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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الفخامة والسمو، أصحاب

 أصحاب المعالي والسعادة،

 الحضور الكرام،

أرّحب بكم جميعًا في منتدى الدوحة في دور انعقاده الثالث عشر متمّنيًا لكم طيب اإلقامة في  أوّد في البداية أن
 الدوحة.

لقد أصبح المنتدى منبرًا دوليًا تتفاعل فيو األفكار حول العديد من القضايا اإلقميمية والدولية اليامة من أجل 
وسع نطاق ممكن أفية تنفيذ تمك الرؤى بما يؤّمن التوّصل إلى رؤى تشّكل قاعدة لمعمل الجماعي الجاد لبحث كي

 من المصمحة المشتركة.

ال شّك أن النظام  العالمي شيد تغيرات متالحقة، ليس في المجاالت السياسية فحسب، بل أيضًا في المجاالت 
 االقتصادية واالجتماعية والفكرية واإلنسانية عمومًا.

الساحات اإلقميمية التي تأّثرت بيذه التغيرات، مما يجعل المرحمة وفي ىذا اإلطار كان العالم العربي من أبرز 
 تي يمّر بيا من أىم مراحل تاريخو.ة الالحاليّ 

ما نراه اليوم في العالم العربي مناداة الشعوب باإلصالح الشامل والسعي لتحقيقو بطرق ووسائل إن من أبرز 
إدارة الشأن العام. ويجب أن ال ننسى أن شيوع الفقر والبطالة شاركة السياسية في شّتى، وفي مقّدمتيا تحقيق الم  

وغياب العيش الكريم وانتياك حقوق اإلنسان في ظّل أنظمة الحكم التي تتمّيز بالتسّمط والقمع والفساد، كانت ىي 
 ة.ة واالقتصاديّ يّ ة في صنع القرارات السياسشاركة الشعبيّ ة التي تستيدف وما تزال الم  ة الدافعة لمثورات العربيّ القوّ 

شاركة والتي ال يمكن أن تنجح إذا سات الضامنة لسعة ىذه الم  إّن تحقيق ىذا اليدف يقتضي البدء بتطوير المؤسّ 
الزمًا ليا في م  ستدامة باعتبارىا وجيًا لم تصاحبيا خطٌط لنشر الوعي الديمقراطي، وجيٌد فاعٌل في التنمية الم  

والرأي اآلخر ليتحقق التفاعل  مارسة الرأير، بيذا نكفل م  تطوّ ستند إلى نظام تعميم م  ة اإلصالح الشامل الم  عمميّ 
جتماعي القائم عمى الحوار بداًل من العنف. وعندئذ يصبح ممكنًا ترسيخ السمم واالستقرار عمى الصعيد اال

ة عمى ازدىار العمميّ شتركة، مما ينعكس بدوره ة م  الوطني، فتسود القناعة العاّمة بأن المصمحة المجتمعيّ 
 دة.دالء األصوات في صناديق االقتراع في فترات محدّ إة ألنيا سوف لن تكون مجرد الديمقراطيّ 

ة، وىو النيج الذي يعتمد أن أذّكر بأن ديننا اإلسالمي الحنيف فيو نيج موازي لمديمقراطيّ  وفي ىذا الصدد أودّ 
 مبدأ الشورى والعدل.



 دات والسادة،السيّ 

ة والتنمية شاركة الشعبيّ ة لن تتوقف عن بموغ أىدافيا المشروعة نحو اإلصالح والم  أعتقد بأن الشعوب العربيّ إنني 
وتعزيز وحماية كرامة اإلنسان، عمى الرغم من العقبات التي تواجييا. ومن األجدى واألسمم تحقيق التغيير 

جازفة، وأكثر وثوقًا، الواضح اليدف ىو طريق أقل م   جتدرّ ًا باإلصالح والحوار، وطريق التغيير السممي الم  تدريجيّ 
 ما في الدول ذات المجتمعات المرّكبة.ال سيّ 

نني عمى يقين بأن من يرفض اإلصالح والتغيير وال يستوعب حقائق العصر  ومتطّمبات المجتمعات الحديثة وا 
 ات.كتفي باأليديولوجيّ ره ضرورات التاريخ ومسيرات الزمن. فالشعوب ال تقتات بالشعارات وال تتغيّ س

ينا إلى ما ذكرتو آنفًا في مناسبات عديدة، ليس تبّجحًا بما أنجزناه بتدرٍج محسوٍب في دولة قطر، وكثيرًا ما نبّ 
نما من أجل إثبات أّن ما قمنا بو ىو أمٌر مطموٌب في المرحمة التاريخية التي نعيش فييا. وليذا فإننا نشعر  وا 

الشعب السوري الشقيق قد دخمت عاميا الثالث دون أفٍق واضح لوقف الصراع  باألسف واألسى أن نرى ثورة
الدامي الذي خّمف وراءه عشرات اآلالف من الضحايا األبرياء وماليين النازحين والالجئين، فضاًل عن التدمير 

 المادي الواسع النطاق، نتيجة تمّسك النظام السوري بالحّل العسكري.

