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»األنباء« في منتدى الدوحة العاشر 

قطر.. ابنة العصر الزاهية بتجربتها وهويتها
الدوحة ـ عدنان الراشد ـ محمد الحسيني

بشعور املستفيق من حلم جميل واحساس 
الناق����د املنبهر بعمل بديع عدنا من قطر.. ابنة 

العصر بامتياز.
عل����ى ارض الواقع يكتش����ف الزائر فرادة 
التجربة القطرية في النهوض بتكامل ال نظير 
له في املنطقة يقوم على تنمية شاملة، ترفرف 
اجنحتها البش����رية والعمرانية والسياس����ية 
والثقافية واالقتصادية واالجتماعية واالعالمية 

والبيئية والصحية معا لتحلق عاليا.
من يراقب الدور املتنامي لقطر في السياسة 
العاملية على أعلى مستوى وحجم وتأثير هذا 
الدور ويطلع عل����ى جتربتها من الداخل يزداد 

تقديرا واعجابا بهذه التجربة.
في الدوحة جتتمع اجلامعات احلديثة ودور 
الثقافة واآلثار والعبادة واملباني الشاهقة الزاهية 
بكل جميل م����ن فنون العمران واملؤسس����ات 
االقتصادي����ة واالعالمية واألس����واق التجارية 
والشوارع الفسيحة واملناطق اجلديدة والبنى 
التحتية الضخمة واملنشآت الرياضية العالية 
التجهيز والفنادق العاملية الفخمة املهيبة مببانيها 
والراقي����ة بخدماتها، واألهم من كل ذلك الوفاء 
للتراث والعناية به واحلرص على هوية املجتمع 

رغم حتديات االنفتاح.
للحظة ُيخّيل للناظر ان املدينة تعيش حالة 
حب مع بحرها الذي يعانقها ويبث فيها سحره، 

مضفيا مكونا اساسيا على جمالية اللوحة.
في الدوحة تفتح عينيك وتتأمل ثم تغمضهما 
لتعيش املدينة في داخلك مع صورها املتناسقة 
العناصر السهلة التسرب الى ذهنك وروحك. 

تستضيف الدوحة بشكل مستمر مؤمترات 
ومنتديات سياسية واقتصادية وفكرية على 
أعلى مستوى، وتزامن وجودنا في الدوحة 
م���ع اقامة منت���دى الدوحة العاش���ر حول 
الدميوقراطية والتنمي���ة والتجارة احلرة، 
الذي تلقينا دعوة كرمية حلضوره ومؤمتر 
اثراء املستقبل االقتصادي للشرق األوسط 
ومؤمتر قمة اعادة التنظيم الشامل للمنتدى 
االقتصادي العاملي وحضر هذه املناس���بات 
رؤس���اء دول وحكومات ومفكرون وخبراء 

واعالميون من عشرات الدول.
وعلى هامش الندوات التي تابعناها التقينا 
مبواطنني قطريني من مختلف مشارب املجتمع 
وبضيوف من أرجاء العالم ووافدين يعملون 
في قطر وديبلوماسيني، وتبادلنا أحاديث عززت 

انطباعاتنا واعجابنا بالتجربة القطرية.
وتأثرنا باحلب الذي ملسناه لدى املواطنني 
جتاه قيادتهم والتقدير لدورها واحتضانها 
وجهده���ا ووفائها واألهم ذلك االحس���اس 
بالفخر عن���د احلديث عن احلضور القطري 
على الساحتني العربية والعاملية واالهتمام 
الذي يولي���ه العالم لدولة ش���ابة طموحة 

ومتوثبة.
ولفتنا تالق���ي اآلراء م���ع ضيوف قطر 
واألجانب العاملني فيها حول وتيرة التقدم 

الشامل واملتوازن املستمر يوما بعد يوم.
ختام���ا، لقد كان رئيس البرملان اللبناني 
نبيه بري محقا عندما قال: فعال أول الغيث 

قطرة، فكيف اذا كان قطر؟

وللحقيقة إن التحدي األكبر الذي جنح فيه أهل 
قطر برأينا هو خصوصية الهوية.

الدوحة مدينة محلية وعاملية في آن، حتاكي 
العصر بلغته وتستقبل شعوب العالم ومثقفيه 
وقضاياه وحتدياته وفي الوقت عينه تزهو بلغتها 
وتراثها وقيمها تعززها وحتصنها وتوفر لها أسوار 

احلماية محققة بذلك املعادلة الصعبة. 
على س���احل املدينة يستقبلك مجسم لؤلؤة، 
هي اللؤل���ؤة الصغرى في قلب اللؤلؤة الكبرى.. 

