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فتتاح الرسمي للمنتدىاإل  
 

 الفمسطيني -قطر يفتتح منتدى الدوحة، ويدعو لمتحّرك بشأن سوريا والصراع اإلسرائيمي أمير
 

 يرى أّنو عمى المجتمع الدولي التحّرؾ لوقؼ "المأساة المرّوعة والكارثة اإلنسانية المتفاقمة" في سوريا -
 "منطقتنا لف تعرؼ االستقرار واألمف إال بعد إيجاد حؿ عادؿ لمقضية الفمسطينية" -
 "الشعوب العربية تريد اإلصالح الشامؿ والمشاركة في إدارة الشأف العاـ" -

  
 دعا أمير قطر، صاحب السمو الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني، المجتمع الدولي لمتحّرؾ لوضع حّد لمػ "المأساة المرّوعة والكارثة اإلنسانية

األمير في كممتو االفتتاحية التي ألقاىا في منتدى الدوحة الثالث عشر، المتفاقمة" التي دخمت عاميا الثالث في سوريا. وأتت تصريحات 
حيث أضاؼ أف جميع المبادرات الدولية والعربية قد فشمت في دفع النظاـ السوري إلى ترؾ تمّسكو بالحؿ العسكري و"اإلصغاء لصوت 

 العقؿ".
 

سوري الشقيؽ قد دخمت عاميا الثالث دوف أفٍؽ واضح لوقؼ وقاؿ صاحب السمّو: "إننا نشعر باألسؼ واألسى أف نرى ثورة الشعب ال
الصراع الدامي الذي خّمؼ وراءه عشرات اآلالؼ مف الضحايا األبرياء ومالييف النازحيف والالجئيف، فضاًل عف التدمير المادي الواسع 

ؿ الفاعمة في المجتمع الدولي عدـ التحّرؾ لوضع حٍد النطاؽ، نتيجة تمّسؾ النظاـ السوري بالحّؿ العسكري"؛ مضيفًا: "لـ يعد مقبواًل مف الدو 
 ليذه المأساة المرّوعة والكارثة اإلنسانية المتفاقمة".

 
، 7967كما صّرح األمير أنو عمى إسرائيؿ أاّل تضّيع فرصة تحقيؽ السالـ مع الفمسطينييف بناًء عمى حّؿ الدولتيف وفؽ حدود ما قبؿ 

رار واألمف عمى المدى البعيد مف دوف حؿ ىذا الصراع الذي امتّد تاريخو عبر عقود. وقاؿ سمّوه: مضيفًا أف المنطقة لف تعرؼ االستق
لمسالـ  2002"عمى إسرائيؿ أاّل تضّيع الفرصة المتمّثمة بمبادرة السالـ العربية"، في إشارة إلى المبادرة التي اقترحتيا الجامعة العربية في 

 ية، وىي المبادرة التي تسعى قطر مؤخرًا إلعادة إحيائيا.مع إسرائيؿ مقابؿ تأسيس دولة فمسطين
 

كما شّدد األمير عمى أف "منطقتنا لف تعرؼ االستقرار واألمف إال بعد إيجاد حؿ عادؿ لمقضية الفمسطينية واالنسحاب مف جميع األراضي 
 ".7967العربية المحتمة عاـ 

 
، وضعت إسرائيؿ في مواجية مباشرة مع الشعوب العربية، حيث كاف تضامف 2077ورأى سمّوه أّف ثورات الربيع العربي التي بدأت في 

يع األخيرة مع القضية الفمسطينية سابقًا مقّيدا بيد الحكومات التي احتكرت لنفسيا حّؽ إدارة الصراع مع إسرائيؿ. وقاؿ: "إّف ثورات الرب
 وليس مع حّكاميا فقط".العربي جعمت إسرائيؿ اليـو في مواجية مباشرة مع الشعوب العربية 

 
ذ رأى األمير أف صورة المشيد السياسي اإلقميمي لف تكتمؿ مف دوف تسوية الصراع العربي اإلسرائيمي، فإّنو شّدد عمى أف ىذا ال يجب  وا 

ضي عمى لساف أف يكوف عائقًا أماـ اإلصالحات الديمقراطية والتي يجب أف تستمّر في العالـ العربي، حيث أّف ما كّنا نسمعو في الما
ات الديكتاتوريات العربية بأّف اإلصالح الداخمي يأتي فقط بعد حّؿ الصراع العربي اإلسرائيمي أصبح اليـو تفكيرًا فاقدًا لألساس بعد ثور 

التزامف مع الربيع العربي، وأّف ىذه المقوالت كانت محاولة مف األنظمة البوليسية واألمنية لتبرير وجودىا، وأّف اإلصالح يمكف إدراكو ب
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السعي إلى إيجاد تسوية سممية. وقاؿ: "لقد كّنا نسمع في الماضي بأّف اإلصالح ليس أمامو إال االنتظار حّتى تتحّقؽ التسوية السممية 
 لمصراع مع إسرائيؿ، ولكف ينبغي أف يدرؾ الجميع بأّف مثؿ ىذا التفكير أصبح فاقدًا لألساس بعد ثورات الربيع العربي".

ّو األمير أف المشاركة السياسية في إدارة الشأف العاـ ىي أحد األىداؼ الرئيسية لإلصالح الذي تنادي بو الشعوب في العالـ كما رأى سم
 العربي، وأّف التغيير والعممية الديمقراطية أكثر مف مجرد إدالء األصوات في صناديؽ االقتراع. 

