
 واضــاف قائال: "نحن لسنا مع الوضع كما هو عليه 
االن النـــه يــخــلــق مــــرارة لــلــشــعــوب الــعــربــيــة والــغــربــيــة 
والتعامل مــع هــذا امللف اصبح ضــروريــا النــه اصبح 
مشكلة اخــالقــيــة". وقـــال: "انــنــا كــعــرب قدمنا مــبــادرات 
عربية ونــحــتــاج الــى الــتــعــاون مــع امــريــكــا الــتــي كانت 
لــهــا مــواقــف ايــجــابــيــة كــثــيــرة ومــنــهــا موقفها لصالح 
املــســلــمــني فـــي الــبــوســنــة وهـــو مــوقــف نــشــكــرهــا عليه 
ونطلب منها اكثر فيما يخص القضية الفلسطينية 

او السورية".
وخـــاطـــب مــعــالــيــه املــنــتــدى مــنــوهــا بــــأن فــكــرتــه بـــدأت 
الــتــي اضـــرت بالعالقات  بــعــد أحــــداث سبتمبر 2001 
اإلســالمــيــة العربية األمريكية فحدث شــرخ كبير في 
الــعــالقــة بــني الــعــالــم اإلســالمــي وأمــريــكــا وان املنتدى 

يستهدف معالجة هذا الشرخ.
وأوضـــــح مــعــالــيــه أن مـــن أهــــم االســـبـــاب الــتــي تــؤجــج 
الــــخــــالف بــــني الـــطـــرفـــني اإلســـــالمـــــي واألمــــريــــكــــي هــي 
القضية الفلسطينية وقال: "كما تعلمون فان الجانب 
الــعــربــي اإلســـالمـــي يــعــتــمــد عــلــى الــوســيــط األمــريــكــي 
فــي حــل أي نـــزاع وصـــراع ويــأمــل منه لعب دور لحله 
بشكل منصف". وشدد على أن دولة قطر كانت ومنذ 
بــدايــة العملية السلمية فــي مــدريــد متفائلة وجـــادة 
فيما يتعلق بالتوصل الى حل عادل وشامل للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وأشـــــار إلـــى أن قــطــر ســبــق ان اتــخــذت 
لــردم الهوة بني العرب وإسرائيل وافتتحت  خطوات 
مكتبا الســرائــيــل فــي الـــدوحـــة وكــانــت لــهــا اتــصــاالت 
مـــعـــهـــا تــــهــــدف مــــن ورائـــــهـــــا لـــخـــدمـــة عــمــلــيــة الـــســـالم 
واالســتــقــرار فــي املــنــطــقــة.. ومــن هنا يجب اال نحتمل 

اللوم من بعض االصدقاء على عالقتنا مع اسرائيل.
وقــــــال إن املــشــكــلــة الــرئــيــســيــة تــكــمــن فــــي الـــفـــهـــم بــني 
املــطــلــوب من  اإلســرائــيــلــيــني والفلسطينيني ومـــا هــو 
كــل طـــرف. وأشـــار معاليه إلــى أن الــطــرف اإلسرائيلي 
يتحدث عن األمن وتطبيع العالقات وهو ما تضمنته 
املبادرة العربية في حني يتحدث الجانب الفلسطيني 
عن حقوق مشروعة وعــن إقامة دولــة وعــن أن القدس 
يــجــب أن تــظــل عــاصــمــة لــلــطــرفــني. وتـــابـــع: "عــلــى مــدى 
الــســنــوات املــاضــيــة كــنــا عــلــى اطـــالع بــمــا يــتــم فــي هــذا 
امللف.. ففي يوم ترتفع املعنويات ويوم اخر تنخفض 
وكــــل ذلــــك لـــه عـــالقـــة بــكــيــفــيــة الــتــوصــل إلــــى حـــل لــهــذا 
املــــوضــــوع". وشــــدد مــعــالــيــه عــلــى أن الــخــيــار الــعــربــي 
الــفــلــســطــيــنــي خـــيـــار ســلــمــي لــكــن املــشــكــلــة تــكــمــن في 
الحكومات اإلسرائيلية فعندما تأتي حكومة ضعيفة 
يقال انها ال تتحمل عملية وتبعات السالم وعندما 
تأتي اخــرى قوية يقال إنها ال تحتاج لهذه العملية. 
كما أكد أن هذه املسألة سببت بذرة خالف بني الغرب 
واالســــــالم "وانـــنـــا نــعــتــرف بــذلــك حــيــث هــنــاك شــكــوك 
تصاعدت وبدأ الحديث عن احباط في العالم العربي 

من بعض القيادات العربية التي لم تقل كلمة حق في 
هذا املوضوع ولم تسع بشكل قوي بما أوتيت من ثقل 

لتحريك العملية السلمية".
الـــوزراء وزيــر الخارجية  ونبه معالي رئيس مجلس 
الــى أن مسار السالم مطلوب لكل من أمريكا والعالم 
االســالمــي لــكــن املــهــم فــي هـــذا املــوضــوع هــو النتيجة 

