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 الدوحة - قنا »

 الـــتـــقـــى حـــضـــرة صــاحــب 
الــســمــو الــشــيــخ حــمــد بن 
أمـــيـــر  ثـــــانـــــي  خـــلـــيـــفـــة آل 
الــــــبــــــالد املــــــفــــــدى بـــفـــنـــدق 
شـــيـــراتـــون الــــدوحــــة ظهر 
أمــــــــــس فـــــخـــــامـــــة الــــســــيــــد 
مــــاهــــيــــنــــدا راجــــابــــاكــــســــا 
رئـــــــــــيـــــــــــس جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة 
ســــــــــريــــــــــالنــــــــــكــــــــــا، وذلـــــــــــــك 
بمناسبة زيـــارتـــه للبالد 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي مــنــتــدى 
الــــدوحــــة ومـــؤتـــمـــر إثـــــراء 
املـــســـتـــقـــبـــل االقــــتــــصــــادي 

للشرق األوسط. 
جـــرى خـــالل الــلــقــاء بحث 
عالقات التعاون الثنائية 
بـــني الـــبـــلـــديـــن، ومــنــاقــشــة 
أهــــــــــــــــــم املـــــــــــوضـــــــــــوعـــــــــــات 
املــــطــــروحــــة عـــلـــى جـــــدول 
أعــــمــــال مـــنـــتـــدى الـــدوحـــة 

ومؤتمر إثراء املستقبل. 

 األمير يبحث العالقات مع رئيس سريالنكا 

 الدوحة - قنا »

لـــــشـــــيـــــخ حـــــمـــــد بـــن  لـــــتـــــقـــــى مـــــعـــــالـــــي ا ا
رئـــيـــس  ثـــــانـــــي  آل  جــــبــــر  بـــــن  جـــــاســـــم 

لــــــــوزراء وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  مـــجـــلـــس ا
أمــس، صــاحــب الــســمــو املــلــكــي األمــيــر 
الــــولــــيــــد بـــــن طــــــالل بـــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
إدارة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس  ســـــعـــــود  آل 

شــركــة املــمــلــكــة الــقــابــضــة، وذلــك عــلــى 
هــــامــــش مـــنـــتـــدى الـــــدوحـــــة ومـــؤتـــمـــر 
إثـــراء املــســتــقــبــل االقــتــصــادي لــلــشــرق 

األوسط. 

 الدوحة - قنا »

 اســتــقــبــل حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ حمد 
بـــن خــلــيــفــة آل ثــانــي أمــيــر الـــبـــالد املـــفـــدى بفندق 
شــيــراتــون الـــدوحـــة أمـــس صــاحــب الــســمــو امللكي 

األمير الوليد بن طــالل بن عبدالعزيز آل سعود 
رئيس مجلس إدارة شركة اململكة القابضة، وذلك 
لــلــمــشــاركــة فــي منتدى  لــلــبــالد  بمناسبة زيــارتــه 
الـــدوحـــة ومــؤتــمــر إثــــــراء املــســتــقــبــل االقــتــصــادي 

للشرق األوسط. 

   .. ويستقبل الوليد بن طالل 

 الدوحة - قنا »

الــتــقــى مــعــالــي الــشــيــخ حــمــد بــن جــاســم بن 
الـــوزراء وزيــر  جبر آل ثاني رئيس مجلس 
الـــخـــارجـــيـــة مـــســـاء أمـــــس فـــخـــامـــة الــرئــيــس 

مـــاهـــيـــنـــدا راجـــبـــاكـــشـــا رئــــيــــس جــمــهــوريــة 
ســـريـــالنـــكـــا، وذلـــــــك عـــلـــى هــــامــــش مــنــتــدى 
الــــــدوحــــــة الــــثــــانــــي عــــشــــر ومــــؤتــــمــــر إثـــــــراء 

املستقبل االقتصادي للشرق األوسط.
تـــــم خــــــالل الــــلــــقــــاء اســــتــــعــــراض الـــعـــالقـــات 

الــثــنــائــيــة بـــني الــبــلــديــن، والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة 
بــــتــــعــــزيــــزهــــا وتـــــطـــــويـــــرهـــــا، إضــــــافــــــة إلــــى 
املــوضــوعــات املــطــروحــة على جـــدول أعمال 
إثــراء املستقبل االقتصادي للشرق  مؤتمر 

األوسط. 

   .. ويلتقي الوليد بن طالل    رئيس الوزراء يستعرض العالقات مع رئيس سريالنكا 

 الدوحة - قنا »

التقى معالي الشيخ حمد بن جاسم 
بـــــن جـــبـــر آل ثــــانــــي رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــوزراء وزيــر الخارجية مساء أمس 
املــهــدي رئيس حزب  الــصــادق  السيد 
األمة بجمهورية السودان، وذلك على 
الثاني عشر  الــدوحــة  هامش منتدى 
إثــراء املستقبل االقتصادي  ومؤتمر 

للشرق األوسط. 

   .. ويلتقي رئيس 
حزب األمة السوداني 

 الدوحة - قنا »

 اســتــقــبــل مــعــالــي الــشــيــخ حــمــد بــن جــاســم بــن جــبــر آل ثاني 
الـــوزراء وزيــر الخارجية أمــس سعادة السيد  رئيس مجلس 
طــاهــر املــصــري رئــيــس مجلس األعــيــان فــي اململكة األردنــيــة 
الــهــاشــمــيــة الــشــقــيــقــة، وذلـــــك عــلــى هـــامـــش مــنــتــدى الـــدوحـــة 

ومؤتمر إثراء املستقبل االقتصادي للشرق األوسط. 
 تم خالل املقابلة استعراض العالقات الثنائية بني البلدين. 

   .. ومع رئيس األعيان األردني 

 الدوحة - قنا »

الـــتـــقـــى مـــعـــالـــي الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــن 
جـــاســـم بــــن جـــبـــر آل ثـــانـــي رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــــر الــخــارجــيــة 

أمس سعادة السيد خوسيه لويس 
الـــســـابـــق،  رئـــيـــس وزراء إســـبـــانـــيـــا 
وذلــك على هامش منتدى الدوحة 
ومؤتمر إثراء املستقبل االقتصادي 

للشرق األوسط. 

   .. ويستقبل رئيس وزراء إسبانيا السابق 

 الدوحة - قنا »

الــتــقــى مــعــالــي الــشــيــخ حــمــد بــن جاسم 
بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــــســــاء أمـــــس دولــــة 
السيد الحاج آدم يوسف نائب رئيس 
جمهورية السودان، وذلك على هامش 
منتدى الدوحة الثاني عشر، ومؤتمر 
إثــــــراء املــســتــقــبــل االقـــتـــصـــادي لــلــشــرق 

األوسط.
تــم خـــالل الــلــقــاء اســتــعــراض الــعــالقــات 
الــــثــــنــــائــــيــــة بــــــني الـــــبـــــلـــــديـــــن، والــــســــبــــل 
الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، إضافة 
إلـــــــى املــــــوضــــــوعــــــات املـــــطـــــروحـــــة عــلــى 
جــــدول أعــمــال مــؤتــمــر إثــــراء املستقبل 

االقتصادي للشرق األوسط. 

   .. ويستعرض العالقات مع نائب الرئيس السوداني 
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 الدوحة - قنا »

تفضل حضرة صاحب السمو 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
أمـــيـــر الـــبـــالد املـــفـــدى بــافــتــتــاح 
إثــراء  منتدى الدوحة ومؤتمر 
املستقبل االقــتــصــادي للشرق 
األوســـــــط بـــفـــنـــدق الـــشـــيـــراتـــون 

صباح أمس. 
حضر االفتتاح معالي الشيخ 
حـــمـــد بــــن جـــاســـم بــــن جـــبـــر آل 
ثــانــي رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة، وســــعــــادة 
الـــــســـــيـــــد عـــــبـــــدالـــــلـــــه بـــــــن حـــمـــد 
الــعــطــيــة رئــيــس هــيــئــة الــرقــابــة 
اإلداريـــة والشفافية، وعــدد من 
أصــــحــــاب الـــســـعـــادة الـــشـــيـــوخ، 
ورئــــــيــــــس مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى، 
وعـــــدد مـــن أصـــحـــاب الــســعــادة 
الــــــــــــوزراء، ورؤســـــــــاء الــبــعــثــات 
الــدبــلــومــاســيــة املــعــتــمــدة لــدى 

الدولة، وضيوف البالد. 
وألقى حضرة صاحب السمو 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
أمير البالد املفدى كلمة بهذه 
املــنــاســبــة رحـــب فــي مستهلها 
الثانية  الــدورة  باملشاركني في 
الــدوحــة.. مؤكدًا  عشرة ملنتدى 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه أهـــمـــيـــة هـــذا 
املــــنــــتــــدى، ومـــــا ســـــوف يــجــري 
خالله من نقاش، وما سيصدر 

عنه من مقترحات.
وقــال سمو أمير البالد املفدى 
إن انــعــقــاد دورة املــنــتــدى هــذه 
«يــــأتــــي فــــي مـــرحـــلـــة مــصــيــريــة 
وحـــاســـمـــة مـــن تـــاريـــخ وطــنــنــا 
الـــعـــربـــي.. وكــثــيــر مـــن األحــــداث 
التي تجري في منطقتنا وفي 

أرجاء مختلفة من العالم».
وأضــــــاف ســـمـــوه «لـــقـــد سبقت 
ثــــــــــــــورات الــــــحــــــريــــــة الــــعــــربــــيــــة 
مـــــــؤشـــــــرات لــــجــــمــــود شـــــامـــــل.. 
بــــــــل وشـــــــلـــــــل عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
فــاعــلــيــة الـــســـيـــاســـات، وغــضــب 
عـــارم عــلــى املــســتــوى الشعبي، 
وكــــان بــعــضــهــم يــتــجــاهــل هــذه 
فــــوجــــئ  إلـــــــــى أن  املـــــــــؤشـــــــــرات 
بالثورات وهــي تنفجر منذرة 
بتحول تاريخي غير مسبوق 
الــعــربــيــة  الـــشـــعـــوب  يــــؤكــــد أن 
بـــــــــــدأت تــــنــــفــــض عـــــــن نـــفـــســـهـــا 
غــــــبــــــار الـــــــتـــــــراخـــــــي الـــــطـــــويـــــل، 
وأخـــــــــــذت تــــســــعــــى مــــــن جـــديـــد 
للمساهمة في ركب الحضارة 

اإلنسانية»...
ولفت سمو أمير البالد املفدى 
الـــعـــربـــيـــة  الــــــــثــــــــورات  إلــــــــى أن 
فـــي طريقها  انــتــصــرت أو هـــي 
لــتــحــقــيــق الـــــنـــــصـــــر.... غـــيـــر أن 
ســمــوه أعــــرب عـــن األســــف إزاء 
دمــــــاء األبـــــريـــــاء الـــغـــالـــيـــة الــتــي 
سالت وما زالت تسيل وبعض 
األنــظــمــة ال تـــــزال مـــصـــرة على 

رفض اإلصالح الفوري.
وشـــــــــدد ســــمــــو الــــشــــيــــخ حــمــد 
ثــــــانــــــي عـــلـــى  بـــــــن خــــلــــيــــفــــة آل 
ثــــارت  الـــعـــربـــيـــة  الـــشـــعـــوب  أن 
لـــتـــســـتـــرد لــــإلنــــســــان الـــعـــربـــي 
حــريــتــه وكـــرامـــتـــه.. مــعــربــًا عن 
قــنــاعــتــه بــأنــهــا ســتــكــون أيــضــًا 
الـــســـنـــد الــــــــذي ســـتـــبـــنـــى عــلــيــه 
الــعــالقــات اإلقليمية  مــنــظــومــة 
فــــي املــنــطــقــة خـــــالل الـــســـنـــوات 

القادمة.
ورأى ســـمـــو األمـــــيـــــر «أن مــن 
الـــقـــضـــيـــة  تــــــتــــــرك  الـــــخـــــطـــــأ أن 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة مــــعــــلــــقــــة مـــن 
الـــنـــاحـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة وعـــلـــى 
جـــــــدول األعـــــمـــــال الــــــدولــــــي، إذ 
الــعــربــيــة  الـــشـــعـــوب  إن إرادة 
بـــذلـــك بــعــد اآلن»...  لـــن تــســمــح 
داعــيــًا إســرائــيــل إلـــى أن تتخذ 
خـــــطـــــوة إيــــجــــابــــيــــة مــــــن أجــــل 
السالم والعيش املشترك... كما 
دعــــا ســمــوه أن يـــرافـــق الــربــيــع 
الــعــربــي ربــيــع لــلــســالم الــعــادل 
في الشرق األوســط.. مؤكدا أن 
الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة لـــن تنسى 
فلسطني.. كما «ال ننسى آالف 
األســــــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني فــي 
الـــســـجـــون اإلســرائــيــلــيــة وأهـــل 

غــزة املحاصرين مــن إسرائيل 
وغيرها».

وفيما يلي نص كلمة حضرة 
صــاحــب السمو أمــيــر البالد 

املفدى في افتتاح املنتدى..
بـــســـم الـــلـــه الـــرحـــمـــن الـــرحـــيـــم.. 
أصـــحـــاب الــفــخــامــة والـــســـمـــو.. 
أصـــحـــاب املــعــالــي والـــســـعـــادة.. 

الحضور الكرام 
ــــــــة قـــطـــر،  أرحــــــــب بــــكــــم فـــــي دول
مـــتـــمـــنـــيـــًا لــــكــــم إقــــــامــــــة طـــيـــبـــة، 
الــدورة  وأود بمناسبة انعقاد 
الثانية عشرة ملنتدى الدوحة 
أن أشيد بأهمية هــذا املنتدى 
وما يجري فيه من نقاش وما 

يصدر عنه من مقترحات.
وتنعقد دورة املنتدى هذه في 
مرحلة مصيرية وحاسمة من 
تــاريــخ وطننا العربي. وكثير 
مـــن األحـــــداث الــتــي تــجــري في 
منطقتنا وفــي أرجــاء مختلفة 
مــن الــعــالــم كــانــت مــوضــوعــات 
مـــــدرجـــــة عـــلـــى جـــــــدول أعـــمـــال 
الدورات السابقة لهذا املنتدى. 
وأذكـــــــــر فـــــي هــــــذا املـــــقـــــام عــلــى 
سبيل املثال ال الحصر أنه منذ 
الــــدورة الــرابــعــة فــي عــام 2004 
وعـــلـــى مــــدى دورات مــتــتــالــيــة 
طـــــرح املـــنـــتـــدى دعـــــــوات حــثــت 
فـــي منطقتنا  تـــوانـــى  كـــل مـــن 
عـــــن اإلصـــــــــالح عـــلـــى أن يـــبـــدأ 
فــــيــــه، وبـــالـــتـــأكـــيـــد لـــــم نــنــفــرد 
فــــي تـــوجـــيـــه الـــنـــقـــد والــــدعــــوة 
والــنــصــيــحــة ولـــو وجــــدت تلك 
الدعوات وغيرها آذانًا صاغية 
لــكــان تــاريــخ املنطقة قــد اتخذ 
مــســارات مختلفة خــالل العام 

األخير.

