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 ةل لألمٌر جهوده للنهوض باألمّ األجٌال القادمة ستسجّ 

 

ٌّزا ُُسنوٌا ُُنتدىُأصبحَُمعلما ُالمُ  ُاآلراءُوتالحقللنشاطُالفكريُُمتم

 
ُقنا: -الدوحة 

 م0202ماٌو02ُُ

نتدىُالدوحةُأكدُفٌهاُةُكلمةُفًُبداٌةُمُ الوزراءُوزٌرُالخارجٌُّألقىُمعالًُالشٌخُحمدُبنُجاسمُبنُجبرُآلُثانًُرئٌسُمجلسُ
ُالمُ  ُأمام ُمهمُّأن ُالعالمٌُّنتدىُمحاور ُالساحة ٌُجريُعلى ُما ُاالعتبار ُبعٌن ُأخذ ُإذا ُدالالتها، ُلها ُالسٌاسٌُّة ُالمجاالت ُفً ةُة
ُواالجتماعٌُّواالقتصادٌُّ ُالعربًُوخاصةة ُعلىُالعالم ُتأثٌراتُكبٌرة ُمن ُعنها ٌُنجم ُوما ُالعربًُُة ُالتًُشهدتُالربٌع الدول

ُساتً.وأصبحتُفًُمرحلةُاإلصالحُالمؤسُّ

ُالعالمًُعلىُحقوقُاإلنسانُوالتحدُّوأوضحُمعالٌهُأنُمحاورُالمُ  مهاٌُاتُوالفرصُالتًُتقدُّنتدىُلمُتغفلُتداعٌاتُاالقتصاد
ُلجمٌع.وسائلُاإلعالمُالرقمٌةُوهًُمسائلُمعاصرةُتتطلبُالنقاشُوتبادلُاألفكارُلماٌُنفعُا

ٌّزاُمنُمعالمُالنشاطُالفكريُوتالقحُاآلراءُفًُالمجاالتُالسٌاسٌةُواالقتصادٌةُ ُالمنتدىُأصبحُمعلماُسنوٌاُمتم وأكدُأنُهذا
ُلٌكونُمنبراُ ُالٌوم ُلغاٌة ُمتواضعةُوتوسعُموضوعه ُبداٌة ُأنُبدأ ُبعد ُأثبتُالمنتدىُجدواه، ُوقد ألكثرُمنُعقدُمنُالزمن،

ُقراطٌةُوالتجارةُالحرة.لمناقشةُكلُماٌُتصلُبالدٌم

ُ ُعام ُأبرٌل ُفًُشهر ُالحرة ُوالتجارة ُالدٌمقراطٌة ُحول ُاألول ُقطر ُمؤتمر ُتنظٌم ُتم ُأنه ُإلى ُ"المؤتمر0220ُُوأشار باسم
ُالكبٌرُفًُتفعٌلُُ-القطريُ ُدورها ُلها ُالتركٌزُفٌهُعلىُمسائلُجوهرٌة ُوتم ُالحرة"، األمرٌكًُحولُالدٌمقراطٌةُوالتجارة

ُالدٌمقراط ُبٌنُاألدٌانُفًُظلُالعملٌة ُالصحافةُوالعالقة ُوالحقوقُاالقتصادٌةُوحقوقُاإلنسانُوحرٌة ُالحرة ٌةُمثلُالتجارة
ُاالختالفُالسٌاسً.

،ُوقدُتمُالتركٌزُف0220ًُوأضافُمعالًُرئٌسُمجلسُالوزراءُوزٌرُالخارجٌةُأنُالمؤتمرُالثانًُانعقدُخاللُشهرُمارسُ
ُالبا ُلفتح ُعلىُهدفُالتمهٌد ُالمؤتمر ُوخاصةُذلك ُالحضاراتُواألدٌان، ُبٌن ُوعمٌقُومسؤول ُوشامل ُواسع ُحوار بُأمام

المسٌحً،ُوالربطُبٌنُاالقتصادُالحرُوالمنتجُوبٌنُتعزٌزُالمشاركةُالشعبٌة،ُوحقُالجمٌعُشعوباُوأفراداُُ-الحوارُاإلسالمًُ
التًُتمُالتأكٌدُعلٌهاُفًُذلكُالمؤتمرُبالحصولُعلىُماٌُفرضهُاحترامُالمبادئُالدٌمقراطٌة.ُوتمثلتُإحدىُالنقاطُاألساسٌةُ

ُفًُأهمٌةُدورُالمرأةُفًُالمجتمعُباعتبارهاُعضواُفاعالُوأساسٌاُفًُمسارُالتنمٌة.



