
الــدوحــة - قــنــا: وصـــف  السيد 
مجلس  رئيس   ، جوثمان  إرمـــان 
 ، إندونيسيا  في  اإلقليمي  الــنــواب 
العالقات الوثيقة التي تربط بين 
بـــــالده ودولــــــة قــطــر بــالــمــمــتــازة 
، مــــؤكــــدا تــطــلــع الــجــانــبــيــن إلـــى 
شتى  في  بها  واالرتــقــاء  تطويرها 
الــــمــــجــــاالت بـــمـــا فـــيـــه مــصــلــحــة 
السيد  ونـــوه  وشعبيهما.  البلدين 
أدلى  خــاص  حديث  في  جوثمان 
القطرية  األنــبــاء  لوكالة  أمــس  بــه 
في  مشاركته  هامش  على  «قنا» 
أعــمــال مــنــتــدى أمــريــكــا والــعــالــم 
كارلتون  الريتز  بفندق  اإلسالمي 
عقد  على  قطر  دولـــة  بــحــرص   ،
مـــدى  عـــلـــى  الـــمـــنـــتـــدى  دورات 
الــســنــوات الــمــاضــيــة وحــتــى اآلن. 
وقال إن المنتدى يكتسب أهمية 
سوء  أي  معالجة  إلى  يسعى  كونه 
فهم في العالقات بين الطرفين 
المغلوطة  المعلومات  وتصحيح 
الــتــي قــد تــشــوه صـــورة كــل منهما 

لدى اآلخر . 
أصــبــح  الـــمـــنـــتـــدى  أن  ورأى 
في  وحــيــوي  مهم  بـــدور  يضطلع 
المسألة  أن  غير  الخصوص  هــذا 
تحتاج إلى وقت وجهود مضاعفة 
على  القضاء  يتم  حتى  ومشتركة 

أسباب االختالف والحد منها.  
ولــفــت إلــــى أن اإلســـــالم ديــن 
تــســامــح وســــــالم ويــنــشــد الــعــدل 
والـــتـــآخـــي والــديــمــقــراطــيــة الــتــي 
ينادي بها الغرب  . وأعرب السيد 
جوثمان عن الفخر واالعتزاز بما 
بقيادة  حاليا  قطر  دولــة  تشهده 
حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ 
أمير  ثــانــي  آل  خليفة  بــن  حــمــد 
تنموية  نهضة  من  المفدى  البالد 
االقتصادية  المجاالت  كافة  فــي 
واالجتماعية  والثقافية  والعلمية 

وغيرها . 
وقال في هذا السياق «ال يسعني 
الــثــانــيــة  لــلــمــرة  قــطــر  أزور  وأنــــا 
بــعــد زيـــــارة مــمــاثــلــة عــــام ٢٠٠٨ 

السياسي  بــالــتــطــور  أشــيــد  أن  إال 
الالفت  واالجتماعي  واالقتصادي 
الذي تشهده قطر في ظل قيادة 
حضرة صاحب السمو الشيخ حمد 
الــبــالد  أمــيــر  ثــانــي  آل  خليفة  بــن 
يدخر  لم  الذي  الحكيمة  المفدى 
وســعــا فـــي خــدمــة قــضــايــا األمـــة 
ـــوقـــوف إلــــى جــانــب  اإلســـالمـــيـــة ال
الـــحـــق اإلســــالمــــي والـــعـــربـــي في 
والــدولــيــة»،  اإلقليمية  المحافل 
واصـــــفـــــا هـــــــذا الــــــــــدور بــالــمــهــم 

واإليجابي ألبعد الحدود. 
ومــضــى إلـــى الــقــول «مـــن هنا 
نـــحـــن فـــــخـــــورون بـــقـــيـــادة ســمــو 
األمـــيـــر لـــبـــالده وبــمــا لــقــطــر من 
دولـــيـــة  ومــــكــــانــــة  ــــقــــل  وث وزن 
في  الفاعلة  وإسهاماتها  مرموقة 

قضايا األمن والسلم الدوليين». 
وأضــــــاف «ســـمـــو األمـــيـــر من 
وجـــهـــة نــظــرنــا هــــو رجـــــل دولــــة 
ــــة بــعــيــدة ومــثــال  حــكــيــم ذو رؤي
المحبة  الواعية  الرشيدة  للقيادة 

لــشــعــبــهــا وأمـــتـــهـــا وقـــــد الــتــقــيــتــه 
ولـــدى   ٢٠٠٨ عــــام  هــنــا  مــرتــيــن 
زيارته إلندونيسيا لذلك نلمس أن 
الشعب القطري يبادله نفس الود 
والمحبة التي يحظى بها أيضا في 

العالم العربي واإلسالمي». 
جوثمان  إرمــــان  الــســيــد  وعــبــر 
فـــي حــديــثــه لــــ /قـــنـــا/ عـــن ســعــادة 
بتنظيم  قــطــر  ــفــوز  ل إنــدونــيــســيــا 
القدم  لكرة  العالم  كأس  نهائيات 
فـــوزا  ذلـــك  واعــتــبــر   ،٢٠٢٢ عـــام 

مشيرا  والــعــرب..  المسلمين  لكل 
إلى أن قطر تتمتع ببنيات تحتية 
قــــويــــة مــكــنــتــهــا مــــن اســتــضــافــة 
والمناسبات  األحــداث  من  العديد 
الكبرى المهمة . وحول الميادين 
من  لكل  يمكن  التي  االستثمارية 
الــدوحــة وجــاكــارتــا الــتــعــاون فيها 
مجلس  رئيس  أوضــح   ، مستقبال 
النواب اإلقليمي في إندونيسيا أنها 
والبنى  االستثمار  مجاالت  تشمل 
حيث  االتصاالت  وقطاع  التحتية 

/ قطر  اتــصــاالت  شــركــة  تستثمر 
كيوتل/ اآلن في بالده ، بينما افتتح 
بنك قطر الوطني فرعا له هناك 
. ونــــوه بــالــمــعــامــلــة الــطــيــبــة الــتــي 
اإلندونيسية  الجالية  بها  تحظى 
فـــي قــطــر مـــن جــانــب الــســلــطــات 
والشعب القطري ، وقال إن نحو 
مع  يعملون  إنــدونــيــســي  ألـــف   ٣٠
إخوانهم القطريين للمساهمة في 
تنمية قطر ويلقون من أشقائهم 

كل احترام وتقدير .    

إذا  مــا  بــشــأن  ســـؤال  على  وردا 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  بــقــاء  كـــان 
العالقات  على  سيؤثر  حــل  دون 
السيد  قــال  اإلسالمية  األمريكية 
حــل  تــــؤيــــد  بـــــــالده  إن  ـــمـــان  جـــوث
وإسرائيلية  فلسطينية  الدولتين 
تعيشان في سالم جنبا إلى جنب 
.. مؤكدا أن الحل العادل والشامل 
الـــــذي يـــرضـــي جــمــيــع األطـــــراف 
سيكون بمثابة الضمانة الحقيقية 

ألمن واستقرار المنطقة . 

جميعا  بالفلسطينيين  وأهــاب 
ـــتـــمـــاءاتـــهـــم تــغــلــيــب  بــمــخــتــلــف ان
الــمــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة وتــكــريــس 
تحديات  لمواجهة  بينهم  الوحدة 
مرحلة االستقالل وإقامة الدولة 

 .
وقــــــــال» إنــــنــــا نــــؤيــــد الــقــضــايــا 
العربية وحق المواطن العربي في 
واختياراته  لتطلعاته  االستجابة 
فـــــي مـــــن يـــحـــكـــمـــه وحــــقــــه فــي 
الــديــمــقــراطــيــة وإشـــاعـــة الــعــدالــة 
والـــــمـــــســـــاواة والــــحــــريــــة وبــســط 
قال  أمــور  وهــي  القانون»  سلطة 
إن اإلســالم ينص عليها واندلعت 
من أجلها ثورات/ الربيع العربي/ 
الـــتـــي أفـــضـــت إلـــــى واقــــــع جــديــد 
المنطقة  فـــي  حــيــويــة  وتــغــيــرات 
العربية .. مشيرا إلى أن إندونيسيا 
ناجحة  تجربة  قبل  مــن  شهدت 
الحكم  مــن  فيها  الشعب  تخلص 

االستبدادي الشمولي . 
ســؤال  على  إجــابــة  فــي  واعتبر 
آخـــر مــا يــجــري فــي ســوريــا شأنا 
داخــلــيــا ، معربا فــي الــوقــت ذاتــه 
كبيرة  أعـــداد  لسقوط  أســفــه  عــن 
جميع  وطـــالـــب   . الــضــحــايــا  مـــن 
أطراف األزمة السورية بالجلوس 
المشكلة  وحل  الحوار  طاولة  إلى 
بـــطـــريـــقـــة ســلــمــيــة مـــعـــربـــا عــن 
لما  العسكري  الخيار  أن  اعتقاده 
يــحــدث فــي هـــذا الــبــلــد يــجــب أن 

يكون المالذ األخير . 
واستعرض السيد جوثمان في 
التحول  في  بــالده  تجربة  حديثه 
الــديــمــقــراطــي ، مــشــيــرا إلــــى أن 
 ١٨ رقــم  الدولة  تعتبر  إندونيسيا 
ومتانة  قوة  حيث  من  العالم  في 
بالده  تحتل  أن  وتوقع  االقتصاد. 
، «وهـــي الــدولــة اإلســالمــيــة التي 
وواعــــد «،  قـــوي  بــاقــتــصــاد  تتمتع 
الــمــرتــبــة االقـــتـــصـــاديـــة الــعــاشــرة 
 ،  ٢٠٢٥ عــــــام  بـــحـــلـــول  عـــالـــمـــيـــا 
مستوى  على  الخامس  والــمــركــز 

العالم في العام ٢٠٤٥ .