السيدات والسادة،
لـــقـــد ســـبـــقـــت ثــــــــورات الـــحـــريـــة 
الـــعـــربـــيـــة مــــــؤشــــــرات لــجــمــود 
شامل، بل وشلل على مستوى 
فــاعــلــيــة الــســيــاســات، وغــضــب 
املــســتــوى الشعبي،  عـــارم على 
يــتــجــاهــل هــذه  وكــــان بعضهم 
فــــوجــــئ  إلـــــــــى أن  املـــــــــؤشـــــــــرات 
بالثورات وهي تنفجر منذرة 
بتحول تاريخي غير مسبوق 
الــعــربــيــة  الـــشـــعـــوب  يـــؤكـــد أن 
بــدأت تنفض عن نفسها غبار 
الــــتــــراخــــي الــــطــــويــــل، وأخــــــذت 
تــســعــى مــن جــديــد للمساهمة 

في ركب الحضارة اإلنسانية.
لقد انتصرت الثورات العربية 
فـــي طــريــقــهــا لتحقيق  أو هـــي 
الـــنـــصـــر، ولـــكـــن دمـــــاء األبـــريـــاء 
الغالية سالت وما زالت تسيل 
لــــــألســــــف، وبـــــعـــــض األنــــظــــمــــة 
ال تـــــــــزال مـــــصـــــرة عــــلــــى رفــــض 

اإلصالح الفوري.

الحضور الكرام،
لــقــد ثـــــارت الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة 
لـــتـــســـتـــرد لــــإلنــــســــان الـــعـــربـــي 
حــــريــــتــــه وكــــــرامــــــتــــــه، ولـــكـــنـــهـــا 
ســـــــوف تـــــكـــــون أيـــــضـــــا الـــســـنـــد 
الــــذي ســتــبــنــى عــلــيــه منظومة 
العالقات اإلقليمية في املنطقة 

خالل السنوات القادمة.
فـــاملـــواطـــن الــعــربــي كــــان يــتــوق 
إلى التكامل بني بلدان املنطقة، 
لـــكـــنـــه كــــــان عــــاجــــزا عــــن بــلــوغ 
أمــلــه، ألن مــصــيــره لــم يــكــن في 
يـــــده. أمــــا الـــيـــوم فــإنــنــا نعتقد 
لـــن يظل  الـــعـــربـــي  الــتــكــامــل  أن 
طموح الشعوب الذي تتجاهله 
الـــــحـــــكـــــومـــــات، بــــــل ســتــصــبــح 
الـــحـــكـــومـــات مــلــزمــة بــــه، ألنــهــا 
ســـــوف تـــصـــبـــح مـــلـــتـــزمـــة أمــــام 

رأي عام.
وكـــــمـــــا يــــنــــشــــد الــــــــــــرأي الــــعــــام 
الــــعــــربــــي الــــحــــريــــة لـــلـــمـــواطـــن 
فهو ينشدها كــذلــك لــألوطــان، 
وفلسطني هي آخر وطن عربي 
ــــــى الـــــيـــــوم حـــريـــتـــه،  لـــــم يـــنـــل إل
وحــــان الــوقــت كــي يــنــالــهــا. وال 
بـــــد فـــــي هــــــذا الــــخــــصــــوص مــن 
اســتــيــعــاب عــمــيــق ملـــغـــزى ذلــك 
االهــتــمــام الــكــبــيــر الــــذي تبديه 
الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة بــالــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، رغـــم انشغالها 
فــي ظــل ثـــورات الربيع العربي 
باستقرار أوضاعها الداخلية.

ولـــهـــذا أرى أنـــه مـــن الــخــطــأ أن 
تـــتـــرك الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
معلقة من الناحية السياسية 
وعلى جــدول األعــمــال الــدولــي. 
فـــــــإرادة الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة لن 
تسمح بذلك بعد اآلن، وأدعــو 
تـــتـــخـــذ خـــطـــوة  إســـــرائـــــيـــــل أن 
إيــــجــــابــــيــــة مــــــن أجــــــــل الــــســــالم 

والعيش املشترك.
كــــمــــا أدعــــــــــو مــــــن خــــــــالل هــــذا 
الـــربـــيـــع  يـــــرافـــــق  املــــنــــتــــدى أن 
الــعــربــي ربــيــع للسالم الــعــادل 
في الشرق األوســـط. الشعوب 
لـــن تــنــســى فلسطني  الــعــربــيــة 
نـــنـــســـى آالف  كـــمـــا ال  تـــمـــامـــًا 
األســــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــني فــي 
الــســجــون اإلســرائــيــلــيــة وأهــل 
غزة املحاصرين من إسرائيل 
وغيرها. ولذلك على إسرائيل 
لــتــلــتــزم  الــــفــــرصــــة  تــنــتــهــز  أن 
بـــقـــواعـــد الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
تــــــعــــــتــــــرف بـــــالـــــحـــــقـــــوق  وأن 
الـــعـــربـــيـــة املـــشـــروعـــة لــلــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، وأن تــنــســحــب 
من الجوالن السوري ومــزارع 
شبعا اللبنانية، وأن تمتنع 
عـــن املـــمـــارســـات الـــتـــي تخلق 
الــســالم  وقــائــع تمنع تحقيق 
الـــــعـــــادل فـــــي املـــســـتـــقـــبـــل مــثــل 
بـــنـــاء املــســتــوطــنــات وتــهــويــد 

الــقــدس. وإال فــســوف تفوتها 
فــرصــة الـــســـالم مـــع الــشــعــوب، 
فالجيل العربي الصاعد الذي 
الــثــورات لــم يقبل بظلم  صنع 
األقـــربـــني وتــــحــــداه، فــمــا بــالــك 
بظلم اآلخـــريـــن، وهـــل يتخيل 
الــجــيــل العربي  أحـــد أن يقبل 
الصاعد بقضية استعمارية 

مستمرة في بالده.
لـــيـــس لـــــدى هـــــذا الـــجـــيـــل عــقــد 
نقص، وال يرى بعالقة املحتل 
والـــواقـــع تــحــت االحــتــالل أمــرًا 
مــقــبــوًال، وال يسلم كما تسلم 
دول العالم باحتكار إسرائيل 
ـــــنـــــووي  لــــلــــقــــوة والـــــــســـــــالح ال
وغـــيـــره فـــي مــنــطــقــتــنــا، ولكنه 
أيـــضـــا جـــيـــل راغــــــب بــتــطــويــر 
بــالده والعيش بسالم ورخاء 
ومـــــســـــاواة ونــــديــــة مــــع الـــــدول 
األخــرى ويجب استغالل هذه 

الفرصة.
وهنا ال بد من وقفة تأمل إزاء 
تطور سياسي بارز طرأ على 
املسرح السياسي اإلسرائيلي 
القليلة املاضية،  خــالل األيـــام 
فقد استطاع رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية أن يجمع لنفسه 
أكـــبـــر وأقــــــوى تــكــتــل ائــتــالفــي 
حكومي فــي تــاريــخ إسرائيل. 
انــضــم حــزب كاديما  فبعد أن 
إلى الحكومة أصبح رئيسها 
يملك اليوم تأييد 94 نائبًا من 
أصل 120، وبذلك يكون رئيس 
قـــد أســـقـــط بنفسه  الــحــكــومــة 
الــحــجــة اإلســرائــيــلــيــة املــزمــنــة 
الــتــي كــانــت تــقــول إن هشاشة 
الوضع االئتالفي الحكومي ال 
تسمح باملرونة أو تقديم أية 

تنازالت.
إقــــامــــة  يــــكــــن هـــــــدف  لــــــم  وإذا 
هـــذا االئـــتـــالف الــصــمــود أمـــام 
ضـــغـــط أمــــيــــركــــي مـــقـــبـــل بــعــد 
االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة فإننا 
نــــقــــول بـــنـــيـــة حـــســـنـــة إنــــــه لــو 
الــنــوايــا للسالم ليس  تــوفــرت 
لرئيس الحكومة اإلسرائيلية 
معارضة يخشاها، واملطلوب 
منه أن يخطو خطوة جريئة 
طـــال انــتــظــارهــا عــلــى الطريق 
املؤدي إلى السالم القائم على 
وقـــــــف االســــتــــيــــطــــان وحـــــــدود 
الــــــدولــــــتــــــني. ال  1967 وحــــــــل 
تستطيع إسرائيل أن تعتمد 
بعد اليوم على صداقة حكام 
أطـــاحـــت بــهــم ثــــــورات الــربــيــع 
لـــهـــا أن  يــــجــــوز  الــــعــــربــــي، وال 
تـــــــراهـــــــن عـــــلـــــى آخـــــــريـــــــن ضـــد 
شعوبهم وضــد رأيــهــم الــعــام، 
فــهــي فــي هـــذه الــحــالــة ستجد 
نـــفـــســـهـــا حـــتـــمـــا خـــــــالل فـــتـــرة 
قصيرة من دون أصدقاء على 

اإلطالق.

السيدات والسادة،
الــشــعــبــيــة  إن صـــحـــوة اإلرادة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا ال تــــقــــف عــنــد 
اســــــتــــــرداد املـــــواطـــــن لــحــقــوقــه 
السياسية، وإنما تتخطى ذلك 
إلـــى نــيــل حــقــوقــه االقــتــصــاديــة 

واالجتماعية. 
فــقــد كــــان الـــحـــرمـــان أحــــد أهــم 
األســـبـــاب الــتــي فــجــرت ثـــورات 
الــــــربــــــيــــــع الــــــعــــــربــــــي، وســـــــوف 
أنــه كما في  يتضح لنا قريبا 
دول الــعــالــم الــثــالــث كــذلــك في 
الـــدول العربية ال يمكن فصل 
إلــى الديمقراطية عن  التحول 
ســـيـــاســـات الـــتـــنـــمـــيـــة، وجــســر 
الــهــوة بــني األغــنــيــاء والــفــقــراء، 
وخــلــق الـــظـــروف االقــتــصــاديــة 
املـــــالئـــــمـــــة لــــتــــوســــيــــع الـــطـــبـــقـــة 
الــوســطــى، وأود هــنــا أن أؤكــد 
عــلــى الــتــحــديــات الــتــالــيــة أمــام 

عملية التحول: 
أوًال: هناك الكثير من املشاكل 
االقــــتــــصــــاديــــة املــــعــــقــــدة الـــتـــي 
تــــتــــطــــلــــب مــــعــــالــــجــــتــــهــــا وقــــتــــًا 
طويًال، أو التي قد يستعصي 
حلها مــرة واحـــدة، كانخفاض 
الــنــمــو االقـــتـــصـــادي، وارتـــفـــاع 
مــعــدالت الــبــطــالــة، وانــخــفــاض 
اإلنــتــاجــيــة، وال بــد مــن إشـــراك 
الــشــعــب فـــي فــهــم الــصــعــوبــات 
بــشــفــافــيــة كـــامـــلـــة لـــكـــي يــكــون 
واضــــــــحــــــــًا مــــــــا الـــــــــــــذي يـــمـــكـــن 
مـــعـــالـــجـــتـــه فـــــــــورًا، ومــــــا الـــــذي 
تــحــتــاج مــعــالــجــتــه إلــــى وقـــت، 

وما هو سلم األولويات.
الــحــريــة السياسية  ثــانــيــًا: إن 
التي هي أســاس الديمقراطية 
ال تؤدي بالضرورة إلى العدالة 
لـــم تــرافــقــهــا  االقـــتـــصـــاديـــة إذا 
تــنــمــيــة اجــتــمــاعــيــة وإنــســانــيــة 

وسياسات اجتماعية عادلة.
ثــالــثــًا: وال بــد مــن إيـــالء أهمية 
قـــــــصـــــــوى ملـــــعـــــالـــــجـــــة قـــضـــيـــة 
الــبــطــالــة، وإعـــــادة تــقــيــيــم نظم 
الــــتــــعــــلــــيــــم كـــــــي تــــــــتــــــــواءم مـــع 
احــتــيــاجــات ســــوق الــعــمــل. إن 
البطالة هــي مــن أهــم العوامل 
التي يمكن أن تزعزع االستقرار 
االجــتــمــاعــي، فــبــاإلضــافــة إلــى 
أنــهــا تــحــرم الــعــامــل مــن دخله 
فإنها تؤثر سلبًا على احترام 
الذات، وقد تؤدي إلى اإلحباط 
ــــتــــمــــرد،  الــــغــــضــــب وال إلـــــــى  أو 
وحـــــــرصـــــــًا عـــــلـــــى مـــكـــتـــســـبـــات 
بـــد أن تمنح  الـــثـــورات ال  هـــذه 
األولوية ملعالجة هذه املشكلة.

رابــعــًا: إن الــهــدف األبــعــد يجب 
املــســتــدامــة،  أن يــكــون التنمية 
والـــــــــــتـــــــــــي تــــــشــــــمــــــل تــــحــــقــــيــــق 
أهــدافــهــا الــعــامــة االقــتــصــاديــة 
واالجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــبــــشــــريــــة 

والبيئية.

السيدات والسادة،
أود من خالل منتداكم أن أشير 
إلى ما يواجه تحقيق األهداف 
اإلنـــمـــائـــيـــة لــأللــفــيــة فـــي الــــدول 
النامية من تحديات، حيث إن 
تــحــقــيــق مــعــظــم هــــذه األهـــــداف 
بحلول عام 2015 -وهو املوعد 
املـــنـــشـــود لـــذلـــك- أصـــبـــح بعيد 
املـــنـــال فـــي الـــــدول األكـــثـــر فــقــرًا. 
وهــــــذا يــنــطــبــق عـــلـــى األهــــــداف 
املــــرتــــبــــطــــة بــــتــــأمــــني خــــدمــــات 
الصرف الصحي، وتوفير املياه 
الــصــالــحــة لـــلـــشـــرب، والــتــعــلــيــم 
ـــــــــــي لـــلـــجـــمـــيـــع، وحــــمــــايــــة  األول
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، وخفض 
مــــعــــدل وفــــيــــات األطـــــفـــــال دون 
ســن الــخــامــســة، وتمكني املـــرأة، 
وتخفيض عدد من يعانون من 

نقص التغذية في العالم.
وقد لعبت أزمة الغذاء واألزمة 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــلـــــتـــــان أملـــتـــا 
بـــالـــعـــالـــم مــــؤخــــرًا دورًا كــبــيــرًا 
فــــــي زيــــــــــــادة الــــــوضــــــع ســــــــوءًا، 
الفقر في  الــغــذاء عمقت  فــأزمــة 
الـــــــدول األكــــثــــر فــــقــــرًا، واألزمــــــة 
االقتصادية أدت إلى انخفاض 
االســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات املــــــبــــــاشــــــرة 
وانـــــخـــــفـــــاض الــــــــصــــــــادرات مــن 
الـــدول. وحتى املساعدات  هــذه 
الــرســمــيــة لــهــذه الـــــدول، والــتــي 
لــــــم تـــنـــخـــفـــض خـــــــالل مـــرحـــلـــة 
االنكماش االقتصادي العظيم، 
قد انخفضت عام 2011. وهذه 
ظــــــاهــــــرة تـــــدعـــــو إلــــــــى الــــقــــلــــق، 
خاصة إذا استمرت في اتجاه 
الــــتــــخــــوف  االنـــــــخـــــــفـــــــاض. إن 
مـــن ســـيـــاســـات الــتــقــشــف الــتــي 
الــــدول املانحة  تتبعها معظم 
املــســاعــدات  إلــى تخفيض  أدى 
الـــدول النامية ولــو بوقت  إلــى 

متأخر بعض الشيء.
وأود اإلشارة هنا إلى أن دولة 
قطر قد ضاعفت من معوناتها 
الــحــكــومــيــة عـــام 2011 مــقــارنــة 
بــــعــــام 2010، ووصـــــلـــــت هـــذه 
املساعدات خــالل العام األخير 
إلـــــى 730 مـــلـــيـــون دوالر، كــمــا 
قـــــدرت املـــســـاعـــدات الــحــكــومــيــة 
وغير الحكومية في هذا العام 
بـــنـــحـــو 990 مــــلــــيــــون دوالر، 
املـــــعـــــونـــــات  يــــشــــمــــل  وهـــــــــــذا ال 
الــتــي تــقــدمــهــا بــعــض األجــهــزة 
الحكومية. ونحن نحث جميع 
ــــــــــدول املــــانــــحــــة إلـــــــى الـــعـــمـــل  ال
عـــلـــى أن تـــقـــتـــرب مــســاعــداتــهــا 
الـــرســـمـــيـــة مـــــن 7 بـــــاأللـــــف مــن 
دخـــلـــهـــا الــــقــــومــــي اإلجــــمــــالــــي، 
الــتــي اقترحتها  وهـــي النسبة 

األمم املتحدة.
إن التأخر املتوقع في تحقيق 
األهـــداف اإلنمائية لأللفية ملا 
بعد 2015 يجب أال يثنينا عن 
تــحــقــيــقــهــا ولــــو بــعــد ســـنـــوات، 
كـــمـــا أنــــــه يـــنـــبـــغـــي عـــلـــيـــنـــا مــن 
اآلن صــيــاغــة أهـــــداف إنــمــائــيــة 
إضــافــيــة تــأخــذ بــعــني االعــتــبــار 
األحـــداث والــتــطــورات الجديدة 
والــفــروقــات الكبيرة بــني أفــراد 

البلد الواحد.
الـــتـــصـــمـــيـــم عــــلــــى تــحــقــيــق  إن 
األهــــداف اإلنــمــائــيــة فــي العالم 
واالســـــتـــــمـــــرار فـــــي تـــطـــويـــرهـــا 
سيساعد على تحقيق السالم 

والرخاء للجميع.