دولة قطر.

أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدى وصوله إلى حفل افتتاح منتدى الدوحة العاشر الذي حضره عدد كبير من الشخصيات العاملية بينهم امللكة رانيا العبداهلل

الزميالن مدير التحرير محمد احلسيني ونائب رئيس القسم االقتصادي في الزميلة »القبس« مارون بدران في لقطة تذكارية 
مجسم اللؤلؤةمع الرئيس اللبناني األسبق أمني اجلميل

النائبان د.أسيل العوضي وعلي الراشد والزميالن عدنان الراشد ومحمد احلسيني في جولة في »سوق واقف«
مشهد جلانب من »سوق واقف« التراثي وتبدو في اخللف منارة مركز قطر الثقافي 
)»Living In Qater« اإلسالمي              )الصورة من كتاب

متحف الفن اإلسالمي في قطر حتفة فنية بحد ذاتها تضيف جماال 
أخاذا إلى الواجهة البحرية للدوحة لقطة لبرجي الـ »Zig Zag Towers« الشهيرين في الدوحة

النائبتان د.روال دشتي ود.أسيل العوضي والزميالن عدنان الراشد ومحمد احلسيني قبيل احدى جلسات منتدى الدوحة

مشهد عام جلانب من الواجهة البحرية اخلالبة ملدينة الدوحة

من أجواء المنتدى
 حضر املنتدى من الكويت النواب 
ــي  ــيل العوض ــد ود.أس ــي الراش عل

ود.روال دشتي.
ــال املنتدى مع  ــم تزامن أعم  رغ
ــرى في  ــطة األخ ــد من األنش العدي
ــه متيز بدرجة  العاصمة القطرية فإن
ــن التنظيم وقد أعطى  عالية من حس
ــن أبناء دولة قطر صورة  املنظمون م
رائعة عن إتقانهم استضافة املؤمترات 
ــاهم في  ــا وهو ما س ــكل تفاصيله ب

إنعاش سياحة املؤمترات في البلد.
ــدى بحضور ضيوف   متيز املنت
وممثلني وإعالميني من مختلف قارات 

العالم.
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المنتدى يوّجه  دعوة إلعادة تشكيل التعاون العالمي

خالل 10 دورات له منذ 2001 ُعقدت 
حتت رعاية امير دولة قطر صاحب 
السمو الش����يخ حمد بن خليفة آل 
ثاني، ركز منتدى الدوحة على قضايا 
الدميوقراطية والتنمية والتجارة 

احلرة.
املنتدى في دورته  وقد ناقش 
العديد  العاشرة االسبوع املاضي 
من اوراق العمل واملوضوعات، منها 
التحديات السياسية واالقتصادية 
العاملي  التعاون  العادة تش���كيل 
وموقع العرب في جغرافيا العالم 
املتعدد االقط���اب ودور الدول في 
معاجل���ة تداعيات االزم���ة املالية 
العاملية وضمان حرية االعالم في 
وسط احلروب االعالمية وحتديات 
التنمية والتغير املناخي وغيرها 
من املواضي���ع التي ادلى اخلبراء 

بدلوهم بشأنها.
وتزام���ن انعق���اد املنتدى مع 
العملية االرهابية االسرائيلية بحق 
قافلة احلرية التي حتدت حصارة 
غرة، ففرض املوضوع نفسه على 
املنتدى، وخصص الشيخ حمد بن 
خليفة جزءا من كلمته االفتتاحية 
للتنديد باالرهاب االسرائيلي ودعوة 
العالم إلى السعي لفك احلصار عن 
غزة وبذل املزيد من اجلهود لتحقيق 

السالم في الشرق االوسط.
كما فرض موضوع غزة نفسه 
كذلك على كلمة االمني العام للجامعة 
العربية عمرو موس���ى الذي حث 
مجلس االمن على مواجهة التحديات 

اجلديدة بعيدا عن »الڤيتو«.