معرض لـ «فنار» على هامش المنتدى

حسام بهجت: المنتدى 
فرصة لتنوير صانع القرار

الدوحة- قنا: نظم مركز قطر الثقافي اإلسالمي «فنار» 
في إطار فعاليات منتدى أمريكا والعالم اإلسالمي  معرضاً 
 . مايو  إلى ٣٠  من ٢٩  الفترة  خالل  بالدوحة  حاليا  المنعقد 
مطبوعاته  لعرض  للمركز  متميز  ركــن  تخصيص  تم  وقــد 
للزوار،  العربي  الخط  فن  وتقديم  اإلسالمية  الثقافة  حول 
بكتابة  قطر  مصحف  كاتب  البنكي  عبيدة  الخطاط  وقــام 
أسمائهم بخط متميز وأنيق، وتعرفوا منه على أسرار هذا 
اليوم  ومنذ  اإلسالمية.  بالحضارة  وارتباطه  وتاريخه  الفن 
األول نفدت نسخ كتاب «فهم اإلسالم» الصادر عن المركز 
بعدة لغات منها اإلنحليزية والفرنسية واأللمانية واإلسبانية 
بهذه  المنتدى  رواد  وأشــاد  والصينية.  والفلبينية  والهندية 
مجلس  رئيس  عوض  نهاد  السيد  أوضــح  حيث  المطبوعات، 
مركز  يقدمه  بما  سعيد  أنه  اإلسالمية  األمريكية  العالقات 
فنار خاصة على صعيد تقديم فن الخط العربي للزوار، مبينا 
أن هذا األسلوب مفيد للغاية في التعريف بالثقافة اإلسالمية.  
األنباء  لوكالة  تصريح  في  البنكي،  عبيدة  الخطاط  وأعــرب 
التعريف  في  بخطه  بمشاركته  سعادته  عن  /قنا/،  القطرية 
الــذي  الــفــن  الــعــربــي  الــخــط  يعتبر  حيث  وثقافته  بــاإلســالم 
العربية  اللغة  عن  وعبر  العصور  عبر  تعالى  اهللا  كتاب  حمل 
والحضارة اإلسالمية وهو اآلن الواجهة التي تطل عبرها هذه 
للخط  الــدولــة  تشجيع  مع  خاصة  كله  العالم  على  الحضارة 

العربي كفن يعكس الهوية الحضارية لألمة اإلسالمية. 

كتب - كريم إمام:

للحقوق  المصرية  الــمــبــادرة  مــؤســس  بهجت  حــســام  قــال 
بالمنتدى،  يشارك  التي  الثانية  المرة  هي  هذه  إن  الشخصية 
أقيمت  التي  الثامنة  النسخة  في  الماضي  العام  شــارك  حيث 
بواشنطن .. معتبرا أنه يمثل فرصة ممتازة للحديث الصريح 
بعيدا عن المجامالت وبشكل غير رسمي بين أطراف مختلفة 
ليس فقط في محور العالقات بين أمريكا والعالم اإلسالمي 
اإلسالمي  العالم  تهم  التي  المهمة  القضايا  كافة  أيضا  ولكن 
أن  إلــى  وأشـــار  لمناقشتها.  كافية  فــرص  تتاح  ال  ربما  والــتــي 
المطلوب من أجل تفعيل العالقة بين الطرفين في البداية هو 
بالمشاكل  بعضنا  ومواجهة  اآلن  يحدث  الذي  الصريح  الحوار 
من  العديد  في  األولــى  الجلسة  تناولت  وقــد   .. الخلل  وأوجــه 
محاورها موقف الواليات المتحدة من الصحوة العربية التي 
تحدث في الــدول، وكان بها شيء من النقد وأعتقد أن هذه 

بداية جيدة. 

ــــــم اإلســـــــــالمـــــــــي والــــــغــــــرب ــــــال ــــــع ـــــن ال ـــــي ـــــم ب ـــــه ـــــف ـــــج ســــــــــوء ال ـــــال ـــــع ـــــدى ي ـــــت ـــــن ـــــم ال

األمير مثال للقيادة الرشيدة 
رئيس مجلس النواب اإلقليمي في إندونيسيا.. جوثمان :

ــــعــــدل والــــتــــآخــــي والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ــــــالم ويـــنـــشـــد ال ـــــن تـــســـامـــح وس اإلســـــــالم دي

ــه ــات ــع ــطــل ــت ــــي االســـتـــجـــابـــة ل ــــمــــواطــــن ف ـــة وحــــــق ال ـــي ـــرب ـــع ـــا ال ـــضـــاي ـــق نــــؤيــــد ال

ثورات الربيع العربي سياسية واجتماعية
في جلسة ناقشت تجارب بعض المنظمات في عملية التغيير .. متحدثون :

الدوحة - أنور الخطيب :

ناقشت الجلسة الثانية لمنتدى 
أمــــريــــكــــا والــــعــــالــــم اإلســــالمــــي 
وقوة  االجتماعي  التغيير  قضية 
الــفــاعــلــيــن مـــن غــيــر قــطــاعــات 
التغيير  هــذا  إحــداث  في  الــدولــة 
السياسية  التحديات  ومــواجــهــة 
عبر  واالجتماعية  واالقتصادية 
مـــبـــادرات مــدنــيــة وخــيــريــة في 
وقــــت تــشــهــد فــيــه مــنــاطــق من 
العالم حالة من عدم االستقرار 
الــســيــاســي والـــتـــطـــرف والــعــنــف 
على  تهيمن  التي  القضايا  وهــي 

األخبار واالهتمامات.
وقــــد حــظــي الــربــيــع الــعــربــي 
ومـــــــا تــــشــــهــــده الـــمـــنـــطـــقـــة مــن 
دراماتيكية  سياسية  تــطــورات 
المناقشات  مــن  كبير  بنصيب 
بــــيــــن الـــــحـــــضـــــور، كــــمــــا جــــرى 
اســــتــــعــــراض مــــا أســــفــــرت عــنــه 
نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات الــمــصــريــة 
وبــــــروز الـــتـــيـــار اإلســــالمــــي فــي 
الجلسة  وسلطت  بلد.  من  أكثر 
في  التجارب  بعض  على  الضوء 
مثل  اإلســـالمـــيـــة  الــمــجــتــمــعــات 
في  اإلســـالم»  مؤسسة «أخـــوات 
ماليزيا وشبكة العمل اإلسالمي 
المتحدة  الواليات  في  «إيمان» 
في  للتنمية  خان»  وشبكة «آغا 
بـــاكـــســـتـــان، فـــي حــيــن عــرضــت 
كرمان  توكل  اليمنية  الناشطة 
دور  نوبل  جــائــزة  على  الحائزة 
االجتماعي  التغيير  فــي  الــمــرأة 
والــســيــاســي. وتــحــدثــت الــســيــدة 
زينة نور مؤسسة أخوات إسالم 
عــــن تـــجـــربـــة مــؤســســتــهــا الــتــي 
حقوق  ضــمــان  أجــل  مــن  تكافح 
الـــمـــرأة الــمــســلــمــة، والــتــي ظلت 

تـــدافـــع عن  مــنــذ نــحــو ٢٠ عـــامـــاً 
حــقــوق الــنــســاء فــي إطـــار تعاليم 
منظمتها  إن  وقالت   .. اإلســالم 
ناضلت من أجل التغييرات التي 
لما  وفــقــا  النساء  حــقــوق  تضمن 
أنا  مضيفة :   .. اإلســالم  به  جــاء 
أريد إسالما يحافظ على مبادئ 
الـــعـــدالـــة والــــمــــســــاواة والــحــريــة 
إجبار  مــن  وتمكنت  والــكــرامــة. 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الـــتـــراجـــع عــن 
إجـــــراء تــعــديــل لــقــانــون األســــرة 
يــجــعــل الـــوضـــع أســـهـــل بــالــنــســبــة 
لـــلـــرجـــال الـــراغـــبـــيـــن فـــي تــعــدد 
الــزوجــات والــطــالق. وقــالــت ان 
اإلســـــالم جــــاء لــصــالــح الــحــركــة 
الــنــســائــيــة ومـــن أجـــل مــســاواتــهــا 
بــالــرجــل وأن الــمــرأة يــجــب أن 
جميع  وتـــنـــال  بــحــريــة  تــتــحــدث 
حقوقها التي كفلتها لها الشريعة 
معربة   .. والدساتير  اإلسالمية 
يستخدمون  ممن  استيائها  عن 

المرأة  أن  يبرروا  حتى  اإلســالم 
أقل درجة من الرجل.