الحضور الكرام،
الــــــــدوحــــــــة وهـــــو  مـــــنـــــتـــــدى  إن 
يواصل دوراته بانتظام للعقد 
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي سيظل 
مــــنــــبــــرًا لــــتــــبــــادل الــــــــــرأي فــيــمــا 
يــحــدث، ســـواٌء فــي منطقتنا أم 
عبر العالم، والنظر فيما يمكن 
أن يــحــدث، واقــتــراح كــل مــا من 
شــأنــه االرتـــقـــاء بالديمقراطية 

والتنمية والتجارة الحرة.
وفي الختام أتمنى لكم مجددًا 
 بـــــني إخــــوانــــكــــم 

ً
إقـــــامـــــة طــــيــــبــــة

وأصدقائكم في قطر، وملنتداكم 
النجاح والتوفيق. 

والـــســـالم عــلــيــكــم ورحـــمـــة الــلــه 
وبركاته. 

 في كلمة تاريخية بافتتاح منتدى الدوحة

األمير: حان الوقت كي تنال فلسطني حريتها 

 الشعوب العربية 
بدأت تنفض 

عن نفسها غبار 
التراخي الطويل 

 ال بد من إيالء 
أهمية قصوى 

ملعالجة قضية 
البطالة وإعادة 

تقييم نظم 
التعليم 

 من الخطأ أن 
تترك القضية 
الفلسطينية 

معلقة من الناحية 
السياسية 

 قطر ضاعفت 
من معوناتها 

الحكومية عام 
2011 مقارنة بعام 

 2010

 بعض األنظمة 
ال تزال مصرة 

على رفض 
اإلصالح الفوري 

 على إسرائيل أن 
تنتهز الفرصة 
لتلتزم بقواعد 

الشرعية الدولية 

 الجيل العربي 
الصاعد لن يقبل 

بقضية استعمارية 
مستمرة في بالده 
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االقتصاد العاملي مقبل على أزمة جديدة 
 الدوحة - قنا »

قــــــال مـــعـــالـــي الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــن 
جــاســم بــن جــبــر آل ثــانــي رئيس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية، 
إن «تحقيق اإلصــالح والتنمية، 
والـــســـلـــم واألمــــــــن واالســــتــــقــــرار، 
يـــســـتـــلـــزم الـــــتـــــعـــــاون والـــتـــكـــافـــل 
لــتــحــقــيــق املــصــلــحــة اإلنــســانــيــة 

املشتركة».
لــه أمــس  وأكـــد معاليه فــي كلمة 
فــي بــدايــة منتدى الــدوحــة، على 
املــطــروحــة على  أهمية القضايا 
جدول أعمال املنتدى... الفتًا إلى 
أنها تنصب على مسائل حيوية 
تــهــم الـــعـــالقـــات اإلنــســانــيــة على 
األصـــعـــدة الــوطــنــيــة واإلقــلــيــمــيــة 
والدولية وهي مطروحة للحوار 
ـــــاء لــكــي 

ّ
الــــحــــر املـــــســـــؤول والـــــبـــــن

نستخلص من ذلك قواعد العمل 
الـــتـــي تــحــقــق املـــكـــتـــســـبـــات الــتــي 

ينشدها الجميع.
 وقال معاليه «ال شك في أن أهم 
العناصر التي تمثل خصائص 
املرحلة السياسية التي تمر بها 
املنطقة هو قوة وفاعلية املطالب 
الشعبية الواسعة لإلصالح التي 

كانت املحفز األساسي للثورات 
العربية.. ولهذا شهدنا التحرك 
الشعبي القوي باتجاه املطالبة 
بـــســـلـــطـــة الــــــقــــــانــــــون، واحــــــتــــــرام 
الــــحــــريــــات، واجـــتـــثـــاث الـــفـــســـاد، 
وتــرســيــخ التنمية االقــتــصــاديــة 

واالجتماعية». 
 وأوضح معالي 
رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــــــــــــوزراء وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة أن 
هـــــــــذه املــــــحــــــاور 
مــــــــــتــــــــــرابــــــــــطــــــــــة، 
ولــــهــــا تـــأثـــيـــرات 
مـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــادلـــــــــــة 
عـــــلـــــى بـــعـــضـــهـــا 
البعض... معربًا 
عـــــــن األمـــــــــــل فـــي 

أن تــكــون املــنــاقــشــات شــامــلــة في 
طــبــيــعــتــهــا، وتــتــوخــى الـــدقـــة في 
التحليل والنقد املوضوعي لكي 
الـــتـــي ينبغي  الــحــصــيــلــة  تـــكـــون 
اســــتــــثــــمــــارهــــا عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 

الواقعي في املنطقة مجددا.
 وأشـــار معالي الشيخ حمد بن 
جــاســم بــن جبر آل ثــانــي إلــى أن 
مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــط الــيــوم 

تـــــواجـــــه تــــحــــديــــات غـــيـــر هـــّيـــنـــة، 
ا بــتــحــديــد وســـائـــل الـــحـــراك  بـــــدء
بـــــاتـــــجـــــاه تــــحــــقــــيــــق اإلصـــــــــــالح، 
وانــتــهــاء بتوفير أســبــاب السلم 
واالســــتــــقــــرار والــــبــــنــــاء الــجــديــد 
للحياة املجتمعية على الصعيد 

الوطني. 
 وقــــــــــــال «وإذا 
إلــى ذلك  أضفنا 
الــواضــح  الفشل 
حــــتــــى اآلن فــي 
ـــــقـــــضـــــاء عـــلـــى  ال
الــــــــــصــــــــــراعــــــــــات 
املــــعــــروفــــة عــلــى 
الـــــســـــاحـــــة عــلــى 
أساس التسوية 
الـــــــــســـــــــلـــــــــمـــــــــيـــــــــة 
بــــــــــــــمــــــــــــــوجــــــــــــــب 
الــــقــــانــــون الــــــدولــــــي، وبــــاألخــــص 
مـــنـــهـــا الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
تبرز عندئذ جسامة التحديات 
الــتــي نــواجــهــهــا. ولــهــذا الــســبــب، 
ال بد من اإلقرار بحقيقة بديهية 
تــحــقــيــق اإلصــــــالح  مــــفــــادهــــا أن 
والــــتــــنــــمــــيــــة، والـــــســـــلـــــم واألمــــــــن 
واالســـتـــقـــرار، يــســتــلــزم الــتــعــاون 
والـــتـــكـــافـــل لــتــحــقــيــق املــصــلــحــة 

اإلنسانية املشتركة».
 وأضـــــاف مــعــالــيــه «لــقــد تابعتم 
مـــؤخـــرًا األزمــــــة املـــالـــيـــة الــعــاملــيــة 
الــتــي اجــتــاحــت أمــيــركــا والــــدول 
األوروبــــيــــة فـــي ســبــتــمــبــر 2008، 
آثـــار اقتصادية  ومـــا خلفته مــن 
ســالــبــة مـــا زالــــت تــلــقــي بظاللها 
القاتمة علي منظومة االقتصاد 
الــــعــــاملــــي ومـــســـتـــقـــبـــل الـــشـــعـــوب 
املتقدمة والنامية، فكل املؤشرات 
والــــــتــــــوقــــــعــــــات تــــشــــيــــر إلـــــــــى أن 
االقـــتـــصـــاد الـــعـــاملـــي مــقــبــل عــلــى 
أزمــــــــــة جــــــديــــــدة بــــفــــعــــل تــــراجــــع 
مـــعـــدالت الــنــمــو فـــي مــعــظــم دول 
االتحاد األوروبــي، وتباطؤ نمو 
االقــــتــــصــــاد األمــــيــــركــــي ومـــوجـــة 
الكساد التي تهدد االقتصاديات 
الناشئة والتي حتما ستنعكس 
سلبا علي مستويات تقدم الدول 

النامية».
 ورأى مـــعـــالـــي رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي 
الــــعــــالــــم اآلن  كـــلـــمـــتـــه أن  خــــتــــام 
يـــواجـــه تــحــديــات جــســامــًا ســـواء 
اقتصادية أو سياسية «تجعلنا 
أمام خيارات تحتاج إلى قرارات 

وآليات دقيقة وفعالة». 

 عضو بالشورى البحريني لـ «�»:

خطاب األمير زاوج بني أهمية االستقرار واالقتصاد 
 الدوحة - محمد الشياظمي »

إبــراهــيــم بوحسني  نــوه عبدالحسن 
الـــشـــورى البحريني  عــضــو مــجــلــس 
بالكلمة التي ألقاها حضرة صاحب 
الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ حـــمـــد بـــــن خــلــيــفــة 
آل ثــانــي أمــيــر الـــبـــالد املـــفـــدى خــالل 

افتتاح أعمال منتدى الدوحة الثاني 
عــــشــــر، ومــــؤتــــمــــر إثـــــــــراء املــســتــقــبــل 
االقــتــصــادي للشرق األوســــط، وقــال 
إن سموه ربط بني أهمية االقتصاد 
في ظل االستقرار السياسي، وأشار 
إلى الحلول االقتصادية التي يمكن 

أن تخرج العالم من أزمته.

وأضــــــــــاف بــــوحــــســــني فـــــي تـــصـــريـــح 
لـــــ «الـــــعـــــرب» أنـــــه ال بــــد مــــن تــكــامــل 
اقتصادي بني الدول الكبرى والدول 
الــنــامــيــة مـــن أجــــل تــرمــيــم بــعــضــهــا، 
وضــــرب مــثــاال بــــدول الــخــلــيــج حيث 
تــوجــد هــنــاك إمــكــانــات لــالســتــثــمــار 
فـــــــي الـــــــــــــدول الــــــتــــــي فــــيــــهــــا طـــــاقـــــات 

واستثمارات، وهناك سيولة تكفي 
لنقل رؤوس األموال إلى هذه الدول، 
وقــــال إن دول الــخــلــيــج عــلــيــهــا دعــم 
تــونــس اقــتــصــاديــا، وهــــذا وارد في 
إشارات سمو األمير أثناء الخطاب، 
وهــي الــدعــوة وجهها أيــضــا رئيس 
الــــوزراء اإلســبــانــي األســبــق خوسيه 

رودريـــــغـــــيـــــث ثــــابــــاتــــيــــرو، مـــــن أجـــل 
اســتــغــالل اإلمـــكـــانـــات الــهــائــلــة الــتــي 
تــتــوفــر عــلــيــهــا تـــونـــس؛ ألن تــونــس 
مـــهـــمـــا كـــــــان فــــهــــي دولـــــــــة مـــســـتـــقـــرة 
ومقدمة على نوع من التنمية، وهذا 
مــؤشــر ومــنــطــلــق لـــألمـــوال الــعــربــيــة 
لالستثمار في تونس ومصر أيضا. 

 رئيس سريالنكا: املنتدى فرصة لتعزيز التعاون مع العالم العربي 
 الدوحة - قنا »

بدوره دعا فخامة السيد ماهيندا راجاباكسا 
رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة ســـريـــالنـــكـــا إلــــــى تــعــزيــز 
عــــالقــــات الـــتـــعـــاون االقــــتــــصــــادي والـــتـــجـــاري 
والـــســـيـــاســـي بــــني بـــــــالده والـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
الســيــمــا أن هـــنـــاك روابــــــط تــاريــخــيــة قــديــمــة 
تجمع الــجــانــبــني مــن خـــالل رحـــالت الــتــجــارة 
الــتــجــار العرب  الــتــي شهدتها سريالنكا مــن 

منذ مئات السنني.
وأكــــد الــرئــيــس راجــابــاكــســا فـــي الــكــلــمــة الــتــي 
ألقاها بالجلسة االفتتاحية ملنتدى الدوحة 
أمس، أن هذا الحدث الذي يعقد بالتزامن مع 
مــؤتــمــر إثــــراء املــســتــقــبــل االقــتــصــادي للشرق 
األوسط، يشكل فرصة مواتية للبحث في دعم 
آفاق التعاون بني سريالنكا والوطن العربي 
في إطار تطلع بالده الحتالل موقع اقتصادي 

أساسي في املنطقة.
إلــى أن املنتدى يكتسي أهمية بالغة  وأشـــار 
ألنه ينعقد في ظل أزمــة مالية عاملية وهناك 
حــــاجــــة لـــلـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي حــــلــــول عــــاملــــيــــة لـــهـــذه 
املشكالت من خالل النقاش اإليجابي والبناء.
وتحدث الرئيس السريالنكي عن التطلعات 
التي تحملها بالده من وراء املشاركة في هذا 
أكــد أهمية الخوض  املنتدى واملــؤتــمــر، حيث 
فــــي مـــســـألـــة االســـتـــثـــمـــار الـــعـــاملـــي واملـــعـــونـــة 
الدولية. واستعرض في هذا اإلطار املقومات 
االقتصادية التي تتمتع بها سريالنكا لكي 
تصبح مــركــزا مهما فــي منطقتها للتجارة 
والتصدير، وقال إن بالده تمكنت من تجاوز 
األزمة املالية العاملية التي عصفت بكل العالم 
ليبلغ معدل نمو التجارة فيها أكثر من %22 

في املنطقة الشمالية للبالد.
وأضــــاف أن شــعــب ســريــالنــكــا بــكــافــة أطــيــافــه 
عــانــى ألكــثــر مــن 3 عــقــود مــن اإلرهـــــاب، ولكن 
اســتــطــاع أن يــتــجــاوز هــــذه املــحــنــة ويــنــهــض 

بــنــفــســه لــكــي يـــعـــزز مـــن عـــالقـــاتـــه الــخــارجــيــة 
وسبل التعاون بني بلدان العالم، وهو يتطلع 
الــرفــاه ولكن  إلــى إصــالح االقتصاد وتحقيق 
بشريطة تحقيق الوحدة واملصالحة والسالم 

والتنمية االقتصادية.
وتناول فخامة الرئيس ماهيندا راجاباكسا 
مــســيــرة الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة فـــي بــــالده من 
خالل دفع االقتصاد الريفي والحضري على 
حــد ســــواء وتــوســعــة مــطــار كــولــومــبــو ومــرفــأ 
كولومبو ليصبحا مركزين للشحن والنقل 
والـــتـــجـــارة مـــع إنـــشـــاء مــطــار جــديــد بــجــنــوب 
الــــبــــالد إلـــــى جـــانـــب الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــتــعــلــيــم 
ومــحــو األمـــيـــة وتــعــزيــز الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
قطاع الطاقة والتكنولوجيا، وهــو من شأنه 
أن يــشــجــع مـــنـــاخ االســتــثــمــار والـــتـــجـــارة مع 
سريالنكا. كما أكد على أهمية منطقة الشرق 

األوســــــط بــالــنــســبــة لـــبـــالده مـــن نــاحــيــة أنــهــا 
تــســتــوعــب حــالــيــا حـــوالـــي 7.1 مــلــيــون عــامــل 
سريالنكي يقومون بتحويالت مالية هائلة 

مما يساهم بدوره في دفع االقتصاد.

