــســــار  إلـــــى أن هـــــذا 

املجلس كمنظومة موحدة لن يؤثر على 
اللجان الثنائية بني املغرب ودول مجلس 

التعاون، كل على حدة.
وقــد أكــد أحمد الــتــازي، أن املغرب يسعى 
لتقوية عالقته بــالــدول العربية انطالقا 
مــن الــفــضــاء املــغــاربــي بــاعــتــبــاره الــجــوار 
املــــبــــاشــــر لـــلـــمـــغـــرب، وقــــــد نـــــص تــصــديــر 
الدستور الجديد للمملكة املغربية على 
كـــأولـــويـــة للسياسة  املـــغـــاربـــي  االنــــدمــــاج 
الخارجية املغربية، قائال: إن هذا الفضاء 
ضـــــرورة حــتــمــيــة وعــلــى رأس أولــويــاتــنــا 
فــي عــالقــتــنــا الــعــربــيــة، ألنــنــا نــريــد إعـــادة 
بــنــاء اتـــحـــاد املـــغـــرب الــعــربــي عــلــى أســس 
سليمة وفـــق نــظــام مــغــاربــي جــديــد، كما 
دعا لذلك جاللة امللك محمد السادس من 
خالل االندماج االقتصادي وفتح الحدود 

وحرية التنقل واملشاريع املشتركة. 

 التازي: بدأنا في وضع أسس شراكة مغربية خليجية 

 الدوحة - قنا »

قال سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر 
آل ثــانــي مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة لــشــؤون 
الــتــعــاون الــدولــي، إن منتدى الــدوحــة الــذي 
تنظمه دولــة قطر سنويا سيأخذ اعتبارا 
مـــن الـــعـــام املــقــبــل مــنــحــى جـــديـــدا ليصبح 
مــنــبــرا تــتــمــخــض عــنــه مــقــتــرحــات وحــلــول 

تستفيد منها البشرية.
وأوضــح سعادته خالل كلمته في الجلسة 
الـــخـــتـــامـــيـــة املــــشــــتــــركــــة ملــــنــــتــــدى الـــــدوحـــــة 
الـــثـــانـــي عـــشـــر ومـــؤتـــمـــر إثــــــــراء املــســتــقــبــل 
االقــــتــــصــــادي بـــفـــنـــدق شــــيــــراتــــون الــــدوحــــة 
الــيــوم، أن التطلعات واألهـــداف املستقبلية 
للمنتدى تــركــز على أال يــكــون هــذا الحدث 
مــلــتــقــى لــلــتــحــاور والـــتـــشـــاور فــقــط وإنــمــا 
سيكون منبرا ألصحاب الفكر النير لوضع 
مقترحات وحلول قابلة لتحويلها لخطط 
وسياسات وبرامج تستفيد منها البشرية.

ونبه ســعــادة مساعد وزيــر الخارجية إلى 
أن العالم اآلن يمر بمفترق طــرق ويعيش 
أصــعــب الــظــروف ســـواء كــانــت سياسية أو 
يــتــعــلــق منها  اقــتــصــاديــة أو مــالــيــة أو مـــا 
بــحــقــوق اإلنـــســـان وتــمــكــني املـــــرأة، وهـــو ما 
يتطلب قراءة جديدة لأليديولوجيات، في 
الــعــالــم غير مــلــزم بأيديولوجيات  حــني أن 
أثبتت أنها ال تعالج املشاكل بل في كثير 

من األحيان تزيد من حدتها.
وقـــــال ســـعـــادتـــه «إن هـــنـــاك خــلــال ال بـــد أن 
نعترف به وهو ما يتطلب تكثيف الحلول 
من قبل الساسة واالقتصاديني واملفكرين 
الــدولــيــة واملجتمع  واملــنــظــمــات والــهــيــئــات 

املدني». 
وأكــــد ســعــادة الــشــيــخ أحــمــد بــن مــحــمــد بن 
جبر آل ثاني أن املنتدى يتطلع ألن يكون 
مــنــبــرا هـــامـــا يــســاهــم فـــي رســــم الــتــطــلــعــات 
الـــســـيـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة املــســتــقــبــلــيــة 
املتنوعة في منطقة الشرق األوسط، ويمهد 
الــديــمــقــراطــيــة واإلصـــــالح السياسي  لنشر 
والتنمية املستدامة وثقافة حقوق اإلنسان 
وتمكني املرأة وتعزيز دور اإلعالم في إبراز 
فـــي مــواكــبــة التغيير  الــعــربــي  الــعــالــم  رأي 
الــســيــاســي واالقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي في 