وليس املسار في حد ذاته.
واضاف قائال: "في هذه القضية فإن حصار غزة مؤلم 
وقـــد ثــبــت وتــفــجــر مـــا يــســمــى بــالــربــيــع الــعــربــي الـــذي 
لــه عــدة اســبــاب وهــذا هــو السبب االســاســي، والسبب 
الــثــانــي هـــو عـــدم وجــــود عــمــل واالهـــتـــمـــام بــالــقــضــايــا 
وحــــــرص الـــــرؤســـــاء عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــســلــطــة او 
الــربــيــع الــعــربــي ينشد  تــوريــث سلطاتهم وهــنــا جـــاء 
معه املواطنون العدالة واالنصاف والشفافية واعادة 

الحقوق العربية".
القادة تفاعلوا مع القضية الرئيسية  "ان اغلب  وقــال: 
الــقــادة مــتــواطــئــون مع  ويعتقد املــواطــن ان كثيرا مــن 

الغرب".
ولـــفـــت مــعــالــيــه الــــى ان الــتــغــيــيــر بــــدأ مـــن تـــونـــس الــى 
املخاض الذي يجري في سوريا وهذا التغيير يحتاج 
منا لــرعــايــة واحــتــرام لــخــيــارات الــشــعــوب فــي اختيار 

قادتها.

ارادة الشعوب  فــائــدة ان يحكم حاكم ضــد  وتــابــع: "ال 
وثـــبـــت ان الـــشـــعـــوب قـــد كـــســـرت حـــاجـــز الـــخـــوف وان 
االحــداث التي جرت أثبتت ذلــك".. وتساءل معاليه في 
هذا الصدد عن املطلوب الثبات حسن النية في قضية 

مهمة بني الطرفني.
وقـــــال إنــــه يــجــب اوال دعــــم الــحــكــومــات الـــجـــديـــدة في 
التنمية والتعليم ومساعدتها في التنمية املجتمعية 
وثــانــيــا تــــرك الــفــكــرة الــســابــقــة ان كـــل مـــن يــأتــي وهــو 
اسالمي هو عدو لنا.. مشيرا الى ان اكبر تجربة هي 
حــكــومــة تــركــيــا االســالمــيــة "فــعــنــدمــا أتـــت كـــان هنالك 
رعب واثبتت انها على املستوى سياسيا واقتصاديا 

واصبحت مثال لنا هنا".
ومضى الى القول "علينا ترك فكرة من يحكم ومن ال 
يحكم واملجاملة ال تأتي بنتيجة على املستوى البعيد 
وهـــي ســيــاســة مــضــرة ألي عــالقــات دولــيــة بــني شعب 

وشعب وبني دولة ودولة".
وأشار معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 
إلـــى أن هــنــالــك مــصــالــح تــحــتــرم وال يــجــب الــعــداء بني 
العالم االســالمــي وبــني أمريكا التي ســاعــدت شعوبا 
كثيرة، وكان لها دور في الحرب العاملية الثانية، ولكن 
بما انها قائدة للعالم يجب ان يكون لها دور منصف 

في حل القضايا.
وقال معاليه: "على الجميع أن يركز على مصالحه ولو 
ركــزنــا على مصالحنا ستكون هناك نظرة مشتركة 
لعمل مفيد للمنطقة والعالم وعلى اساس ذلك علينا 
أن نؤيد خــيــارات الشعوب وأي حكومة تأتي عليها 
ان تلتزم باالحترام وعدم التدخل واالعتداء ومحاربة 

العنف واالرهاب".
وشــدد على أهمية أن يحدد مــا هــو االرهـــاب وعلينا 
تــصــنــيــف ذلـــــك ومـــــا إذا كـــــان كــــل مــــن يـــطـــالـــب بــحــقــه 
إرهابيا.. مؤكدا أن املظلوم يستخدم كل الوسائل وفي 

قانون االمم املتحدة ومرجعياتها هو أمر مشروع.
وتطرق معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
الـــى الــوضــع االقــتــصــادي فــي الــعــالــم وقــــال: "اعــــرف ان 
الــوضــع االقــتــصــادي العاملي سيئ ولكن اي ســوء في 

املنطقة يؤثر على هذا الوضع اكثر".
كما اكد ان نقاط االشتراك عديدة حول كيفية حل هذه 
البناء عليها ونقاط االختالف قليلة  االزمــات ويمكن 
ولــكــنــهــا مــؤملــة وتــحــتــاج لــلــحــديــث حــولــهــا بــصــراحــة 

فاملجاملة ال تنفع.
ونـــصـــح مــعــالــيــه اســـرائـــيـــل بــــان تــغــيــر نــظــرتــهــا حــول 
الــســالم "فـــان الــظــروف تــغــيــرت فــي الــعــالــم وعليكم ان 
تفكروا في عملية سالم جدية تعطي الحق الصحابه".