عبدو ضيوف: إرادة قطر ساعدت في إرساء 
أسس التنمية

نـــوه ســـعـــادة الــســيــد عــبــدو ضــيــوف الــرئــيــس 
الــســنــغــالــي األســبــق رئــيــس املــنــظــمــة الــدولــيــة 
بــــأن اســـتـــمـــرار دولـــة   «O.I.F» لــلــفــرانــكــفــونــيــة
قطر في عقد منتدى الدوحة يجسد رؤيتها 
ويثبت رغبتها األكــيــدة فــي االلــتــزام بخدمة 
قضايا األمن واالستقرار والسالم في املنطقة.
وشـــدد ســعــادتــه فــي الــكــلــمــة الــتــي ألــقــاهــا في 
الجلسة االفتتاحية للمنتدى على أن إرادة 

قــطــر ورغــبــتــهــا الـــصـــادقـــة، ســمــحــا لــهــا وفــي 
غـــضـــون ســــنــــوات قـــلـــيـــلـــة، مــــن إرســــــــاء أســـس 
لــتــنــمــيــة الفــــتــــة ولـــتـــصـــبـــح مــــركــــزا لــلــحــداثــة 
والتطور ومركزا يقيم إرثه وتاريخه وثقافته 
ويــنــفــتــح عــلــى الـــعـــالـــم بــذهــنــيــة مــبــنــيــة على 

التسامح وعلى الحوار الذي يحترم اآلخر.
ولفت ضيوف إلى رغبة منظمة الفرانكفونية 
لــلــمــســاهــمــة فــــي تـــطـــويـــر الـــفـــكـــر حـــــول أســـس 
الديمقراطية وتطبيقها في الشرق األوســط، 
مضيفا بالقول: «لقد أضعنا الكثير من الوقت 
مــمــا أدى ملـــوت الــكــثــيــر مــن الــضــحــايــا بسبب 
سياسات الغطرسة واألنانية التي انتهجها 
الــبــعــض. فمنذ أكــثــر مــن عــام شــهــدت املنطقة 
ثورات عربية نادت بالديمقراطية وبالكرامة 
وحــتــى اآلن ال تــــزال دمــــاء الــنــســاء واألطـــفـــال 

والشباب تسيل على األرض السورية».

وأشــار السيد ضيوف إلى األزمــة املالية التي 
هزت العالم قبل 5 سنوات وتركت آثارا مدمرة 
على اقتصاديات الــدول الفقيرة واألقــل نموا، 
وقــــال: «إنــــه لــو اعــتــرفــنــا فــي الــوقــت املــنــاســب 
بـــأن األســــواق ال يمكنها إدارة نفسها وبــأن 
هناك حقوقا وطموحا عامليا، وأنــه ال يمكن 
غض النظر عن الديكتاتورية والظلم، ألصبح 
العالم شفافا وأكثر تماسكا ومن دون مآس 

فردية أو جماعية».
ومضى إلى القول: «لم ندرك في فترات الهدوء 
خــطــورة األوضــــاع الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 
وأهــمــيــة اإلصـــــالح الــديــمــقــراطــي، ولـــو فعلنا 
ذلــــك ملـــا أصــبــح الــعــالــم الـــيـــوم فـــي وضــــع الــال 
اســــــتــــــقــــــرار». وتـــــطـــــرق الــــســــيــــد ضــــيــــوف إلــــى 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه حـــكـــومـــات مـــا بعد 
الربيع العربي، حيث تبرز أهمية االستجابة 

لــتــطــلــعــات الــــنــــاس خـــاصـــة الـــشـــبـــاب فــــي ظــل 
العجز املتزايد في امليزانيات، وهي أمور رأى 

أنها تعرض الديمقراطية للخطر.
وأوضــــــــــــــح أنـــــــــه رغـــــــــم اإلجـــــــــــــــــــــراءات املــــالــــيــــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــتــم تــطــبــيــقــهــا مـــن قبل 
الـــــدول فــــإن االقـــتـــصـــاد الــعــاملــي دخــــل مــرحــلــة 
الــركــود، ووصــف ممارسات املسؤولني الذين 

تسببوا في األزمة االقتصادية بـ «املشينة».
ودعــــــا إلـــــى مـــســـاعـــدة دول الـــربـــيـــع الــعــربــي 
وتقديم املساعدات لها حتى تتمكن من القيام 
إلــى مراقبة  بــاإلصــالحــات املطلوبة، كما دعــا 
األســواق العاملية حتى تصبح خادمة للعالم 

وليس سيدة له.
وتساءل السيد ضيوف عما يحتاجه العالم 
لحل أزماته الخطيرة منذ عقود وما إذا كان 
يــحــتــاج بــــدوره إلـــى ربــيــع عــاملــي ورد بــقــولــه: 
«عــلــيــنــا أال نــغــض الــطــرف عــن عـــدم املــســاواة 
وعن الفجوة بني الشمال والجنوب وعن عدم 
الــغــازات الدفيئة وإدارة املياه،  االتفاق بشأن 
داعــيــا إلـــى اســتــغــالل قــمــة (ريــــــو20+) لتنفيذ 
قــال إن الوقت  الــتــي  الــخــطــوات الجريئة  هــذه 
قــد حــان لتطبيقها، كما طــالــب بالعمل فــورا 
إليجاد حلول وبناء شراكات جريئة وخالقة، 
املــــقــــاربــــات واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  الســـيـــمـــا أن 

السابقة لم تحل مشاكل العالم».
وتــابــع قائال فــي هــذا السياق: «علينا إرســاء 
سلوكيات جديدة بعيدا عن صورة النموذج 
املــــفــــروض عــلــيــنــا. وعــلــيــنــا أن ننبه  األوحــــــد 
ملفهوم التنوع والوحدة والى التوازن وتكرار 
التزامنا بالتعددية وإرادتنا السياسية عبر 
إرســـــاء الــديــمــقــراطــيــة مـــن خــــالل وســـائـــل من 
الــعــالقــات واملــنــتــديــات العاملية ليكون  بينها 
خــيــارنــا هــو أن نعيش فــي ظــل تــكــامــل عاملي 
الــدولــيــة متماسكة وتــتــشــارك  يجعل األســــرة 
في فكرة واحدة مفادها أن األرض هي وطننا 

جميعا». 

 تحقيق اإلصالح 
والسلم يستلزم 
التعاون والتكافل 
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الدوحة - محمد عيادي »

أكـــــد املــــشــــاركــــون فــــي الـــجـــلـــســـة الــثــالــثــة 
ملنتدى الدوحة في دورته الثانية عشرة 
أن ثـــورات الــربــيــع الــعــربــي أفـــرزت واقعا 
جـــديـــدا يـــفـــرض اســتــعــمــال لــغــة جــديــدة 
واســـتـــيـــعـــاب املـــتـــغـــيـــرات لــــطــــرح حــلــول 
حــقــيــقــيــة لــلــقــضــايــا املــــطــــروحــــة ومــنــهــا 

القضية الفلسطينية.
ودعــــــــا مـــــــــروان مـــعـــشـــر عـــضـــو املــجــلــس 
االستشاري ملعهد الهاي من أجل العدالة 
إلــى مــواجــهــة الــواقــع الـــذي يــقــول إن حل 
الـــنـــزاع الـــعـــربـــي- اإلســـرائـــيـــلـــي، وإن حل 
الــدولــتــني قــد يــســقــط، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه ال 
الراهن؛  نية إلسرائيل في تغيير الواقع 
ألنــه قد يــؤدي لتغيير أيديولوجي غير 

مستعدة له.
وزاد في مداخلته في الجلسة الخاصة 
بــمــحــور «مــســتــقــبــل الـــســـالم فـــي الــشــرق 
األوســـــــط» أنــــه مـــن الــخــطــأ االعـــتـــقـــاد أن 
رئـــيـــس الــــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي نــتــنــيــاهــو 
ســيــقــدم شــيــئــا لــصــالــح الـــســـالم خــاصــة 
فـــــي ظـــــل ســـلـــطـــة فــلــســطــيــنــيــة ضــعــيــفــة 
وغــدارة أميركية أجلت كل شيء ملا بعد 

االنتخابات.
واعتبر مــروان أن تظاهر الفلسطينيني 
بـــشـــكـــل ســـلـــمـــي ضـــــد هــــــذا الـــــوضـــــع مــن 
الــعــنــاصــر الـــتـــي يــمــكــن أن تــغــيــر قــواعــد 
إلـــى أن املرحلة  الــحــالــيــة، مــشــيــرًا  اللعبة 
الــحــالــيــة لـــن تــقــدم لــســوء الــحــظ أي حل 
للقضية، وأن ما حصل بالعالم العربي 
مـــن تـــغـــيـــرات ســمــيــت بــالــربــيــع الــعــربــي 
يـــشـــكـــل حــــالــــة يـــقـــظـــة تـــشـــبـــه تـــلـــك الـــتـــي 
حصلت ضد العثمانيني وضد االنتداب 

االستعماري الذي تاله االستقالل.
ونــــوه املــتــحــدث بـــأن ذلـــك االســتــقــالل لم 
يـــؤد لــلــديــمــقــراطــيــة، داعــيــا إلـــى ضـــرورة 
الــحــالــيــة أن تــكــرس  الــيــقــظــة  تـــكـــرس  أن 
الديمقراطية وحرية التعبير واالختالف 
وتنهي هــذا الخصام معها، مشيرًا إلى 
أن هناك حالة من الصراع األيديولوجي 
بالساحة العربية بعد صعود الحركات 
اإلســــــالمــــــيــــــة وبـــــــــروزهـــــــــا فـــــــي املـــشـــهـــد 
الـــســـيـــاســـي عـــقـــب ســـيـــطـــرة الــعــلــمــانــيــني 
عــلــى الــحــكــم لــفــتــرة طــويــلــة لــم يسمحوا 

للشعوب بحق االنتقاد.

وأكــد عضو املجلس االســتــشــاري ملعهد 
الهـــــاي مـــن أجــــل الـــعـــدالـــة، أن الــتــغــيــرات 
الـــدول العربية تحتاج  الحالية ببعض 
لوقت طويل قبل االستقرار، مؤكدًا على 
أن العالم العربي محتاج لعقد اجتماعي 

وسياسي بني الحاكم واملواطنني.
ريــــتــــشــــارد بـــــيـــــردن الــــنــــائــــب الـــبـــرملـــانـــي 
ببريطانيا، أشار إلى أن الشباب العربي 
فــي الــــدول الــتــي رعــفــت ثــــورات استعمل 
وسائل االتــصــال االجتماعي في حراكه 
بعدما لم يقدر على التواصل مع حكامه.
وقـــــــال ريــــتــــشــــارد إن مــــا حـــصـــل رســـالـــة 
للمجتمع الــدولــي فــي أمــيــركــا واالتــحــاد 
األوروبـــــــــــــــي بــــــــأن هـــــنـــــاك ثـــــغـــــرة كـــبـــيـــرة 
يـــجـــب االنــــتــــبــــاه إلـــيـــهـــا وهــــــي الــقــضــيــة 
الــعــدالــة  الــنــاس تــريــد  الفلسطينية، ألن 
فــي الــعــالــم الــعــربــي وغــيــره، فيما يتكلم 
املــجــتــمــع الـــدولـــي بــلــغــة انــتــقــائــيــة فيما 
يتعلق بالديمقراطية وحكم القانون، وال 

ينسجم مع لغة الشعوب.
الــيــوم ثــمــة قــضــايــا حقيقية يجب  وزاد 
مــنــاقــشــتــهــا مــــن قــبــيــل مــــوضــــوع إيـــــران 
وحـــقـــوق اإلنــــســــان ومــــوضــــوع فلسطني 
وإســـرائـــيـــل، مــنــتــقــدا تــعــامــل األوروبـــيـــني 
مع اإلسرائيليني أكثر من الفلسطينيني، 
مــشــيــرًا إلــــى أن إيــــــران يــمــكــن أن تــعــرقــل 
حــوارا غربيا إسالميا، داعيا في الوقت 
نــفــســه الـــــدول الــغــربــيــة العــتــمــاد مــقــاربــة 

جديدة للقضية الفلسطينية أو الصراع 
العربي اإلسرائيلي، والعمل على إيقاف 
الــــتــــوســــع االســـتـــيـــطـــانـــي اإلســــرائــــيــــلــــي، 
وتـــــعـــــزيـــــز حــــــل الــــــدولــــــتــــــني ومــــســــاعــــدة 
العائالت اُملرّحلة واملواطنيني املقدسيني 

املطرودين من بيوتهم ومدينتهم.
الــــتــــوتــــر بــني  وبــــعــــد أن شــــــدد عـــلـــى أن 
حركتي فتح وحماس يؤثر على الوحدة 
باعتبارها أمرا حيويا ملستقبل السالم، 
طالب املتحدث البريطاني بعدم تركيز 
الــغــرب على مــوضــوع إيـــران؛ ألنــه يعني 
إقــصــاء للقضايا األخـــرى وعــلــى رأسها 
قضية فلسطني وإخــالء الشرق األوســط 
من أسلحة الدمار الشامل، مجددا الدعوة 
لتغيير لهجة الحوار في مرحلة تعيش 
فيها الشعوب العربية يقظة، وبالتالي 
ضرورة االستماع للفلسطينيني والعمل 
من أجل فلسطني عضو في األمم املتحدة 
مــعــتــرف بــه لــه كــامــل حــقــوقــه، وضــــرورة 
فتح نقاش وحوار صريح واالمتناع عن 

منطق فرض األمور.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل أوضــــح جــيــل كيبل 
الــســيــاســي الــفــرنــســي واملــتــخــصــص في 
الــــشــــؤون اإلســـالمـــيـــة والـــعـــالـــم الــعــربــي، 
أن مــا حــصــل فــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة أعــاد 
توزيع األوراق بحيث تم تجاهل القضية 
الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الثورات في 
الــــدول الــخــمــس الــعــربــيــة لــم تــجــر بنفس 

الوتيرة، وأن القضايا الداخلية بما فيها 
القضايا السياسية كانت مهيمنة فضال 
الــتــي أشعلت  عــن القضايا االجتماعية 

الشرارة.
والحــــظ املــتــحــدث أن الـــثـــوار لـــم يــكــونــوا 
حــــاضــــريــــن فـــــي املـــســـلـــســـل االنـــتـــخـــابـــي 
خاصة الرئاسي من حيث الترشح، قائال 
املترشحون لم يأتوا من ميدان التحرير 
بـــــل مـــنـــهـــم اثـــــنـــــان مـــــن الــــفــــلــــول واثــــنــــان 
مــــن اإلســــالمــــيــــني، بــــاإلضــــافــــة لــحــصــول 
تحالفات وصفها بالغريبة، مشيرًا إلى 
أن الــــثــــورات غــيــرت األنـــمـــاط الــتــقــلــيــديــة 
الــســابــقــة،  الــســيــاســيــة  للتفكير والـــرؤيـــة 
املــســتــمــر قــد تثير  وأن مــســيــرة التغيير 

مخاوف لدى دول أخرى.
وسجل كيبيل أن دول املشرق والخليج 
ارتــــبــــطــــت فـــيـــهـــا الــــقــــضــــايــــا الـــداخـــلـــيـــة 
بالقضايا الخارجية من قبيل ما حصل 
فــي اليمن والبحرين وســوريــا، وهــو ما 
يطرح على حكومات املنطقة سؤال مدى 

القدرة على التأقلم مع املتغيرات.
واعــتــبــر املــتــحــدث أن ســوريــا مــفــتــاح في 
املنطقة ولم تجر فيها الثورة كما حصل 
بــتــونــس ومــصــر وليبيا وبــقــي الرئيس 
طيلة هذه املدة، معتقدا أن ما يجري في 
سوريا حــرب أهلية ربما تنتقل لشمال 
لــبــنــان، وأن هــنــاك مـــخـــاوف مـــن تفتيت 
سوريا واملجتمع السوري، بحيث يطرح 

مـــوضـــوع ســـوريـــا ســـــؤاال كــبــيــرا بــعــدمــا 
وصــلــت األمـــور لطريق مــســدود، وباتت 
ســـوريـــا قــضــيــة بــديــلــة لــفــلــســطــني ألنــهــا 
تــطــرح ســؤالــني: األول متعلق بالعالقة 
اإلســرائــيــلــيــة الــعــربــيــة، والــثــانــي متعلق 
بـــســـؤال الــعــالقــة مـــع إيــــــران، األمـــــر الـــذي 
يجعل كثيرين يتابعون ما يجري بحذر.