 
ب العيش الكريـ وانتياؾ حقوؽ اإلنساف في ظّؿ أنظمة الحكـ التي تتمّيز بالتسّمط وصّرح: "يجب أف ال ننسى أف شيوع الفقر والبطالة وغيا

 دية". والقمع والفساد، كانت ىي القوة الدافعة لمثورات العربية التي تستيدؼ وما تزاؿ المشاركة الشعبية في صنع القرارات السياسية واالقتصا
المؤسسات الضامنة لسعة ىذه المشاركة .... بيذا نكفؿ ممارسة الرأي والرأي  كما أوضح أّف "تحقيؽ ىذا اليدؼ يقتضي البدء بتطوير

اآلخر ليتحقؽ التفاعؿ اإلجتماعي القائـ عمى الحوار بداًل مف العنؼ... ازدىار العممية الديمقراطية يعني أنيا لف تكوف مجرد ادالء 
 األصوات في صناديؽ االقتراع في فترات محددة".

 
القطري ووزير الخارجية، معالي الشيخ حمد بف جاسـ بف جبر آؿ ثاني، بدأ المؤتمر بكممة ترحيبية قاؿ فييا أّف الربيع  وكاف رئيس الوزراء

العربي وضع المنطقة عمى مسار تصحيح التمثيؿ السياسي وأوضاع حقوؽ اإلنساف، واستعرض تاريخ المنتديات السابقة، وأثنى عمى 
 ر حمد بف خميفة في عزمو عمى إطالؽ منتدى الدوحة ودعـ مسيرتو حتى أصبح نجاحًا عالميًا.الرؤية الحكيمة لصاحب السمو األمي
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 رئيس السنغال ورئيس الوزراء التونسي يتحّدثان في منتدى الدوحة الثالث عشر
 

 وعمى العرب االستثمار فييا ،ً نمواتشيد رئيس السنغاؿ ماكي ساؿ: االقتصادات األفريقية  -
الجمسة االفتتاحية لممنتدى أف االقتصاد العالمي يشيد "تغييرات جذرية" ولكف عمى المستثمريف أف يعمموا أف ساؿ يعتبر ضمف  -

 أفريقيا تسير في االّتجاه الصحيح
 رئيس الوزراء التونسي لعريض: الحكومة والدستور الجديد سيضمناف دولة مدنية تحتـر الجميع -
 التحديات االقتصادية واالجتماعية التي واجيتيا ما بعد الثورة لعريض يرى أف تونس استطاعت حتى اآلف إدارة -

 
ما يشيده االقتصاد العالمي مف مرغـ عمى الاالقتصاديات نموًا تشيد عمى الدوؿ العربية أف تستغّؿ الفرصة المتوّفرة لالستثمار في الدوؿ األفريقية، حيث 

ماكي ساؿ في العاصمة القطرية يـو اإلثنيف. أّما رئيس الوزراء التونسي عمي لعريض، فرأى تحوالت بارزة، بحسب ما جاء في خطاب الرئيس السنغالي 
، والتي 2077في خطابو أّف تونس تسير عمى طريؽ تأسيس مجتمع ديمقراطي جديد بالرغـ مف أوجاع مخاض السنوات األولى ما بعد الثورة في 

 وجة ثورات الربيع العربي.أطاحت بالحاكـ السابؽ زيف العابديف بف عمي، وأطمقت م
 

دات وقاؿ الرئيس ساؿ ضمف الجمسة االفتتاحية لمنتدى الدوحة الثالث عشر: "يعاني العالـ اليـو مف صعوبات اقتصادية، حيث نشيد اىتزاز اقتصا
 ضمنيا".كانت سابقًا مزدىرة، وصعود قوى جيوسياسية جديدة، وسط اقتصاٍد عالمي يشيد بدوره تغييرات جذرية بيف الدوؿ و 

 
لرئاسة، أف وأوضح ساؿ الذي فاز العاـ الماضي في معركة انتخابية أماـ الرئيس السنغالي المنتيية واليتو، عبد اهلل واد، بعد اثني عشر عامًا مف ا

 تطالب باإلصالحات الديمقراطية والمشاركة الشعبية. اتمف حرك 2077ه العالـ العربي منذ أفريقيا اليـو تأّثرت بما شيد
 

وىي ال ترغب وأّكد ساؿ موجيًا خطابو أماـ الجمسة: "إفريقيا ليست في عزلة عف ىذه التغييرات، وتستمّر دولنا بالعمؿ عمى نيج تفاعمي حيوي إبداعي، 
 بأف تكوف بعيدًة عف عمميات تعزيز الديمقراطية وحرية التعبير في العالـ".

 
تحّوالت السياسية واالقتصادية، فإف معّدالت النمو في أفريقيا ال تزاؿ بيف األعمى عالميًا"؛ وأضاؼ: "في حيف تشيد العديد مف المناطؽ مثؿ ىذه ال

د األفريقي مشاريع موضحًا أف "الدوؿ األفريقية لدييا فرصًا استثمارية جديدة في قطاعات رئيسية كالزراعة والطاقة والبنى التحتية. لقد سّجمت دوؿ االتحا
$ مميار دوالر عبر خمس مناطؽ مف القارة". وأضاؼ: "نوّد أف نوّجو الدعوة لشركائنا العرب لمقدـو والمساعدة 68جموعيا بنى تحتية بقيمة إجمالية م

 في بناء جسر بيف العالـ العربي وأفريقيا".
 

