
5 alwasat.com.kwبرملان

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن 
أن أولى خطوات الدخول في حتدي التنمية 
في قارة آسيا هو حتقيق االستقرار السياسي 

واألمني في دول القارة.
وقال الغامن في كلمة أمام اجتماع املجلس 
التنفيذي الثاني للجمعية البرملانية اآلسيوية 
ال��ذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية 
»ع��ل��ى دول آس��ي��ا أن حتسم خ��ي��ارات��ه��ا في 
التصدي لكل األزمات وامللفات التي تستنزف 
طاقاتها ومواردها وبخاصة ملفات الصراعات 

املسلحة التي تتخذ من البشر وقودا لها«.
وأض����اف »ي��ج��ب ال��ت��ص��دي ل��ك��ل امللفات 
امل��ض��ط��رب��ة ف��ي آس��ي��ا س���واء امل��زم��ن��ة منها 
كقضية الشعب الفلسطيني أو الطارئة كأزمة 

الروهينغا«.
وأك��د الغامن انه ال تنمية بال استقرار وال 
تنمية م��ن دون حتصني ال���دم البشري وال 
تنمية وجل امل��وارد تصب في التسلح وبناء 

الترسانات.
وت��ط��رق ال��غ��امن ف��ي كلمته إل��ى العوامل 
اجليوسياسية واالق��ت��ص��ادي��ة والثقافية 
والتاريخية التي جتعل من قارة آسيا وحدة 
واح���دة برغم اخ��ت��الف ال��دي��ان��ات واألع���راق 

واأللوان.
وق��ال الغامن »إن س��ؤال التنمية في آسيا 
أصبح سؤاال ضروريا ومفصليا وليس عنوانا 
ترفيا وشعاريا، وبالتبعية أصبح احلديث عن 
التعاون بني دول آسيا حديثا يتماشى ومنطق 

التاريخ وحقائق الواقع«.
وأض���اف ال��غ��امن »ع��ل��ى آس��ي��ا أن تتكامل 
وتتعاون وأن تنفض عنها عقدة النقص وأن 
تؤمن باحتماالتها ك��ق��ارة واع���دة وصاعدة 
ال ق���ارة تعاني م��ن اجل���وع وال��ع��وز والفقر 

والفياضانات والسيول والزالزل«.
وفي ما يأتي النص الكامل لكلمة الرئيس 

الغامن:
هناك سؤال مشروع يطرح نفسه أمام كل 
جتمع آسيوي، وهو سؤال يحاكم مدى جدية 

هذا العنوان املطروح أمامنا.
) ما ال��ذي يجمع دول آسيا؟ ( وحتت هذا 
ال��س��ؤال تتبرعم عشرات األسئلة مثال ) ما 
ال��ذي يجمع دول��ة الكويت والفلبني؟ األردن 
والصني؟ تركيا وكمبوديا؟ السعودية والهند؟ 

وقس على ذلك (
 وه��ي أسئلة مشروعة، اذا م��ا أخ��ذن��ا في 
االعتبار، مأزق اجلغرافيا، وتناقضات األديان، 
ومفارقات األعراق، واختالفات املناخ واملزاج 
احلضاري، وانعدام احلاجة املتبادلة التي 

تفرضها كل العناصر السابقة
وإذا كنت أعفي طارحي تلك األسئلة من 

س��وء النية، إال أنني ل��ن أعفيهم م��ن قصور 
النظر، وجت��اه��ل منطق التاريخ والتفاعل 

اإلنساني.
هذه القارة أيها السادة كانت منذ القدم، وما 

زالت، وحدة واحدة ! وأنا لست أبالغ هنا
هي كتلة واحدة برغم تراميها اجلغرافي هي 
وحدة واحدة برغم التسعة آالف كيلومتر التي 

تفصل البوسفور عن سواحل اليابان.
وهذه ليست حقيقة حديثة فرضتها ثنائية 
) الطاقة والصناعة ( بني الشرق األوس��ط 

والشرق األقصي
بل هي حقيقة تاريخية ضاربة في القدم 
فمنذ أن مخرت السفن، اخلليج العربي وبحر 
العرب عبر احمليط الهندي إل��ى ح��دود آسيا 
القصية ذهابا وإيابا ومنذ ان دشن املواطن 
اآلسيوي طريق احلرير من أقصى الصني إلى 

بوابات إسطنبول.
وه����ذه ال���ق���ارة ك��ت��ل��ة ب��ش��ري��ة متفاعلة 
وم��ت��ش��ارك��ة ل��ذل��ك ن��ح��ن متشابهون )كنا 
وما زلنا( برغم اختالف دياناتنا وأعراقنا 

وألواننا.
متشابهون إل��ى احل��د ال��ذي ما زال العالم 
اآلخ��ر يسمينا )شرقا( فاليمن شرق والهند 

شرق واليابان شرق

واملفارقة اللطيفة أن هذا اآلخر حتى مييزنا 
عن بعض، أسمانا شرق أوسط وشرق أدنى 

وشرق أقصى
أي اننا وكما يقول الشاعر العربي )كلنا 
في الهم شرق(. إذا أيها اإلخوة يصبح سؤال 
التنمية في آسيا، سؤاال ضروريا ومفصليا، 