إلــــى أن إســـرائـــيـــل ليست  ولـــفـــت كــيــبــيــل 
قلقة جــدا ألن انخفاض سيطرة النظام 
الـــــســـــوري تـــعـــنـــي لـــهـــا ضـــعـــف ســيــطــرة 
الــســوري  الــلــه، لكن انهيار النظام  حــزب 
قد يكون خطرا بالنسبة إلسرائيل؛ ألن 
الــبــديــل بالنسبة لها قــد يــكــون متشددا 

معارضا لها.
أمـــــــــا جـــــــــون الــــــتــــــرمــــــان رئــــــيــــــس كــــرســــي 
بريجنسكي لألمن والجيوستراتيجية 
الـــدولـــيـــة بــمــؤســســة أمـــيـــركـــا الـــجـــديـــدة، 
فعرج في مداخلته على تاريخ التدخالت 
الخارجية فــي املنطقة العربية، لكن ثم 
تــطــور حــصــل فــي املــوضــوع بحيث بــات 
النظر للقوى الخارجية (الغرب) على أن 
لها تــأثــيــرا سلبيا على مطالب البلدان 
والـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة، مـــا جــعــل الــحــكــام 
الجدد بالدول التي حصلت فيها ثورات 
تحاول أن تحافظ على مسافة معينة في 
عالقاتها مع الخارج على عكس األنظمة 

السابقة بعد بناء إطار جديد للشرعية.
الــــشــــرق األوســـــط  املـــتـــحـــدث دول  ودعــــــا 
لـــالنـــتـــبـــاه ملــشــاكــلــهــا الــــداخــــلــــيــــة؛ ألنــهــا 
ســـتـــحـــســـن االســـــتـــــقـــــرار وتــــؤمــــنــــهــــا مــن 

املشاكل الخارجية.
مــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد لـــــــوري دبــــاكــــا شــريــف 
بــلــوس أنــجــيــلــس، أن مـــوضـــوع الــعــدالــة 
بات مهيمنا في كل نقاش، مع العلم أن 
كــل دولـــة تفهمها على طريقتها، داعيا 

لتوحيد مفاهيم العدالة وتطبيقها.
ونـــبـــه املــتــحــدث لــصــعــوبــة الــحــديــث عن 
العدالة مع وجود الفقر املدقع واألمية أو 
نقص الطعام أو الحرمان من الخدمات 
الــصــحــيــة والــســكــن غــيــر املــالئــم ووجـــود 

بطالة.
الــدكــتــور ناصيف حتي رئيس  يــذكــر ان 
بعثة جامعة الــدول العربية لدى فرنسا 
هو من أدار الجلسة املذكورة وافتتحها 
بـــاســـئـــلـــة كـــــــان الــــــجــــــواب عـــنـــهـــا مـــحـــور 

مداخالت املشاركني.

خبراء: الغرب بحاجة لتغيير لهجته مع العرب

مروان املعشر »ناصيف حتي »ريتشارد يبردن »

الدوحة - � »

قال طالل أبوغزالة مؤسس ورئيس مجلس إدارة 
مجموعة طــالل أبــوغــزالــة: إن الــظــروف التي تمر 
بها أوروبـــا صعبة للغاية، وتــنــذر بخطر تفكك 
منطقة الــيــورو، وقــال الــدول األوروبــيــة ستعاني 
أيــضــًا مــثــل الــــذي تــعــانــيــه الـــيـــونـــان؛ ألن الــديــون 
ـــــــدول األوروبـــــيـــــة مــديــنــة لبعضها  مــرتــبــطــة وال
بعضًا، وكلها عاجزة عن السداد، وأضــاف: «أنا 
الـــدول العربية ستتأثر بــهــذا الوضع  ال أرى أن 
األوروبــــي، ألنــنــا لسنا مقرضني وال مقترضني، 

وال طرفًا في السوق املالي األوروبي.
وأشار أبوغزالة إلى أن الدول العربية -وبخاصة 
الــخــلــيــجــيــة- مــصــدرة لــــرؤوس األمـــــوال، وليست 
مــســتــوردة لــهــا، على مــدى الــتــاريــخ، منوهًا بأن 
االدعـــاء بــوجــود استثمارات أجنبية فــي الوطن 
العربي أمر مجرد ترويج إعالمي، وليس حقيقة 
على األرض، ومن ناحية العمالة فالدول العربية 
-وبــــخــــاصــــة الــــشــــرق أوســــطــــيــــة- مـــحـــتـــاجـــة إلـــى 
الــعــمــالــة، ولــكــن ليست أي عــمــالــة، هــي محتاجة 

إلـــى عــمــالــة فــي تقنية املــعــلــومــات واالتـــصـــاالت، 
وإذا استطعنا أن نحول شبابنا في إطار مناهج 
تعليمية هادفة تحويل الشباب إلى عمالة عالية 

دون االحتياج إلى الخارج.

أبوغزالة لـ «&»:

أزمة اليونان نذير بتفكك منطقة اليورو

الدوحة - محمد الشياظمي »

قـــال وزيـــر اإلعــــالم املــغــربــي الــنــاطــق باسم 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـيـــد مــصــطــفــى الــخــلــفــي إن 
الــربــيــع الـــعـــربـــي، الــــذي هـــز كــيــان املنطقة 
العربية، كشف عن الدور الحيوي لإلعالم، 
خاصة اإلعالم الجديد املرتبط بالشبكات 
االجــتــمــاعــيــة، وأكــــد أن هـــذا اإلعـــــالم سلط 
الــضــوء على مطالب الشعوب فــي الحرية 
والــتــنــمــيــة وشــــروط الــنــمــو لــبــلــدانــهــا، إلــى 
جـــانـــب بـــــروز أجـــيـــال شـــابـــة فـــي ظـــل ثـــورة 

ديمغرافية.
الـــعـــربـــيـــة  الـــخـــلـــفـــي أن املـــنـــطـــقـــة  واعــــتــــبــــر 
شــكــلــت اســتــثــنــاء فــي الــعــالــم فــيــمــا يتعلق 
بـــشـــروط الــحــيــاة الـــحـــرة والــكــريــمــة، فــكــان 
ال بـــد لـــهـــذا االســـتـــثـــنـــاء أن يــنــتــهــي، وقـــال 
إن الــنــقــاش الـــيـــوم هـــو عـــن كــيــفــيــة تــعــزيــز 
مـــنـــاخ الـــحـــريـــة فــــي إطــــــار مــــن املــســؤولــيــة 
وتــــعــــزيــــز أخــــالقــــيــــات املــــهــــنــــة، وتـــأســـيـــس 

جــيــل جــديــد مــن اإلصـــالحـــات فــي املنطقة 
بـــرزت فــي الربيع  الــتــي  تترجم التطلعات 
الــديــمــقــراطــي وتــحــولــهــا ســيــاســات وإلـــى 
ثقافة وإصالحات، ألن التحدي هو كيفية 
استدامة ثقافة الحرية املسؤولة في إطار 

البنيات والسياسات الجديدة.
وضرب الخلفي نموذجا بالحالة املغربية 
الــتــي تمثل مــســارا مــن الــتــدرج واإلصـــالح 
فـــي إطــــار االســـتـــقـــرار والــــتــــدرج اإليــجــابــي 
الذي يحفظ املكتسبات وفي الوقت نفسه 
يحقق إصــالحــات دون أن يجعل مــن هذه 
اإلصـــــالحـــــات مــحــكــومــة بــمــنــطــق الــغــالــب 
واملــغــلــوب، بــل يجعل اإلصــالحــات مؤطرة 

بجهود الجميع.
وقال إن املراجعة الدستورية التي حصلت 
فــي املــغــرب كــانــت عــلــى ثــالثــة مــســتــويــات: 
أولها التنصيص دستوريا على الحق في 
الوصول إلى املعلومة وأن حرية الصحافة 
مــضــمــونــة ورجــــــال اإلعــــــالم هـــم املــعــنــيــون 

بتنظيم ذاتهم بشكل مستقل وديمقراطي، 
والـــســـهـــر عـــلـــى احــــتــــرام تـــعـــدديـــة تـــيـــارات 
الفكر والرأي على مستوى وسائل اإلعالم 

واملجال السمعي البصري.

وأشــار إلى أن الجميع في املغرب منخرط 
فــي ترجمة هــذه التوجهات فــي سياسات 
عملية وإصــالحــات عبر مقاربة تشاركية 
انــطــلــقــت عــلــى مــســتــوى املـــجـــال الــســمــعــي 
الــبــصــري الــعــمــومــي ومــاضــيــة فـــي مــجــال 
الصحافة املكتوبة، واملــجــال السينمائي، 
يـــــكـــــون اإلعــــــــــــالم مــــواكــــبــــا  والـــــــغـــــــرض أن 
للتحوالت الديمقراطية، وحاضنا للثقافة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي يـــجـــب أن تــنــتــعــش فــي 
البالد، وفاعال في تعزيز مقومات الهوية 

املغربية واالستقرار في املغرب.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــعـــاون الــــعــــربــــي فــي 
قضايا اإلعـــالم فــي ظــل الجامعة العربية 
قــــال الــخــلــفــي إن هـــنـــاك جـــهـــودا مـــحـــدودة 
وقـــــاصـــــرة عــــن مـــواكـــبـــة الــــتــــحــــوالت الــتــي 
جـــــرت، والـــجـــهـــود عــلــى مــســتــوى مــواكــبــة 
التحديات في مجال الفضائيات، وهذا أمر 
التأزيم  يطرح تحديات أهمها: نبذ ثقافة 
والتشرذم، وهذا ما علينا االشتغال عليه.

وزير اإلعالم املغربي لـ «&»:

الربيع العربي كشف أهمية الشبكات االجتماعية

مصطفى الخلفي » طالل أبو غزالة »

كلمة �

 كلمة للتاريخ 
 مثلت كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني أمير البالد املفدى، في افتتاح منتدى الدوحة أمس، شهادة 
للتاريخ، باإلضافة إلــى كونها وثيقة مهمة يمكن أن تكون 

منطلقًا لبناء عالم أكثر توازنًا واستقرارًا وأمنًا.
فلقد وضع صاحب السمو النقاط على الحروف، وكان واضحًا 
صريحًا وهو يتحدث عن عالم اليوم الذي بات أكثر واقعية، 
الــثــورات العربية  وأكثر التصاقًا بهمومه، عالم شكلت فيه 
الــثــورات حرصها على بناء  أبـــرز، دون أن تغفل هــذه  عنوانًا 
أوطانها وتحقيق السالم، ودون أن تغفل قضية العرب املركزية 

فلسطني.
وفلسطني، التي كانت حاضرة في كلمة صاحب السمو أمس، 
تشكل اليوم حالة منفردة في التاريخ املعاصر، فهي الدولة 
الوحيدة التي لم تنل حريتها، وآن األوان -كما قــال صاحب 
السمو- لتنال حريتها، كاملة غير منقوصة، فالشباب العربي 
الذي ثار على الظلم واالضطهاد والقمع السترداد كرامته، لم 
ينس فلسطني، ورفع اسمها ونادى بحريتها، فهو شباب لن 

يقبل بعد اليوم أن تكون فلسطني مستعمرة.
ومن هنا جاءت دعوة سموه إلسرائيل بأن تنتهز الفرصة لتلتزم 
بقواعد الشرعية الدولية، ألن هذه املرحلة التاريخية باتت 
فارقة وتحتاج إلى قبول بالحقوق الشرعية للفلسطينيني، وإال 
فإن إسرائيل سوف تكتب على نفسها البقاء في وسط يرفضها.
إن حديث سمو األمير عن فلسطني لم يكن وليد اللحظة، 
فلقد عرفت قطر بمواقفها الداعمة للحق الفلسطيني، 
وأثبتت من خالل تعاطيها املستمر مع القضية، أنها كانت دومًا 
عامل نصرة للشعب الفلسطيني، غير أن حديث سمو األمير 
عن فلسطني أمس جاء في وقت حساس ومرحلة تاريخية 
مفصلية، فلقد قدم سموه رؤية واضحة لكيفية حل القضية 
الفلسطينية، خاصة أن هناك اليوم تيارًا شبابيًا عربيًا صاعدًا، 
أنجز ثوراته املحلية، وبات يتطلع إلى فلسطني وحقها املسلوب.
لقد كان األمير صريحًا واضحًا في كلمته أمس، وهو يشخص 
املشاكل التي يعاني منها العالم، دون أن يكتفي بذلك، بل وضع 
لها الحلول والــطــرق التي يمكن لها أن تقود إلــى عالم آمن 

مستقر متصالح.
ــذي تحتضنه  الــدوحــة ومؤتمر إثــراء املستقبل ال إن منتدى 
الــقــرار واملفكرين لوضع  الــدوحــة، فرصة مواتية ألصــحــاب 
التصورات ملشاكل العالم، ووضع الحلول واآلليات، فعالم اليوم 
املتحول واملتغير لم يعد يحتمل املزيد من املشاكل، بل صار 
لزامًا على الجميع أن يكون واعيًا بحساسية املرحلة، التي ربما 

سينبثق منها عالم آخر، قد ال يشبه عالم اليوم القائم. 