لمشاريع: "نريد أف نذىب إلى ما وراء دعـ وقاؿ ساؿ أف الدوؿ األفريقية تنتيج نموذجًا تنمويًا متحررًا مف كؿ األفكار القديمة التي تعتبر الدولة محور ا
ؾ القطارات الدولة لمتنمية ألف ىذا لـ يحقؽ أي نتيجة تذكر. إّننا ندعو إلى الشراكة والتعاوف بيف القطاعات الخاصة والعامة في بناء الطرقات وسك

، مضيفًا أف ىذا سيكوف موضوع أحد طاوالت الجمسات ومصانع الكيرباء وغيرىا مف المشاريع التي تمبي احتياجات المناطؽ األفريقية المختمفة"
 في مؤتمرىا في سانت بترسبرغ في وقت الحؽ مف ىذا العاـ.المستديرة مع مجموعة الدوؿ العشريف 

 
تي كانت ميد لة الوفي الجمسة االفتتاحية أيضًا، تحّدث رئيس الوزراء التونسي عمي لعريض، حيث استعرض أبرز نقاط التقّدـ الحالي في تونس، الدو 

تجربتنا أىمية كبرى، خاصة نجاحيا؛ فالشعب التونسي يحاوؿ أف يبني دولة إنسانية، مدنية، تكتسب "تعيش دولتنا مرحمة انتقالية، و  الربيع العربي:
في تحديد واختيار األشخاص ديمقراطية، تعددية، جديدة، تحمي حقوؽ اإلنساف... دولة مدنية ليست دينية وال عسكرية، يكوف لمشعب فييا كامؿ الخيار 

 الذيف سيكونوف ممثميو الشرعييف".
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ت التي ولعريض، ىو عضو في الحزب اإلسالمي الحاكـ النيضة وقد كاف وزير الداخمية في الحكومة التونسية األولى التي تشّكمت عمى إثر االنتخابا
حيف تـّ تعديؿ الحكومة عمى إثر االحتجاجات التي قاـ بيا ناشطوف يساريوف تمت ما بعد الثورة؛ وتـ تكميفو رئيسًا لموزراء في آذار/ مارس الماضي 

 ـ الحكـ ما بعد الثورة.تمضّد حزب النيضة اإلسالمي الذي اس
 

كمة لى مشوأقّر لعريض بوجود مثؿ ىذه التوّترات، مضيفًا أف الحكومة تعمؿ عمى تعزيز السمـ األىمي والمجتمعي وعمى تحسيف حقوؽ العّماؿ، وأشار إ
حيث غالبًا ما ترّكزت االحتجاجات في المناطؽ الداخمية والجنوبية، التي تعتبر مف أكثر المناطؽ  -التضّخـ والفروقات المناطقية في توزيع الثروات 

 حرمانًا في تونس.
 

دـ عودة الديكتاتورية: "اإلسالـ ىو وقاؿ لعريض أف الرؤية اإلسالمية في تونس تشمؿ حقوؽ الجميع وأّف صناديؽ االقتراع ىي الحماية األضمف لع
مميف". مصدر إبداع وتجديد وقيـ. وسوؼ تبقى تونس ممتزمة تجاه الديف واالنفتاح، ولكنيا لف تكوف دولة دينية، ولف تمارس أي تمييز ضد غير المس

 ية".وأضاؼ: "نريد دولة ديمقراطية ألف ... االنتخابات ىي أىـ أداة لوضع حدوٍد لمممارسات الديكتاتور 
 

تـّ  ، كماوعمى أساسو تصبح ىناؾ دولة مدنيةسيتـ اعتماد دستور قريبًا  .تونس تسير عمى الطريؽ الصحيح بالرغـ مف التحديات"ورأى لعريض أف 
 طرح الدستور لمنقاش العاـ، وستجرى االنتخابات التشريعية مع نياية ىذا العاـ". 

 
سالمي تعمؿ عمى تشجيع القطاع الخاص لتحفيز النمو االقتصادي: إّننا نحاوؿ أف نقّوي االقتصاد أف الحكومة بقيادة حزب النيضة اإللعريض بّيف و 

 ونشّجع المشاريع".
 
 الرئيس السنغالي ماكي ساؿ: االقتصادات األفريقية تشيد نموًا بالرغـ مف األزمات التي يشيدىا االقتصاد العالمي 
  أفريقيا، التي تأثرت بروح وأىداؼ الربيع العربيساؿ يدعو الدوؿ العربية إلى االستثمار في 
 رئيس الوزراء التونسي يعتبر أف تونس تدير تحديات ما بعد الثورة، ويعد بنظاـ ديمقراطي 
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رؤى حول السالم اإلقليمي و اإلستقرار و التنمية  –الجلسة األولى   
 

لى تح  ّرك إقميمي لدفع عجمة اقتصاد الشرق األوسطالمشاركون في منتدى الدوحة يدعون إلى التدّخل في سوريا وا 
 

 فرانسوا فيموف، رئيس الوزراء الفرنسي السابؽ: عمينا وقؼ توّسع األزمة السورية -
غوردوف براوف، رئيس الوزراء البريطاني السابؽ:ىناؾ حاجة إلى بنؾ تنموي لمشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا إليجاد وظائؼ لمشباب  -

 العربي
 الرئيس األرجنيتني: إجراءات التقّشؼ تضّر بالفقراء في العالـ والدوؿ الناميةأمادو بودو، نائب  -
 وولفغانغ ايشنغر، رئيس مؤتمر ميونيخ لألمف: ال تكّرروا أخطاء البوسنة في سوريا -
 

عاصمة القطرية، مف تداعيات السماح حّذر المشاركوف المتحّدثوف في الجمسة األولى مف منتدى الدوحة الثالث عشر، الذي بدأ انعقاده يـو اإلثنيف في ال
لى تحّرؾ عالمي لمواجية  باستمرار سفؾ الدماء في سوريا. كما دعا المتحّدثوف إلى مزيد مف النشاط اإلقميمي لتعزيز االقتصاد في الشرؽ األوسط وا 

 المشاكؿ االقتصادية والمناخية التي يواجييا عالمنا الذي يزداد ترابطًا.
 