بــــــدورهــــــا قــــالــــت الـــنـــاشـــطـــة 
الحائزة  كــرمــان  تــوكــل  اليمنية 
للعام  للسالم  نوبل  جــائــزة  على 
العربي  الربيع  ثــورات  ان   ٢٠١١
ثـــــــورات ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
تــمــكــنــت  وقـــــد  واحـــــــد،  آن  فــــي 
الــمــرأة مــن خــالل الــثــورات من 
كــســر جــمــيــع الـــمـــحـــظـــورات، إذ 
نـــزلـــت الــــمــــرأة إلـــــى الــمــيــاديــن 
فـــي ظـــل مــجــتــمــع يــعــتــبــر صــوت 
الثورة  أن  وأكدت  عورة.  المرأة 
ــــمــــرأة فــي  الــتــونــســيــة دفـــعـــت ال
اليمن للخروج إلى الشارع حيث 
ســاهــمــت بــفــعــالــيــة فـــي الـــثـــورة 

اليمنية.
وشــــــرحــــــت كــــــرمــــــان كــيــف 
يــتــخــلــص  أن  الـــيـــمـــن  اســـتـــطـــاع 
صالح  اهللا  عبد  علي  حكم  مــن 
وقالت في هذا الصدد إن الشعب 

والحرية  الكرامة  إلــى  المتطلع 
مهما  عوائق  أيــة  أمامه  تقف  ال 
وقالت   .. وعــاتــيــة  كبيرة  كــانــت 
إن الــحــلــم الــــذي كــنــا نــحــلــم به 
لــيــس حــكــرا عــلــى الــيــمــن إذ من 
إلى  تتطلع  أن  كلها  الشعوب  حق 
الحرية والديمقراطية. وأشارت 
إلـــــــى أنــــهــــا أعــــجــــبــــت بـــالـــطـــرح 
الـــــذي قـــدمـــه مـــرشـــح اإلخـــــوان 
الــمــســلــمــيــن مــحــمــد مــرســي في 
األول  أمــس  الصحفي  مــؤتــمــره 
حرية  وعلى  الحرية  قيم  على 
التجمعات  حرية  وعلى  الــمــرأة 
والصحافة .. مبينة أن هذه هي 
ترسخها  أن  يــجــب  الــتــي  الــقــيــم 

الثورات في مجتمعاتنا.
وقـــالـــت كــــرمــــان: نــحــن فــي 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي أمـــــام مــرحــلــة 
جــــــديــــــدة ســـتـــســـحـــب الـــســـجـــل 
ــــذي خــلــفــتــه األنــظــمــة  األســـــود ال
الــديــكــتــاتــوريــة وســتــعــمــل هــذه 

ـــى إظـــــهـــــار قــيــم  ـــة عـــل ـــمـــرحـــل ال
اإلســــــــــالم الـــســـمـــحـــة الــــرامــــيــــة 
ــــات كــــافــــة..  ــــحــــري وتـــحـــقـــيـــق ال
الطريق  فــي  نسير  إنــنــا  مضيفة 
أي  مــــن  خـــــوف  وال  الـــصـــحـــيـــح 
مهما  صــغــيــرة  فــهــي  تــحــديــات 

كانت طالما تطلعاتنا كبيرة.
من جهته قال الدكتور رامي 
نــشــاشــيــبــي الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
(إيمان)  اإلسالمي  العمل  لشبكة 
يؤمن  ال  األمــريــكــي  الــشــعــب  إن 
الكلمات  أما  فقط،  باألفعال  إال 
عن  المسلمون  بــهــا  يــدافــع  الــتــي 
أنــفــســهــم فـــهـــي غـــيـــر مــجــديــة. 
يقع  الـــــذي  الــــــدور  إن  وأضــــــاف 
علي المسلمين في العالم بشكل 
عــــام وفــــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
صورتهم  لتحسين  خاص  بشكل 
وإلثـــبـــات أنـــهـــم لــيــســوا مـــرادفـــا 
لإلرهاب محاولة تحسين حالة 
كانت  أيــا  حولهم  مــن  المجتمع 

األعـــــراق والــديــانــات الــمــوجــودة 
ــــدور الــصــعــب. وقــال  بــه وهـــو ال
نشاشيبي إننا كمجتمع مسلم في 
الواليات المتحدة وفي العالم ال 
اإلســالم  ضــد  االنــتــقــادات  تهمنا 
يجب  الــجــهــد  وأن  والــمــســلــمــيــن 
تحسين  كيفية  على  يتركز  أن 
الــمــجــتــمــع مـــن حــولــنــا بــأصــولــه 
وأديــــــانــــــه الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وهـــــذه 
إعالنية  حمالت  تساوي  األعمال 
بــمــاليــيــن الـــــــدوالرات. وتــحــدث 
شبكة  عن  علي  نور  إقبال  السيد 
في  تعمل  التي  للتنمية  خان  آغا 
ــداً، مــشــيــرا إلــى  ــل أكــثــر مــن ٣٠ ب
تجربتها في باكستان والظروف 
التي دعت الشبكة إلى االنخراط 
فـــي الــعــمــل االجــتــمــاعــي هــنــاك 
وقــيــادة الــتــحــوالت والــتــحــديــات 
التي واجهتها أثناء سعيها لتغيير 
الــحــراك  لــهــذا  المحتملة  اآلثــــار 

االجتماعي على المدى الطويل.

تصوير: جيرامالمتحدثون في الجلسة الثانية للمنتدى
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التبادل الثقافي يردم الهوة بين الشرق والغرب

قطر من أنجح دول العالم في إدارة اقتصاد قوي

خالل جلسة الفنون والتراث .. متحدثون :

ثمن مواقفها المبدئية في مساندة الشعوب .. مفتي طرابلس وشمال لبنان :

فـــشـــلـــت ـــــة  ـــــاس ـــــي ـــــس وال  .. بـــــــالـــــــثـــــــورات  ــــأ  ــــب ــــن ت الــــــفــــــن   : ـــــا  ـــــج ـــــن ـــــوال أب خــــــالــــــد 

ــــــرات الـــعـــالـــمـــيـــة ــــــم ــــــؤت ــــــم ــــات وال ــــدي ــــت ــــن ــــم ــــل ــــة ل ــــي ــــع ــــرج ــــــــدوحــــــــة بــــــاتــــــت م ال
كتب - سميح الكايد :

أكـــــد الــــدكــــتــــور مـــالـــك الــشــعــار 
أن  لبنان  وشــمــال  طرابلس  مفتي 
قــطــر أصــبــحــت مــرجــعــاً أســاســيــاً 
االقليمية  والمؤتمرات  للمنتديات 
مختلف  عــلــى  الــهــامــة  والــعــالــمــيــة 
الــصــعــد الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 
والـــديـــنـــيـــة والــثــقــافــيــة وغــيــرهــا، 
المتميزة  مكانتها  إلى  راجع  وهذا 
النجاحات  تحقيق  على  وقــدرتــهــا 
الميادين  مختلف  فــي  المتالحقة 
ولــعــب دور رائـــد فــي الــعــمــل على 
إرســـاء قــواعــد الــحــوار الــهــادف إلى 
والسالم  واالستقرار  األمن  تحقيق 

إقليمياً وعالمياً.
على  لـ [  الشعار،  وأضاف 
هــامــش مــنــتــدى أمــريــكــا والــعــالــم 
االقتصاد  ان  بالدوحة،  االســالمــي 
هــــو عــــمــــود األمـــــــن واالســــتــــقــــرار 
والــنــجــاح والــتــقــدم لــألمــم، وقطر 
في  الــعــالــم  دول  أنـــجـــح  مـــن  هـــي 
تجسد  قـــوي،  اقــتــصــاد  دفـــة  إدارة 
لعاصفة  بنجاح  تحديها  فــي  ذلــك 
ـــتـــي اجــتــاحــت  األزمـــــــة الـــمـــالـــيـــة ال
حتى  اقتصاد  على  وأثـــرت  العالم 
كبريات الدول كالواليات المتحدة 
القطري  االقتصاد  بينما  وغيرها، 
كشموخ  شامخا  وصلبا  قــويــا  بقي 
القيادة القطرية صاحبة السياسات 
على  القائمة  والحكيمة  الرشيدة 

الواقعية والشفافية.