وليس عنوانا ترفيا وشعاريا
وبالتبعية يصبح احلديث عن التعاون بني 
دول آسيا، حديثا يتماشى ومنطق التاريخ 

وحقائق الواقع
نعم على آسيا أن تتعاون وأن تتعاضد وأن 

تتكامل.
على آسيا أن تنفض عنها عقدة النقص، 

وأن تؤمن باحتماالتها، ومبستقبلها وحتى ال 
نستمر بوصم قارتنا الكبيرة العظيمة، بأنها 
ق��ارة اجل��وع والعوز والفيضانات وال��زالزل 
والسيول كما ي��راد لها أن تبقى، علينا أن 
نستمر ف��ي العمل حثيثا، م��ن أج��ل ترسيخ 
ما بدأنا به منذ زم��ن، وه��و إعطاء الصورة 

احلقيقية آلسيا
آسيا الغنية ب��امل��وارد النفطية والطاقة 
آسيا الصناعية الصاعدة بقوة آسيا التقاليد 
العريقة والطقوس اإلنسانية الغنية آسيا 
الديانات القدمية ومهد احلضارات البشرية 
آسيا املتنوعة امللونة، املتخمة بكل الفسيفساء 
البشري اجلميل آسيا التي تضم بني جنباتها 

ثلثي سكان العالم، وتقف على مخزون ضخم 
من السحر الثقافي واحلضاري.

آسيا التي ارتبطت صادراتها عبر التاريخ 
بكل ما هو كمالي وباذخ ومترف، كشهادة حية 
على غناها وازدهارها. آسيا احلرير واللؤلؤ 
وال��س��ج��اد واخل����زف الصيني وال��زع��ف��ران 

والبخور.
وإن����ي ألس����أل ه��ن��ا ...ك���ي���ف جت���وع ه��ذه 
القارة العظيمة وتقطع فيها بفعل السياسة 
واحل���روب وال��ص��راع��ات، أوص���ال التعاون 

والتفاعل؟
اإلخ���وة واألخ����وات ... إن أول��ى خطوات 
ال���دخ���ول ف��ي حت���دي التنمية ه��ي حتقيق 

االستقرار في دول آسيا .. االستقرار السياسي 
واألمني حتديدا، كشرط حيوي للنجاح في 

امتحان التنمية
على دول آس��ي��ا أن حتسم خياراتها في 
التصدي لكل األزمات وامللفات التي تستنزف 
طاقاتها ومواردها، وبخاصة ملفات الصراعات 

املسلحة التي تتخذ من البشر وقودا لها
أحتدث عن كل امللفات املزمنة منها، كقضية 
الشعب الفلسطيني أو ال��ط��ارئ��ة، كأزمة 

الروهينغا
وأمام ملفات ملتهبة ومتصاعدة، وقودها 
ال��ي��وم��ي، بشر ول��ي��س ح��ج��را، كيف ميكننا 

اخلوض في حتدي التنمية واستدامتها؟
أن��ا أؤك��د على ه��ذه النقطة، ألنني ال أريد 

خداع نفسي وخداعكم
ال تنمية بال استقرار.. ال تنمية من دون 

حتصني الدم البشري
ال تنمية وجل مواردنا تصب في التسلح 
وبناء الترسانات ختاما .. شكرا للقائمني على 
املؤمتر، الختيار عنوان ) استدامة التنمية في 
آسيا ( موضوعا رئيسا لها، بأمل أن تسهم 
نقاشات جلاننا املختلفة في وض��ع خارطة 
طريق ورؤي���ة جامعة لتحقيق ه��ذا الهدف 

السامي واملستحق.

الرئيس الغامن متوسطا رئيسي مجلسي الشورى للمؤمتر في اسطنبول

القارة كتلة بشرية متفاعلة ومتشاركة لذلك نحن متشابهون رغم اختالف دياناتنا وأعراقنا

الغامن: االستقرار السياسي واألمني املدخل األول لتنمية آسيا

Thursday 23th November 2017 - 11 th year - Issue No.3070اخلميس 5 من ربيع األول 1439 ه�/ 23 من نوفمبر  2017 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3070

.. والغامن يلقي كلمته

الغامن يهنئ قهرمان بإعادة انتخابه رئيًسا للبرملان التركي
بعث رئيس مجلس األم��ة م��رزوق علي الغامن ببرقية تهنئة إلى 
رئيس البرملان التركي الكبير إسماعيل قهرمان مبناسبة إعادة انتخابه 

رئيًسا للبرملان التركي.
وقال الغامن في برقيته » إن إع��ادة انتخاب معاليكم يعكس حجم 

الثقة بكم وبكفاءتكم ومبا بذلتموه من جهد وعطاء طيلة فترة رئاستكم 
السابقة ». وأعرب الغامن عن أمله في العمل مع البرملان التركي لدفع 
العالقات املمتازة بني اجلانبني إلى آفاق أرحب وأوسع وخاصة فيما 

يتعلق بتنسيق املواقف في احملافل البرملانية القارية والدولية.


