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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 

 أصحاب السعادة
 والسادة السيدات 

 الحضور الكرام

الادورة أعماال نعقاد اب بكم في الدوحة ضمن يطيب لي أن أرح  

 .نتدى أمريكا والعالم اإلسالميلمُ العاشرة 

ب بُمشاركة هذه النخبة المتمي زة من في البدء ويُسعدنا  أن نرح 

من الجاانبين  والاذين  المختصينصانعي السياسة والفكر والخبراء 

شااتركة فااي الدراسااة العديااد ماان القلااايا المُ ساايتناولون بالبحاا  و

قتصاااااد والفكاااار ة واخهااااا مجاااااخت السياساااامجاااااخت مختأفااااة أهم  

والتكنولوجيا والثقافة والفنون  ومجاخت المعرفة المختأفة وقلايا 

رات ة وحقااوا الماارأة  هااذا بجانااب  طااو  يااات الديني ااالتنميااة والحر  

 وساااااا  عها سااااااواءن فااااااي منطقااااااة الشاااااارا األاألحاااااادار و سااااااارُ 

  و داعيا ها عأا  أحادار العاالم عامةة بصورة أو المنطقة اإلسالمي  

ة نفساها  ولام يفال القاا مين تحدة األمريكي اوأيلان داخل الوخيات المُ 

 .في سوريا نتدى  خصيص جأسة كامأة لما يجريعأ  أمر المُ 

ات بارزة منها شاركة شخصي  ز بمُ يتمي   في هذا العام نتدىن المُ إ

ة أفغانسااااتان ر اااايس جمهوري اااا –حامااااد كاااارزاي / س يفخامااااة الاااار

األمين العاام  –أكمل الدين إحسان أوغأو  وسعادة السيد/  ةاإلسالمي  
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  ساعادة السايدة/  اارا سايونين شااينو نظمة التعااون اإلساالمي  لمُ 

 ة العامااااة والشااااؤون العامااااةة لأدبأوماسااااي  وكياااال وزارة الخارجي اااا

ة   وزير الشاؤون الخارجي اوباك ناصرو سعادة/  والوخيات المتحدةب

  وآخارين  وهاذا بناين ةبجمهوري ا ةوالتكامل األفريقي والفرانكفوني ا

 ة. ية إضافي  نتدى أهم  عطي المُ األمر يُ 

العاماااة عالياااة  هجأساااا فاااي نتااادى جااادول أعماااال المُ  يتنااااول

خت في أفغانستان وباكستان و أثيرا هاا موضوعات التحو  ستوى المُ 

  ةوالهوي اا  والصااراو واألماان  والاارأي العربااي  ةة والدولي اااإلقأيمي اا

الربيااااع العربااااي   وإعااااادة  شااااكيل منطقااااة الشاااارا األوساااا  بعااااد

ة ة التجااانس بينهااا  وا ثااار الجانبي ااة والتنميااة وكيفي ااوالديمقراطي اا

 .المنطقةألزمة سوريا و داعيا ها عأ  

تبح  جأسااات مجموعااات العماال موضااوعات هامااة ساابجانااب هااذا 

ل  جاوزهااا  وقلااايا الماارأة وضاارورة بُ وُساا ةقتصااادي  اخ األزمااةقلااايا ك

مان  ةالادول اإلساالمي    شاهدهماا  ظال    عزيز التآزر لأنهوض بحقوقها فاي

  والعمل عأا   مكينهاا ومنحهاا ات في أعقاب ثورات الربيع العربي غيير

ة التاي  ادعو لأقلااء عأا  ات الدولي احقوقها مان خاالل اإللتازام باخ فاقي ا

 ساواة بين الجنسين. المرأة وضرورة المُ  يز ضد  العنف والتمي
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 ،، السيدات والسادة

