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ــح  الــصــحــفــي  ــذبــ ــم مـــنـــشـــغـــًال  بــ ــالـ ــعـ ــا انـــفـــك الـ مــ
الــــســــعــــودي املـــــرمـــــوق  جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي  فــي 
قنصلية بــالده في إسطنبول ، وجثمان املقتول 
لم  التركية  املعلومات  تــقــول مــصــادر  خنقًا كما 
يوجد لــه أثـــرًا، روايـــات متعددة  واملــؤكــد أنــه ُقتل 

خنقًا.
انــشــغــال الخلق كلهم  شــرقــًا وغربًا   إلــى جــانــب 
بــمــأســاة خــاشــقــجــي  فــإنــهــم أيــضــا منشغلون 
لم تحقق أهدافها  املأسوية، والتي  اليمن  بحرب 
منذ قرابة األعـــوام األربــعــة ، وأهــم أهدافها عودة 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء طبقًا  إلـــى  الــشــرعــيــة  السلطة 
العالم  ، وأيــضــا  دول  الــدولــيــة  لــقــرارات الشرعية 
املفروض على  الظالم   الحر منشغلة بالحصار 

دولة قطر منذ منتصف عام 2017.
¹

ــه عــلــى كـــل مـــواطـــنـــي دول  ــ ــم الـــحـــصـــار وآالمــ رغــ
الــخــلــيــج الــعــربــيــة وخـــاصـــة قــطــر إال أن األخــيــرة 
ــم تــتــوقــف عــجــلــة الــحــيــاة فــيــهــا ، انـــجـــازات على  ل
ــاء دول وحــكــومــات   ــ ــارات رؤسـ ــ ــ كـــل الــُصــعــد وزي
ومسؤولني عرب وأجانب  على أعلى املستويات 

لم تنقطع عن الدوحة.
ــتـــوبـــر املــــاضــــي انـــعـــقـــد فــي  ــثـــالثـــني مــــن أكـ فــــي الـ
ــراء  ــ ــة  مـــؤتـــمـــر « إثـ ــ ــدوحـ ــ الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الـ
املستقبل االقتصادي للشرق األوسط «  شارك 
في هذا املؤتمر 250 شخصية  من أكثر من 76 
التي تهم  القضايا  العديد مــن  دولــة ناقشوا فيه 
اإلنــســانــيــة ، حيث انــه نــاقــش ســيــاســات الهجرة 
ــدول الــكــبــرى في  ــ والـــحـــرب فـــي ســـوريـــة ودور الـ
الشرق األوسط ،وكان على جدول أعماله مناقشة 
أكد  . وقــد  السيبراني   املفبركة واألمـــن  األخــبــار 
السيد ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق 
ــ «  ــ لوس انجلوس  األوسط بجامعة كاليفورنيا 
أن  االقتصاد والسياسة أمران مترابطان وانه من 
أجــل بناء اقتصاد ناجح  في أي بلد فال بد من 
توفير مناخ وبيئة صحية وتعليم جيد وسياسة 
واضحة مستقرة ، وهذا كله متوفر  بدولة قطر «. 
ــاد بني  فــي إحــــدى لــجــان الــعــمــل جـــرى نــقــاش حـ
الفريق الصيني  من طرف واألمريكي من طرف 
ــر ، األول يــتــســاءل عــن مــبــدأ حــريــة الــتــجــارة  آخـ
الجمركية  وسلوك اإلدارة األمريكية  والتعريفة 
التي عصفت بكل االتفاقيات فــي شأن  الحالية 

الــنــووي مع كل  التجارة الدولية واملــنــاخ واالتــفــاق 
ــدول دائــمــة العضوية فــي مجلس  ــ ــران  وال مــن إيــ
األمـــن بــاإلضــافــة إلـــى أملــانــيــا ، وكــذلــك اضــطــراب 
الخارجية، والــطــرف اآلخــر راح يبرر  سياستها 
ما تفعله إدارة الرئيس ترامب  بطريقة أو أخرى 
الديمقراطية  أخــرى جــرى مناقشة  . وفــي لجنة 
األمريكية واالنتخابات التكميلية التي تبدأ اليوم 
السياسية على  ، واآلثـــار  الــســادس مــن نوفمبر 
نــتــائــج  تــلــك االنــتــخــابــات . الــغــيــاب املـــالحـــظ في 
العربي فلم نسمع  الوجود  هــذه املجموعة غياب 
السياسة األمريكية   فــاعــال يفند  صــوتــا عربيا 
وإجــراءات الكونغرس األمريكي في مسائل مثل  
الــســعــودي جــمــال خاشقجي   اغــتــيــال الصحفي 
بــطــريــقــة تشكل ســابــقــة فــي الــتــاريــخ املــعــاصــر ، 
الفلسطيني والــحــرب في  الشعب  وكذلك مأساة 
اليمن والحصار على قطر، كنت أتمنى أن يركز 
املشارك العربي على قضايانا القومية  ويطرحها 
أمام نخبة من رجال الفكر والسياسة املشاركني 
في هذا املؤتمر الهام  والقادمني من أكثر من 70 
دولة. ال أنكر انه جرى الحديث في هذه املواضيع 