رئاسة ساركوزي: "عمينا أف نضع حدًا لكارثة النزاع السوري ووقفيا مف التوّسع عيد في  72-2007رئيس وزراء فرنسا بيف عامي  وقاؿ فرانسوا فيموف،
 ده".خارج حدودىا". وأضاؼ: "إنيا تيدد استقرار المنطقة ككؿ، فاألسمحة تأتي مف كؿ مكاف لسوريا واألسد يريد أف يصّدر االزمة إلى خارج حدو 

 
ولفغانغ ايشنغر، رئيس مؤتمر ميونيخ لألمف والمفاوض األلماني الرئيسي في مفاوضات دايتوف التي سعت إلى وقؼ سفؾ الدماء في الحرب وقد عّبر و 

مى، "إذا ما استمّرينا في فعؿ ما نقـو بو اآلف جميعًا، فسينتيي بنا األمر بأسوأ األسوأ: مئات اآلالؼ مف القت ، عف مخاوؼ مشابية:7995البوسنية في 
ج المجتمعي". ودولة مدّمرة، ومنطقة غير مستقرة، وخسارة أسمحة دمار شامؿ، وتطّرؼ. سوريا تقع خالؿ جموسنا وحديثنا ىنا. الحقد والنزاع مّزقا النسي

لمسؤولية والذنب. إف وأضاؼ: "ىذا يذّكرني بالبوسنة... وىذا ما أريد أف أقولو: إف عدف فعؿ أي شيء ألف فعؿ ذلؾ سيكوف صعبًا سيؤدي أيضًا إلى ا
 عدـ التحّرؾ ىو ليس استراتيجية. ثـ ماذا؟ كمما طاؿ ذلؾ أكثر، كّمما أصبح األمر أسوأ".

 
مع بدأ االحتجاجات الشعبية العربية ضّد  2077الذي بدأ في  –واعتبر كالىما أف ىناؾ بعض األمؿ في عقد مؤتمر لكافة أطراؼ النزاع السوري 

 والذي تأمؿ الواليات المتحدة األمريكية وروسيا أف يتـّ ترتيبو، ربما في غضوف أسابيع. –عبر مختمؼ أنحاء المنطقة  الحّكاـ المحتكريف لمسمطة
 

ّدـ في وأّكد ايشنغر ما كاف عّبر عنو أمير قطر، صاحب السمو الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني، في كممتو االفتتاحية عف ضرورة تحقيؽ مزيد مف التق
الفمسطيني. ورأى أّف االتحاد األوروبي لـ يقـ بفعؿ ما ىو كاٍؼ لدفع الطرفيف تجاه حؿ النزاع، وأف عميو أف يفعؿ المزيد -إلسرائيميإنياء الصراع ا

 بخالؼ مجرد تركيز جيوده عمى تمويؿ السمطة الفمسطينية.
 

جية ىذا وافي م و، فإف عدـ تحّركعمى مدار السنواتوقاؿ ايشنغر: "بالرغـ مف جميع التصريحات الجيدة لالتحاد األوروبي بخصوص ىذه القضية 
أننا لـ نقـ فقط بالسماح األجياؿ القادمة لف تغفر لنا نحف األوروبييف  إفالركود الخطير في عممية السالـ ىو أمر غير حكيـ وغير مبّرر". وأضاؼ: "

 التدمير المستمر لحياة الفمسطينييف وحقيـ في تقرير المصير".ف يتطور إلى ىذا الحّد الحرج، بؿ أيضًا أننا لـ نتصرؼ لمعالجة ألموضع ب
 

التغّير المناخي ومحادثات  كما في حاؿ، اً ماعيج لغياب أي قرار عالمي لحّؿ القضايا وقمق عّبر عفبراوف ف أّما رئيس الوزراء البريطاني السابؽ غوردوف
 يضّر بالجميع. -في جزء منو ناتج عف الركود االقتصادي العالمي–يمي والدولي التجارة العالمية، مضيفًا أف نقص التعاوف عمى المستوى اإلقم

%، واالقتصادات الغربية ال تحقؽ أي نمو". وبّيف: "إننا عمى نقطة 6% في حيف يجب أف تكوف 3وقاؿ براوف: "إف نسبة النمو العالمي تقّدر بحوالي  
 عظمو مترّكز في الشرؽ في حيف يكوف االستيالؾ بمعظمو مترّكز في الغرب".تحّوؿ فريدة حيث أّنو ولممرة األولى يكوف االنتاج بم
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بضعة  2025وأضاؼ براوف: "سوؼ نشيد في العقديف القادميف طبقة وسطى عالمية، ربما قد يكوف حجميا مميار شخص، ولكف ستصبح بحموؿ عاـ 

%، وسنرى عدد مف يممكوف السيارات والمنازؿ يصؿ إلى ممياري شخص 70% ثـ 60% إلى 50مميارات، وسنرى التمّدف يغزو مزيدًا مف السكاف، مف 
بد لنا مف التعاوف  في توّسع الزدىار الطبقة الوسطى لـ يشيد لو التاريخ مثياًل. وىذا سيشّكؿ نقطة تحّوؿ تاريخية في االقتصاد العالمي ... وبالتالي، ال

 الدولي لضماف النمّو".
 