املنطقة العربية في مرحلة ما بعد الثورة.
ونـــوه ســعــادة الــشــيــخ أحــمــد بــن محمد بن 
جبر آل ثاني باملساهمات الفكرية والجهود 

املــــتــــمــــيــــزة الـــــتـــــي بــــذلــــهــــا املـــــشـــــاركـــــون فــي 
منتدى الدوحة الثاني عشر وباملناقشات 
والــحــوارات السياسية واالقتصادية التي 

أثرت أعمال املنتدى على مدى ثالثة أيام.
ولــــفــــت إلــــــى أن املــــشــــاركــــني تــــطــــرقــــوا إلـــى 
الــعــديــد مــن املــواضــيــع الــهــامــة واملــنــاقــشــات 
الــــــجــــــادة والـــــهـــــادفـــــة الــــتــــي تــــنــــاولــــت رؤى 
عــديــدة ومــتــنــوعــة حـــول املــشــهــد السياسي 
واالقــتــصــادي فــي املنطقة العربية والعالم 

بأسره.
وأوضـــح ســعــادتــه أن مــــداوالت ومناقشات 
املنتدى عبر جلساته العامة وورش العمل 
ركــــزت عــلــى الــربــيــع الــعــربــي وانــعــكــاســاتــه 
على املنطقة، واألزمــة االقتصادية العاملية 

الفقيرة حــول تحقيق  الـــدول  وآثــارهــا على 
األهداف اإلنمائية لأللفية.

كما تناولت الجلسات مواضيع سياسية 
على رأسها التغيرات السياسية والحقوق 

املدنية في الشرق األوسط.
وأشــــار ســعــادة مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
لشؤون التعاون الدولي إلى أن املشاركني 
نــاقــشــوا فــي مــجــال الــديــمــقــراطــيــة، مــا بــرز 
مــن تــداعــيــات وتــحــديــات الــربــيــع الــعــربــي، 
فــضــال عـــن قــضــايــا املــســتــقــبــل الــســيــاســي 
لــلــشــرق األوســــط والتنمية  واالقــتــصــادي 
والــــتــــجــــارة الــــحــــرة واإلعــــــــــالم الــتــقــلــيــدي 
واإللــــكــــتــــرونــــي والـــــــــدور األســـــاســـــي الــــذي 
سيلعبه ملــتــابــعــة قــضــايــا مــا بــعــد الربيع 

الــــعــــربــــي. وقـــــــال ســـعـــادتـــه «إن مــــن أبــــرز 
ضـــيـــوف الـــشـــرف املـــشـــاركـــني فـــي املــنــتــدى 
فـــخـــامـــة الــــرئــــيــــس مـــاهـــيـــنـــدا راجـــبـــاكـــشـــا 
رئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة ســـريـــالنـــكـــا، والــســيــد 
عبدو ضيوف رئيس جمهورية السنغال 
األســـــــبـــــــق ورئـــــــيـــــــس املــــنــــظــــمــــة الـــــدولـــــيـــــة 
لــلــفــرانــكــفــونــيــة، وصـــاحـــب الــســمــو امللكي 
األمـــيـــر الــولــيــد بـــن طــــالل، وعــــدد مـــن أبـــرز 
الـــــــقـــــــادة الــــســــيــــاســــيــــني وصــــــنــــــاع الـــــقـــــرار 
والبرملانيني ورجال األعمال واألكاديميني 
واإلعـــــالمـــــيـــــني والـــــخـــــبـــــراء فـــــي مــخــتــلــف 
املــجــاالت وممثلني عــن منظمات املجتمع 
املـــدنـــي واملــنــظــمــات اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
إثـــراء النقاش العلمي  الــذيــن أسهموا فــي 

الــحــر لــلــعــديــد مـــن املــواضــيــع الــتــي كــانــت 
مدرجة على جدول أعمال املنتدى.