رئيسة فنلندا

من جانبه����ا، وجهت رئيس����ة 
فنلن����دا تاريا هالون����ني دعوة الى 
تعاون دولي اكثر توسعا حملاصرة 
ومواجه����ة التحديات التي حددتها 
في مجموعة م����ن العوامل بدءا من 
احل����روب والنزاع����ات والكوارث 
الطبيعية وما تخلفه من مش����اكل 
الفقر واملرض وصوال الى التغيرات 
املناخية واالجتار بالبشر واالرهاب 

وانتشار االسلحة النووية.
ال����ى خفض  ودع����ت هالونني 
مستوى التسلح وضرورة االلتزام 

بأهداف األلفية.
وأش����ادت هالونني بسياس����ة 
االنفتاح الت����ي تنتهجها دولة قطر 

املميزة على املس����توى  ومبكانتها 
العاملي، وقالت ان قطر تقوم ومن 
خ����الل تنظيمها ملختل����ف االحداث 
واالنشطة املهمة بفتح آفاق واسعة 
الذي  للتحاور بني الشعوب، االمر 
يعزز التعاون الدولي، وأعربت عن 
آمالها بسير قطر الى االمام في هذا 

االجتاه.

رئيس مقدونيا

م����ن ناحيت����ه، تن����اول رئيس 
جمهوري����ة مقدوني����ا جورج����ي 
ايفانوف ف����ي كلمته ضمن املنتدى 
النظام السياسي واالمن واالستقرار، 
خصوصا في منطقة جنوب شرق 
اوروبا، مؤكدا على اهمية املواضيع 
التي سيناقش����ها املنتدى ومنها ما 
يتعلق مبتطلبات االمن والسالمة في 
العالم والتي هي مسؤوليات مشتركة. 
واستعرض مساهمات مقدونيا في 
بناء السالم في جنوب شرق اوروبا 
وعالقاتها مع جيرانها بتعاون ورؤى 
تسير باجتاه امن واستقرار منطقة 
جنوب شرق اوروبا وتعزيز الوحدة 

االوروبية ككل.
كم����ا تطرق لعملي����ة التعايش 
واالندماج في مقدونيا بني مختلف 
االعراف والت����ي اعتبرها منوذجا 
يحتذى في كثير م����ن الدول التي 
تعيش فيها عرقيات متعددة. ولفت 
الرئيس ايفانوف الى التحديات التي 
تواج����ه عالم اليوم مث����ل االرهاب 
والسالح النووي واالجتار بالبشر 
وتهريب املخدرات واالنتهاكات التي 
تشهدها مناطق كثيرة في العالم مما 
يهدد االمن والسلم الدوليني وتتطلب 

جهدا جماعيا للتصدي لها.
وختم بالقول: السالم والتفاهم 
املشترك يعتمد علينا جميعا في عالم 
يعيش حالة طوارئ ويتغير باستمرار 
وعلينا ان نحدد مسؤولياتنا ورؤانا 

جتاه هذه املتغيرات.

 النائب الثالث 
لرئيس حكومة إسبانيا

ضمن إحدى جلس����ات املنتدى 
حتدث النائب الثالث لرئيس وزراء 
احلكومة اإلسبانية مانويل تشافيز 
غونزاليس قائال ان منتدى الدوحة 
يشكل فرصة جيدة للمناقشة حول 
مشاكل القرن الواحد والعشرين وذلك 

عبر احلوار والتنسيق.
وأعرب عن قناعت����ه بأن هناك 
ازديادا في عدد الدول العربية والتي 
تتطلع إلى لعب دور اكبر في بناء 

النظام العاملي اجلديد.

الرئيس اللبناني األسبق أمين الجميل

من جهته أشاد الرئيس اللبناني 
األس����بق أمني اجلميل بجهود دولة 
قطر، في تعزيز االمن واالستقرار 
في منطقة الشرق األوسط من خالل 
مساعيها في حل الكثير من املشكالت 

على مستوى املنطقة والعالم.
واعتبر اجلمي���ل هذه اجلهود 
التنمية  مساهمة قوية في تعزيز 
وإثراء املستقبل االقتصادي للشرق 
األوسط. مؤكدا ان األمن واالستقرار 
هما اساس البناء والتنمية ألي أمة 
من األمم. وأشار الى أن قطر كذلك 
اس���تطاعت أن جتد لها مكانا على 
اخلارطة العاملية سياسيا واقتصاديا 

بفضل حنكة وحكمة قيادتها. 
وتطرق الرئيس اللبناني االسبق 
الى االحداث االخيرة في املنطقة.  
وش���دد على أنه ال ميكن التصدي 
لقضايا التنمية والتطوير ملنطقتنا 
دون ترسيخ أسس السالم والعدل 
واملس���اواة. مؤكدا في هذا اإلطار 
أهمية االستمرار في جهود التسوية 
الس���لمية لقضية النزاع العربي � 