قاؿ براوف أف النمو أيضًا لـ يكف بالمعدالت المتوقعة، ولكف دوؿ الخميج الغنية بالثروات الطبيعية قادرة عمى تغييره.  وباالنتقاؿ إلى الشرؽ األوسط،
%، ولكف النمّو ىذا في جميع ىذه الدوؿ يجب أف يكوف ما 3.6%، وتونس 2.4%، والمغرب 2.6%، واألردف 2.2وأوضح: "حققت مصر نموًا بنسبة 

اقترح براوف تأسيس بنؾ تنموي لمشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا وفؽ خطوط  البنؾ اإلسالمي لمتنمية، بحيث يتـّ تمويمو مف دوؿ % سنويًا"؛ و 70-5بيف 
ادرتو النفط ليقـو بتدريب الشباب وتأميف وظائؼ ليـ. وأضاؼ براوف، الذي عارض بقوة إجراءات التقشؼ التي اتخذتيا الحكومة البريطانية منذ مغ

 ه المنطقة غنية بالشباب، أعدا كبيرة منيـ ممف يرغبوف بإنشاء أعماؿ ليـ، ولكف نسب البطالة مرتفعة".الحكومة: "ىذ
 

ضرورة لتحّرؾ  وقاؿ نائب الرئيس األرجنتيني بودو، وىو أيضًا وزير االقتصاد األرجنتيني سابقًا، أف إجراءات التقّشؼ تضّر بالدوؿ النامية وأنو ىناؾ
 وحموؿ أخرى لألزمة المالية ".عالمي إليجاد مخارج 

 
عندما نخّفض مف  واقترح بودو: "عمينا أف نيندس نظامًا ماليًا جديدًا بحيث يمكننا الخروج بسالـ مف ىذه االزمة. عمينا أف نضع حدًا إلجراءات التقّشؼ.

كمثاؿ جيد عمى دولة توّظؼ الموارد المتوّفرة في تحسيف  ميزانيات دوؿ بأكمميا، فإف ىذا يؤثر مباشرة عمى األفراد حوؿ العالـ". وأشار بودو إلى قطر
ر عمى نسب مستويات رفاىية وجودة حياة شعبيا، أما بالمقابؿ، "فإف سياسات التقّشؼ تترؾ آثار وتداعيات سمبية عمى الفقراء في الدوؿ النامية وتؤث

 العمالة".
 
 اء في سوريا، ومنع النزاع مف التوّسعالمشاركوف في منتدى الدوحة يرغبوف بالتحّرؾ إلنياء سفؾ الدم 
 نائب الرئيس األرجنتيني بودو: إجراءات التقّشؼ تضّر بالدوؿ النامية 
 رئيس الوزراء البريطاني السابؽ غوردوف براوف يقترح إنشاء بنؾ تنموي لمشرؽ األوسط لمواجية بطالة الشباب 
 ديات االقتصاديةبراوف يرى أنو عمى الدوؿ الغربية أف تتعاوف في مواجية التح 
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اإلقتصاد العالمي و التنمية  –الجلسة الثانية   
 

المتحّدثون في منتدى الدوحة يعتبرون أنه عمى دول الشرق األوسط أن تمغي العوائق التجارية وتحّسن حقوق الممكية الفكرية لتجنيب 
 المنطقة مزيدًا من عدم االستقرار االقتصادي واالجتماعي

 
 تبحث االقتصاد العالمي وتأثيره عمى التنمية في المنطقة العربية 73الدوحة جمسة منتدى 

 
أف رأى المتحّدثوف المشاركوف في منتدى الدوحة الثالث عشر، الذي بدأ أعمالو في العاصمة القطرية اليـو اإلثنيف، أنو عمى الدوؿ العربية 

 قد تكوف عنصرًا رئيسيًا في تحسيف األداء االقتصادي. التيوضع حقوؽ الممكية الفكرية، و  تبذؿ المزيد في إلغاء العوائؽ التجارية وتحسيف
 

ة. وقالت ىيدي ناشيري، بروفيسور عمـ االجتماع في جامعة كينت: "إننا نعتبر أف الفشؿ في حماية الممكية الفكرية قد يعيؽ الثقة االقتصادي
االستثمار في الشرؽ األوسط، ولكنيـ يريدوف أف تكوف حقوقيـ مصانة". وطرحت ناشيري إف المستثمريف والشركات األجنبية يتطمعوف إلى 

أربعة أسئمة رئيسية تيـّ الشركات األمريكية: "ىؿ الثقافة العربية والشريعة اإلسالمية تعترؼ بحقوؽ الممكية الفكرية؟ وكيؼ يظير ىذا 
 كية واضحة وكافية؟ وىؿ قوانيف الدوؿ العربية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية؟".االعتراؼ في الممارسة؟ وىؿ الحماية اإلسالمية لحقوؽ المم

 
وأوضحت ناشيري: "عندما يتعمؽ األمر بنسخ المواد في الشرؽ األوسط، فاألخبار ال تسّر. إف الشرؽ األوسط يشتري مواد مقرصنة 

ىذه مشكمة رئيسية في العديد مف الدوؿ في الشرؽ األوسط"؛ % مف األقراص المدمجة في إسرائيؿ مقرصنة. 90 -ومنسوخة بأحجاـ ىائمة 
، ىي وثيقة رائعة، ولكف يجب تعديميا لتشمؿ التحديات 7994مضيفًة: "إف المعاىدة اإلسالمية لحماية حقوؽ المؤلفيف، والتي أقّرت في 

تفاقيات تضمف حقوؽ براءات االختراع في كافة الراىنة، بما فييا البرمجيات والتطبيقات االلكترونية. يجب أف يتـ اعتماد معاىدات وا
 الدوؿ، كما يجب توعية الرأي العاـ بقيـ حقوؽ الممكية الفكرية".

 
وأضاؼ متحّدثوف آخروف أنو عمى الدوؿ العربية أف تحّقؽ نسب نمو اقتصادي أعمى لتستطيع مواجية نسب البطالة المرتفعة بشكؿ 

األطمنطي، أحد مراكز التفكير العالمية، أنو "عمى االقتصادات العربية أف تحقؽ نموًا  خطير. فقد قاؿ فريدريؾ كمب، رئيس المجمس
اقتصاديًا يقارب الضعؼ في عدد األرقاـ المشّكمة، عمى مدى السنوات العشر القادمة، لتكوف قادرة عمى استيعاب النمو السكاني والتضّخـ 

. ومف دوف ، مف المتو 2050في فئة الشباب". وأوضح: "بحموؿ العاـ  قع أف يتضاعؼ عدد السكاف في العالـ العربي عّما ىو عميو اليـو
 نمو اقتصادي، لف تسير األمور عمى ما يراـ".