ُ ُوفًُعام ُعلىُالتداخلُبٌنُقضٌتًُالدٌمقراطٌة0222ُولفتُإلىُأنه ُتركٌزا ُالذيُشهدتُمناقشاته ُالثالث، ُالمؤتمر ُانعقد ،
شاتُالخاصةُبالدٌمقراطٌةُلتشملُمسائلُالدٌنُوالحوارُبٌنُاألدٌانُودورُوسائلُاإلعالمُوالتجارةُالحرة،ُوتوسٌعُنطاقُالنقا

والقضاٌاُالتربوٌة،ُودورُوحقوقُالمرأةُ،ُمعُالتركٌزُبشكلُخاصُعلىُماٌُترتبُعلىُهذاُكلهُبالنسبةُلمنطقتناُالعربٌة.ُكماُ
وةُفًُمناقشاتُالمؤتمرُالُسٌماُمنُزاوٌةُدورُالحكوماتُكانُالبعدُاالقتصاديُللتجارةُالحرةُواألسواقُالمفتوحةُموجوداُبق

ُفًُالعملٌةُاالقتصادٌةُفًُظلُالعولمة.

وأوضحُمعالًُرئٌسُمجلسُالوزراءُوزٌرُالخارجٌةُانهُوفًُالمؤتمرُالرابعُكانُهناكُعدةُمحاورُأساسٌةُتصبُكلهاُفًُ
ُالعربًُاإل ُفًُالعالم ُتعمٌقُالمشاركاتُالشعبٌة ُأجل ُالعملُمن ُسٌاساتُالطاقةُإطار ُعلىُبحثُأهمٌة ُالتأكٌد ُمع سالمً،

واقتصادُالسوقُوالتجارةُالحرةُفًُتعمٌقُالمسارُالدٌمقراطً،ُبماُفًُذلكُآلٌاتُاالنتقالُإلىُالدٌمقراطٌةُفًُالعالمُالعربًُ
ُاالنتقالُودفعهُإلىُاألمام،ُ وحظٌتُكذلكُمسألةُوالدورُالذيٌُلعبهُالعالمُالخارجًُوخاصةُالدورُاألوروبًُفًُتعزٌزُهذا

العالقةُبٌنُالثقافةُوالتنمٌةُأٌضاُباهتمامُخاصُهذهُالسنةُ..ُوفًُالمؤتمرُالخامسُنوقشتُعدةُمواضٌعُتتصلُأساساُبمبادرةُ
ُالشرقُاألوسطُالكبٌرُودورُالمجتمعُالمدنًُفًُخلقُمناخُمناسبُفضالُعنُدورُالمرأة.

لىُمفهومُحقوقُاإلنسانُفًُظلُالتحوالتُالعالمٌةُوالخطواتُالمطلوبةُوقالُمعالٌهُإنهُجرىُالتركٌزُفًُالمؤتمرُالسادسُع
ُهذهُ ُفً ُالمدنً ُالمجتمع ُمؤسسات ُومنظمات ُللشباب ُالمهم ُوالدور ُالعربً ُالعالم ُفً ُالمنشود ُالسٌاسً ُاإلصالح لتحقٌق

صالحُالسٌاسًُوالتعبٌرُالعملٌة..ُمؤكداُأنُالمؤتمرُالسابعُكانُنقلةُنوعٌةُمنُخاللُتركٌزهُعلىُطرحُتصوراتُعربٌةُلإل
الدٌمقراطًُبدالُمنُالمبادراتُالخارجٌةُ..ُفٌماُبحثتُفًُالمؤتمرُالثامنُجملةُمنُالقضاٌاُوالمحاورُالتًُغطتُمواضٌعُ
ُهذهُ ُوعالقة ُوالعولمة ُالحدٌثة ُوالتكنولوجٌات ُوالتعلٌم ُوالثقافة ُواإلعالم ُالحرة ُوالتجارة ُواألمن ُوالتنمٌة ُبالسٌاسة تتصل

ُدورهاُفًُإحداثُالنموُاالقتصاديُوالتحولُالدٌمقراطً.المسائلُو

وأضافُمعالًُالشٌخُحمدُبنُجاسمُبنُجبرُآلُثانًُأنُالبحثُتركزُخاللُالمؤتمرُالتاسعُعلىُتقاسمُالنفوذُالعالمًُوإعادةُ
األزمةُاالقتصادٌةُُتشكٌلُالتعاونُالدولًُوموقعُالقطبُالعربًُفًُعالمُمتعددُاألقطابُواإلعالمُالعابرُللقاراتُوتداعٌات

ُالمالٌةُ ُاألزمة ُبعد ُما ُواالستثمار ُالعالمً ُالتنموي ُبحثُالمشروع ُتم ُكما ُالعالمٌة، ُوالحوكمة ُاإلنسان ُبحقوق ُالتمتع على
والهوٌةُالوطنٌةُوالهجرةُوالعقٌدةُوالتعلٌمُوالبحثُالعلمًُواالستقرارُواألمنُالدولًُواإلنسانًُوالقٌودُوالتحدٌاتُفًُاإلعالمُ

زُاالنتقالُالدٌمقراطًُخاللُالمؤتمرُالعاشر،ُفٌماُتناولُالنقاشُالمشهدُالسٌاسًُالعالمًُوالتحوالتُفًُالشرقُاألوسطُوتعزٌ
خاللُالمؤتمرُالحاديُعشرُوالمشهدُالسٌاسًُواالقتصاديُالدولًُوالتنمٌةُومستقبلُالسالمُفًُالشرقُاألوسطُخاللُالمؤتمرُ

ُالثانًُعشر.