إال أنها لم تروي عطشي في هذا الشأن. 
Ë

 في الجانب اآلخر  افتتح  رئيس مجلس الوزراء 
الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن نــاصــربــن خــلــيــفــة آل ثــانــي  
فعاليات  املعرض الدولي لألمن  الداخلي والدفاع 
املدني ( ميليبول ) بمشاركة 219 شركة عاملية  
ومحلية من أكثر من 24 دولة من دول العالم في 
هذا املعرض والجديد فيه انه ضم مسألة الدفاع 
الطبيعية  الكوارث  املدني  وهو أمر مهم ملواجهة 
وغــيــرهــا مــن الــكــوارث الــتــي تجتاح الــعــالــم ، وقد 
شكلت دولة قطر في هذا املجال نخبة من رجالها  
من أجل التدريب واملساهمة في  عمليات اإلنقاذ 
ــة وقـــد وقــعــت وزارة الــداخــلــيــة  ــ فــي أكــثــر مــن دول
الــعــديــد مـــن االتـــفـــاقـــيـــات مـــع دول مــشــاركــة في 
املعرض في مجال التدريب  وخاصة مع فرنسا.

كما نظمت جامعة قطر  بالتعاون مــع  جامعة 
شفيلد البريطانية  املؤتمر الدولي لريادة األعمال 
واالبتكار  الهدف منه  تعزيز فهم  املجتمع في 
التنمية االقتصادية املستدامة وتعزيز  تحقيق 
التكامل االقتصادي  اإلقليمي  وعرض في هذا 
املؤتمر مــا يــزيــد على 100 ورقـــة عــمــل  تناولت 

مــحــاور املــؤتــمــر  وشــــارك فــي هـــذه الفعالية إلــى 
جــانــب الــقــطــريــني ثــلــة مـــن الــبــاحــثــني واملــتــابــعــني 
ــلــتــطــورات االقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة فـــي مــيــدان  ل

الشرق األوسط.
½

 في معراج املؤتمرات والندوات فقد نظم» املركز 
الــعــربــي لــألبــحــاث ودراســـــة الــســيــاســات « نـــدوة  
بعنوان « من السالح إلى السالم «  وفي تقدير 
الكاتب فــان هــذه الــنــدوة تعتبر مــن أهــم الــنــدوات 
واملؤتمرات التي عقدت في الدوحة  إذ أنها تناولت 
موضوعا لم يتناوله أي مركز أبحاث أو مؤسسة 
أكاديمية  ليس في الدوحة وإنما لعلم الكاتب  في 
أي مؤسسة علمية أو مركز سياسي متخصص 
في الشرق األوسط .  تناولت هذه الندوة  مناقشة 
26 حالة تحول من منظمات مسلحة إلى أحزاب 
أو حــركــات اجتماعية سلمية  كتب  ســيــاســيــة  
ــراء وبـــاحـــثـــون أكـــاديـــمـــيـــون  ــبــ مـــوضـــوعـــاتـــهـــا خــ
إلــى جــانــب سياسيني ممارسني   متخصصون 

وقيادات بارزة لهذه التحوالت .
الهامة قيادات  الثقافية  التظاهرة  شارك في هذه 
الالتينية وإفريقيا  أمريكا  فكرية وسياسية من 
والــشــرق األوســــط  وأوروبــــا . فــي كلمة األســتــاذ 
الدكتور عزمي بشارة االفتتاحية  تناول مسألة 
اإلرهاب  والتي حتى هذه الساعة لم يتفق العالم 
على تحديد تعريف لإلرهاب  بما في ذلك األمم 
املــتــحــدة . إال أن عـــزمـــي بـــشـــارة المــــس جــوهــر 
املسألة عندما قال:»  إن األنظمة السياسية تعّرف 
اإلرهاب بهوية الفاعل وليس بهوية الضحية ، أي 
انــه عنف  يستهدف  للدولة  املهم بالنسبة  ليس 
بــل أصبح   ، املدنيني األبــريــاء ألغـــراض سياسية 
املــهــم هـــو أن مــرتــكــب فــعــل الــعــنــف كــائــن غــيــر ( 
 . النظر عــن هــويــة الضحية»  حكومي )  بغض 
الدكتور  ولست في مجال تقديم ملخص لكلمة 
ــم أنــهــا  جــديــدة هــذه  عــزمــي بــشــارة ، لــكــنــي أزعــ

الندوة الهامة، والجديدة في حد ذاتها .
 آخـــر الــقــول :  أدعـــو كــل الــبــاحــثــني فــي مــوضــوع 
الــتــي طرحها عزمي  الفكرة  إلــى تلقف  اإلرهـــاب 
بـــشـــارة وإثـــرائـــهـــا بــالــبــحــث والــتــحــلــيــل. مـــن هنا 
ابها  اقول إن دولة قطر تسير بهمة قياداتها وُكتَّ
ورجال أعمالها في طرق التميز واإلنتاج واإلبداع  

وهي موئل أهل الفكر والرأي  وحرية التعبير.

رغم الحصار الظالم على قطر إال أنها موئل العلماء واملثقفني

د . محمد صالح المسفرمن القلب

كاتب قطري