 
، لتجنب 2030 لعاـوضع خطة اقتصادية  عمىدوؿ مجمس التعاوف الخميجي  معورأى كمب أنو عمى الواليات المتحدة األمريكية أف تعمؿ 

مكانية استفادة  إيجادالتجربة التركية في نجاح ار إلى ، كما أش""عدـ استقرار مزمف  .مف ىذه التجربةالدوؿ العربي طبقة وسطى معاصرة، وا 
وعف التجربة اإليرلندية، تحدث بات بريف، عضو البرلماف ورئيس المجنة المشتركة لمشؤوف الخارجية والتجارة في إيرلندا، حيث أّكد عمى 

عدد مف اتفاقية التجارة الحرة، وىما العنصريف الذيف كانا أساسييف في مساعدة دوؿ أوروبية صغيرة مثؿ أىمية االستثمار في التعميـ وفي 
يخية إيرلندا عمى تفادي األسوأ خالؿ األزمة المالية العالمية. وقاؿ بريف: "إف االستثمار األجنبي المباشر اليـو ىو في أفضؿ حاالتو التار 

كنا قوة عمؿ جيدة، وشابة، ومثقفة. إف التعميـ ميـ بمقدار التنمية". وأضاؼ: "لقد رّكزت إيرلندا أيضًا عمى في إيرلندا، وىذا يعود إلى امتال
اتفاقيات التجارة الحرة، وبدأت مفاوضات مع آسيا واليابات بيذا الصدد. ىناؾ فرص ضخمة لمتجارة في العالـ العربي أيضًا، خاصة في 

 يا والعراؽ".مناطؽ الديمقراطيات الجديدة مثؿ ليب
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بدوره تحّدث أياف لوكاس، وزير الظؿ لشؤوف الخارجية في المممكة المتحدة، وأشار إلى زيادة الروابط التجارية مع باقي أنحاء العالـ 
كعنصر رئيسي في خمؽ وظائؼ وفرص عمؿ. وقاؿ: "في الشرؽ األوسط، ىناؾ قمؽ كبير بشأف المجموعات السكانية الشابة المثقفة 

دة العدد، والتي ال تجد عماًل. ىذه مشكمة مشتركة يجب عمينا مواجيتيا، وىناؾ فرصة ضخمة أماـ العالـ العربي في الربط مع باقي والمتزاي
 أنحاء العالـ".

 
إلى  وقد شّدد لوكاس بدوره عمى ضرورة إزالة العوائؽ التجارية، ورأى ذلؾ عنصرًا قد يكوف مفتاحيًا في إطالؽ القدرات الشبابية العربية

أوجيا وتحقيؽ ذاتيا: "توجد في العالـ العربي روح رائعة في ريادة األعماؿ. نريد أف نضمف عدـ إيجاد عوائؽ غير ضرورية قد تمنع ىؤالء 
 الشباب مف مواجية ىذه القضايا الجديدة. إننا نريد أف نبني أنظمة وىيكميات تمّكف الشباب مف تنمية أعماليـ الخاصة". وقد نالت مداخمة
لوكاس استحساف المشاركيف، حيث أضاؼ: "إف الشرؽ األوسط ىو مكاف ىو مكاف يمكف فيو تحقيؽ ازدىار في اإلبداع وريادة األعماؿ 

 واالبتكار، ولكف يجب أواًل إزالة العوائؽ التي تعّطؿ األفراد عف تأسيس أعماليـ الخاصة أو تمنعيـ".
 

يف في مركز جوف كينيدي بيمفر لمعمـو والشؤوف الدولية في جامعة ىارفرد، أف تمكيف وأضافت بوال دوبريانسكي، وىي إحدى كبار الباحث
النساء مف تحقيؽ قدراتيـ االجتماعية واالقتصادية ىو أيضًا عامؿ حساس وميـ في تجنيب المنطقة مزيدًا مف عدـ االستقرار في المستقبؿ. 

لعالمي والتنمية؟ النساء لدييّف دور ميـ وحيوي"؛ مؤّكدة: "في ىذه المنطقة، وقالت: "ما ىو دور النساء في تحقيؽ التقدـ في االقتصاد ا
 ىناؾ تقّدـ لـ يكتمؿ ألف ىناؾ حاجة إلى إعطاء مزيد مف الفرص لمنساء".

 
  في حاؿ لـ يتـّ توفير وظائؼ لمشباب 2030الجمسة تشير إلى احتماؿ استمرار عدـ االستقرار في المنطقة حتى عاـ 
  حقوؽ الممكية الفكرية عنصر ضروري لجذب االستثمار األجنبيتحسيف أوضاع 
 زالة العوائؽ التجارية  الجمسة تعتبر أنو عمى الحكومات أف ترّكز عمى التعميـ وتمكيف النساء وا 
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العرب و التحّديات المستقبل في عالم ُمتغّير: نظام عالمي جديد –الجلسة الثالثة   
 

وتشير إلى تعّمق الشقاق في سوريا وما بين اإلسرائيليين  فوذ األمريكي في الشرق األوسطجلسة منتدى الدوحة تبحث تراجع الن
 والفلسطينيين

 