منُمواضٌعُمناقشاتُالمنتدىُعبرُالسنٌنُتمثلُالمحاورُالرئٌسٌة،ُوٌتفرعُعنهاُالعدٌدُمنُالمحاورُوبٌنُمعالٌهُأنُماُذكرهُ
ُالمنتدىُمنذُبداٌاتهُعلىُخلفٌةُالقناعةُ ُانطلقناُفًُهذا ُتفصٌالُ..ُوقالُ"إننا الفرعٌةُالتًُنوقشتُماُالٌُسعُالمجالُلذكرها

ُوال ُالمسؤولة ُوالحرٌة ُالفردٌة ُالمبادرة ُبأن ُفًُاألكٌدة ُوالمشاركة ُالمنشود ُالتطور ُمنطلقاتُلتحقٌق ُتمثل ُاالجتماعٌة عدالة
ُحركةُالعالمُالذيُنعٌشُفٌهُوالمساهمةُفًُجعلهُأكثرُأمناُواستقراراُوازدهارا".

ُاألعمقُ ُالفهم ُمرحلة ُإلى ُوصلنا ُالمتواضعة، ُالبداٌة ُتلك ُمن ُأنه ُالخارجٌة ُوزٌر ُالوزراء ُرئٌسُمجلس ُمعالً وأضاف
وُمطلوبُمناُجمٌعا.ُوكماُدرجناُفًُالماضً،ٌُحدونًُاألملُالعمٌقُبأنُالمنتدىُسوفٌُواصلُمناقشاتهُعلىُواألوسعُلماُه

ُتكونُمسٌرتناُ قواعدُالموضوعٌةُوالشفافٌةُلكًُنتمكنُقدرُاإلمكانُمنُتشخٌصُالمعوقاتُوتحدٌدُأسالٌبُالمعالجة،ُوبهذا
ُوطٌدةُالخطىُلصالحُخٌرُالمجتمع.

بنُجاسمُبنُجبرُآلُثانًُفًُختامُكلمتهٌُقٌنهُبأنُاالجٌالُالقادمةُفًُعالمناُالعربًُواإلنسانٌةُجمعاءُُوأكدُمعالًُالشٌخُحمد
ُقامُبهُفًُخدمةُالبالدُوالعبادُمنُأجلُ ستسجلُلحضرةُصاحبُالسموُالشٌخُحمدُبنُخلٌفةُآلُثانًُأمٌرُالبالدُالمفدىُما

ُالنهوضُبالوطنُواألمةُإلىُأرفعُوأسمىُالمقامات.

وقالُمعالٌهُإنُهذاُالمنتدىُماكانُلهُأنٌُصلُإلىُماُوصلُإلٌهُلوالُجهودُسموُاألمٌرُالمفدىُ..مشٌراُإلىُأنُسموهُقدُدأبُ
ُطٌلةُعمرُالمنتدىُعلىُدعمهُورعاٌتهُومتابعتهُوٌعودُلسموهُالفضلُفًُنجاحه.



ٌةُوالشفافٌةُوعددُمنُأصحابُالسعادةُالشٌوخُحضرُاالفتتاحُسعادةُالسٌدُعبدهللاُبنُحمدُالعطٌةُرئٌسُهٌئةُالرقابةُاإلدار
ُوالوزراءُورؤساءُالبعثاتُالدبلوماسٌةُالمعتمدٌنُلدىُالدولةُوضٌوفُالبالد.

ُ

 :ًُفً الجلسة االفتتاحٌة لمنتدى الدوحة .. نائب الرئٌس األرجنتٌن
 ُسٌاسة قطر االقتصادٌة .. من أنجح الخطط العالمٌة
  ُإلحداث تغٌٌر ٌتواءم مع تطلعات الشعوبقطر ودول أمرٌكا الالتٌنٌة تسعى

ُسمٌح الكاٌد: -كتب 

أن العالم ٌواجه تحدٌات  31أكد سعادة أمادو بودو، نائب رئٌس جمهورٌة األرجنتٌن، فً الجلسة األولى لمنتدى الدوحة الـ
داعٌا إلى التحرك العاجل  مقلقة للغاٌة خلفتها األزمة المالٌة التً تركت وراءها أجواء اقتصادٌة وسٌاسٌة عالمٌة متأزمة،

ُوالفاعل وفق عمل جماعً لمواجهة هذه التحدٌات والمعطٌات التً تلقً بظاللها على األلفٌة الجدٌدة.

وتوجه بالشكر لدولة قطر الحتضانها هذا المنتدى المهم ودورها الفاعل فً العمل على معالجة مثل هذه المعطٌات، قائال إن 
ُلكثٌر من اقتصادٌات دول العالم ولّدت أزمة سٌاسٌة كذلك.األزمة المالٌة التً عصفت با

ُودعا إلى ضرورة بناء هٌكلة مالٌة جدٌدة للخروج من هذه األزمة وخلق توازن فً الفرص االقتصادٌة بٌن الدول كافة.