اإلسرائيلي. 
التكامل  ال����ى قضي����ة  وتطرق 
والتعاون بني الدول العربية باعتباره 
من االسس املهمة لتعزيز التنمية. 
وأك����د في هذا الس����ياق ان مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية يعد 
منوذجا ناجحا للتعاون والتكامل 
في املنطقة العربية، مشيرا الى ان 
املجلس حقق الكثير من االجنازات 
لدوله منذ انطالقته مطلع الثمانينيات 

من القرن املاضي.

تجمعات مماثلة لمجلس التعاون

واقترح اجلميل تكوين جتمعات 
عربي����ة مماثلة ومش����ابهة ملجلس 
التعاون اخلليجي في إطار تعزيز 
التكامل العرب����ي. وقال »قد تكون 
هذه خطوة أولى ملعاجلة قضايانا 
في املنطقة«، معربا عن األمل في أن 
يكون هذا املقترح على جدول أعمال 

املؤمتر في دورته القادمة.

رئيس الوزراء القطري ووزير اخلارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني يلقي كلمته خالل افتتاح أعمال املنتدى أمير دولة قطر مستقبال رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة د.علي عبدالسالم التريكي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة في حديث مع رئيسة فنلندا تاريا هالونني على هامش اجللسة االفتتاحية ملنتدى الدوحة العاشر

العناوين الرئيسية للمنتدى في دوراته السابقة:

باقة شكر وتقدير

يتوجه فريق »األنباء« بالشكر اجلزيل الى كل من سفير الكويت 
في قطر س����ليمان املرجان على لباقته املعهودة وحس����ن استقباله 
لوفد »األنباء« في منزله بحضور الس����فير د.عبداهلل بش����ارة، هذا 
ويستعد السفير املرجان ملهمته املقبلة في البرتغال ضمن مسيرة 
مش����هودة خدم فيها الكويت في العديد من ال����دول الصديقة. كما 
نتوجه بالشكر اجلزيل الى س����فير دولة قطر الشقيقة عبدالعزيز 
الفهيد على الدعوة الكرمية حلضور منتدى الدوحة العاش����ر. وفي 
النهاية نتوجه بأس����مى آيات الشكر ايضا الى منظمي املنتدى على 

جهودهم وحسن استقبالهم.

سفير الكويت سليمان املرجان سفير قطر عبدالعزيز الفهيد

الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني متحدثة في إحدى جلسات املنتدى

سفيرنا في الدوحة سليمان املرجان والسفير د.عبداهلل بشارة في صورة تذكارية مع الزميلني نائب رئيس التحرير عدنان الراشد 
ومدير التحرير محمد احلسيني

)الصورة من كتاب »Qatar a Pictorial Souvenir« جليوسيپي ماسكي(

� املنت���دى األول )2001(: 
املؤمتر القط���ري � األميركي 
حول الدميوقراطية والتجارة 

احلرة.
� املنتدى الثاني )2002(: 
ح���وار حضاري ح���ر حول 
الدميوقراطي���ة  التج���ارب 

العاملية.
� املنتدى الثالث )2003(: 
بناء قاعدة عاملية لتداول األفكار 
ح���ول املث���ل الدميوقراطية 

والتعددية االقتصادية.
الرابع )2004(:  املنتدى   �
تشخيص موضوعي ألزمات 
الدميوقراطي���ة في الش���رق 

األوسط.
� املنتدى اخلامس )2005(: 
نحو دور مؤثر للمجتمع املدني 
في خلق مناخ دميوقراطي في 

الشرق األوسط.
� املنتدى السادس )2006(: 
تفعيل الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص لضمان جناح 

املشروع الدميوقراطي.
� املنتدى السابع )2007(: 
جس���ور للتقارب بني العرب 
والغرب حول الدميوقراطية 
واملشاركة الشعبية والتجارة 

وأمن الطاقة.
� املنت����دى الثامن )2008(: 
التح��������والت  مس�����ت��قبل 
الدميوقراطية وسبل مواجهة 
ومعاجلة اإلره���اب والعنف 
العاملي  كإف���رازات للنظ���ام 

اجلديد.
� املنتدى التاسع )2009(: 
مناقشة تأثيرات األزمة املالية 

وحقوق اإلنسان.