 وزير الخارجية الفرنسي السابؽ فيدريف: قوة الواليات المتحدة األمريكية في تراجع، لكننا بحاجة إلى الحفاظ عمى مشاركتيا -
 يمكف فيو ألي قوة أف تفرض ىيمنتيا األحاديةباسكاؿ بونيفاس: نحف أماـ تشّكؿ عالـ جديد ال  -
 الخميجية "الحيوية" خالؿ العشريف عامًا القادمة-السفير األمريكي السابؽ لي باروف: قد تتراجع العالقات األمريكية -
ربية أف كولز: تكّشؼ تسويات الشرؽ األوسط ما بعد الحرب العالمية األولى، عمى القوى الغ-السفير البريطاني السابؽ كووبير -

 تساعد مصر وسوريا والفمسطينييف واإلسرائيمييف عمى تجاوز المراحؿ الصعبة
 المحممة الروسية سوبونينا: الواليات المتحدة األمريكية فشمت في العراؽ وأفغانستاف، وعمييا العمؿ مع روسيا واآلخريف -

 
التحدٌات الجٌوسٌاسٌة الراهنة التً تواجه العالم العربً، على أجمع المتحّدثون المجتمعون فً منتدى الدوحة ٌوم اإلثنٌن، بهدف مناقشة 

 أّن القوة األمرٌكٌة قد دخلت مرحلة جدٌدة من التراجع فً الخلٌج والشرق األوسط بشكل عام، وإن كانوا عّبروا أٌضاً عن مخاوفهم وقلقهم
 اإلسرائٌلً.-راع الفلسطٌنًمّما قد ٌعنٌه ذلك لمصر ما بعد الربٌع العربً، وسورٌا، وأٌضاً لمستقبل الص

 
وحملت الجلسة عنوان "العرب والتحدٌات المستقبلٌة فً عالم متغٌر: نظام عالمً جدٌد"؛ وقد تحّدث فٌها أوالً وزٌر الخارجٌة الفرنسً 

لتراجع النسبً، ٌعود السابق هوبٌر فٌدرٌن، ورأى أن "الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لم تعد قوة خارقة بعد الٌوم.. بل هً تعٌش حالة من ا
ذلك فً جزء منه إلى صعود اآلخرٌن"، مضٌفاً: "لكنً أعتقد أننا بحاجة إلى بقاء الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً انخراطها مع العالم، 

لمً )الجدٌد( ال نحتاج إلى مشاركة معقولة ولٌس إلى أحادٌة. إن التعددٌة هً ما نحتاجه من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ... فالنظام العا
 ٌزال قٌد البناء".

 
بدوره، قال باسكال بونٌفاس، مدٌر معهد العالقات الدولٌة واالستراتٌجٌة )اٌرٌس( فً بارٌس: "منذ نهاٌة الحرب الباردة، أدركنا أن 

 ى فرض هٌمنتها علٌه".الوالٌات المتحدة ال تسٌطر على العالم بل أن العالم مجزٌء بشكل كبٌر، ولٌست هناك أنظمة عالمٌة قادرة عل
 

وفً إشارة إلى القوى االقتصادٌة والسٌاسٌة الصاعدة؛ البرازٌل وروسٌا والهند والصٌن، أضاف بونٌفاس: "لم ٌشهد العالم الغربً نهاٌة 
ة. وٌمكننا أن نعمل لوجوده، ولكنه شهد نهاٌة لهٌمنته. إن الوالٌات المتحدة وأوروبا لن تصبحا ضعٌفتٌن... علٌنا أن نقّر بالحقٌقة الجدٌد

 مع دول البرٌك ألن هناك فرص لذلك، ولكن علٌنا أن نغٌر من عاداتنا وآلٌات عملنا حتى نصبح من ضمن المتسابقٌن".
 

ثّم تحّدثت ٌلٌنا سوبونٌنا من المعهد الروسً لألبحاث االستراتٌجٌة فً موسكو عن ترحٌب روسٌا بمقاربة تعدد األطراف التً باتت 
ها بشكل متزاٌد، وقالت إن القوة األمرٌكٌة وحدها فشلت فً حل مشاكل عالمٌة كبرى. وأشارت إلى التدخل األمرٌكً فً واشنطن تعتمد

ً العراق وأفغانستان كمثالٌن. ٌشار إلى أنه من المقرر أن تسحب واشنطن قواتها من أفغانستان العام المقبل منهٌة بذلك غزوها الذي بدأ ف
وانسحبت منه رسمٌاً  1002ادي عشر من أٌلول من سبتمبر، وكانت واشنطن قد غزت العراق فً سنة عقب هجمات الح 1002سنة 
 .1022سنة 

 
وخاطبت سوبونٌنا المشاركٌن فً المنتدى  بقولها "لم ٌتمكن األمرٌكٌون بعد من الظفر بالسالم فً أفغانستان او العراق، وفشلوا فً 

حولهما". وأضافت أن "روسٌا تدعم التحرك الجماعً والتحركات السلمٌة لحل النزاعات تحقٌق االستقرار فً هاتٌن الدولتٌن وما 
 واستخدام القوة الناعمة بدالً من التدخل المباشر".

 
وفً رد على سؤال من أحد الحاضرٌن حول دعم روسٌا لحكومة الرئٌس السوري بشار األسد، قالت سوبونٌنا إن روسٌا تعارض التدخل 

ة ذات سٌادة، وأشارت إلى أن واشنطن تبدي حالٌاً قلقها إزاء مستقبل سورٌا. وأضافت: "قالت روسٌا مراراً إنها ال تؤٌد المباشر فً دول
األسد شخصٌاً ولكننا ال ٌجب أن نجبره على الرحٌل، وال أعتقد أن أٌاً كان ٌمكنه إجباره على ذلك"، متابعة بقولها: "كما أن الوالٌات 

عادة وبشكل متزاٌد حالٌاً تجاه ما ٌحدث فً سورٌا، وهذه هً النقطة المشتركة بٌن أمرٌكا وروسٌا وفرنسا المتحدة تبدي تحفظها 
 وغٌرها".
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وفً وقت سابق، كان أمٌر قطر الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً قد دعا المجتمع الدولً للتحرك لوقف "المأساة المروعة" التً دخلت عامها 
ر خالل الجلسة االفتتاحٌة للمنتدى إن الحكومة السورٌة واصلت استخدام الحل العسكري وتجاهلت "صوت الثالث فً سورٌا. وقال األمٌ

 المنطق". ٌشار إلى أن قطر هً من الداعمٌن الرئٌسٌٌن للمعارضة السورٌة التً تحاول اإلطاحة باألسد.
 