رئيس «إكسون موبيل» يشيد بسياسة قطر التعليمية
الدوحة - قنا »

أشـــاد السيد أنـــدرو ســويــجــر، نــائــب رئيس 
شركة إكسون موبيل، بالسياسة الحكيمة 
الــتــي تــنــتــهــجــهــا دولــــة قــطــر لــرفــع مــســتــوى 
الــتــعــلــيــم وجـــهـــودهـــا الـــكـــبـــيـــرة فــــي حــمــايــة 
البيئة ورفــع مستوى الدخل القومي للفرد 

وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب.
كــمــا تـــحـــدث الــســيــد ســويــجــر فـــي الــجــلــســة 
األولــــى ملــنــتــدى الـــدوحـــة عــن دور الــشــركــات 

القطرية على غــرار شركة قطر للبترول في 
تزويد احتياجات السوق العاملية من النفط 
والطاقة. وتوقع نائب رئيس شركة إكسون 
مــوبــيــل أثـــنـــاء مــداخــلــتــه زيــــــادة االحــتــيــاج 
العاملي للطاقة بنسبة 40% في العالم ككل 

وبنسبة 70% في منطقة الشرق األوسط.
وأرجـــع ذلــك إلــى ارتــفــاع نسبة الــســكــان في 
الــعــالــم. مــؤكــدًا عــلــى ضــــرورة أن تــتــم تلبية 
الـــطـــلـــب املــــتــــزايــــد لـــلـــطـــاقـــة لــــرفــــع مــســتــوى 
املعيشة. كما أشار إلى أن العالم سيتحول 

خـــالل الــســنــوات الــقــادمــة مــن اعــتــمــاده على 
اســـتـــخـــدام الـــفـــحـــم إلـــــى اســـتـــخـــدام الـــوقـــود 
الــكــربــونــي والــغــاز املــســال، وهــو مــا سيفيد 
دولـــــة قــطــر بــاعــتــبــارهــا أكـــبـــر مـــــزود لــلــغــاز 
املسال في العالم. وفي الوقت نفسه، تساءل 
قـــــــدرة دول آســــيــــا والــــشــــرق  ســـويـــجـــر عـــــن 
األوسط لسد احتياجهم للطاقة. مشيرًا إلى 
الــدراســات أظــهــرت أن نسبة ثلث  أن بعض 
االحتياج للطاقة سوف تسد من خالل الغاز 

الطبيعي وحده بحلول عام 2040.

كما أوضــح أن إكسون موبيل تؤمن بفكرة 
االســـتـــثـــمـــار فــــي الـــعـــنـــصـــر الـــبـــشـــري الــــذي 
الـــقـــادم وأنــهــا لــديــهــا نظرة  سيشكل الــعــقــد 

متفائلة في الطاقة واالقتصاد.

ميتشيل: قطر نجحت في بناء مؤسسات 
ديمقراطية

بدوره، أشاد سعادة السيد جورج ميتشيل، 
املــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص الــــســــابــــق لـــلـــســـالم فــي 
الشرق األوسط، بالدور الريادي لدولة قطر 

فـــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة تــحــت قـــيـــادة حــضــرة 
صــاحــب السمو الشيخ حمد بــن خليفة آل 
ثــانــي أمــيــر الــبــالد املــفــدى؛ حيث أولـــت قطر 
اهــتــمــامــا خـــاصـــا بــالــقــضــايــا والــتــحــديــات 
العربية السياسية واالقتصادية إلى جانب 
اهــتــمــامــهــا بــبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة والــعــلــم من 
خالل إنشاء املدينة التعليمية التي مهدت 
الــطــريــق إلـــى الــتــقــدم العلمي واملــعــرفــي في 
املــنــطــقــة. مــشــيــرًا إلــــى أن بــنــاء أي اقــتــصــاد 

ناجح يبدأ بالتعليم واملعرفة.
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الــدوحــة»  أكــد متحدثون فــي «منتدى 
أن االســتــثــمــار فـــي الــعــنــصــر الــبــشــري 
يعتبر هو السبيل األساسي لتحقيق 
التنمية الحقيقية وإلنــجــاح الجهود 
الدولية في تحقيق األهداف اإلنمائية، 
مثمنني الجهود القطرية الواعية التي 
أدركــــــت مــنــذ وقــــت مــبــكــر أهــمــيــة هــذا 
الــنــوع مــن االستثمار وســخــرت لــه كل 
املـــاديـــة لتحقيق نهضة  اإلمــكــانــيــات 

حقيقية في املجتمع القطري.
وقـــــــــــــال ســــــــعــــــــادة الــــــســــــيــــــد «مـــــــارتـــــــن 
تـــــوريـــــخـــــوس» عـــضـــو نــــــــادي مـــدريـــد 
الــســابــق في  ورئــيــس جمهورية بنما 
تــصــريــحــات لــوكــالــة األنـــبـــاء الــقــطــريــة 
«قـــــنـــــا» عـــلـــى هــــامــــش مـــشـــاركـــتـــه فــي 
الــجــلــســة الــثــانــيــة الـــتـــي عـــقـــدت أمــس 
خــــــــالل فــــعــــالــــيــــات مــــنــــتــــدى الـــــدوحـــــة 
وناقشت موضوع التنمية، إنه بدون 
فــي العنصر  أمــثــل  تحقيق اســتــثــمــار 
الــــبــــشــــري وصــــــــوال إلــــــى الــــــجــــــودة لــن 
يمكننا إيجاد مجتمع مستقر، حيث 
يـــجـــب أن نـــحـــدد طــبــيــعــة االســتــثــمــار 
الــذي ننشده فــي الــدولــة، وســنــدرك أن 
االســتــثــمــار فــي العنصر الــبــشــري هو 
أنــجــح أنـــــواع االســتــثــمــار، وهـــو الـــذي 

يحدث تنمية حقيقية في املجتمع.
وأكــــــــــــد أهـــــمـــــيـــــة خـــــلـــــق فــــــــــرص عـــمـــل 
واســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا واملــعــرفــة 
حتى يتمكن الــنــاس مــن رفــع األجــور، 
ولــــتــــحــــقــــيــــق ذلـــــــــك يـــــجـــــب االهـــــتـــــمـــــام 
بــالــتــعــلــيــم، وهـــــذا هـــو املـــجـــال األجــــدر 
باالستثمار فيه حتى لو وضعنا فيه 
أمـــواال كثيرة حتى نخلق قــوة عاملة 
قـــادرة على اإلدارة ولــتــأخــذ فرصتها 

نحو عالم يتسم بالعوملة.
وأعرب عن سعادته ألنه رأى دولة مثل 
ا كبيرا من ثرواتها  قطر تستثمر جزء
في مجال التعليم، حيث إنها تحرص 
إيــجــاد مجتمع متعلم وإيــجــاد  عــلــى 
كــوادر قطرية يكون لها دور كبير في 

املستقبل الواعد لهذه الدولة.
وردا عــلــى ســــؤال حــــول هــــذا املــنــتــدى 
وإلــــــى أي مـــــدى يــمــكــن أن يــســهــم فــي 
دفع الجهود الدولية لتحقيق أهداف 
األلــفــيــة اإلنـــمـــائـــيـــة، قــــال رئـــيـــس بنما 
الــســابــق إن شــمــال إفــريــقــيــا ومــنــاطــق 
الشرق األوســط أعطت دروســا للعالم 

فـــي اســـتـــعـــادة الـــكـــرامـــة والـــنـــضـــال من 
أجـــل الــحــريــة وأصـــبـــح الــعــالــم يتغير 
املــنــتــدى يعقد في  اآلن، وبــمــا أن هـــذا 
الـــدوحـــة فــإنــه بــمــثــابــة رســـالـــة للعالم 
الــــعــــربــــي ولـــــــــدول هــــــذه املـــنـــطـــقـــة بـــأن 
تــــأخــــذ طــريــقــهــا  يـــجـــب أن  الـــتـــنـــمـــيـــة 
الصحيح حتى تجني هذه الدول ثمار 

ما قدمته من تضحيات.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــــــدور قـــطـــر فــــي حــل 
األزمـــــــة املـــالـــيـــة الـــعـــاملـــيـــة، أكـــــد أن كــل 
الــــدول يــجــب أن تــســاعــد فــي حــل هــذه 
األزمـــة، وإذا أرادت قطر املساعدة في 
هــذا املجال فهذا أمــر طيب، ونأمل أن 

اتــبــعــنــاهــا في  الــتــي  تــكــون سياستنا 
حل مشكلتنا االقتصادية في أميركا 
الالتينية نــمــوذجــا للعالم األوروبـــي 

لحل مشكلته هو اآلخر.
من جانبه، قال سعادة الدكتور رفيق 
الــشــؤون الخارجية  عبدالسالم وزيــر 
بالجمهورية التونسية، في تصريح 
لـــوكـــالـــة األنــــبــــاء الـــقـــطـــريـــة «قــــنــــا»، إن 
اإلرادة السياسية تعد من أهم األمور 
املــطــلــوبــة لتحقيق اســتــثــمــار حقيقي 
فــــي الـــعـــنـــصـــر الـــبـــشـــري وصــــــوال إلـــى 

تحقيق تنمية حقيقية.
وأضاف أنه مما ال شك فيه أن الثروات 

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة تــــعــــد رصـــــيـــــدا أســـاســـيـــا 
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة فـــي هــــذه املــنــطــقــة، 
لكن ال يمكن االســتــفــادة منها بمعزل 
عـــن اإلطـــــار الــبــشــري، حــيــث ال بـــد من 
االســتــفــادة بالطاقات البشرية، وأهــم 
عناصر هــذه االســتــفــادة هــو التعليم 
والتأهيل والتكوين، حيث إنها آليات 
أســــاســــيــــة لـــضـــمـــان اســــتــــفــــادة مــثــلــى 

وقوية من اإلمكانيات البشرية.
وأشــار إلى أن املنطقة العربية تتمتع 
بــــإمــــكــــانــــيــــات بــــشــــريــــة مـــهـــمـــة لــكــنــهــا 
الــوجــه األكمل،  ليست مستثمرة على 
فــهــنــاك ثــقــل ديــمــوغــرافــي كــبــيــر حيث 

إن عـــدد ســكــان الــعــالــم الــعــربــي الــيــوم 
يتجاوز 300 مليون نسمة، لكن يجب 
أال نــنــظــر إلـــــى هـــــذا الــــعــــدد عـــلـــى أنـــه 
«عــــبء عــلــى الــتــنــمــيــة»، بـــل إنـــه يمكن 
أن يكون رصيدا إضافيا للتنمية إذا 
أحسنا استثماره على الوجه األكمل، 
وذلـــــــــك مــــــن خـــــــالل وجـــــــــود مـــنـــظـــومـــة 
تــعــلــيــمــيــة مـــهـــمـــة وتـــعـــلـــيـــم أســـاســـي 
جيد وجــامــعــات، خــاصــة أنــنــا نعيش 
الـــيـــوم مــرحــة االنــتــقــال مـــن االقــتــصــاد 
الــصــنــاعــة، إلى  الــقــائــم على  التقليدي 
االقــتــصــاد الــقــائــم على املــعــرفــة، وهــذا 
يعني أن االستثمار في مجال املعرفة 
أمـــر أســـاســـي وحـــيـــوي ومــهــم لتنمية 

اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
وأعــــــرب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــونــســي 
عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن الـــجـــهـــود الــقــطــريــة 
واعـــدة، حيث إن هــنــاك إرادة حقيقية 
ومشاريع عملية وعلمية لالستثمار 
فــــــي الـــــطـــــاقـــــات الــــبــــشــــريــــة الـــقـــطـــريـــة 
واالســـــتـــــثـــــمـــــار كـــــذلـــــك فــــــي الــــطــــاقــــات 

العربية.
وقــــال إن مــؤســســة قــطــر والــجــامــعــات 
الــــقــــطــــريــــة تـــــقـــــوم فــــــي هــــــــذا الــــصــــدد 
بــــــــدور ريـــــــــادي ومـــــهـــــم، وأتـــــصـــــور أن 
لــعــام 2030 تفتح  اســتــراتــيــجــيــة قــطــر 
أفـــقـــا واعـــــــدا بـــاتـــجـــاه االســــتــــفــــادة مــن 
اإلمــــكــــانــــيــــات والـــــطـــــاقـــــات الـــبـــشـــريـــة 
مــــســــنــــودة بــــالــــثــــروات واإلمـــكـــانـــيـــات 
الــطــبــيــعــيــة الــتــي تــتــمــتــع بــهــا الـــدولـــة، 
ولــذلــك نــقــول إن هـــذا الــرصــيــد املـــادي 
والبشري مهم جدا، حيث من شأنه أن 
يوفر رافعة أساسية لتنمية حقيقية 
ومتوازنة لدولة قطر ولــدول الخليج 

والعالم العربي كله.
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت ســــعــــادة الــســيــدة 

«روشـــانـــارا عــلــي» وزيـــرة التنمية في 
حكومة الظل باململكة املتحدة إن هذا 
املـــؤتـــمـــر يــضــم مـــشـــاركـــني مـــن جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، لـــذا يــعــد فــرصــة كبيرة 
لــتــبــادل الــخــبــرات واألفـــكـــار ولــتــعــزيــز 
الشراكات القائمة بني الدول وإليجاد 
نــوع جديد مــن الــشــراكــات، معربة عن 
أملها أن يكون هذا الحشد الكبير من 
املــشــاركــني ســبــبــا فـــي إيـــجـــاد الــحــلــول 
الــتــي يــعــانــي منها  لــألزمــات  العملية 

العالم فيما يتعلق بتحقيق التنمية.
وأضـــــــافـــــــت «روشـــــــــانـــــــــارا عـــــلـــــي» فــي 
تصريح لوكالة األنباء القطرية «قنا»، 
أن هذا املنتدى يعطي فرصة مناسبة 
ملـــنـــاقـــشـــة مــخــتــلــف الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تواجه دولنا في مجال التنمية التي 
يمكن حلها مــن خــالل إقــامــة شراكات 

تخدم أهدافنا جميعا.
وقالت إننا خــالل الجلسة أكدنا على 
أهمية االستثمار في العنصر البشري 
ومـــحـــاولـــة تــحــديــد الــــقــــدرات، مــشــيــرة 
إلــى أن الجميع مـــدرك لــهــذا املــوضــوع 
في ظل األزمــة االقتصادية التي أثرت 
على أوروبا وتأثيرها على دول أخرى 

منها دول الربيع العربي.
وتابعت أننا إذا نظرنا إلى الدول التي 
أجور مواطنيها متوسطة أو محدودة 
تـــعـــرضـــت  الــــــــــدول  فـــســـنـــجـــد أن هـــــــذه 
لــتــهــمــيــش فـــي الـــحـــقـــوق االقــتــصــاديــة 
واالجتماعية والحق في الحرية، وهذا 
أنــه علينا أن نتحدى املشاكل  معناه 
االقتصادية واالجتماعية املتواجدة، 
معربة عن اعتقادها بــأن انعقاد هذا 
املؤتمر في الدوحة يعتبر أمــرا مهما 
جـــــدا ألن الـــتـــحـــديـــات الـــراهـــنـــة كــانــت 

ملهمة للمشاركني.