وأشــار الــى أن هــذا الــواقــع جعل 
دولة قطر محط اهتمام واحترام 
والدولي  االقليمي  المستويين  على 
وأصـــبـــحـــت ســـيـــاســـاتـــهـــا نــمــوذجــا 
باتت  التي  الــدول  لــدى  به  يحتذى 
وتحقيق  واالزدهـــار  التقدم  تنشد 
نــهــضــة تـــنـــمـــويـــة شـــامـــلـــة. وثــمــن 
العمل  في  المبدئية  قطر  مواقف 
عــلــى مـــســـانـــدة الــــــدول والــشــعــوب 
حتى  أو  إسالمية  أم  كانت  عربية 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــمـــي، ألنــهــا 
تنطلق في مسيرة الخير من واقع 
نهجها  فــي  تتجسد  التي  االنسانية 
محبة  وواقـــــع  وخـــارجـــيـــا  داخــلــيــا 

الــخــيــر لــآلخــريــن مـــن أجــــل خلق 
تنعم  وعالمية  إقليمية  فــضــاءات 

باألمن واالستقرار والسالم.
الــنــهــج  هــــــذا  أن  ــــــى  إل وأشـــــــــار 
الــقــطــري الــفــريــد مــرتــبــط كــذلــك 
التي  األصــيــلــة  الــقــطــريــة  بالثقافة 
تربط بين أصالة الماضي وحداثة 
الذي  بالشكل  الحاضر  ومتطلبات 
يحفظ لالنسان انسانيته وللمجتمع 
أمــنــه واســتــقــراره وتــقــدمــه. ونــوه 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق بـــحـــرص قطر 
بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى حــــل مــخــتــلــف 
الــقــضــايــا االقــلــيــمــيــة بــشــكــل ودى 
وسلمي عبر العمل على رأب صدع 

ما  وهو  واالسالمي  العربي  الصف 
شــهــدنــاه وشــهــده الــعــالــم ومـــا زال 
أجل  من  به  قامت  ما  ازاء  يشهده 
الصف  توحيد  على  والعمل  لبنان 
فــيــه بــيــن مــخــتــلــف شــرائــحــه ومــا 
قامت بــه مــن أجــل احــالل السالم 
دارفــور  في  الدموي  النزاع  وإنهاء 
بــالــســودان ومــا قــامــت بــه مــن مد 
يد الخير والمساعدة لجنوب لبنان 
الجريح حيث قامت بعملية إعمار 
ما دمره العدوان اإلسرائيلي عليه 
هــذا  أن  إلـــى  الفــتــا   ..  ٢٠٠٦ عـــام 
الموقف العروبي األصيل لن ينساه 
اللبنانيون فلبنان كله مدين لقطر 

وأمــيــرهــا الـــذي ال يــألــو جــهــدا في 
اإلنسانية  والمساعدة  العون  يد  مد 

ألبنائه.
وحـــــول أبـــعـــاد اخـــتـــيـــار الـــــدورة 
والعالم  أمريكا  لمنتدى  التاسعة 
اإلسالمي هذا العام لشعار «أفكار 
جــديــدة» قـــال د. الــشــعــار: ال شك 
دورتــــــه  فــــي  الـــمـــنـــتـــدى  هــــــذا  أن 
المنطقة  تــشــهــده  مــا  مــع  يــتــزامــن 
من متغيرات سياسية واقتصادية 
جــــراء ثـــــورات مـــا يــســمــى بــالــربــيــع 
الـــعـــربـــي والــــتــــي لـــهـــا تـــأثـــيـــر عــلــى 
الــعــالقــات بــيــن الــعــالــم االســالمــي 
وأمــريــكــا والــغــرب عــمــومــا، األمــر 

الــــذي ســيــطــرح تـــســـاؤالت جــديــدة 
مؤداها: هل هذه المرحلة ستشهد 
بروز حكومات جديدة قائمة على 
أنظمة  وذات  ديــمــقــراطــيــة  نــظــم 
ذلك  غير  أم  اسالمية  أيديولوجية 
وهــــل ســتــكــون هــــذه الــحــكــومــات 
وماهية  للغرب  مــوالــيــة  كالسابق 
الـــمـــواقـــف الـــتـــي ســيــتــخــذهــا هـــذا 
الــغــرب الــذي يــحــاول التقرب من 
الثورات  هذه  تجاه  العربي  الشرق 
أنظمة  مــن  عليها  يترتب  قــد  ومــا 

جديدة.
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق قـــــــال د. 
دعــم  علينا  الـــواجـــب  مــن  الــشــعــار: 

األنظمة  وتشجيع  الــعــربــي  الــربــيــع 
الـــتـــي تــســعــى لـــالصـــالح الــســيــاســي 
واالقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي وغير 
اإلصالح  عمليات  سلسلة  من  ذلك 
التي تمليها الرغبة الذاتية للشعوب 
دون أية تأثيرات خارجية. وأعرب 
مع  التعامل  بــضــرورة  قناعته  عن 
هـــذه الــمــتــغــيــرات الــســيــاســيــة الــتــي 
إيجابي  بشكل  المنطقة  تشهدها 
مــــع الـــعـــمـــل عـــلـــى تــشــجــيــع الـــــدول 
نحو  السلمي  االنتقال  في  الراغبة 
الــديــمــقــراطــيــة ووقــــف الــعــنــف مع 
ـــجـــابـــة لـــمـــطـــالـــب الـــشـــعـــوب  االســـت
مستقبلها  ــيــار  اخــت حـــق  ومــنــحــهــا 

دونـــمـــا أيــــة تـــأثـــيـــرات خــارجــيــة .. 
شهدت  التي  الـــدول  الــى  هنا  الفتا 
وتــشــهــد ثـــــورات شــعــبــيــة أن تــأخــذ 
الناجحة  الديمقراطية  بالتجربة 
الــتــي مـــورســـت فـــي بــعــض الــــدول 
وقــال:  اندونيسيا.  مثل  االسالمية 
المتغيرات  هــذه  ظــل  فــي  يتوجب 
عــلــى الـــواليـــات الــمــتــحــدة والــغــرب 
على  ســيــاســاتــهــا  تــبــنــي  أن  عــمــومــا 
التفهم  على  قائمة  جــديــدة  أســس 
الــمــتــغــيــرات  لطبيعة  الــمــوضــوعــي 
بــالــمــنــطــقــة والـــبـــحـــث عــــن نــقــاط 
على  ومنطقية  موضوعية  التقاء 
نحو يعزز مفهوم الحوار والتفاهم 
الصراعات  عــن  بمنأى  والــتــقــارب 
التي ال تخدم المصلحة المشتركة.

وفـــي هـــذا الــســيــاق قــــال: نحن 
حتى  العالم  على  لالنفتاح  بحاجة 
ضميرنا  حسن  عــن  للجميع  نعبر 
االســــالمــــي ونــهــجــنــا الــحــمــيــد في 
ومثل  واالنسانية  البشرية  خدمة 
هـــــذا الـــمـــنـــتـــدى يــعــتــبــر مــــن أهـــم 
الـــوســـائـــل والــمــنــاســبــات الــتــي من 
العالم  الى  صوتنا  توصل  أن  شأنها 
خــاصــة الـــى األمـــريـــكـــان. وأعـــرب 
عــن أمــلــه فــي أن تــأتــي مــثــل هــذه 
كونها  مستقبال  ثمارها  المنتديات 
تـــشـــكـــل قــــــوة ضـــاغـــطـــة عـــلـــى كــل 
االتهامات الموجهة ضد المسلمين 
وخـــاصـــة انـــنـــا بــثــقــافــتــنــا وفــكــرنــا 
واسالمنا سنقاوم كل أنواع الضغط 

الفكري واإلرهابي علينا.

كتب - كريم إمام :

نــاقــش الــمــشــاركــون فــي أولــــى جــلــســات الــيــوم 
واقــع  اإلســالمــي  والعالم  أمريكا  لمنتدى  الثاني 
الفنون والثقافة في الحياة اليومية بالعالم العربي 
شهدتها  التي  الهامة  التغيرات  بعد  واإلســالمــي 
األشهر األخيرة بالمنطقة .. مؤكدين أن الوسائط 
وسائط  إلــى  التقليدي  شكلها  من  انتقلت  الفنية 
جديدة تتميز بالحركة األسرع. وألقى المتحدثون 
العمل  وجــودة  بالفن  الساسة  عالقة  على  الضوء 
ودوره  بالمنطقة  للشعوب  المقدم  التلفزيوني 
في كشف الفساد والتعرف على الوضع والمشهد 

السياسي واالجتماعي العام.
الفنان  مــن  كــل  النقاشية  الجلسة  فــي  شـــارك 
محسني  سعد  والسيد  النجا  أبــو  خالد  المصري 
رئيس مجلس إدارة مجموعة «موبي» األفغانية 
الواليات  من  أفــالم  منتج  باركس  وولتر  والسيد 

المتحدة األمريكية.
فمن جانبه قال سعد محسني إنه خالل عام 
فرص  ألفغانستان  تسنى  الــجــاري  والــعــام   ٢٠١١
رائعة في المجال اإلعالمي الذي كان فارغا قبل 
ذلك، ومن خالل الخرائط البرامجية تم تكوير 
في  نجحت  برامج  خــالل  من  التلفزيوني  العمل 
عــدد من دول العالم والقــت صــدى في الداخل 
للتلفزيون  البالغة  األهمية  إلــى  وأشــار  األفغاني. 
الوضع  على  التعرف  في  المشاهد  مساعدة  في 
السياسي والمشهد بشكل عام .. مضيفا أن للتلفاز 
النظام  في  الموجود  الفساد  ظل  في  هاما  دورا 
والمسؤولين  للساسة  المساءلة  بتوجيه  األفغاني 
والكشف عن الفساد وتزوير االنتخابات. وأوضح 
أن اإلعالم بشكل عام يلعب دورا استثنائيا في هذا 

المجال ويتولى دور القضاء.
وأضاف أنه لم يكن هناك أي خبرة إعالمية 

أو خطة رئيسية عند دخوله في المجال اإلعالمي 
حيث لم يحاول بناء منهج وانما فقط أن يكون 
أمينا في مناقشة األمــور وتفسير ما تم التوصل 
أمر  المحلي  المحتوى  إنتاج  أن  إلــى  وأشــار  إليه. 
مكلف للغاية وأن التمويل الخارجي مفيد ولكن 
المحتوى  اســتــغــالل  يــتــم  أن  مـــن  الـــحـــذر  يــجــب 
للترويج أو الدعايا، حيث إن المشاهد أصبح ذكيا 
تعتبر  الحكمة  أن  موضحا  دخيل،  أي  ويرفض 
أمــرا هاما لنا في أفغانستان وللجهات األجنبية 

المانحة أو الممولة.
وردا على ســؤال حول تقبل إيــران لما يقدمه 
اإلعالم األفغاني أوضح أن إيران تبدي حساسية 
بعض  دبــلــجــة  فــي  ينحصر  والــــذي  عملنا  تــجــاه 

األعمال إلى اللغة الفارسية بهدف الترفيه فقط.