وتــــحــــدث فــــي الــجــلــســة الــخــتــامــيــة ملــنــتــدى 
الدوحة ومؤتمر إثراء املستقبل االقتصادي 
لـــلـــشـــرق األوســـــــــط كـــــل مـــــن الـــبـــروفـــيـــســـور 
ستيفني سبيجل مدير مركز تنمية الشرق 
األوســـــط بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا األمــيــركــيــة 
والـــســـيـــد شـــــون كـــلـــيـــر مــــن مـــؤســـســـة عــالــم 
املــســتــقــبــل ومــســتــشــار لـــدى رئــيــس منتدى 
دافـــــــــوس، حـــيـــث أكــــــدا أن املــــواضــــيــــع الــتــي 
ناقشها املنتدى واملؤتمر تشكل في املرحلة 

الراهنة مشاغل العالم أجمع.
وقـــال البروفيسور سبيجل إن التحديات 
الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــط 

والعالم بــأســره تطلب تفكيرًا جماعيًا من 
خــــالل مــثــل هــــذه املـــنـــتـــديـــات، ومــــن أهــمــهــا 
الـــتـــحـــديـــات االقـــتـــصـــاديـــة املــســتــقــبــلــيــة في 
املــنــطــقــة إلــــى جـــانـــب تــطــلــع الـــشـــعـــوب إلــى 

الديمقراطية.
 وأكد سبيجل أن العالم مترابط بشكل كبير 
حيث تؤثر املشاكل في املنطقة على العالم 
أجــمــع والــعــكــس، لــذلــك يــجــب وضـــع حلول 

مشتركة والنظر في الفرص الجديدة.
الــشــرق األوســط  ورأى أن مستقبل منطقة 
مرتبط بتحقيق االستقرار في دول الربيع 
الـــعـــربـــي خـــاصـــة مـــصـــر وصــــــــوًال إلـــــى حــل 

للصراع العربي اإلسرائيلي.
 ومــــن جــانــبــه، قــــال الــســيــد كــلــيــر إن هــنــاك 
لـــظـــروف منطقة  الــعــالــم  تــقــصــيــرًا مـــن دول 
الشرق األوســط ما أدى إلى ارتكاب أخطاء 

في التعامل معها.
 وأكــــد أن الــفــشــل فـــي تــقــديــم حــلــول عملية 
لــلــنــزاع الفلسطيني اإلســرائــيــلــي  وسلمية 
سيبقي املنطقة في حالة من عدم االستقرار 
لــذلــك مــن مصلحة إســرائــيــل ودول املنطقة 

إيجاد حل عادل وشامل يحقق السالم.
 وتحدث عن التحديات االقتصادية ملنطقة 
الـــشـــرق األوســـــط ومــــن أهــمــهــا خــلــق فــرص 
العمل، وقال إن هذا التحدي يقع على عاتق 
الــخــاص وال بد  الحكومات وكــذلــك القطاع 
من البحث عن حلول ناجعة تحقق النمو 
لـــدول املنطقة بما يساعد في  االقــتــصــادي 

نجاح العملية السياسية أيضًا.
 وشــارك في منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء 
لــلــشــرق األوســــط ما  املستقبل االقــتــصــادي 
يــزيــد عــلــى 600 شخصية مــن أكــثــر مــن 84 

بلدًا ومنظمة. 

 مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي:

منتدى الدوحة سيكون منبر حلول تستفيد منها البشرية 

فتح الله ولعلو »

الكسيبي »

أحمد التازي »



قطرقطر
العدد 8746

األربعاء 23 مايو 2012م
املوافق 2 رجب 1433هـ

13AlArab.QAموقعنا: �. قطر

مشاركون: صحافة املواطن كسرت قيود السلطة على اإلعالم
الدوحة - محمد الشياظمي  »
 محمد عيادي »
تصوير: أنور بن علي »

ركـــزت جلسة «اإلعــــالم» الــتــي عقدت 
ضمن منتدى الدوحة على «صحافة 
املـــــــواطـــــــن» ودورهــــــــــــا فـــــي الــتــغــيــيــر 
الـــســـيـــاســـي واالجــــتــــمــــاعــــي، ومـــــدى 
قــــدرتــــهــــا عـــلـــى كـــســـر الــــقــــيــــود الـــتـــي 
تــفــرضــهــا الـــســـلـــطـــات عـــلـــى وســـائـــل 

اإلعالم.
وتطرق املشاركون في الجلسة وهي 
العاشرة ضمن جلسات املنتدى إلى 
وضــــع اإلعــــــالم الـــجـــديـــد فـــي منطقة 
الشرق األوســط وأثــره املحتمل على 
املـــنـــطـــقـــة، ومـــــــدى إمـــكـــانـــيـــة تــطــويــر 
لــــتــــطــــويــــر هــــذه  أدوات ومــــعــــايــــيــــر 
الظاهرة اإلعالمية الجديدة وصقل 
املواهب وإدخالها في إطار الشروط 