متحدثون: االستثمار في التعليم ينهض باملجتمعات

الدوحة - قنا »

الــذي بدأ  الــدوحــة  اعتبر مشاركون في منتدى 
أعماله أمس أن مسيرة الديمقراطية في بلدان 
الربيع العربي ما زالــت متعثرة، وتواجه عددًا 
من التحديات رغم إسقاط رموز الديكتاتورية 

واالستبداد في تلك الدول.
فــــي ورشـــــــة عــمــل  ورأى مـــتـــحـــدثـــون شـــــاركـــــوا 
حملت عــنــوان «الــتــداعــيــات العملية للحركات 
الــديــمــقــراطــيــة الـــجـــديـــدة فـــي الـــشـــرق األوســــط» 
انـــعـــقـــدت ضــمــن أعـــمـــال املـــنـــتـــدى أن الـــوصـــول 
إلــى ديمقراطية مــتــوازنــة تضم كــافــة األطــيــاف 
بــلــدان الربيع العربي مــا زال حلمًا يعوقه  فــي 
الــخــوف مــن الــتــغــيــيــر بــعــد ســنــوات طــويــلــة من 

الجمود، وغياب حراك مجتمعي حقيقي.
وأكــــــد املـــتـــحـــدثـــون -وهــــــم نـــشـــطـــاء وإعـــالمـــيـــون 
مــن بــلــدان الــربــيــع الــعــربــي مــثــل تــونــس ومصر 
واليمن- أن املشاكل االقتصادية التي اتضحت 

فــي هـــذه الــبــلــدان بــعــد ســقــوط أنظمتها أعــاقــت 
بــشــكــل كــبــيــر تــلــبــيــة طــمــوحــات الــشــعــوب الــتــي 
انــتــفــضــت لــيــس مـــن أجــــل الـــحـــريـــة فـــقـــط، ولــكــن 
بـــهـــدف تــحــقــيــق الــــرفــــاه االجـــتـــمـــاعـــي والــعــيــش 

الكريم.
كما لفت بعض املشاركني في هذه الورشة إلى 
أن املــشــاكــل االقــتــصــاديــة وكــثــرة االعــتــصــامــات 
وانهيار السياحة التي تعتمد عليها هذه الدول 
في اقتصادها كانت من أبرز تداعيات الثورات 
الــعــربــيــة، األمـــر الـــذي أعــطــى صـــورة قــاتــمــة عن 
مــســتــقــبــل بـــلـــدان الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، خـــاصـــة أن 
أوروبا الشريك األقرب لهذه البلدان تعاني من 
مشاكل اقتصادية تعيقها عن تقديم مساعدات 
تــنــهــض بــاقــتــصــاد دول الـــثـــورة. كــمــا أكــــدوا أن 
نقص الخبرة السياسية لــألحــزاب التي فــازت 
باالنتخابات البرملانية أو الوطنية التأسيسية 
التي أعقبت الثورات في عدد من الدول العربية 
أعاقت -نوعًا مــا- عملية التنمية االقتصادية، 

بــســبــب تــركــيــز بــعــض األحـــــــزاب الـــفـــائـــزة على 
النواحي االجتماعية الضيقة، وإغفالهم حقيقة 
املشاكل االقتصادية، وذلك بسبب قلة التجربة.

واتفق املشاركون في الورشة على أن االنتقال 
بــلــدان الربيع العربي يحتاج  الديمقراطي فــي 
إلــى بعض الــوقــت، كما أكـــدوا على حاجة هذه 
الـــبـــلـــدان إلــــى حـــــوار وطـــنـــي تــنــخــرط فــيــه كــافــة 
مكونات املجتمع بغية إعادة بناء اقتصاد دول 

الثورات.
ويتضمن منتدى الدوحة -إلى جانب الجلسات 
النقاشية- عددًا من ورش العمل تتناول قضايا 
ومـــواضـــيـــع هـــامـــة، مـــن بــيــنــهــا عـــواقـــب الــربــيــع 
املـــرأة، وحــقــوق األقليات،  العربي الجديد على 
املــالــيــة العاملية فــي إعـــادة هيكلة  ودور األزمـــة 
السياسة االقتصادية، والتداعيات على الدول 
لــدول الخليج  الــتــعــاون  العربية ودول مجلس 
العربية، إلــى جانب ورشــة عــن مــبــادرة السالم 

العربية.

مشاركون: مسيرة الديمقراطية ما زالت متعثرة في بلدان الربيع العربي

الدوحة - محمد الشياظمي »

أكــد الــصــادق املــهــدي، زعــيــم حــزب األمـــة القومي فــي الــســودان، على 
األهــمــيــة الــتــي يكتسيها مــنــتــدى الــدوحــة 12، وقـــال إن أهـــم مــا فيه 
التفاهم  الــتــواصــل بــهــدف  أنــه يجمع العقول لكي تحقق درجـــة مــن 
على عــالــم مــشــتــرك، وقـــال إن املــحــاور الــتــي جــاء بها املــؤتــمــر تمزج 
بــني السياسة واالقــتــصــاد والتنمية، وهـــذا كله فــي ظــل مستجدات 

متغيرات الربيع العربي واألزمة العاملية.
وعن موقع السودان من الربيع العربي اليوم أوضح أنه في ظروف 
معينة مثل االستبداد والعطالة والفقر، هــذه عوامل تمثل الشيء 
املرفوض في املنطقة وهي موجودة في السودان وغيره من البلدان، 
والــربــيــع العربي هــو حركة رفــض لهذه الــظــروف، إلقــامــة نظام فيه 
مشاركة وتنمية وكــرامــة للمواطن، وفــي رأيــي كل املنطقة ستشهد 
االنتقال من املرفوض إلى املرغوب، ومنهم من قضى نحبه ومنهم 

ينتظر.
وقال إن العقالء هم الذين يقومون باالستباق لتحقيق األهداف، وإال 
فستدوسهم عجلة التاريخ، منوها بالوعي الذي تتحلى به الشعوب 
اليوم، ومعرفة املتطلبات التي ال بد أن تتحقق من أجل إحقاق الحق 

وإرساء دعائم الدولة الحقة املبنية على احترام املواطن والقانون.

الدوحة - � »

قال سعد جبار الخبير في القانون الدولي إنه ال بد من 
إنــشــاء بنك عربي للتنمية لتوفير حــد أدنــى مــن األمــوال 
بحدود 10 مليارات، وجعل املنظمات الدولية من إقراض 

دول الربيع العربي من االقتراض بأقل نسبة ممكنة.
وأشـــار جــبــار إلــى أن هــذه ضـــرورة مــن ضــــرورات مــا بعد 
الــــثــــورة، ألن الـــنـــاس تــحــتــاج إلــــى األولــــويــــات الـــيـــوم، مع 
ضــرورة خلق نظام تعليمي مالئم، ولفت إلى أن تشكيل 
مــصــرف عــربــي لــلــتــنــمــيــة عــلــى غــــرار املـــصـــرف األوروبـــــي 
لألعمال والتنمية بشكل عاجل، من شأنه مساعدة الدول 

على تجاوز ظروفها الصعبة.
وقال إن الرهان على دعم الديمقراطيات الناشئة، مثلما 
هو الحال حاليا في مصر واملغرب، وانتقد األمــوال التي 
تصرف في غير حاجة في ظل غياب التنمية الحقيقية، 
وتساءل عن الغاية من وجود جيش في مصر يقدر بـ500 
ألف جندي وما يكلفه من نفقات ضخمة، في الوقت الذي 
يمكن أن يوجه فيه جزء من هذه األموال إلى التنمية في 

الداخل.

الصادق املهدي لـ «�»:

من يرفض اإلصالح ستدوسه عجلة التاريخ
خبير القانون الدولي سعد جبار لـ «�»:

ً
مطلوب مصرف عربي للتنمية عاجال

سعد جبار »الصادق املهدي »



العدد 8744
االثنني 21 مايو 2012م

املوافق 30 جمادى اآلخرة 1433هـ

7AlArab.QAموقعنا: �. قطر

الدوحة - � »

كـــشـــف الـــســـيـــد مــحــمــد جـــهـــام الــــكــــواري 
سفير دولة قطر لدى فرنسا على هامش 
مـــؤتـــمـــر إثــــــــراء املــســتــقــبــل االقـــتـــصـــادي 
لـــلـــشـــرق األوســـــــط عــــن وجــــــود مــشــاريــع 
اقتصادية بــني قطر وفرنسا، سُيكشف 
عنها قريبا في ظل التحول الديمقراطي 
الــكــبــيــر الـــــذي عــاشــتــه فــرنــســا مـــؤخـــرا, 
وتوج بصعود اليسار إلى الحكم, ممثال 

في الرئيس فرانسوا هوالند.
وعــن رأيــه فــي تأثير ذلــك على العالقات 
القطرية الفرنسية مع تنصيب الرئيس 
الــجــديــد قـــال ســعــادتــه: إن ذلـــك لــن يغير 
الـــعـــالقـــة  مــــــؤكــــــدًا عــــلــــى أن  أي شـــــــــيء, 
القطرية الفرنسية عالقة قوية ووثيقة 
وتــــاريــــخــــيــــة، والـــتـــغـــيـــيـــر الـــحـــاصـــل هــو 
تــغــيــيــر داخـــلـــي لــلــبــالد، والــديــمــقــراطــيــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة هـــــي ديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــريـــقـــة، 
والشعب الفرنسي له مطلق الحرية في 

اختيار حكومته.
وأضــــــــاف أن قـــطـــر وفـــرنـــســـا تــربــطــهــمــا 
عــــالقــــات وطــــيــــدة ســــــواء عـــلـــى الــصــعــيــد 
السياسي والدبلوماسي واالقتصادي 
وســوف نشهد مشاريع كبيرة بني قطر 
وفرنسا في مجال االستثمار والصعيد 

االقتصادي.
وقــــــــال فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق نـــحـــن نــتــقــدم 
بالتهنئة للشعب الفرنسي على العرس 
الــديــمــقــراطــي الكبير واخــتــيــاره لرئيس 
جديد، مشيرًا إلى أن سمو األمير تحدث 
مع الرئيس الفرنسي الجديد مباشرة، 
كما أنه كسفير التقى به عدة مرات وتم 
التطرق إلى أفق للعالقات الثنائية، وهو 

من جانبه أكد استمرار هذه العالقة.
وأشــــار إلـــى وجـــود مــشــاريــع اقتصادية 
تجري مناقشتها وسيتم اإلعــالن عنها 

في القريب العاجل.

وقـــــــال الــــــكــــــواري إن «مـــنـــتـــدى الــــدوحــــة 
ومـــؤتـــمـــر إثــــــراء املــســتــقــبــل االقـــتـــصـــادي 
لــلــشــرق األوســــــط» يــأتــي هــــذا الـــعـــام في 
ظل ظروف غاية في األهمية بعد ثورات 
الربيع العربي والتغيرات التي تشهدها 
املــنــطــقــة كـــكـــل، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن املــؤتــمــر 
أصـــبـــح مــهــمــا عــلــى الــصــعــيــد اإلقــلــيــمــي 
والــــدولــــي، كــمــا أصـــبـــح أحــــد املــؤتــمــرات 
العاملية نظرا للشخصيات الدولية التي 
تحضره واملواضيع التي تتم مناقشتها 
والــتــطــرق لها بكل شفافية وبــكــل جــرأة 

وتحلل بشكل عميق.
وأضاف الكواري في هذا السياق: أعتقد 
أن هذا املؤتمر سيسهم في إلقاء الضوء 
عــلــى مـــا يـــحـــدث فـــي مــنــطــقــتــنــا ويــرجــع 
الفضل لهذا املؤتمر من البداية لحضرة 

صاحب السمو الشيخ حمد بــن خليفة 
آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املـــفـــدى، الـــذي قــال 
فـــي كــلــمــتــه «لـــو أن قــــادة املــنــطــقــة كــانــوا 
يتابعون ما يتم تداوله في هذا املؤتمر 
إلــى اآلن لكنا وجدنا  الرابع  من املؤتمر 

حلوال لقضايا عديدة في منطقتنا».
وأضــــــاف الــــكــــواري أن املـــؤتـــمـــر يــنــاقــش 
مـــواضـــيـــع وقـــضـــايـــا فـــي غـــايـــة األهــمــيــة 
والحساسية ســواء كانت اقتصادية أو 
اجتماعية أو سياسية أو استراتيجية، 
مــــؤكــــدًا عـــلـــى أهـــمـــيـــة دعـــــم هـــــذا املــؤتــمــر 
بقوة ألن استمراره مهم لقطر وللمنطقة 

العربية وللعالم ككل.
وأشــــــــار إلــــــى أنــــــه أصــــبــــح مـــنـــبـــرا مــهــمــا 
اللــتــقــاء شــخــصــيــات مــهــمــة مــن مفكرين 
وسياسيني ومنظمات املجتمع املدني 

وإعـــــــالم، مـــشـــددا عــلــى وجـــــوب إعــطــائــه 
دفعة جديدة في ظل هذه األوضاع التي 

تمر بها منطقتنا.
وتعليقا على كلمة صاحب السمو التي 
ألقاها في افتتاح املؤتمر قال سعادته: 
الـــقـــضـــيـــة  الـــــســـــمـــــو حـــــلـــــل  إن صــــــاحــــــب 
الفلسطينية بشكل علمي مــوضــوعــي، 
وأكد أن الشعب العربي ثار ضد أنظمته 
الـــوضـــع بالنسبة  وحــكــومــاتــه فــمــا هـــو 

لألجنبي.
وأضـــــــــــــــــاف: «حــــــلــــــل أيــــــضــــــا األوضــــــــــــاع 
ـــــداخـــــلـــــيـــــة إلســـــــرائـــــــيـــــــل, ووضـــــــــــح أن  ال
الــــحــــجــــة اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الـــــتـــــي كــــانــــوا 
يستغلونها بشكل مستمر هــي وجــود 
إشكاليات بالكنيست وتشكيل الحكومة 
إســرائــيــلــيــة دون وجــــود أغــلــبــيــة. فـــاآلن 
لــحــكــومــة نتنياهو،  أصــبــحــت األغــلــبــيــة 
لــلــتــحــدث مـــع الفلسطينيني  املـــانـــع  فــمــا 
وتــحــقــيــق الـــســـالم الـــعـــادل الـــــذي يعطي 

الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة».
وأشـــــار إلـــى اهــتــمــام ســمــوه بــمــا يــجــري 
فـــــي إســـــرائـــــيـــــل وانــــشــــغــــالــــه بــالــقــضــيــة 

الفلسطينية.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الــــــكــــــواري إن الــــثــــورات 
العربية هي نتيجة لألوضاع باملنطقة, 
والتي وصلت لحالة وجوبية التغيير، 
وقال: الشعب العربي يقول كلمته وهذه 
الـــثـــورات تــاريــخــيــة وعــاملــيــة ليست فقط 
مــحــلــيــة، فــهــي أصــبــحــت مـــنـــارة لــكــل من 
يطلبون الحرية, بأن شعبا يضحي بكل 

ما لديه من أجل الحصول على حقوقه.
أيــة دولـــة فــي املنطقة إذا لم  ويعتقد أن 
تتخذ قرارات سليمة وصحيحة، وتفعل 
مـــا يـــريـــده شــعــبــهــا مـــن حـــقـــوق فــســوف 
يــكــون مــصــيــرهــا مــثــل مـــا حـــدث فـــي أيــة 
دولــــــة عـــربـــيـــة. وكــــــان الــســفــيــر الــــكــــواري 
قـــد شـــــارك فـــي حــفــل تــنــصــيــب الــرئــيــس 

الفرنسي الجديد.