مــن جانبه أكــد السيد وولــتــر بــاركــس أهمية 
الشراكات بين العالم العربي والواليات المتحدة 
السينمائية  الــصــنــاعــة  مـــجـــال  فـــي  األمــريــكــيــة 
المحلية  القدرات  وبناء  مشتركة  أعمال  لتطوير 
في  الــرائــدة  الشراكة  الــى  مشيرا   ، المنطقة  فــي 
المنطقة بين شركة باركس - ماكدونالد ودولة 
االمارات العربية المتحدة في اإلعداد إلنتاج عدد 
من األعمال التلفزيونية التي تقدم بعض النماذج 
تصوير  فــي  الــبــدء  الــمــتــوقــع  مــن  حــيــث  المحلية 
مسلسل يتناول قضايا حقوقية وقانونية محلية 
بميزانية ضخمة سترفع سقف اإلنتاج التلفزيوني 
مع  غربي  سيناريو  كاتب  بمشاركة  الخليج  فــي 
شباب المخرجين اإلماراتيين ليحكي قصة أب 

وابنته التي تدرس الحقوق.

وأكد أهمية تعزيز التبادل الثقافي في تحسين 
العالقة بين الغرب والشرق االسالمي وردم هوة 
الخالفات بينهما، حيث إن فهم اآلخر يبدأ من 
التعرف على حضارته، مشيرا إلى أن الجودة في 
العمل الفني تنبع من المشاهدة والمراقبة الدقيقة 
لــمــا يــحــدث حــولــنــا ولــلــســلــوك اإلنــســانــي، فنحن 
بعض  تقديم  نــحــاول  وإنــمــا  كنشطاء  نتعامل  ال 
 .. المجتمع  في  الموجودة  والصراعات  النزاعات 
مضيفا أن سرد القصة واإلخراج أمور تحتاج إلى 
خبرة وأنه بعد عملية تدريب وتطوير المواهب 
اإلمـــاراتـــيـــة ســيــتــم إفـــســـاح الــمــجــال لــهــم بشكل 
تدريجي بعد أن يصلوا إلى مرحلة تمكنهم من 

تقديم ما لديهم.
وقال باركر إن الهدف من مثل هذه الشراكات 

هو تمكين المبدع العربي من عرض قصته بلغة 
سينمائية عالمية يكون لها صدى في الثقافات 

األخرى.
أما خالد أبوالنجا فدعا للساسة إلى تعلم الفنون 
بعد أن وصفهم بفقدان اإلبــداع .. مشيرا إلى أن 
والسياسة  إنساني  أمر  إلى  السياسة  يحول  الواقع 
هــي فــن الــمــحــتــمــل. وأعــــرب عــن اعــتــقــاده بــأن 
أن  حين  فــي  بــالــثــورة  التنبؤ  استطاعوا  الفنانين 
هيالري كلينتون قالت قبل أيام من اندالع ثورة 
ولم  قـــوي  مــبــارك  الــرئــيــس  ان  مصر  فــي  يناير 
يستطع آالف العاملين في أكبر سفارة ألمريكا 
بالقاهرة  المتحدة  الــواليــات  ســفــارة  بالمنطقة 

التنبؤ بذلك.
وحول دور السينما المصرية قبل وبعد اندالع 

الربيع العربي أشار الى أفالم مثل «مايكروفون» 
نقلت  التي  الجديدة»  و»مصر  صفر»  و»واحـــد 
بـــصـــدق تــطــلــعــات الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة لــلــحــريــة 
تترجم  أن  قبل  الكريم  والعيش  والديمقراطية 
شعب  تــقــول «نــحــن  لصرخة  الــواقــع  أرض  على 
ـــه بــصــرف الــنــظــر عـــن لغة  واحــــــد». وأوضـــــح أن
اإلنسانية  المشاعر  لغة  تبقى  السينمائي  العمل 
هي األســاس إليصال الرسالة الى العالم، فالفن 
الــصــادق يلغي جميع الــحــدود والــعــوائــق، محددا 
والتعاطف  الــصــدق  فــي  للفن  األساسية  المعالم 

والموهبة.
وفي هذا السياق قال إن الفن قدم في الشرق 
األوســـــط قــبــل هـــولـــيـــوود ودعــــا صــنــاع السينما 
المخزون  على  االطـــالع  الــى  المتحدة  بالواليات 
السينمائي الثري والمتنوع في المنطقة منذ حقبة 
أفالم األبيض واألسود التي تمثل تراثا عربيا شكل 
عالمة فارقة في تاريخ السينما العربية مثل فيلم 
«أريد حال» لفاتن حمامة والذي ناقش في فترة 

السبعينات قانون األحوال الشخصية في مصر.
العتناق  الــعــرب  الفنانين  الــى  الــدعــوة  ووجـــه 
هوليود  الــى  التطلع  قبل  للمنطقة  الفني  الــتــراث 
من  كجزء  بالفنون  لالهتمام  الساسة  دعــا  كما 
إعـــدادهـــم كصناع لــلــقــرار وذلـــك نــظــرا ألهمية 
وردا  االنــســانــي.  الحس  صقل  فــي  والثقافة  الفن 
على ســؤال حــول المخاوف من وصــول اإلخــوان 
على  ذلــك  وتأثير  مصر  فــي  للسلطة  المسلمين 
أنــواع  أفضل  أن  أبوالنجا  أوضــح  والفنون  اإلبـــداع 
الفن صنعت في أسوأ األوقات التي شهدت تشديدا 
من الرقابة، فالرقابة ال توقف الفنان وإنما تجعله 
أكثر إبداعا وذكاء بحيث تعرض فكرتك دون أن 
يعطلوك، معبرا عن عدم قلقه لمستقبل الفن في 
مصر .. وقال إنه بانتظار ثورة في مجال العمل 

التلفزيوني قريبا.

أكد أن الجماعة أمام فرصة تاريخية  .. أبو النجا لـ [ :

أكد الممثل والمنتج السينمائي المصري خالد أبوالنجا 
عدم وجود خوف على الفن المصري بعد تصّدر جماعة 
اإلخوان المسلمين للمشهد السياسي في مصر الفتا الى 
أن أمام اإلخوان فرصة تاريخية لإللتحام مع الثورة كما 
أخرى  مــرة  انسالخهم  ال   ، التحرير  ميدان  في  حــدث 

وتقوقعهم داخل فكرة المرشد .
وقـــــال لــــ [ إن أكـــثـــر مـــن ٩ مــاليــيــن مــصــري 
صوتوا في المرحلة األولى النتخابات الرئاسة المصرية 
الفتوح  أبــو  عبدالمنعم  الــدكــتــور  مثل  الــثــورة  لمرشحي 
اإلخــوان  حصل  بينما   ، علي  وخالد  صباحي  وحمدين 
على نسبة ٢٣٪ تقريبا وهو ما يعني أن الناس انصرفوا 

عــن تــأيــيــد اإلخـــــوان فــي الــفــتــرة مــن نــوفــمــبــر الماضي 
حتى اآلن  . وأضاف عقب مشاركته في جلسة الثقافة 
والــفــنــون بمنتدى أمــريــكــا والــعــالــم اإلســالمــي أمـــس : 
المخزي  أدائهم  بعد  اإلخــوان  عن  انصرفوا  المصريون 
التخوفات  بعض  هناك  أن  إلــى  مشيرا   ، البرلمان  فــي 
فقط  ليس  المصري  المجتمع  في  واسعة  قطاعات  من 
منظمات  و  المجتمع  في  السيدات  وانما  الفنانين  من 
المجتمع المدني. وأكد أن تاريخ اإلخوان المسلمين ليس 
والعمل  العنف  مــن  الكثير  وبــه  سلميا  وال  ديموقراطيا 
السري تحت األرض ، وبالتالي فإن وجودهم في السلطة 
ألنها  الديموقراطية   المدنية  للدولة  المنحازين  يقلق 

ظلت ألوقــات طويلة جماعة محظورة وتحت األرض ، 
فلم تتطور بشكل ديموقراطي وهو ما يحتاج إلى وقت .

أصبحوا  المسلمين  اإلخـــوان  جماعة  أن   الــى  وأشــار   
في مأزق تاريخي ، حيث إنهم فجأة وبعد سنوات من 
القمع أتيحت لهم الفرصة  ، لكنهم غير جاهزين لهذه 
الفرصة بحجمها الموجود حاليا ، الفتا الى أن الجماعة 
مارست الكذب خالل أدائها السياسي بعد الثورة ، حيث 
لمرشح  ترشيحهم  عـــدم  فــي  واضــحــة  بــوعــود  تــقــدمــوا 
باالنتخابات الرئاسية وترشيح نسبة معينة في البرلمان 
وتــراجــعــوا عــن كــل الــوعــود التي قدموها وهــو مــا جعل 

الناخب المصري ينصرف عنهم .