تدامة لكافة وتساءل: كٌف نتخطى هذه األزمة؟، وأجاب بالقول: إن األمر ٌتطلب منا جمٌعا العمل من أجل بناء تنمٌة مس
ُالشعوب فً العالم وإرساء قواعد األمن والسالم.

ولفت نائب الرئٌس األرجنتٌنً إلى أن "هناك جزءا من هذا العالم )محافظ( ٌرفض مثل هذه األمور الجدٌدة، وبالمقابل هناك 
مً ٌتواءم مع تطلعات دول منفتحة ومتطورة مثل قطر ودول أمرٌكا الالتٌنٌة حٌث تسعى هذه الدول إلى إحداث تغٌٌر عال

ُالشعوب ومصالحها واستقرارها".

وفً معرض تقدٌمه مقترحات ورؤى لتجاوز األزمة العالمٌة قال نائب الرئٌس األرجنتٌنً: البد من تناول سٌاسات التقشف 
ُوالنظر فً فوائدها من أجل تخطً المصاعب االقتصادٌة.. مشٌرا إلى أن ذلك ٌؤثر على مداخٌل الدول.

اك محاولة لتموٌل مسألة الدٌون التً تواجهها الدول النامٌة وهذه المسألة تلقً بظاللها على الشعوب الفقٌرة وهو وقال: هن
ما ٌفسر أسباب انتشار البطالة، وهو أمر اعتبره البعض آلٌة للخروج من األزمة لكن أرى أن هناك اثارا سلبٌة لذلك األمر 

ُلٌة هندسٌة مالٌة جدٌدة لتوجٌه وتنوٌع مصادر الدخل.ما ٌدفعنا للتشدٌد على الدعوة إلى خلق آ

وضرب مثال فً هذا السٌاق بسٌاسة قطر االقتصادٌة، وقال: إن قطر تمثل بالفعل خٌر مثال على آلٌة الهندسة المالٌة 
تحقٌق األمن الجدٌدة المنشودة لتعضٌد االقتصاد العالمً واإلقلٌمً، كما أنها تشكل نموذجا من حٌث مشاركتها الفاعلة فً 

ُوالسالم من خالل سٌاساتها الناجحة التً تتبعها، فمن بٌن مالٌٌن الخطط العالمٌة نجد أن الخطة القطرٌة هً األنجح.

ودعا المسؤول األرجنتٌنً إلى ضرورة تحدٌد المخاطر لتمكٌن الحكومات الدٌمقراطٌة من تنفٌذ سٌاساتها البناءة لمصلحة 
فً بالده قائال: ماحصل فً األرجنتٌن ٌعتبر مثاال فً كٌفٌة مواجهة األزمات، فً العام  الشعوب، مقدما مثاال بما حصل

واجهت شركة جنرال موتورز مشاكل تموٌل لخلق آالف الوظائف فً األرجنتٌن ولصناعة السٌارات وتصدٌرها  9002
دة ومن هنا جاء االقتراح الرسمً للبرازٌل وكانت أمرٌكا عاجزة عن التموٌل فاقترحت األرجنتٌن تقدٌم نوع من المساع

األرجنتٌنً فً إطار الدعم االقتصادي وكانت النتائج إٌجابٌة وتم عبر هذه الخطوات خلق فرص عمل جدٌدة وتمت صناعة 
ُالسٌارات وتصدٌرها إلى البرازٌل.

 :ًُفً الجلسة االفتتاحٌة .. الرئٌس السنغال



 ُمنتدى الدوحة اكتسب مكانة مرموقة فً العالم

ُالراٌة: -الدوحة 

أكد فخامة الرئٌس مكً سال، رئٌس جمهورٌة السنغال، فً الجلسة االفتتاحٌة ألعمال منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء 
المستقبل االقتصادي للشرق األوسط أن العالم العربً كان دائما ساحة للحوار واالجتماع بٌن العرب واألفارقة وذلك للعالقات 

ُالمتمٌزة بٌن الجانبٌن.

ُولفت إلى ما تزخر به القارة السمراء من فرص لالستثمار فً مجاالت الزراعة والطاقة والبنٌة التحتٌة.

عاما الماضٌة أن ٌكتسب مكانة مرموقة عبر العالم وذلك بفضل  39وأكد سال ان منتدى الدوحة استطاع خالل الـ
ُالموضوعات التً ٌبحثها.