املوضوعية للصحافة املحترفة.
وقـــــال الــســيــد ســتــيــف كــلــمــنــز زمــيــل 
مــؤســســة أمــيــركــا الــجــديــدة ورئــيــس 
تحرير «أتالتنتك اليــف» بالواليات 
ثـــــورة  املــــتــــحــــدة إن اإلعــــــــــالم شــــهــــد 
هائلة مشابهة للثورات السياسية 
وتــــوقــــع بــــــروز شـــــرق أوســــــط جــديــد 
وطــــــــرق جـــــديـــــدة فـــــي الــــحــــكــــم حــتــى 
داخــل الــواليــات املتحدة تحت تأثير 

«صحافة املواطن».
وأشار إلى أن النظام السوري اليوم 
يــعــمــل عـــلـــى قـــمـــع الـــنـــقـــل اإلعـــالمـــي 
ملـــــا يــــجــــري فـــــي الـــــداخـــــل بــمــخــتــلــف 
الـــوســـائـــل، وهــــو األمـــــر نــفــســه الـــذي 
حـــــــــدث فـــــــي مــــــصــــــر، لـــــكـــــن الـــــصـــــور 
واملـــقـــاطـــع الـــتـــي كـــانـــت تـــرســـل إلـــى 
وســـائـــل اإلعـــــالم هـــي الـــتـــي حسمت 
الــتــردد الــذي كــان يبديه الــغــرب إزاء 
مـــا كــــان يـــجـــري هـــنـــاك، وأيـــضـــًا في 
ليبيا إذ لوال النقل الذي كان يجري 
مــــن هــــنــــاك والــــتــــدخــــل الــــغــــربــــي فــي 
الــوقــت املناسب لحدثت مــجــازر في 

بنغازي.
فـــــي اإلعــــــالم  الـــتـــحـــكـــم  واعــــتــــبــــر أن 
الـــجـــديـــد أمــــر بــــات صــعــبــا لــلــغــايــة، 
مــشــيــرًا إلــــى أن الــربــيــع الــعــربــي لن 
تــرى نتائجه إال بعد مــرور سنوات 
مــــن اآلن، وتـــبـــقـــى وســــائــــل اإلعـــــالم 

الحديثة عامل تغيير للعالم في كل 
املناحي.

من جانبه تحدث السيد بن برادشو 
وزيــــر الــثــقــافــة واإلعـــــالم والــريــاضــة 
السابق في اململكة املتحدة عن دور 
اإلعــــالم الــجــديــد وتــحــديــدا شبكات 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي فـــي الــربــيــع 
الـــعـــربـــي. وقـــــال «إن الـــنـــقـــاش حــول 
دور اإلعـــالم فــي الــربــيــع الــعــربــي ما 
زال مستعرا اليوم، وســوف يحتاج 
اهتماما أكاديميا لتحليله بشكل 

أكثر عمقا».
الــجــديــدة  ورأى أن وســائــل اإلعــــالم 
كـــبـــيـــرا ضــــد األنــظــمــة  لــعــبــت دورا 
املستبدة التي قيدت حرية الحصول 
عـــلـــى املـــعـــلـــومـــات لــكــنــهــا لــــن تــكــون 

مفيدة في مرحلة بناء الدولة.
بــدوره قال الدكتور مصطفى سواق 
مــديــر قــنــاة الــجــزيــرة اإلخـــبـــاريـــة، إن 
اإلعــــالم يــجــب أال يــمــارس السياسة 
رغم أن كل أنشطة اإلنسان لها عالقة 

بالسياسة، مؤكدًا أن قناة الجزيرة 
لــم تخلق الــثــورات بــل الــشــعــوب هي 
مـــــن فـــعـــلـــت ذلــــــك والـــــجـــــزيـــــرة قـــامـــت 
بــتــغــطــيــتــهــا بــطــريــقــة فــيــهــا ابــتــكــار 

وإبداع.
ونوه سواق بأهمية اإلعالم الجديد 

وصــــحــــافــــة املــــــواطــــــن الـــــتـــــي مــكــنــت 
القناة من متابعة عــدد من األحــداث 
واألخــــبــــار فـــي بـــلـــدان ال تــســمــح لها 

بالعمل على أرضها.
بـــــدورهـــــا  قـــــامـــــت  الــــقــــنــــاة  وزاد أن 
انــحــيــاز فــي تغطية  بمهنية وبـــدون 