الزائر فً مجلس األطلسً، إن تراجع النفوذ األمرٌكً من من جهة أخرى، قال السفٌر األمرٌكً السابق رٌتشارد لً بارون، الباحث 
الخلٌجٌة خالل العقدٌن المقبلٌن فٌما تحاول واشنطن حث حلفائها على التوصل لعقد -شانه أن ٌفرض قٌوداً على العالقات األمرٌكٌة

ذٌن أسهموا بشكل كبٌر فً بناء مدن اجتماعً جدٌد مع شعوبها. كما تطرق لموضوع المجتمعات الكبٌرة للمغتربٌن فً دول الخلٌج، ال
 الخلٌج العربٌة الحدٌثة وإدارتها.

 
وقال لً بارون: "هناك حاجة واضحة لحوار أوسع على كافة المستوٌات حول تطور النماذج السٌاسٌة فً دول الخلٌج... خالل العشرٌن 

ادق حول السٌاسة واألنظمة السٌاسٌة". وأضاف أن عاماً القادمة.علٌنا أن نمتلك الثقة كشركاء ناضجٌن للدخول فً حوار صرٌح وص
"التغٌٌر أمر ال ٌمكن تجنبه فً أٌة منطقة ولكنه لٌس أمراً ال ٌمكن التعامل معه... ما لم تكن طموحاتنا كبٌرة فإن إنجازاتنا ستكون 

 محدودة وقد ال تكون قادرة على إدامة هذه العالقة الحٌوٌة فً السنوات المقبلة".
 

: "لدٌنا فً الوالٌات المتحدة ظاهرة متنامٌة من فقراء الطبقة العاملة... ومن هم فً مساحة اإلهمال الواسعة للعمالة غٌر وتابع قائالً 
المسجلة. الغالبٌة العظمى ممن ٌقومون بمعظم العمل فً الخلٌج ٌأتون من مكان آخر... هذه اإلجراءات لٌست قادرة على االستمرار أكثر 

 متصدع فً الوالٌات المتحدة".من نظام الهجرة ال
 

كولز، السفٌر البرٌطانً السابق فً إسرائٌل والسعودٌة والممثل الخاص لوزارة الخارجٌة البرٌطانٌة فً -ثّم وضع شٌرارد كووبٌر
داث ، أحداث المنطقة فً سٌاق دراماتٌكً فً ضوء التدخل األمرٌكً الفاشل فً العراق واألح1020-1002أفغانستان وباكستان فً 

التً تكشفت خالل الربٌع العربً، قائالً إن ما تشهده المنطقة لٌس أقل من تفكك النظام العربً الذي أسسته القوى الغربٌة بعد الحرب 
 العالمٌة األولى.

 
برٌطانٌا وأضاف إن فشل الدول الغربٌة فً إدراك هذا األمر والعمل بموجبه من شأنه أن ٌزٌد النزاع العنٌف سوءاً، وأشار إلى فشل 

 والقوة التً ورثتها فً المنطقة، أي الوالٌات المتحدة، فً ضمان دولة فلسطٌنٌة إلى جانب إسرائٌل.
 

لقوة وقال كووبٌر: "إن القوى الكبرى للتارٌخ تتكشف أمامنا بٌنما نلتقً فً الدوحة هذا المساء"، متابعاً: "نحن نرى بداٌة نهاٌة أمرٌكا كا
األوسط. بعد حملتٌن فاشلتٌن فً بالد الرافدٌن )العراق( وواحدة فً جنوب غرب آسٌا )أفغانستان/ باكستان(، العظمى المنظمة للشرق 

أمرٌكا تنسحب. هاتان الحربان كانتا خطٌئة االقتراف، وفً فلسطٌن ما زالت لدٌنا خطٌئة اإلهمال، الفشل فً معالجة المشكالت التً 
 صنعتها برٌطانٌا والوالٌات المتحدة".

 
وقال الدبلوماسً البرٌطانً: "جمٌعنا نعرف ما الذي ٌجب فعله ألجل إسرائٌل فً فلسطٌن، جمٌعنا نعرف ما الذي ٌجب فعله للشعب 
البائس ألجل سورٌا. جمٌعنا نعرف أننا بحاجة إلى المزٌد من الدبلوماسٌة ولٌس إلى قدر أقل منها، وتدخل أمرٌكا فوق كل شًء... 

 ب فعله ولكن كالً منا ٌسأل نفسه فٌما إذا كانت اإلرادة ما تزال موجودة، وتحدٌداً فً واشنطن".جمٌعنا نعرف ما الذي ٌج
 

 المتحدثون فً منتدى الدوحة ٌشٌرون إلى تراجع نفوذ الوالٌات المتحدة فً المنطقة، آملٌن أن تتخذ مقاربة متعددة األطراف 

  ًعن خشٌته من المزٌد من النزاعات بدون تدخل الوالٌات المتحدةدبلوماسً برٌطانً ٌقول إن نظام المنطقة ٌتفكك، معربا 

  :ٌّرمحللة روسٌة  النزاع فً سورٌا بشأنالموقف الروسً الحذر  هت موقفها باتجاالوالٌات المتحدة غ
 