ا جتمعاات وعادم القباول بثقافاة ب الاديني فاي المُ إن  زايد التعص 

ة أن   يفاارض عأاا  الدبأوماسااي  األخاارى ةخااالف واألفكااار الديني ااالمُ 

يساود لكاي شاتركة ان من خالل خأق جساور مُ هم  مُ فاعالن و أعب دوران 

 سأمي والحوار والتسامح بين الجميع فاي عاالم دينااميكيالتعايش ال

ل ة باين العاالم  أسايس عالقاة إيجابي اسااهم فاي وبماا يُ   سريع التحاو 

شااعوب  وهااو الهاادم السااامي الااذي اإلسااالمي وبااين الحكومااات وال

 .في سنوات سابقة نتدياتمُ نتدى وما سبقه من المُ هذا إليه  يرمي

ا مجموعات العمل أيلان لموضوو فرض السياساة تطر  ستكما 

عأ  سأبان جتمعات ويؤثر د صراعان بين المُ ا يولـ  والثقافة والفنون مم  

األماان والتنميااة  وموضااوو الاارأي العااام العربااي والهوي ااة  وإعااادة 

  .ة عديدة  وموضوعات حيوي   شكيل منطقة الشرا األوس 

تطأااب ماان  قأاايم ن طبيعااة التغيياار الجاااري فااي المنطقااة واإلإ

م ة عأاا  أسااس الااتفه  ة أن  نااتهس سياسااات مبني ااالحكومااات الغربي اا

شاتركة ة مُ ر أرضاي  ـ  لتقااء مماا يوفاالموضوعي والبح  عان نقااط اإل

فاي  يصاب  ثابتة  ساهم في بناء الثقة و عزيز الحوار المتكافئ الاذي 

 .شتركة العامةالمصأحة المُ 
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سترا يجية الت اعللقد أكدت دراسات سابقة إل  وجود ثالر م

  - تمثل فيما يأي:

ة اإلصاال،  حيا  صعوبة  السيطرة عأ   داعيات ونتا س عمأي   (1

الااذي وقعاال فيااه السياسااة   شااير الدراسااات إلاا  الخطااأ المهاام  

نتهل بوضع قيماة اإلصاال، عأا   نااق  ماع ة والتي ااألمريكي  

اصعود الحركات اإلسالمي   دة ة إل  الساأطة  وهاي النظارة الموح 

من فرز  بد   ة  وكان خعتبارها  نظيمات إرهابي  ات باكالتحر   لتأك

و الشااديد فيمااا بينهااا  وهااو هااذه الحركااات وإدرال حالااة التنااو  

الل الحااارب الباااادرة عنااادما نفاااس الخطاااأ الاااذي وقعااال فياااه  خااا

ة في ساأة  ي والصين والحركات القومي  ا حاد السوفيوضعل اخ

وياال ماان خطاار إلاا  عاادم التهواحاادة  لااذا فااكن هنااال ضاارورة 

وصول اإلسالم السياسي إل  السأطة والبدء في وضع آلية ذات 

أهااادام واضاااحة لعمااال حاااوار بنااااء مساااتندان عأااا  بنااااء الثقاااة 

 بالدرجة األول .

غرافي اللااخم المتوقااع فااي العااالم اإلسااالمي خااالل النمااو الااديمُ  (2

نصااف القاارن القااادم  والااذي يتوقااع أن يزيااد بنساابة  صاال إلاا  

م  مقارنااااة 2101لعربااااي بحأااااول عااااام االعااااالم % فااااي 131

% عأ  مستوى العالم والمشكأة ليسل في حجم السكان 05بـــ

السااكان  ويتوقااع أن بتركيبااة ذا ااه بقاادر مااا هااو متعأااق  فااي حااد  

نفجااار ب فيااه إلاا  أكثاار ماان النصااف  هااذا اخ صاال نساابة الشاابا



 )5( 

قتصاديات اللعف ة وذلك السكاني سيكون له  داعيا ه السياسي  

وازياااة لهاااذا النماااو ة فاااي خأاااق فااار  عمااال مُ المي  الااادول اإلسااا

م وبااروز ي إلاا  اسااتمرار التطاار  المتوقااع األماار الااذي قااد يااؤد  

لام  شاارل الوخياات المتحادة والمجتماع  ة ماالتنظيمات اإلرهابي  

ة بشاكل ة والسياساي  قتصاادي  ة التنمية اخالدولي في  شجيع عمأي  

 يلمن استيعاب  أك األجيال الجديدة.

ة في العالم اإلسالمي أزمة ثقة ومصداقي  لثالثة وجود المعلأة ا (3

ة الارب  باين السياساة ة اإلصال، وكيفي اخاصة فيما يتعأق بقلي  

 . بالفعلقة طب  المُ عأنة والسياسة المُ 

فاي الجمياع  يساهمنأمال أن ة أخارى  وب بكم مار  نرح  وفي الختام 

الصاورة  و حساينب وجهاات النظار يالتقرالرامياة الاة ل الفع  بُ السُ  إيجاد

  وأن باين الوخياات المتحادة والعاالم اإلساالمية و أسيس عالقة إيجابي  

 . نتدى بالتوفيق والنجا، كأل  كل جأسات المُ 

 

 والسالم عأيكم ورحمة هللا وبركا ه   

 