الــثــورات، بفضل مهنية صحافييها 
واشــتــمــالــهــا عــلــى إمـــكـــانـــات دعــمــت 
ذلـــــك، مــشــيــرًا إلــــى صــعــوبــة مــواكــبــة 
األنـــظـــمـــة والـــحـــكـــومـــات الــســلــطــويــة 
وكــــــذلــــــك الــــحــــكــــومــــات الـــــتـــــي تـــقـــول 
املــواطــن  إنــهــا ديــمــقــراطــيــة لصحافة 

واإلعـــــــالم الـــجـــديـــد لـــتـــطـــوره الــهــائــل 
واملـــتـــجـــدد بـــاســـتـــمـــرار، ولــصــعــوبــة 
الـــتـــحـــكـــم فــــيــــه، واصـــــفـــــا مــــحــــاوالت 

التحكم باملحاوالت العبثية.
واعــتــبــر الــدكــتــور ســــواق أن الــتــحــدي 
األكــــبــــر هــــو االســــتــــمــــرار فــــي تــطــويــر 
الـــوســـائـــل اإلعـــالمـــيـــة لــلــحــيــلــولــة دون 
تــمــكــن الــحــكــومــات مــن الــفــوز فــي هــذا 

السباق، تفاديا للعودة للوراء.
وأشـــــار املــتــحــدث إلــــى أن مـــا يــوفــره 
اإلعالم الجديد من معلومات وأخبار 
بـــالـــصـــوت والــــصــــورة واملــــقــــروء جد 
هائل، حيث تتوصل بعض القنوات 
بــــ1000 فيديو فــي الــيــوم األمــر الــذي 
يـــحـــتـــاج لـــجـــيـــش مـــــن الــصــحــافــيــني 
للتدقيق وتحري مصداقية األخبار 
واملــعــلــومــات، ملــا فــي نــشــرهــا وبثها 
من مسؤولية كبيرة، مشددا على أن 
قناة الجزيرة تدقق فيما تتوصل به 
وتتأكد من صحته، وتسعى لوضعه 

في سياقه.

وفـــــي الـــســـيـــاق نــفــســه اعـــتـــبـــر حــســن 
الـــراشـــدي مــن مــركــز الـــدوحـــة لحرية 
الـــصـــحـــافـــي  املـــــــواطـــــــن  اإلعــــــــــــالم أن 
ظــاهــرة مــن ظــواهــر اإلعــــالم الجديد 
مكنت عددا من املنابر اإلعالمية من 
مواجهة رقابة الحكومات السلطوية 

باملنطقة العربية.
وأشــــــار إلــــى أن الـــظـــاهـــرة املـــذكـــورة 
جـــاءت كــهــديــة نــتــاج منطق الــرقــابــة 
والــــتــــحــــكــــم فــــــي وســــــائــــــل اإلعــــــــــالم، 
موضحا في الوقت نفسه أن الهدية 
قــتــل أو سجن  مكلفة ألن هــنــاك مــن 
وهو يحاول إخراج خبر أو معلومة 
خـــاصـــة فــــي خـــضـــم أحـــــــداث الــربــيــع 
الــعــربــي، حيث قتل فــي ســوريــا فقط 

تسعة صحافيني هذه السنة.
ولــفــت املــتــحــدث إلـــى أن عـــدد القتلى 
في الجسم الصحافي بالعالم ارتفع 
هذه السنة 50% باملقارنة مع العام 
املـــاضـــي، داعـــيـــا الــحــكــومــات لــوضــع 
تــــشــــريــــعــــات تـــحـــمـــي الـــصـــحـــافـــيـــني 
وإدخـــــــــــال تــــعــــديــــالت فـــــي الـــقـــوانـــني 
الجنائية تفرض على املسوؤلني في 
وسائل اإلعــالم على توفير الحماية 
للصحافيني وعدم إرسالهم ملناطق 
تـــدريـــب  تـــأمـــني أو  الــــنــــزاع مــــن دون 