الدوحة - � »

توقع رئيس الوزراء اإلسباني السابق، خوسيه 
لــويــس رودريــجــيــز ثاباتيرو أمــس فــي الــدوحــة 
خالل مؤتمر إثراء املستقبل االقتصادي للشرق 
األوســـــط أن تــتــجــاوز مــنــطــقــة الـــيـــورو األزمــــات 
الــتــي تعصف بها حاليا شريطة أن تتضامن 
أكثر مع اليونان لتخطي أزمتها ومساعدتها 

على النمو. 
الــعــشــريــن فــي اجتماعاتها  وقـــال إن مجموعة 
األخيرة أدارت بإيجابية بعض جوانب األزمــة 
املــالــيــة األخـــيـــرة، داعـــيـــا كـــال مـــن أمــيــركــا وقـــادة 
الــــدول األوروبـــيـــة إلـــى الــتــضــامــن أكــثــر لتجاوز 

أقوى أزمة اقتصادية تعصف بالعالم حاليا.
وكشف ثاباتيرو أن أميركا والبلدان األوروبية 
قد ارتكبوا أخطاء عديدة جعلت النظام العاملي 
غير آمــن، قائال في هــذا السياق: «نعمل حاليا 
على إعـــادة الــتــوازن لــلــثــروة فــي الــعــالــم نتيجة 

األزمة املالية التي أثرت في منطقة اليورو على 
وجــه الخصوص». أضــاف: خــالل العقد األخير 
الـــدول املتقدمة ســوى بنسبة 17% في  لــم تنم 
الـــدول الناشئة أو فــي طــور النمو فقد  حــني أن 

سجلت نموا بنسبة %87.
ولم يخف ثاباتيرو إعجابه بالنموذج الصيني 
حيث أكد أن الصني سجلت نموا يزيد على 10 
أضعاف نظيره األميركي والياباني، متوقعا أن 
يتجاوز الدخل اإلجمالي للصني خــالل العشر 

سنوات القادمة نظره األميركي.
جدير بالذكر أن ثاباتيرو استقال من منصبه 
بعد واليتني من الحكم بدأها عام 2004، معتبرا 
أن واليتني في منصب رئيس وزراء كافية. جاء 
ذلـــك بــعــد تـــراجـــع شــعــبــيــتــه نــتــيــجــة اإلجــــــراءات 
الصارمة التي طبقتها حكومته نتيجة األزمة 
الــتــي عصفت بإسبانيا. وكــان  املــالــيــة العاملية 
ثاباتيرو قد حضر كل اجتماعات قمة العشرين 

األخيرة.

ثاباتيرو: التضامن األوروبي-األميركي 
ضروري لتجاوز األزمة

رئيس الوزراء اإلسباني السابق »

الكواري: مشاريع فرنسية-قطرية قريبًا

سفير قطر لدى فرنسا »

الدوحة - محمد عمار »

نــاقــشــت الــجــلــســة الــثــانــيــة من 
مـــؤتـــمـــر اإلثــــــــراء االقـــتـــصـــادي 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــط 
تــحــديــات الــتــنــمــيــة؛ حــيــث أكــد 
املـــوارد  الــحــضــور على أهمية 
الــبــشــريــة، معتبرين أن القيد 
في املنطقة ليس تكنولوجيا 
أو ماديا وإنما قيدا في رأس 

املال البشري.
الــتــعــلــيــم  واعـــتـــبـــر هـــــــؤالء أن 
الـــعـــالـــي هـــو الــعــنــصــر األكــثــر 
أهــمــيــة، الــــذي يــحــدث الــفــارق 

بني الشعوب.
وتــــحــــدث رئــــيــــس جــمــهــوريــة 
بــــــنــــــمــــــا الــــــــســــــــابــــــــق مـــــــارتـــــــني 
تــــــوريــــــخــــــوس عـــــضـــــو نـــــــادي 
مــــدريــــد عــــن مــنــطــقــة أمـــيـــركـــا 
الالتينية التي عرفت مراحل 
مـــتـــعـــددة مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
أنــهــا كلفت املنطقة  أكـــد  لكنه 
ثــمــنــا بـــاهـــظـــا مــــن الــضــحــايــا 
نتيجة الفساد والديكتاتورية 
لـــكـــن تــــوريــــخــــوس أشــــــار إلـــى 
أن نسبة الفقر قــد انخفضت 
خــالل عــام 2011 بنسبة %30 

الـــنـــقـــديـــة  وأن االحــــتــــيــــاطــــات 
لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي وصـــلـــت إلـــى 
156 مليار دوالر بعد سنوات 
مــن الــدمــار والــديــون املرتفعة 

والتضخم املفرط.
وبــــــّني أنـــــه رغـــــم كــــل مــــا ســبــق 
أطــلــقــت املـــعـــارضـــة اإلقــلــيــمــيــة 
ومن ورائها الواليات املتحدة 
سلسلة من الحمالت املضادة 
الـــهـــادفـــة إلـــــى وقـــــف هـــــذا املــــّد 
الـــتـــقـــدمـــي فـــــي املـــنـــطـــقـــة عــبــر 
شـــتـــى الـــســـبـــل، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
املـــــحـــــاوالت االنـــقـــالبـــيـــة الــتــي 
نــــجــــح أحــــــدهــــــا ولـــــــو جـــزئـــيـــا 
فـــــــي هــــــــــنــــــــــدوراس، بــــإقــــصــــاء 
الــرئــيــس مــانــويــل سياليا عن 
الــســلــطــة وإجـــــــراء انــتــخــابــات 
غير دستورية جاءت برئيس 
أجــــبــــره الــــحــــصــــار األمـــيـــركـــي 
الــالتــيــنــي عــلــى الــتــفــاوض مع 
ســيــاليــا وإعــــادتــــه إلــــى الــبــلــد 
بــــقــــوة شـــعـــبـــيـــة أكــــبــــر وأكـــثـــر 

تنظيما من ذي قبل.
املـــــحـــــاولـــــة  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
االنــــقــــالبــــيــــة الــــثــــانــــيــــة جــــرت 
فـــي اإلكـــــــــوادور؛ حــيــث فشلت 
وحـــــــــــــدات األمـــــــــــن والـــــشـــــرطـــــة 

بــــإطــــاحــــة الــــرئــــيــــس رفـــائـــيـــل 
كورريا، بفضل الدعم الشعبي 
الـــذي حال  املحلي واإلقليمي 
تـــحـــقـــيـــق االنــــقــــالبــــيــــني،  دون 
ومــــــــن ورائـــــــهـــــــم األمــــيــــركــــيــــني 
ألهـــــدافـــــهـــــم، فـــبـــقـــي الـــرئـــيـــس 
كــــورريــــا الــــداعــــم لــلــســيــاســات 
الــتــنــمــويــة والـــوحـــدويـــة الــتــي 
تشهدها القارة والتي تساهم 
فــي إخــــراج الــنــفــوذ األمــيــركــي 

تدريجيا من هذه املنطقة.
وأوضــــح أنـــه مــع ذلـــك تستمر 
املــــــــحــــــــاوالت األمــــيــــركــــيــــة فــي 
تــوجــيــه األســـهـــم نــحــو الــقــوى 
الــفــاعــلــة فــي املــنــطــقــة، وهـــي ال 
تــبــدد فــرصــة مــــرض الــرئــيــس 
هــوجــو تشافيز فــي فنزويال؛ 
أبــــواق مؤيديها  حــيــث تطلق 
للمطالبة بتنحيه، وتستخدم 
وســـــائـــــل إعــــالمــــهــــا املــهــيــمــنــة 
لـــنـــشـــر أجــــــــواء إحــــبــــاط تــأكــد 
فشلها عبر اإلحصاءات التي 
أجــمــعــت مــؤخــرا عــلــى تنامي 
دعــــــم الــــرئــــيــــس تـــشـــافـــيـــز فــي 

األوساط الشعبية للبلد.
وأكـــــــــد أنــــــــه رغــــــــم انــــشــــغــــاالت 
واشـــــــنـــــــطـــــــن فـــــــــي أزمــــــاتــــــهــــــا 

االقـــتـــصـــاديـــة وتــــورطــــهــــا فــي 
وحــــل أفــغــانــســتــان والــــعــــراق، 
فـــإنـــهـــا لــــن تـــخـــرج مــــن دائـــــرة 
مفاهيمها الفوقية التي ترى 
ـــــقـــــارة ســلــســلــة  فـــــي جــــنــــوب ال
مـــن جــمــهــوريــات مـــوز فــقــيــرة، 
وامـــتـــداد لحديقتها الخلفية 
ومستودع ملواردها الطبيعية 

الرخيصة.
وبــــــّني أنـــــه وســـــط هـــــذا الـــزبـــد 
الــــفــــانــــي تـــســـتـــمـــر الــــتــــيــــارات 
الدافئة بإبعاد جنوب القارة 
عــــــن شــــمــــالــــهــــا، وقـــــــد أثـــبـــتـــت 
الـــــنـــــجـــــاحـــــات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة خــــــالل الـــســـنـــوات 
األمــــــيــــــركــــــيــــــة واألوروبـــــــــــيـــــــــــة 
الـــعـــجـــاف، نـــضـــوج املـــكـــونـــات 
السياسية الحاكمة والكفيلة 
بــدفــع املنطقة نــحــو أولــويــات 
مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة الــتــي ال 
تــلــتــقــي بــاملــصــالــح األمــيــركــيــة 
بــــل يــــبــــدو أنــــهــــا تـــســـيـــر نــحــو 
الــــتــــعــــارض مـــعـــهـــا فـــــي شــتــى 

املجاالت.
الـــــدول  وأكــــــد تـــوريـــخـــوس أن 
الالتينية قامت باستثمارات 
كـــبـــيـــرة فـــــي مــــجــــال الــتــعــلــيــم 

والــتــربــيــة، مــعــتــبــرا أن الــنــمــو 
االقــتــصــادي فــي هــذه املنطقة 
يــــرتــــبــــط بــــــــاملــــــــوارد األولـــــيـــــة 
الــتــي تــســتــوردهــا املنطقة من 
الصني. كما تحدث عن البنى 
الــــتــــحــــتــــيــــة واالســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة الــــــتــــــي تـــشـــهـــدهـــا 
فــــي مــــجــــاالت الــتــكــنــولــوجــيــا 

وغيرها.

تحوالت جذرية
من جانبه، بّني الدكتور رفيق 
عـــبـــدالـــســـالم وزيــــــر خــارجــيــة 
تـــونـــس أن املــنــطــقــة الــعــربــيــة 
بــدأت تعيش تحوالت جذرية 
مــنــذ ثـــــورة تـــونـــس 14 يــنــايــر 
إلــــى  بـــــذلـــــك  لـــتـــنـــتـــقـــل   2011
أغــلــب دول املــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
مــعــتــبــرا هـــذه الــتــحــوالت ذات 
طـــابـــع ســيــاســي واقـــتـــصـــادي 

وتنموي.
وقــال إن الصيحات الشعبية 
السياسية املطالبة بالتغيير 
قـــــــد صــــاحــــبــــتــــهــــا صــــيــــحــــات 
تنموية؛ ألن هذه الشعوب لم 

تعد تستطيع االنتظار.
وأشــــــــار املـــــســـــؤول الــتــونــســي 

إلـــــى مــــا أســـمـــاهـــا بــالــحــقــائــق 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تــحــوم 
حول جملة من املفاهيم، أولها 
مــفــهــوم االســتــقــرار السياسي 
الـــــــــــــذي مــــــــا فـــــتـــــئـــــت تــــطــــرحــــه 
الـــــحـــــكـــــومـــــات االســـــتـــــبـــــداديـــــة 
ويـــــــعـــــــود ذلـــــــــك إلـــــــــى الـــــحـــــرب 
الــعــاملــيــة الــثــانــيــة؛ حــيــث ظلت 
األنظمة القمعية تربط مفهوم 
الحرية باالستقرار السياسي، 
ثـــانـــيـــهـــا، مـــفـــهـــوم االســتــثــنــاء 
الــديــمــقــراطــي الـــعـــربـــي؛ حيث 
أشـــــار الـــوزيـــر الــتــونــســي إلــى 
الــســابــقــة  أغـــلـــب األنـــظـــمـــة  أن 
-إلـــــــى جــــانــــب بــعــضــهــا الــــذي 
يــزال مــوجــودا- مــا فتئ يــروج

هــــذه الـــفـــكـــرة عــلــى اعـــتـــبـــارات 
ديــنــيــة وثـــقـــافـــيـــة، مــســتــشــهــدا 
بـــــــمـــــــا حـــــــصـــــــل فــــــــــي تـــــونـــــس
حــــــــيــــــــث تـــــــــــم تــــــفــــــنــــــيــــــد هــــــــذه

الفكرة.
بــــــّني أن هــــنــــاك تـــرابـــطـــا  كـــمـــا 
جغرافيا كبيرا على مستوى 
السياسة العربية؛ حيث إن ما 
حدث في تونس شهد تحوال 
إقــلــيــمــيــا وتـــداخـــال لــألوضــاع 

العربية.

أوروبا املأزومة
وقـــــال إن تـــونـــس املــطــلــة على 
البحر األبــيــض املتوسط لها 
صــــــالت كـــبـــيـــرة مـــــع االتــــحــــاد 
األوروبـــــي؛ حيث إن 80% من 
املــــبــــادالت الــتــجــاريــة تــتــم مع 
الــقــارة العجوز وهــو ما يؤثر 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر عــــلــــى تـــونـــس 
ودول الجوار نتيجة الظروف 
ــــــتــــــي تـــعـــيـــشـــهـــا  الـــــصـــــعـــــبـــــة ال
أوروبـــــا حــالــيــا بــســبــب األزمـــة 
املالية العاملية وأزمــة الديون 

السيادية.
وقــــــــــال إنــــــــه مــــــن الــــتــــأثــــيــــرات 
السلبية للعوملة ال يمكن عزل 
بلد عن آخر، مطالبا بضرورة 
الــخــيــارات التنموية  مــراجــعــة 
فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي خــاصــة 
الـــتـــنـــمـــيـــة  بــــــــــــالده؛ حــــيــــث إن 
تــركــزت فــي املــــدن الــكــبــرى في 
الـــداخـــلـــيـــة  املـــنـــاطـــق  حــــني أن 

ظلت مهمشة.
وأكــد أن حرية السوق مسألة 
ضــــــروريــــــة فــــــي عـــــالـــــم الــــيــــوم 
لــتــعــديــل الـــســـوق، لــذلــك طالب 
تــــــكــــــون هـــــذه  بــــــــضــــــــرورة أن 
املــــــســــــألــــــة مــــنــــضــــبــــطــــة تـــحـــت

طائلة الرقابة.
وتــــــحــــــدث عـــــبـــــدالـــــســـــالم عــمــا 
يعرف باليد الخفية للسوق، 
مـــشـــيـــرًا إلـــــى ضــــــــرورة تــدخــل 
الـــدولـــة وهــــو مـــا يــعــد مــســألــة 

ضرورية لتعديل السوق.
وشـــــدد عــلــى أن الــــتــــوازن بني 
مـــطـــلـــب الــــحــــريــــة الــســيــاســيــة 
واالقتصادية ضـــروري. وقال 
نــفــســهــا  أنــــــقــــــذت  تـــــونـــــس  إن 
مـــــن خــــــالل الــــقــــيــــام بــحــكــومــة 
ائـــــــتـــــــالف وطــــــنــــــي تـــــضـــــم كـــل 

األيديولوجيات السياسية.
بـــالده تتمتع بمناخ  وأكـــد أن 
اســــتــــثــــمــــاري جــــــــاذب يــضــمــن 
الـــشـــفـــافـــيـــة وتـــحـــكـــمـــه ســلــطــة 
الـــقـــانـــون، مــعــتــبــرا هـــذه القيم 
باملسائل الضرورية. ووصف 
عـــبـــدالـــســـالم مــســألــة الــتــعــلــيــم 
فـــي تـــونـــس بــــ «الـــجـــوهـــريـــة»، 
وهــي تــدخــل ضمن رأس املــال 

الرمزي وليس املادي.
وبّني أن بالده تعيش تحديات 
اقتصادية واجتماعية كبيرة 
مرتبطة بمطالب شعبية آنية 
تــســتــحــيــل االســتــجــابــة إلــيــهــا 

في الوقت الحالي.

مسؤولون: رأس املال البشري أهم تحديات التنمية باألوطان

تصوير: أبوبكر » جانب من الجلسة الثانية التي عالجت قضايا التنمية    مارتني توريخوس »وزير خارجية تونس »
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