ال خوف على الفن من حكم اإلخوان

تصوير - نوشاد تكيل :د. مالك الشعار



د.أكمل  أعرب  قنا:   - الدوحة 
الـــديـــن إحـــســـان أوغـــلـــي األمــيــن 
العام لمنظمة التعاون اإلسالمي 
عــــن تـــقـــديـــر الــمــنــظــمــة لـــلـــدور 
الكبير الذي تقوم به دولة قطر 
بين  التقارب  فــرص  تعزيز  فــي 
بشكل  والغرب  اإلسالمي  العالم 
عــــام، ومــــع الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
األمريكية على وجه الخصوص. 
ـــور أوغــــلــــي فــي  ـــدكـــت وقــــــال ال
/ القطرية  األنباء  لوكالة  حديث 

في  مشاركته  هــامــش  على  قــنــا/ 
أمريكا  لمنتدى  التاسعة  الــدورة 
ـــعـــالـــم اإلســــالمــــي الــــــذي بـــدأ  وال
المنتدى  هــذا  إن  أمــس،  أعماله 
لبحث  ســانــحــة  فـــرصـــة  يــشــكــل 
مـــــوضـــــوع فـــــي غــــايــــة األهـــمـــيـــة 
وهــــو كــيــفــيــة تــعــزيــز الــعــالقــات 
بين أمــريــكــا والــعــالــم اإلســالمــي 
بــمــا يــنــعــكــس إيــجــابــا عــلــى هــذه 
ـــــعـــــالقـــــات، خــــاصــــة فـــــي ظــل  ال
تجابه  التي  الجديدة  التحديات 

الطرفين. 
وأضــــاف أوغــلــي أن عــالقــات 
أمـــريـــكـــا مـــع الـــعـــالـــم اإلســـالمـــي 
وتمر  ومتطورة  قديمة  عالقات 
بـــأزمـــات وكـــذلـــك بــانــفــراجــات، 
وهــــنــــاك الـــعـــديـــد مــــن الــقــضــايــا 
األســــاســــيــــة الــــتــــي تـــهـــم الـــعـــالـــم 
ــتــطــلــع فــيــهــا  اإلســـــالمـــــي الــــتــــي ي
لــــدور إيــجــابــي يــمــكــن أن تــقــوم 
األمريكية  المتحدة  الواليات  به 
لــحــلــهــا، وعـــلـــى رأســـهـــا بــالــطــبــع 

القضية الفلسطينية. 
وأشــــار األمــيــن الــعــام إلـــى أن 
للواليات المتحدة مصالح كبيرة 

تريد  وهي  اإلسالمي  العالم  في 
عــلــيــهــا،  تـــحـــافـــظ  أن  بــالــتــأكــيــد 
وأمام التغير الكبير الذي يحدث 
فــي الــعــالــم اإلســـالمـــي والــتــحــول 
ـــديـــمـــقـــراطـــي بـــصـــفـــة خــاصــة  ال
فــــي الــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، فـــإن 
نظرة  ينظرا  أن  الطرفين  على 

جديدة لهذه العالقات. 
صعود  حــول  ســؤال  على  ورًدا 
/اإلســالمــيــون/  عليهم  يطلق  مــا 
دول  في  السياسية  الواجهة  إلــى 
يشكل  وهــــل  الـــعـــربـــي/  /الـــربـــيـــع 
ــا فــي الــعــالقــات بين  هـــذا تــحــديً
ـــعـــالـــم اإلســـــالمـــــي والـــــواليـــــات  ال
والغرب  خــاص  بشكل  المتحدة 
ــا خــاصــة فـــي ظـــل حملة  عــمــوًم
اإلسالم  من  المستمرة  التخويف 
السياسي..  واإلســالم  والمسلمين 
قال الدكتور أكمل الدين إحسان 
لمنظمة  الـــعـــام  األمـــيـــن  أوغـــلـــي 
حديثه  فــي  اإلســـالمـــي  الــتــعــاون 
هذه  إن  القطرية  األنــبــاء  لوكالة 
في  لكنها  للغاية  مهمة  مسألة 
الوقت ذاته معقدة جًدا.. فالعداء 
لــإلســالم ليس ظــاهــرة جــديــدة، 
وتأخذ  وتتجدد  قديمة  هــي  بــل 

مناحي جديدة ومختلفة. 
بعد  «اآلن  أوغـــلـــي  وأصــــــاف 
صـــعـــود الــــتــــيــــارات والـــحـــركـــات 
السياسية اإلسالمية أو التي تأخذ 
طابًعا إسالمًيا ال شك أنه في ظل 
بعض األخطاء التي ارتكبتها تلك 
الـــحـــركـــات فــإنــهــا تــصــب الــزيــت 
جميًعا  علينا  لــذلــك  ــنــار،  ال عــلــى 
ســـــواء كــنــا فـــي هــــذا الــجــانــب أو 
المسائل  هذه  إلى  ننظر  أن  ذاك 

نفرق  وأن  مــوضــوعــيــة،  بنظرة 
وحقيقته  اإلســــالم  هــو  مــا  بــيــن 
كدين وحضارة، وبين الحركات 
السياسية التي تتخذ من اإلسالم 
لذلك  حركتها،  لــدعــم  شــعــارات 
يجب أن نفرق تماًما بين هذين 

األمرين». 
وأكــــــــــــد الــــــدكــــــتــــــور أوغـــــلـــــي 
ـــــ/ ب يـــــعـــــرف  مــــــا  ظــــــاهــــــرة  أن 
اإلسالموفوبيا/ أو العداء لإلسالم 
ـــــــاد حـــالـــًيـــا فـــي الــعــالــم  فـــي ازدي
وخــاصــة فــي الــقــارة األوروبــيــة.. 
وأشـــار إلــى أنــه كــان قــد نبه في 
وقـــت ســابــق إلـــى صــعــود اليمين 
المتطرف عبر صناديق االقتراع 
ــــة،  ــــي ــــــدول األوروب فـــي بــعــض ال
على  أكــبــر  عــبــئًــا  يلقي  مــا  وهـــذا 
الدول اإلسالمية والمسلمين في 
لتصحيح  العالم  أنــحــاء  مختلف 

الصورة المغلوطة عن اإلسالم. 
الـــعـــداء  ظـــاهـــرة  أن  وأوضــــــح 
لــــإلســــالم فــــي صـــعـــود مــســتــمــر 
الثالثة  مرحلتها  بالفعل  ودخلت 
مـــن الــــعــــداء بــعــد أن تـــجـــاوزت 

في  المتمثلة  األولى  المرحلتين، 
لإلساءة  التعبير  حرية  استغالل 
إلــــــى اإلســــــــالم كـــمـــا حــــــدث فــي 
البذيئة  الــكــاريــكــاتــوريــة  الــرســوم 
ــثــانــيــة من  وبــعــض األفــــــالم، وال
للمسلمين،  الــعــداء  مأساة  خــالل 
الشعبي  االستفتاء  في  جرى  كما 
الذي شهدته سويسرا وأسفر عن 

قرار منع بناء المآذن. 
ونـــبـــه الـــدكـــتـــور أكـــمـــل الــديــن 
إحـــســـان أوغـــلـــي األمـــيـــن الــعــام 
في  اإلســالمــي  التعاون  لمنظمة 
القطرية  ــبــاء  األن لــوكــالــة  حــديــثــه 
تعاني  اآلخــر  مع  العالقة  أن  إلــى 
بـــالـــفـــعـــل مـــــن الــــتــــطــــرف لـــدى 
بعض  أن  مــوضــًحــا  الــجــانــبــيــن، 
المتطرفين في العالم اإلسالمي 

خاطئة  صــورة  لألسف  يقدمون 
عن اإلسالم، وهو ما قد يختزل 
اإلسالم في ممارسات ليست من 
صلبه في شيء، كما أن التطرف 
في  يتجسد  األخـــرى  الجهة  فــي 
إنـــكـــار قــيــم اإلســــــالم الــســمــحــة، 
التي  المظاهر  على  التركيز  مع 
يقدمها المتشددون من الجانب 

المسلم. 
لمنظمة  الــعــام  األمــيــن  ودعـــا 
ضــرورة  إلــى  اإلســالمــي  التعاون 
اآلخــر  مــع  الــعــالقــة  تتخلص  أن 
الجانبين،  كــال  فــي  الــتــشــدد  مــن 
للمسلمين  التقييم  يــجــري  وأن 
عــلــى أســــاس االتـــجـــاه الـــعـــام، أو 
الفكر العام المبني على التسامح 

والتعايش. 