يجنبه املخاطر.
وأشار املراسل الحربي سابقا بقناة 
الـــجـــزيـــرة لــتــوفــيــره شـــــروط حــمــايــة 
صـــحـــافـــيـــيـــهـــا فـــــي تـــغـــطـــيـــة مــنــاطــق 
الــنــزاعــات وتــأســيــســهــا قــســم وإدارة 
خـــــاصـــــة لـــــهـــــذا الــــــغــــــرض، وتـــــدريـــــب 
الــصــحــافــيــني قــبــل إرســالــهــم ملناطق 
التوتر، مطالبا الصحافيني عموما 
بـــالـــوعـــي بـــخـــطـــورة املـــســـألـــة وعــــدم 
قــبــول الـــذهـــاب لــلــمــنــاطــق الــســاخــنــة 
مــن دون تــأمــني أو تــدريــب وأجــهــزة 
حــمــايــة وعــــدم الــســعــي نــحــو السبق 

على حساب حياتهم.
وعـــــــــــرج الـــــــــراشـــــــــدي عـــــلـــــى مـــشـــكـــلـــة 
تصنيف الصحافي املواطن بالنظر 
لـــــالعـــــتـــــبـــــارات املــــهــــنــــيــــة املـــتـــحـــكـــمـــة 
فـــــي الــــحــــقــــل الــــصــــحــــافــــي، مـــعـــتـــبـــرا 
أن هـــــذا األمـــــــر يــــدفــــع لـــخـــلـــق آلـــيـــات 
تــمــكــن مــــن صـــقـــل مــــواهــــب صــحــافــة 
املــواطــن وتمكينه من شــروط العمل 

الصحافي املهني.

80-85% من العاطلني شباب

البطالة والفساد أهم تحديات الشرق األوسط وشمال إفريقيا
الدوحة - محمد عمار  »
تصوير: أنور بن علي  »

ناقشت جلسة رؤى اقتصادية 
مستقبلية متنوعة في الشرق 
األوســـــــــط وشـــــمـــــال إفـــريـــقـــيـــا، 
وهـــــي الــجــلــســة الـــتـــاســـعـــة مــن 
مـــؤتـــمـــر اإلثــــــــراء االقـــتـــصـــادي 
جــمــلــة مــــن الـــقـــضـــايـــا تــتــعــلــق 
بواقع اقتصاديات دول الربيع 
الــعــربــي وآفــاقــهــا املستقبلية 
في ظل االنتقال الديمقراطي. 

وأشــــــــــــــــــــــــــار عـــــــــبـــــــــدالـــــــــوهـــــــــاب 
الــــكــــبــــســــي املــــــديــــــر اإلقـــلـــيـــمـــي 
لـــلـــشـــرق األوســـــــــط وإفـــريـــقـــيـــا 
بــمــركــز املـــشـــروعـــات الــخــاصــة 
بــــــواشــــــنــــــطــــــن، الــــــــــــذي تـــــــرأس 
الجلسة، إلى أن منطقة الشرق 
األوســــط شــهــدت خـــالل السنة 
املــاضــيــة تــحــوالت عميقة وأن 
هــنــاك جــهــودا كبيرة لتطوير 
الـــــســـــيـــــاســـــات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
مــــبــــيــــنــــا وجـــــــــــود عــــــالقــــــة بـــني 
اســــتــــشــــراء الـــفـــســـاد وارتــــفــــاع 

معدالت البطالة.
مــــن جــهــتــهــا قـــالـــت املــحــامــيــة 
الفلسطينية هــبــة الحسيني 
الـــبـــطـــالـــة وإحـــــــــداث فـــرص  إن 
الــعــمــل لــلــشــبــاب تــعــد مـــن بني 
أبرز التحديات التي تواجهها 

املنطقة، قائلة: 
«هذا املوضوع يعتبر من أكثر 
الــشــائــكــة، واملنطقة  الــقــضــايــا 
فــي حــاجــة لخلق واســتــحــداث 
مــــلــــيــــون وظـــيـــفـــة  نــــحــــو 100 
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة ومــكــافــحــة 

الفقر».

الـــدراســـات أن 80 إلى  وبينت 
85% من العاطلني عن العمل 
هــم مــن فئة الشباب والنساء 
واألقليات، موضحة أن هناك 
املـــنـــطـــقـــة  الـــــعـــــديـــــد مــــــن دول 
الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن صــعــوبــات 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة ومـــؤســـســـاتـــيـــة 

وسوء في توزيع الثروات.
وانــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــدت املـــــــحـــــــامـــــــيـــــــة 
القانونية  الفلسطينية النظم 
الـــقـــديـــمـــة فـــــي بـــعـــض الــــــدول 
التي تعتبر عائقا أمام دخول 
شــــــــركــــــــات جــــــــديــــــــدة وتـــــدفـــــق 
رؤوس األمـــــوال ألســــواق تلك 
الـــــــــدول، وهـــــو مــــا يـــؤثـــر عــلــى 
عـــمـــلـــيـــة خــــلــــق واســـــتـــــحـــــداث 

الوظائف.
وأكـــدت على ضـــرورة التركيز 
عــلــى قــضــيــة تــطــويــر الــنــظــام 
التعليمي وجعله يــركــز على 
عناصر االبتكار واإلبــداع من 
أجــل تأهيل الشباب والنساء 
واألقـــــلـــــيـــــات لــــيــــكــــونــــوا أكـــثـــر 

استعدادا للتوظيف.