ما فً خطر فً بعض المراحل والٌوم ٌعانً العالم من مصاعب اقتصادٌة "حٌث واضاف أن األمن والسلم الدولٌٌن كانا دو
نالحظ أن اقتصادٌات كانت مزدهرة باتت الٌوم متزعزعة كما نالحظ بزوغ قوى جدٌدة، قوى جٌوسٌاسٌة جدٌدة مع اقتصاد 

ُت بٌن مختلف الدول.دولً ٌتغٌر ٌوما بعد ٌوم".. معتبرا أن هذه التغٌرات تؤثر فً أكثر من صعٌد على العالقا

وشدد الرئسً السنغالً على أن القارة اإلفرٌقٌة لٌست بعٌدة عن هذه التغٌٌرات وأنها تعمل فً مسار الدٌنامٌكٌة اإلٌجابٌة 
وال ترٌد أن تكون بعٌدة عن نشر الدٌمقراطٌة وحرٌة التعبٌر فً العالم، مشٌرا إلى أن نسب النمو فً افرٌقٌا تبقى دائما من 

ُستوٌات الدولٌة.أعلى الم

واضاف: بصفتً رئٌسا للجنة التعاون فً افرٌقٌا أؤكد أن لدى البلدان األفرٌقٌة فرصا استثمارٌة جدٌدة فً القطاعات 
 13الرئٌسة، مثل الزراعة والطاقة والبنى التحتٌة وغٌرها، كما أن االتحاد االفرٌقً حدد فً خمس مناطق من القارة 

ملٌار دوالر أمرٌكً ولدٌنا كذلك  86مشروع بناء البنى التحتٌة فً أفرٌقٌا بكلفة تصل إلى  مشروعا لها األولوٌة فً إطار
سلسلة من المشارٌع أجرٌت بشأنها دراسات جدوى متقدمة ما ٌسمح بتقدٌم التموٌل لها وهناك مشارٌع أخرى كذلك على 

ُالطرٌق.

 :ُأكد أنها تحترم اإلنسان مهما كان .. لعرٌض
 ُلٌست دٌنٌة .. وال تقدس األشخاصتونس دولة مدنٌة و
 ُالحكومة تعمل منذ تولٌها على بسط األمن ومكافحة الجرٌمة

 ُ

 

ُالراٌة: -الدوحة 



أكد سعادة السٌد علً لعرٌض، رئٌس الحكومة التونسٌة، أن تونس ستكون دولة العدل والمساواة، دٌنها اإلسالم ولغتها 
ت تعددٌة ثقافٌة واجتماعٌة، وأن نجاح التجربة التونسٌة سٌنعكس إٌجابٌا الرسمٌة هً العربٌة، دولة مدنٌة دٌمقراطٌة ذا

ُعلى كافة دول المنطقة السٌما دول الربٌع العربً.

وقال لعرٌض فً كلمته خالل الجلسة االفتتاحٌة لمنتدى الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبل االقتصادي للشرق االوسط إن 
قه أو جنسه أو لونه، وإنها تساهم فً انتاج الحداثة وتظهر االحترام لهوٌة تونس "دولة تحترم اإلنسان مهما كان عر

الشعب وقٌمه الثابتة"..مبٌنا أن تونس الجدٌدة ال تقدس أشخاصا وال نظاما بل هً دولة مدنٌة ولٌست طائفٌة أو دٌنٌة أو 
ولة وٌحمً وٌقوي المؤسسات عسكرٌة أو غٌر ذلك، الفتا إلى أهمٌة وجود مجتمع اهلً منظم وشرٌك فً مؤسسات الد

ُالوسٌطة بٌن االفراد وبٌن مؤسسات الدولة.

وأضاف: تونس دولة دٌمقراطٌة ولٌست استبدادٌة وتحترم حقوق االنسان والحرٌات وٌتولى الشعب فٌها اختٌار نوابه فً 
المختلفة فً إطار الوحدة  إدارة الشأن العام والرقابة على تنفٌذها..وهً دولة تعددٌة وحامٌة للحرٌات، تحترم األفكار

الوطنٌة، وتحمً الحقوق الفردٌة والجماعٌة وحقوق المجموعات والمنظمات والتراث المشترك والحقوق الثقافٌة، كما 
تحمً الحقوق بفلسفة الحق وبإصدار القوانٌن العادلة وحماٌة الحقوق بردها الى اصحابها وبوجود هٌئات ومؤسسات 

ُللرقابة والتعدٌل.

ح لعرٌض أن تونس لٌست دولة تمٌٌز لكن االسالم هو دٌن عموم الشعب التونسً والثقافة االسالمٌة اهم منابع كما أوض
ثقافة تونس الوطنٌة وعناصر وحدتها لما ٌمثله االسالم والفكر االسالمً المتجدد من تمكٌن لتونس من االنفتاح على 

ُعصرها.

عبها عبر االنتخابات والفصل بٌن السلطات، فالحكم فٌها مصدره وأكد لعرٌض أن بالده بنظامها الجمهوري تحترم ش
ُالمواطنون، وفهً دولة تكرس العدالة والمساواه والحوكمة الرشٌدة والعدل.

وأشار الى أن الحكومة الحالٌة تعمل ومنذ تولٌها أمور البالد منتصف مارس الماضً على تنفٌذ مجموعة من االولوٌات 
مثل بسط االمن ومكافحة الجرٌمة بكل أنواعها وتحقٌق الوضوح السٌاسً بصٌاغة الدستور واالستعداد لالنتخابات سٌاسٌا 

الوطنً إلى األمام وحل المشكالت الملحة فً موضوعات البطالة ومقاومة وتنظٌمٌا قبل نهاٌة السنة والدفع باالقتصاد 
ُالفساد ودفع العدالة االنتقالٌة لتسوٌة الملفات الكثٌرة العالقه الموروثة عن مرحلة الظلم واالستبداد.