وأكــــــــد األمـــــيـــــن الـــــعـــــام عــلــى 
ــتــفــاعــل مـــع اإلعــــالم  ضــــــرورة ال
الخارجي عبر تنفيذ إستراتيجية 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون اإلســــالمــــي 
لـــمـــواجـــهـــة /اإلســــالمــــوفــــوبــــيــــا/، 
مـــوضـــًحـــا أهــمــيــة فــتــح مــكــاتــب 
العواصم  في  للمنظمة  إعالمية 
الـــعـــالـــمـــيـــة وتـــعـــيـــيـــن مــوظــفــيــن 
مكاتب  فـــي  بـــاإلعـــالم  مكلفين 
الــمــنــظــمــة بـــالـــخـــارج، بــاإلضــافــة 
لــتــعــيــيــن إعــالمــيــيــن فـــي الــــدول 
األعــــضــــاء لــلــتــنــســيــق مـــع األمـــانـــة 

العامة. 
وأضـــــــــــاف «أنـــــــــه عـــلـــيـــنـــا أن 
بالعمل  الموحد  اهتمامنا  نكرس 
المشترك  اإلســـالمـــي  اإلعـــالمـــي 
من أجل الدفاع عن قضايا األمة 
ومصالحنا  بحقوقنا  والــنــهــوض 
األصــيــلــة، وعــلــى رأســهــا القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة وقــضــيــة الــقــدس 
الــشــريــف الــتــي تــحــظــى بــأولــويــة 
خاصة في اهتمامات منظمتنا». 
لمنظمة  الــعــام  األمــيــن  ورأى 
العمل  أن  اإلســـالمـــي»  الــتــعــاون 

المشترك  اإلســـالمـــي  اإلعـــالمـــي 
فـــــي إطــــــــار مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 
اإلسالمي يستدعي منا األخذ في 
العالم  دول  جغرافية  الحسبان 
التي  والخمسين  السبع  اإلسالمي 
إلى  شــرًقــا  إندونيسيا  مــن  تمتد 
ــا، فضالً  غــويــانــا وســوريــنــام غــربً
عـــن الــمــجــتــمــعــات الــمــســلــمــة في 

الدول غير األعضاء». 
حول  قنا/  لـ/  سؤال  على  ورًدا 
مــا يــحــدث فــي ســوريــا وخــاصــة 
فــي ظــل طــول فــتــرة األزمـــة مع 
على  المجازر  ارتــكــاب  استمرار 
يــد نــظــام الــرئــيــس بــشــار األســـد.. 
قال الدكتور أكمل الدين إحسان 
لمنظمة  الـــعـــام  األمـــيـــن  أوغـــلـــي 
الـــتـــعـــاون اإلســــالمــــي» إنـــنـــا فــي 
أدنــا  اإلســالمــي  التعاون  منظمة 
الشدة  وبمنتهى  العبارات  بأشد 
ارتكبتها  التي  األخيرة  المجزرة 
الحولة/  مدينة/  في  األسد  قوات 
عـــشـــرات  ضــحــيــتــهــا  راح  الــــتــــي 
األطـــــفـــــال والــــنــــســــاء والــــرجــــال 
واســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا الــمــدفــعــيــة 

والدبابات واألسلحة الثقيلة». 
من  أن  عــلــى  أوغـــلـــي  وشـــــدد 
يقومون بهذه الجرائم البشعة قد 
اإلنسانية  القيم  كل  من  تجردوا 
ـــادئ الـــديـــنـــيـــة، وتــنــكــروا  ـــمـــب وال
الــذي  الحنيف  اإلســـالم  لتعاليم 
البشرية  الــنــفــس  حــرمــة  يــصــون 
ويدعو إلى حمايتها ويحّرم قتل 

األبرياء أو إلحاق أي أذى بهم. 
وطــــالــــب بــــضــــرورة مــعــاقــبــة 
مشدًدا  الجرائم،  هــذه  مرتكبي 
ـــة  ـــيـــة األســـاســـي ـــمـــســـؤول ـــى ال عـــل

الحفاظ  فــي  السورية  للحكومة 
عـــلـــى أمــــــن وســـــالمـــــة الـــشـــعـــب 
الــســوري، مــشــيــًرا إلــى أن سفك 
حرمة  أشــد  يكون  الــحــرام  الــدم 
خـــــالل األشــــهــــر الـــــحـــــرم.. كــمــا 
طـــالـــب مــجــلــس األمـــــن بــاتــخــاذ 
والسريعة  الــحــازمــة  اإلجـــــراءات 
لــوقــف عــمــلــيــات الــقــتــل وســفــك 
دمـــاء األبـــريـــاء وإدانــــة الــمــجــازر 
الـــتـــي تــرتــكــب فـــي ســـوريـــا ضــّد 

المدنيين. 
في  يـــحـــدث  مـــا  أن  وأوضــــــح 
ســـوريـــا لــيــس صـــراًعـــا طــائــفــًيــا، 
بــــل هــــو ســـعـــي الـــشـــعـــب هـــنـــاك 
أســري  نــظــام  مــن  التخلص  إلــى 
اســـتـــبـــدادي يــســتــمــر حــكــمــه في 
ومطالبته  عاًما،   ٤٠ منذ  البالد 
بـــتـــحـــقـــيـــق إصــــــالحــــــات شــامــلــة 
جــــذريــــة لـــالنـــتـــقـــال إلـــــى حــقــبــة 
ــــســــود فـــيـــهـــا الـــنـــظـــام  أخــــــــرى ي

الديمقراطي. 
وتـــقـــدم الــدكــتــور أوغـــلـــي في 
ـــاء  ـــب ـــام حـــديـــثـــه لـــوكـــالـــة األن خـــت
للشعب  التعازي  بأحر  القطرية 
الـــقـــطـــري فـــي الـــمـــصـــاب األلــيــم 
الذي حدث منذ أيام في مجمع 
عدد  ووفــاة  التجاري  /فيالجيو/ 
مــن األطــفــال واثنين مــن رجــال 

الدفاع المدني. 
ـــــه  وأعـــــــــــــــرب عــــــــن مـــــواســـــات
لعائالت الضحايا وكذلك تعازيه 
تعاملت  التي  القطرية  للحكومة 
بكل جدية مع الحادث، متمنًيا» 
أال تــتــكــرر مــثــل هـــذه الــحــوادث 
قطر  اهللا  يحفظ  وأن  المؤلمة 

أميًرا وحكومة وشعبًا».

ً األمـيـر أكـثـر قـادة الـعـالـم تـمـيـزا

قطر تسعى لتعزيز التقارب بين العالم اإلسالمي والغرب

منوهة برؤى سموه لالرتقاء بقطر .. شيخة حسينة واجد لـ [ :

د.أكمل الدين أوغلي:

الدوحة - سميح الكايد :

أعــربــت دولـــة الــســيــدة شيخة 
وزراء  رئـــيـــســـة  واجــــــد  حــســيــنــة 
الشعبية  بــنــجــالديــش  جــمــهــوريــة 
بالنهضة  الــكــبــيــر  إعــجــابــهــا  عـــن 
تشهدها  الــتــي  الشاملة  التنموية 
دولة قطر .. مشيرة إلى أن هذه 
النهضة والنهج السياسي المتوازن 
تلعبه  الــذي  الــدور  مع  المتماشي 
جسد  ودولياً  إقليمياً  قطر  دولة 
الـــحـــضـــور الــعــالــمــي واالقــلــيــمــي 
منها  وجعل  الدولة  لهذه  الكبير 
مــوضــع اهــتــمــام وتــقــديــر عالمي 
كــبــيــر. وقـــالـــت، لــــ [ على 
والعالم  أمريكا  منتدى  هامش 
أعماله  يختتم  الـــذي  اإلســالمــي 
اليوم، إن هذه الصورة المشرقة 
لــدولــة قــطــر تــأتــي مــتــوافــقــة مع 
تطلعات ورؤية قيادتها الحكيمة 
تحت لواء حضرة صاحب السمو 
ثاني  آل  خليفة  بــن  حمد  الشيخ 
ـــبـــالد الـــمـــفـــدى صــاحــب  أمـــيـــر ال

الرؤية السديدة لقطر ٢٠٣٠.
وأشـــادت بــرؤى وأفــكــار سمو 
على  العمل  فــي  المفدى  األمــيــر 
إلى  قطر  بدولة  واالرتقاء  البناء 
واحدة  لتكون  المستويات،  أعلى 
إطــار  فــي  العالم  دول  أبـــرز  مــن 
بناء اإلنسان ونهضته واستثماره 
النحو  وعلى  األمــثــل  الــوجــه  على 
العصر  ومعطيات  يتوافق  الــذي 
الحديث. وقالت: حقيقة إنه من 
العالم  فــي  تميزا  األكــثــر  الــقــادة 
رجل  فهو  الكلمة  تعنيه  ما  بكل 
يــعــمــل مـــن أجــــل نــهــضــة وطــنــه 
ومــــن أجــــل االرتــــقــــاء بــاإلنــســان 
الــقــطــري كــمــا أنـــه ال يــألــو جــهــداً 
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن اإلقـــلـــيـــمـــي 
والدولي في العمل على اإلسهام 
الفاعل فــي إرســـاء قــواعــد األمــن 
واالستقرار من أجل سالم يكفل 
رفاه  ويضمن  األجــيــال  مستقبل 

اإلنسان واستقراره.
وثــــمــــنــــت فـــــي هـــــــذا الـــســـيـــاق 
تبذلها  الــتــي  الحثيثة  الــمــســاعــي 