النموذج التونسي
مــن جانبه قــارن مجدي حسن 
املــديــر التنفيذي ملؤسسة «أي 
أيه سي أيه» (IACE) واألستاذ 
فــــي كـــلـــيـــة االقــــتــــصــــاد وعـــلـــوم 
اإلدارة (تونس) بني الوضعية 
االقـــتـــصـــاديـــة فـــي تـــونـــس قبل 
الـــثـــورة وبـــعـــدهـــا، مــشــيــرا إلــى 
أن هذا البلد كان يحقق نسبة 
نــمــو تــنــاهــز 5% ســنــويــا قبل 
الثورة وأن ترتيبها في تقرير 
دافــــــــــــوس حــــــــول الـــتـــنـــافـــســـيـــة 

الــعــاملــيــة بــلــغ 32 عــاملــيــا، الفتا 
إلى هذه املؤشرات كانت تخفي 
وراءها العديد من التناقضات 
تـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــتـــــوزيـــــع الـــــعـــــادل 
للثروة واالختالل الجهوي بني 
املــنــاطــق الــســاحــلــيــة واملــنــاطــق 

الداخلية في تونس..
تـــــونـــــس فــي  وقـــــــــال حــــســــن إن 
حاجة لتغيير أنموذج التنمية 
مــــــن أجــــــــل تـــحـــقـــيـــق مــخــتــلــف 
األهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــويـــة خـــاصـــة 

التخفيض من نسب البطالة.
وأضــاف حسن أن نسبة النمو 
الـــتـــي ســجــلــتــهــا تـــونـــس خــالل 
الـــعـــام املـــاضـــي -ســنــة الـــثـــورة- 
كـــان ســلــبــيــا بـــنـــحـــو(-2)، الفــتــا 
إلـــى ضـــــرورة أن تــحــقــق نسبة 
نـــمـــو ســـنـــويـــة تـــقـــدر بـــــــ7% فــي 
الــــفــــتــــرة الــــقــــادمــــة الســتــيــعــاب 

طلبات العمل املتزايدة.
وأكـــــد حــســن عــلــى ضــــــرورة أن 
تــــقــــوم الـــحـــكـــومـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة 

الـــحـــالـــيـــة بــــــإجــــــراءات قــصــيــرة 
املــــــدى وأخـــــــرى طـــويـــلـــة املـــــدى، 
حيث األولى تقوم على إنعاش 
االقــــــتــــــصــــــاد بــــــاإلضــــــافــــــة إلـــــى 
مقاومة الفساد وإرساء اإلدارة 
الــــــرشــــــيــــــدة. أمــــــــا اإلجــــــــــــــراءات 
طـــــــويـــــــلـــــــة املــــــــــــــــــدى فــــتــــتــــمــــثــــل 
فـــــــي اإلصـــــــــالحـــــــــات الـــعـــمـــيـــقـــة 
الــقــطــاعــات كالتعليم  ملــخــتــلــف 
واملنظومة االجتماعية ونظام 
الــضــريــبــة وجــمــيــع السياسات 

االقتصادية واإلدارية. 
يــــجــــد  وتـــــــــــوقـــــــــــع حـــــــســـــــن أن 
االستقرار طريقه لتونس عقب 
االنـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة املــتــوقــع 
أن تــجــرى الــعــام الــقــادم، والتي 
مـــــن املــــفــــتــــرض تـــتـــضـــح فــيــهــا 
ـــــرؤى بــصــفــة نــهــائــيــة، داعــيــا  ال
إلـــــــى االســــتــــثــــمــــار فــــــي الـــــــدول 
الــــتــــي شــــهــــدت ثـــــــــورات عـــوض 
االســتــثــمــار فـــي دول يــمــكــن أن 

تشهد املصير نفسه.