ٌسً من وأكد علً لعرٌض أن االنتقال فً تونس ٌسٌر بخطى ثابتة رغم التحدٌات حٌث انتهى المجلس الوطنً التأس
صٌاغة مسودة الدستور لتعرض قرٌباً للمناقشة على مستوى الجلسات العامة، كما صادق على القانون المنظم للهٌئة العلٌا 
المستقلة لالنتخابات التً ستجرى قبل نهاٌة هذه السنة، كما صادق على الهٌئة المستقلة التً ستدٌر الشأن القضائً 

ُوتكرس استقاللٌة السلطة القضائٌة.

وأعلن عن إنشاء الهٌئة العلٌا لإلعالم السمعً والبصري ستدٌر شؤون اإلعالم، موضحاً انه رغم الصعوبات الداخلٌة 
والظرف االقتصادي الدولً المحٌط بتونس ٌواصل اقتصاد البالد ثباته وتعافٌه وإن كان برتم بطًء. وقال "إال اننا نتحكم 

% كما تمكنا من تخفٌض نسبة البطالة بنقطتٌن وفتحنا 1,8نسبة نمو  9039بنسبة التضخم رغم ارتفاعها وقد حققنا فً 
ُعدداً كبٌراً من ملف اإلصالحات الكبرى االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة".

وأضاف: "إننا نعمل على دعم السلم السٌاسً والتوافق السٌاسً والسلم االجتماعً وذلك عبر الحوار بٌن األطراف 
بات العمال ومنظمات رجال األعمال وفً هذا الصدد تم عقد اجتماع بٌن هذه األطراف لمعالجة كل القضاٌا االجتماعٌة من نقا

الشغلٌة عبر الحوار، فنحن نتبنى سٌاسة إصالحٌة تشاركٌة تهدف إلى توفٌر بٌئة أعمال ومنافذ استثمار ٌستجٌبان 
ُلمتطلبات التنمٌة فً تونس".

ئٌس الحكومة التونسٌة "لن نتوانى عن تشجٌع المستثمرٌن وتحفٌزهم فً كافة القطاعات أما فٌما ٌختص باالستثمار فقال ر
ُخاصة القطاعات ذات القدرة التشغٌلٌة وذات القٌمة المضافة، مشٌراً الى العمل على إصالح النظام البنكً وتطوٌره".



 :ُأكدوا أهمٌة القضاٌا المطروحة للنقاش.. سفراء ودبلوماسٌون لـالراٌة
 ُعاماً  31الدوحة حقق نجاحاً متواصالً خالل  منتدى

 ُ

ُإبراهٌم بدوي: -كتب 

أّكد عدد من السفراء المعتمدٌن لدى الدولة والدبلوماسٌٌن أهمٌة القضاٌا التً ٌناقشها منتدى الدوحة الثالث عشر، مؤكدٌن 
ُمن ركائز الحوار اإلقلٌمً والدولً. الماضٌة وأصبح ركٌزة أساسٌة 31أن المنتدى حقق نجاًحا متواصالً خالل األعوام الـ 

وأّكد سعادة السٌد عبد المنصف البوري، سفٌر لٌبٌا لدى الدولة، أهمٌة القضاٌا التً ٌناقشها المنتدى بالنسبة لمنطقة 
ُالشرق األوسط بصفة خاصة، وللعالم ككل.

همة لتبادل الرؤى واألفكار وطرح وعّبر السفٌر اللٌبً عن سعادته بالمشاركة فى المنتدى الذي اعتبره خطوة منصة م
ُالمشكالت ومحاولة إٌجاد سبل لحلها.

ُوقال: المنتدى ٌناقش الكثٌر من القضاٌا التً تهم المنطقة العربٌة والعالم.

كما أشار البوري إلى ما أّكد علٌه حضرة صاحب السمو الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً أمٌر البالد المفدى فً كلمته بشأن 
ا وفلسطٌن وأنهما قضٌتان محورٌتان فً منطقة الشرق األوسط والعالم العربً وال ٌمكن أن ٌتجاهلها العالم قضٌتً سورٌ

ُبعد اآلن والبد من العمل على إٌجاد حلول عاجلة لهما.

وأضاف البوري: المنتدى شهد مشاركة فاعلة من متحدثٌن رسمٌٌن ووزراء ومسؤولٌن سابقٌن أشاروا الى بعض القضاٌا 
ُهرٌة التً تهم العالم والمنطقة العربٌة حول التنمٌة وإٌجاد حلول لمشاكل كثٌرة تعم عالمنا فً الفترة الحالٌة.الجو

وعن أبرز التحدٌات التً تواجه دول الربٌع العربً قال السفٌر اللٌبً إنها تكمن فى الخروج من المرحلة االنتقالٌة الى 
المشكالت التً تواجهها ثورات الربٌع العربً، منها االتفاق على قضاٌا الدستور  مرحلة بناء الدولة فالٌزال هناك الكثٌر من

وتحدٌد هوٌة الدولة واتجاهاتها وأًٌضا محاولة رأب الصدع بٌن مكونات المجتمع، حٌث التزال هناك بعض الصراعات 
تستطٌع االنتقال من مرحلة والخالفات حول إٌجاد صٌغة حقٌقٌة للمصالحة بٌن مختلف قوى الشعب فً هذه الدول حتى 

ُالثورة إلى مرحلة الدولة وهً مرحلة البناء التً تحتاج الى الكثٌر من الجهد لخوض غمار التنمٌة الحقٌقٌة.