القيادة القطرية من أجل تجسيد 
مختلف  بــيــن  تــقــارب  فـــضـــاءات 
وشـــعـــوبـــه  الـــكـــوكـــب  هــــــذا  دول 
والسامية  البناءة  الــحــوارات  عبر 
إلى  الرامية  الودية  والتفاهمات 
وتجسيد  والــتــطــرف  العنف  نبذ 
حــقــوق االنـــســـان بــكــل أبــعــادهــا، 
منوهة فــي الــوقــت ذاتـــه بــالــدور 
المهم الذي تضطلع به قطر في 
بين  والبناء  الهادف  الحوار  دعم 
الــعــالــم اإلســالمــي والــغــربــي من 
أجـــل جــســر الــهــوة وبـــلـــورة رؤى 
على  البشرية  تــخــدم  مستقبلية 
إلــى  مــشــيــرة   .. األرض  كـــوكـــب 
على  قطر  تبذلها  الــتــي  الــجــهــود 
كـــل الــمــســتــويــات مـــن أجــــل حل 
االقليمية  الــقــضــايــا  مــن  الــعــديــد 
والدولية ومد يد العون لمختلف 
أمر  وهــو  العالم،  وشعوب  دول 
إلى  واليحتاج  يــوم  كل  في  ماثل 
إعــــادة ذكـــر ويــشــهــد لــه القاصي 
قناعتها  عــن  معربة   .. والــدانــي 
هذه  لمثل  قطر  استضافة  بــأن 

ماهو  والــمــؤتــمــرات  الــمــنــتــديــات 
اال خطوات تنسجم مع تطلعاتها 
وتأطير  تجسيد  فــي  وأهــدافــهــا 
فــــضــــاءات األمــــــن واالســـتـــقـــرار 

العالمي.
منتدى  انعقاد  أهمية  وأكدت 
أمــريــكــا والـــعـــالـــم الــعــربــي هــذه 
الـــســـنـــة تـــحـــت شـــعـــار «أصــــــوات 
في  جــديــدة»  وتوجهات  جديدة 
ـــتـــطـــورات الـــتـــي تــشــهــدهــا  ظـــل ال
المنطقة والعالم وما تفرضه من 
السياسي  الصعيد  على  تحديات 
ـــمـــاعـــي،  واالقـــــتـــــصـــــادي واالجـــت
معربة عن االعتقاد بأن المنتدى 
متميزة  نــتــائــج  عــن  سيتمخض 
في  المتغيرات  وماهية  تتناسب 
والعالم  األوســط  الشرق  منطقة 
السياسية  التطورات  إن  قائلة   ..
األخــيــرة الــتــي طـــرأت على عدد 
إلــى  وأدت  الــمــنــطــقــة  دول  مـــن 
ظــهــور قـــيـــادات جـــديـــدة فتحت 
وتصورات  تحديات  أمــام  الباب 
ســيــاســيــة جــــديــــدة مــــن أهــمــهــا 

مستدامة  ديــمــقــراطــيــة  تحقيق 
وهو ما يؤكد على أهمية تعزيز 
سبل الحوار بين العالم اإلسالمي 
ـــغـــرب بــشــكــل عــــام وأمــريــكــا  وال

بشكل خاص.
حديثها  معرض  في  وتناولت 
الـــعـــالقـــات الــقــطــريــة بــبــالدهــا، 
وقوية  متميزة  بأنها  ووصفتها 
ـــمـــجـــاالت  وتـــشـــمـــل مـــخـــتـــلـــف ال
الفـــتـــة الـــــى أن حـــجـــم الــجــالــيــة 
مدى  يعكس  قطر  في  البنغالية 
بين  الطيبة  العالقات  هــذه  قــوة 
البلدين الشقيقين موجهة الشكر 
على  وقيادتها  لقطر  والتقدير 
الجالية  ألبــنــاء  الطيبة  رعــايــتــهــا 
الــبــنــغــالــيــة. وأعـــربـــت عــن األمــل 
البلدين  عالقات  تتعضد  أن  في 
على نحو أكبر لتصل قمة العطاء 

لصالح البلدين وشعبيهما.
موقف  حول  ســؤال  على  وردا 
بــالدهــا مــن الــوضــع فــي الــشــرق 
األوســـــط ومـــا آلـــت إلــيــه األمـــور 
فـــي أعـــقـــاب الــــثــــورات الــشــعــبــيــة 

الــســالم  عملية  ووضــــع  الــعــربــيــة 
بسبب  األوســط  بالشرق  المتعثر 
رئيسة  قالت  اسرائيل،  سياسات 
تنبذ  بالدها  إن  بنغالدش  وزراء 
العنف واإلرهــاب من أي طرف 
كـــان النــهــا عــانــت مــن االرهــــاب 
طـــويـــال وانــــهــــا مــــع بــــــزوغ فــجــر 
حـــريـــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة جـــديـــدة 
مظالم  وتــدعــم  العربي  بالعالم 
الـــشـــعـــوب الــمــطــالــبــة بــالــحــريــة 
والــديــمــقــراطــيــة والــتــنــمــيــة أمــا 
بالنسبة للوضع اآلخر في منظقة 
الشرق االوسط فقد أعربت عن 
أملها في أن يعم السالم واألمن 
الجانبان  يجلس  وأن  المنطقة 
على  واإلســرائــيــلــي  الفلسطيني 
طـــاولـــة الــمــفــاوضــات مـــن أجــل 
تــحــقــيــق ســـــالم حــقــيــقــي ويــتــم 
ــتــوتــر من  بــالــتــالــي نــــزع فــتــيــل ال
الغرب  على  متمنية   .. المنطقة 
عموما والواليات المتحدة بشكل 
خـــاص الــقــيــام بــــدور فــاعــل من 

شيخة حسينة واجدأجل تحقيق هذا األمل.

د.أكمل الدين إحسان أوغلي

ــــــــي  لــــــمــــــواجــــــهــــــة «اإلســـــــالمـــــــوفـــــــوبـــــــيـــــــا»  ــــــــارج ــــــــخ ــــــــــــــــالم ال ــــــــع اإلع ضــــــــــــــــرورة الــــــتــــــفــــــاعــــــل م

ً ــــــا ــــــي ــــــقــــــطــــــري دول ــــــحــــــضــــــور ال ــــــدت ال ــــــس ــــــة ج ــــــوازن ــــــت ــــــم ـــــة والــــــســــــيــــــاســــــة ال ـــــل ـــــام ـــــش الــــنــــهــــضــــة ال

العداء لإلسالم 
ليس ظاهرة 
جديدة وتأخذ 
مناحي مختلفة

بعض 
المتطرفين 

يقدمون صورة 
خاطئة للغرب 
عن اإلسالم
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كلية الشريعة تنظم حملة التبرع بالدم
كتبت - هناء صالح الترك: 

ــلــجــنــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي كــلــيــة الــشــريــعــة  نــظــمــت ال
مع  بالتعاون  قطر  جامعة  فــي  اإلســالمــيــة  والــدراســات 
مبنى  فــي  بــالــدم  للتبرع  حملة  الطبية  حــمــد  مــؤســســة 
نشر  إلــى  الكلية  سعي  إطــار  فــي  وذلــك  والبنات  البنين 

الوعي بضرورة التبرع بالدم .
وأكـــــدت الــلــجــنــة أن هـــذه الــحــمــلــة تــأتــي كــجــزء من 
واجب  فهو  المجتمع  أفــراد  تجاه  بالمسؤولية  النهوض 
ديــنــي وإنــســانــي يحث عليه الــديــن اإلســالمــي واألخـــالق 
اإلنسانية السامية، ولنشر الوعي الصحي بأهمية التبرع 
المصابة  الشريحة  لمساعدة  كذلك  الطالب،  بين  بالدم 

معالجتهم  وتسهيل  نــادرة  فصائل  إلى  تحتاج  بأمراض 
التعاون  معنى  تحقيق  بهدف  وذلــك  عنهم  والتخفيف 
بين المسلمين والحفاظ على حياة الكثير من المرضى.
وتــعــد حملة الــتــبــرع بــالــدم واحـــدة مــن عــدة أنشطة 
اإلســالمــيــة  والـــدراســـات  الــشــريــعــة  كلية  تسعى  رئيسية 
التكافل  ثقافة  لنشر  دعما  دوري  بشكل  تنظيمها  إلــى 

االجتماعي والتبرع الدوري بالدم.
وسبق حملة التبرع بالدم فترة توعوية، حيث قامت 
توعوية  إيــمــيــالت  بــإرســال  شــهــر  مــن  أكــثــر  مــنــذ  الكلية 
كما  وفــوائــده،  بالدم  التبرع  أهمية  فيها  تبين  لطلبتها 
التبرع  حول  القرضاوي  يوسف  الدكتور  فتوى  ساهمت 
ما  أفضل  «فمن  الرسالة،  هــذه  دور  تعزيز  في  بالدم 

إذا  له  بالدم  التبرع  له:  وأصحابه  المريض  أهل  يقدمه 
احتاج إليه عند إجراء جراحة أو إلسعافه وتعويضه عما 
نزف منه، فهذا من أعظم القربات وأفضل الصدقات؛ 
الحياة،  إنقاذ  بمثابة  األحــوال  هذه  في  الــدم  إعطاء  ألن 
وقد قرر القرآن الكريم في معرض بيان قيمة النفس 
الطبية  حمد  مؤسسة  من  طاقم  قــام  وقــد  اإلنسانية». 
قياس  من  للطلبة  الروتينية  الفحوصات  بعض  بإجراء 
الضغط وفحص هيموغلوبين الدم وأخذ الوزن، كما تم 
التأكد عبر التشخيص من خلو الطلبة المتقدمين للتبرع 
مــن األمـــــراض الــمــزمــنــة (كــالــســكــر والــضــغــط وارتــفــاع 
الكوليسترول... إلخ) وأنهم لم يسافروا خارج البالد منذ 

٦ أشهر كحد أدنى. إجراء الفحص قبل التبرع