القضاء على الفساد
مــن جــهــتــه أكـــد غــســان مخبير 
اللبناني  الــبــرملــان  الــنــائــب فــي 
ورئـــيـــس «مــنــظــمــة بــرملــانــيــون 
عــــــــرب ضــــــد الــــــفــــــســــــاد» خــــالل 
مــشــاركــتــه بــالــجــلــســة ضــــرورة 
القضاء على الفساد باعتباره 
أحــد الــعــوامــل األســاســيــة التي 

تعيق الديمقراطية.
وأشار إلى أن العديد من الدول 
العربية تحتل مراتب متأخرة 
فــي املـــؤشـــرات الــتــي تــصــدرهــا 
مــنــظــمــة الـــشـــفـــافـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
مــمــا يــعــانــي انـــتـــشـــار الــفــســاد 
فـــــي تــــلــــك الــــــــــدول بــــمــــا يــعــيــق 
تحقيق التنمية االقــتــصــاديــة 

واالجتماعية.
ودعــــا مــخــبــيــر إلـــى اســتــصــدار 
قـــوانـــني ووضـــــع آلـــيـــات تــجــرم 
الفساد وتحاربه: قائال: «نحن 
فـــــي حــــاجــــة ملـــؤســـســـة تــكــافــح 

الفساد تكون فعالة».
مــــن جــهــتــه قـــــال أســــامــــة مــــورا 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة 
لـــــــلـــــــوســـــــاطـــــــة إن  املــــــــصــــــــريــــــــة 
االقتصاد املصري رغم الثورة 
الـــتـــي شــهــدتــهــا الــبــلــد مـــا زال 
يــحــقــق نــســب نــمــو وأن هــنــاك 
عــــديــــد املـــــجـــــاالت لــالســتــثــمــار 
فـــي مــصــر عــلــى غـــــرار الــطــاقــة 
البديلة وتكنولوجيا االتصال 

الحديثة.
عـــلـــى صــعــيــد آخـــــر قـــــدم أيــمــن 
طـــــبـــــاع رجــــــــل أعـــــمـــــل ســــــوري 
ملــــحــــة عــــــن الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
تــــواجــــه االقـــتـــصـــاد الــــســــوري، 
قـــائـــال: «البـــــد مـــن وجـــــود آلــيــة 

فعالة تمنع انهيار االقتصاد 
الــــــســــــوري وتــــســــمــــح بــــوجــــود 
بيئة مالئمة مــن أجــل تحقيق 
انـــطـــالقـــة فــعــلــيــة لــلــمــؤســســات 

السورية».
وأوضـــح مخبير أن الفساد ال 
يقتصر على الرشوة فحسب، 
مــســتــعــرضــا عــــــددا مــــن أنـــــواع 
الـــفـــســـاد املـــؤســـســـاتـــي خــاصــة 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــاملـــؤســـســـات 

العامة.
وأملــــــــح إلـــــــى أنـــــــه رغـــــــم وجـــــود 
معادلة سهلة ملكافحة الفساد 
وهــــــي بـــجـــعـــل تـــكـــلـــفـــة تــبــعــات 
الــفــســاد أكــبــر مــن الــربــح الــذي 
يــتــمــح جــنــيــه إال أنـــــه يــصــعــب 
تطبيق هــذه املعادلة، مضيفا 
أن تطبيق املعادلة يعني أن كل 
مــن يـــود املــشــاركــة فــي الفساد 
أفــــــــــراد أو مـــؤســـســـات  ســـــــــواء 
سيدفع تكلفة الفساد أمــا من 
خالل السجن أو الغرامة املالية 

أو املالحقة القضائية.
وأفــــاد مخبير أن هــنــاك عــددا 
الـــــــتـــــــي يـــجـــب  مــــــــن األدوات 
تـــطـــويـــرهـــا ملـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
بكافة أشــكــالــه فــي املؤسسات 
الــعــامــة والــعــمــل عــلــى تحقيق 
العدالة والشفافية على رأسها 
إصـــــدار الـــقـــوانـــني الــتــي تــجــرم 
األنــــــــــــواع املـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــفـــســـاد 

وحماية مكافحي الفساد.
وأشـــــــار فــــي هـــــذا الــــصــــدد إلـــى 
ضــــــرورة تــأســيــس مــؤســســات 
ملــكــافــحــة الـــفـــســـاد تـــكـــون ذات 
فعالية وهو أمر يتطلب قضاء 

مستقل.
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