وعن صعود اإلسالمٌٌن بعد الربٌع العربً، أكد السفٌر البوري أن اإلسالمٌٌن جزء من مكونات هذه المجتمعات ومن المهم 
أي حلول، رافًضا إلقاء اللوم على أي تٌار أو فصٌل بعٌنه، مؤكًدا أن هذه األمور البد أن ٌتم  أن ٌكون لهم دور فى وضع

حلها من خالل التحاور والتفاهم والجلوس إلى مائدة واحدة وٌجب أن تكون مصلحة تلك الشعوب وهذه الدول فوق كل 
ُاعتبار.



حرٌن لدى الدولة، أن منتدى الدوحة أصبح من أهم المنتدٌات من جانبه أّكد سعادة السٌد وحٌد مبارك سٌار، سفٌر مملكة الب
ُعاماً متواصلة أكبر دلٌل على نجاحه. 31اإلقلٌمٌة والدولٌة وأن استمراره على مدى 

وأضاف أن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنتدى ذات أهمٌة قصوى لٌس للعالم العربً فحسب وإنما للعالم 
بته األزمة المالٌة العالمٌة من تداعٌات تأثر بها الكثٌر من اقتصادات الدول ومن هنا تأتً أهمٌة مثل ككل، الفًتا الى ما سب

هذه المنتدٌات التً تسعى إلى تبادل اآلراء واألفكار حول الموضوعات ذات االهتمام المشترك والتً تصب فً النهاٌة فً 
ُصالح الشعوب.

منتدى الدوحة ما ٌتعلق بمستقبل دول الربٌع العربً وأبرزها عملٌة البناء  وأضاف أن من أكثر الموضوعات التى ٌبحثها
التً تبقى نقطة محورٌة وأساسٌة فى نهضة شعوب تلك الدول، الفًتا الى ضرورة اتفاق كافة األطراف فى تلك الدول على 

ُمسألة البناء لعبور المرحلة االنتقالٌة وصوالً إلى االستقرار والرفاهٌة.

نتدى الدوحة ٌمثل خطوة مهمة للغاٌة فى سبٌل طرح األفكار المتداولة على الساحة اإلقلٌمة والدولٌة والحدٌث وأكد أن م
ُبشفافٌة عن كل األمور والتحدٌات والبحث عن سبل لمواجهتها والتغلب علٌها بما ٌحقق مصالح شعوب العالم.

أن منتدى الدوحة فرصة جٌدة لدعوة شخصٌات إقلٌمٌة من جانبه أّكد السفٌر نبٌل فهمً سفٌر مصر األسبق لدى واشنطن 
ُودولٌة عدٌدة لالستماع الى الصوت العربً من الداخل وبصورة مباشرة.

ا وبداٌة طٌبة بوجود سمة ملحوظة فى كافة المداخالت التً تم االستماع إلٌها أثناء الجلسات  ًٌ وأوضح أن ثمة مؤشًرا إٌجاب
انت سٌاسٌة أو اقتصادٌة الفًتا الى أن القضاٌا السٌاسٌة واالقتصادٌة فً منطقة الشر وهً تكامل القضاٌا وتشعبها سواء ك

ُق األوسط مرتبطة بأمن وتنمٌة العالم ككل وهذه من األشٌاء المهم إبرازها فً المرحلة الحالٌة.

 :ُأّكد أن المنتدى ٌنعقد فً وقت عصٌب.. رئٌس الوزراء الفرنسً السابق
 ُورٌا تنذر بتفكك المنطقةالمواجهات المسلحة فً س

 ُ

ُالراٌة: -الدوحة 

اعتبر سعادة السٌد فرانسوا فٌون، رئٌس وزراء فرنسا السابق، أن قطر تمثل نموذًجا ٌحتذى فً مجال التنمٌة ومكافحة 
ُالفقر وتقدٌم الدعم للدول الفقٌرة، فضالً عن جهودها فً تعزٌز الحوار بٌن األدٌان والحضارات.

تً ألقاها فً منتدى الدوحة إن قطر استطاعت فً سنوات معدودة التغلب على مشاكل اقتصادٌة جمة وقال فً كلمته ال
ُوتطورت لتصبح نموذًجا ٌحتذى، السٌما فً دعمها للدول الفقٌرة.