ل الفاعمة في المجتمع الدولي عدم التحّرك لوضع حٍد ليذه المأساة المرّوعة والكارثة ولم يعد مقبواًل من الدو 
 ئع.تفاقمة، بينما في الوقت نفسو يريدون أن يقّرروا ىوية من يدافع عن الشعب السوري بمختمف الذراة الم  اإلنسانيّ 

ة في دفع النظام السوري لإلصغاء ة والعربيّ بادرات الدوليّ ن فشمت كافة الم  حزن أن يحدث ىذا بعد أومن الم  
 لصوت العقل.

 دات والسادة،السيّ 

ق ليا لكي تكتمل صورة المشيد السياسي الذي نحن بصدده، وىي تسوية ة أوّد التطرّ ثّمة مسألة في غاية األىميّ 
 ة والصراع في الشرق األوسط.ة الفمسطينيّ القضيّ 

ة لمصراع مع  االنتظار حّتى تتحّقق التسوية السمميّ لقد كّنا نسمع في الماضي بأّن اإلصالح ليس أمامو إال
ّن مثل ىذا التفكير أصبح فاقدًا لألساس بعد ثورات الربيع العربي التي أإسرائيل، ولكن ينبغي أن يدرك الجميع ب

لتزامن أمالىا النزوع نحو اإلصالح والسعي لتنفيذ النتائج المترّتبة عميو وىو ما ال يمكن إدراكو ما لم يتّم ذلك با
 ة والصراع في الشرق األوسط.ة الفمسطينيّ ة لمقضيّ مع السعي إلى إيجاد تسوية سمميّ 

ة وليس باشرة مع الشعوب العربيّ واجية م  ّن ثورات الربيع العربي جعمت إسرائيل اليوم في م  أوالسبب في ذلك ىو 
ة غايات في حّد ة السياسيّ العمميّ مع حّكاميا فقط. فيذه الشعوب لن تقبل بعد اليوم بأن تكون المفاوضات أو 

 ة لعممية السالم.وبالتالي ال بّد من العمل الجاد لتحقيق السالم العادل باعتباره اليدف والغاية الرئيسيّ  ،ذاتيا



 السادة الحضور،

ة واالنسحاب من جميع ة الفمسطينيّ عادل لمقضيّ  إن منطقتنا لن تعرف االستقرار واألمن إال بعد إيجاد حلّ 
لى حّق الشعب الفمسطيني  ةة والعربيّ ة الدوليّ رات الشرعيّ قرّ م  باالستناد إلى  0691حتمة عام ة الم  ضي العربيّ األرا وا 
 ستقمة وعاصمتيا القدس الشريف.ة الثابتة عبر إقامة دولتو الم  مارسة كافة حقوقو الوطنيّ في م  

ا خرقًا لمقانون الدولي تقّوض أسس حّل وليذا فإن ممارسات االستيطان وتيويد القدس الشريف باإلضافة لكوني
ّن عمى إسرائيل أاّل تضّيع الفرصة المتمّثمة بم    ة.بادرة السالم العربيّ الدولتين، وا 

 الحضور الكرام،

ة والموارد باتت ة والتكنولوجيّ ة والبيئيّ إّن التنمية بمفيوميا الشامل والتحّديات التي تواجييا من النواحي االقتصاديّ 
 مد عمييا بقاء أّي مجتمٍع ودوره وتطّوره في ىذا العالم.ّة يعتقضيّ 

ة. وانطالقًا من الت التي شيدتيا المنطقة العربيّ ًا في التحوّ لقد مّثمت أوجو القصور في تحقيق التنمية عاماًل رئيسيّ 
ة المستويات الوطنيّ ة التعاون الدولي في تحقيق التنمية كركيزة لألمن واالستقرار عمى مختمف إيماننا الراسخ بأىميّ 

ستدامة لم تأل  جيدًا في تنفيذ ًا في التنمية الم  ة، فإن دولة قطر بوصفيا شريكًا فاعاًل ورئيسيّ ة والدوليّ واإلقميميّ 
ة ة لأللفيّ ة لمدول النامية لتمكينيا من تنفيذ األىداف التنمويّ ساعدات اإلنمائيّ ة بشأن تقديم الم  التزاماتيا الدوليّ 
 ة.كافحة الفقر والبطالة والتعميم وتحسين الرعاية الصحيّ وخاصة منيا م  

فاوضات الدوحة لمتجارة الحّرة من أجل تعزيز حركة التجارة وفي ىذا اإلطار يتعّين أيضًا إنجاز ما تبّقى من م  
ي وعقد ة وخمق البيئة المحّفزة لالستثمار المحمي واألجنبة، فضاًل عن العمل عمى إزالة الحواجز التجاريّ العالميّ 

 الئمة بين القطاعين العام والخاص.الشراكات الم  

نتدى إسيامًا مناسبًا في بمورة الرؤى والقواعد التي تمّبي طموحات الشعوب آمل في الختام أن تشّكل أعمال ىذا الم  
 نتدى.بشأن القضايا والموضوعات التي يناقشيا الم  

 وشكرًا.

 

*** 