وأضاف فً سٌاق كلمته: هذا المنتدى ٌنعقد فً وقت عصٌب، حٌث تمر دول الربٌع العربً بتقلبات سٌاسٌة، فضالً عن 
ُالدموي فً سورٌا الذي أصبح خطًٌرا للغاٌة وقد ٌمتد لدول الجوار مثل لبنان.الصراع 

وقال: المواجهات المسلحة فً سورٌا تنذر بتفكك المنطقة وتشرذمها السٌما مع تزاٌد التسلٌح لكال الطرفٌن المتنازعٌن، 
ُاورة وباألخص لبنان.والرئٌس السوري بشار األسد ٌهدف من هذا النزاع النتقال الصراع إلى الدول المج

وتابع: كما ٌنعقد منتدى الدوحة فً ظل تزاٌد حدة التوتر حول استمرار إٌران فً برنامجها النووي، ومع تزاٌد وتٌرة 
ُاإلرهاب حتى إنه تم تهدٌد سفارتً فرنسا فً لٌبٌا ومصر فً الفترة األخٌرة.

على حل األزمة السورٌة فً أسرع وقت، مؤكًدا أهمٌة  وطالب رئٌس وزراء فرنسا السابق األطراف الدولٌة بضرورة العمل
عقد اجتماع دولً ٌضم كافة األطراف، خصوصا سورٌا وروسٌا والصٌن والوالٌات المتجدة واالتحاد األوروبً والجامعة 

ُالعربٌة.

غم الصراع الطوٌل وشدد على أهمٌة التعاون والحوار بٌن جمٌع األطراف مستشهًدا بما فعلته فرنسا وألمانٌا وتحالفهما ر
ُبٌنهما.

وحول الملف االقتصادي، أّكد رئٌس وزراء فرنسا السابق على أهمٌة أن تسعى شعوب منطقة الشرق األوسط لتعزٌز األمن 
ُالغذائً إلى جانب اإلدارة المستدامة للموارد المائٌة.

"الخطر القومً" والذي أصبح تٌاًرا  وأشار إلى أوروبا ربما تكون فً خطر محدق بسبب تزاٌد القومٌة والذي ٌطلق علٌه
ُمتزاًٌدا فً أوروبا فً اآلونة األخٌرة.

 :ُد. جواد ناجً لـالراٌة
 ُكلمة األمٌر.. مرجعٌة لحل مختلف القضاٌا االقتصادٌة والسٌاسٌة

ُسمٌح الكاٌد: -كتب 

ُ.31عن سعادته بالمشاركة فً منتدى الدوحة الـ  أعرب سعادة الدكتور جواد ناجً، وزٌر االقتصاد فً السلطة الفلسطٌنٌة،

وأشاد سعادة الوزٌر الفلسطٌنً بما جاء فً كلمة حضرة صاحب السمو الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً أمٌر البالد المفدى 
ُأمام الجلسة االفتتاحٌة للمنتدى، قائالً إنها تشكل مرجعٌة لحل مختلف القضاٌا االقتصادٌة والسٌاسٌة.

أن كلمة سمو األمٌر ركزت على موضوعٌن رئٌسٌن، األول اقتصادي تنموي سٌاسً تطرق فٌه سموه إلى الربٌع  ولفت إلى
ا الى  ًٌ العربً وأثره على مسار القضٌة العربٌة الجوهرٌة، والموضوع الثانً ركز فٌه سموه على القضٌة الفلسطٌنٌة داع

ُة وعاصمتها القدس الشرٌف.إٌجاد حل نهائً لها وإقامة الدولة الفلسطٌنٌة المستقل

 :ُالٌو ماري لـ الراٌة
 ا ًٌ ُقطر تتحرك بشكل فاعل إلرساء األمن واالستقرار دول

ُسمٌح الكاٌد: -كتب 

أّكدت وزٌرة الدفاع الفرنسٌة السابقة مٌشٌل الٌو ماري أن قطر من أبرز الدول التً تتحرك بشكل فاعل من أجل تحقٌق 
ا.التنمٌة المستدامة وإرساء األمن وا ًٌ ا ودول ًٌ ُالستقرار إقلٌم



وقالت فً تصرٌح لـ الراٌة على هامش منتدى الدوحة الثالث عشر، إن هذا المنتدى ٌكتسب أهمٌة كبٌرة وٌتمٌز عن 
المنتدٌات السابقة ألسباب عدة أبرزها أنه ٌنعقد وسط أجواء من التفاؤل بتحسٌن الصورة االقتصادٌة والسٌاسٌة العالمٌة 

ُهة المعطٌات والتحدٌات المحدقة فً األلفٌة الجدٌدة.واإلقلٌمٌة لمواج

ووصفت الوزٌرة الفرنسٌة السابقة منتدى الدوحة بأنه هام جًدا وٌعكس مدى أهمٌة الحضور والمشاركة النوعٌة والكبٌرة 
ُمن مختلف دول العالم وعلى مختلف المستوٌات السٌاسٌة واالقتصادٌة واألكادٌمٌة والثقافٌة.

اء فً كلمة سمو األمٌر المفدى ٌعكس اإلطار األمثل والطرٌق األنجع لحل القضٌة الفلسطٌنٌة وذلك عبر وقالت إن ما ج
ُالحوار، مثمنة دعوة سموه المجتمع الدولً للعمل على وقف المأساة السورٌة.

 