وتمنى معاليه في ختام كلمته التوفيق للمنتدى "وان 
يستمر الــتــعــاون فــي هــذا املــجــال والــحــديــث بصراحة 

ة".  حتى نستطيع الخروج بنتائج بناء

 إحسان أوغلي: استقرار سوريا ضروري للعالم اإلسالمي 
•  الدوحة - قنا: قال سعادة البروفيسور أكمل الدين 
إحــســان أوغــلــي أمـــني منظمة الــتــعــاون اإلســـالمـــي إن 
االستقرار في سوريا أمر ضروري وحيوي في العالم 
اإلســـالمـــي ويــجــب وقــــف األعـــمـــال الــعــدوانــيــة مـــن كل 

األطراف.
وأضـــــاف الــبــروفــيــســور أوغـــلـــي فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا في 
افـــتـــتـــاح مــنــتــدى أمـــريـــكـــا والـــعـــالـــم اإلســــالمــــي الــلــيــلــة 
املاضية "إنه تمت دعوة النظام في سوريا إلى إجراء 

حوار مع املعارضة الوطنية ووقف األعمال العدوانية 
من كل األطراف".

إلــى القول "شرحنا للنظام السوري أن رياح  ومضى 
التغيير تكتسح املنطقة وأن قضايا حقوق اإلنسان 
أصبحت اليد العليا ولكن السلطات السورية استمرت 
في العنف ضد املدنيني ولم تستجب لقرارات الشرعية 

الدولية".
وتــحــدث الــبــروفــيــســور أكــمــل الــديــن إحــســان أوغلي 
عـــن الــربــيــع الــعــربــي وقـــــال إنــــه فـــي نــهــايــة املــطــاف 
سيتم التخلص من األنظمة االستبدادية السلبية 
وســـتـــبـــقـــى الــــتــــحــــديــــات الــــكــــبــــرى الــــتــــي ســـتـــواجـــه 
الــحــكــومــات فــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة واإلســالمــيــة هي 
إلـــى االســتــقــرار وتــكــويــن مجتمع مدني  وصــولــهــا 
مبني على العدالة االجتماعية وحق العيش الكريم 

وكذلك التنمية والحفاظ على الكرامة اإلنسانية.
وأكـــــــــد ان الــــتــــحــــديــــات الـــــتـــــي تــــــواجــــــه الــــحــــكــــام هــي 
اســتــجــابــتــهــم إلـــى تــطــلــعــات مــواطــنــيــهــم الســيــمــا على 
أنــه وعلى سبيل املثال  إلــى  صعيد التشغيل.. مشيرا 
فإن دوال مثل مصر واملغرب ولبنان وغيرها سجلت 
معدل بطالة 12 باملائة في العقد األخير حسب تقرير 
صندوق النقد الدولي وهذا ضعف املعدل العاملي في 
حــني تــجــاوز مــعــدل الفقر فــي بعض هــذه الـــدول الـــ50 

باملائة.
وقـــال إن الــعــالقــات بــني الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة 
والــعــالــم اإلســالمــي تشهد تــطــورات تاريخية وهناك 

تغيرات عميقة تجري بني الجانبني.
وأكد البروفيسور أوغلي أن املنتدى يوفر فرصة مهمة 
لتوضيح وجــهــات نظر الطرفني وزيـــادة النقاش في 

هذا االتجاه.
وتـــحـــدث أمــــني عــــام مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون اإلســــالمــــي عن 
الــتــغــيــرات الــتــي يــشــهــدهــا الــعــالــم اإلســـالمـــي وأهــمــهــا 

الــربــيــع الــعــربــي وقـــال "مـــن املــمــكــن أن تــحــدث تغيرات 
كــبــيــرة مـــجـــددا فـــي الــعــالــم اإلســـالمـــي والـــتـــي تسمى 

بالربيع العربي".
وأوضـــــــح أن الـــربـــيـــع هــــو فـــتـــرة قـــصـــيـــرة وهـــــو مــن 
الـــفـــصـــول األربــــعــــة ومــــا حــــدث ويـــحـــدث حــتــى اآلن 
يــســتــمــر إلــــى أكـــثـــر مـــن فــصــل واحـــــــد.. مــضــيــفــا "أن 
هــذه األحــــداث تعتبر تجربة فــي الــعــالــم اإلســالمــي 
وتــوصــف بــاملــمــيــزة فــي بــعــض الــــدول فــقــد أطــاحــت 
املؤسسة العسكرية في بعض الدول بالنظام وفي 
دول ما يزال النظام قائما وهذه األحداث حدثت في 
أماكن وقارات مختلفة ففي أبريل 2010 عندما كان 
هــنــاك أشــخــاص فــي كــازاخــســتــان حــاولــوا املطالبة 
الــعــدالــة وتــم ذلك  الــفــســاد وعـــدم  بحقوقهم بنهاية 
وبــعــد ثــمــانــيــة أشــهــر أتـــت حـــادثـــة الــبــوعــزيــزي في 
تــونــس بسبب عـــدم حــصــولــه عــلــى حــقــوقــه وكــانــت 
هنا الــشــرارة األولـــى التي بــدأت الــثــورة فــي تونس 
وكانت هي التي فتحت األفق لباقي الدول العربية 

من خالل الثورات التي قاموا بها".
وقـــــال "إن الــجــمــيــع تـــابـــع ثـــــورة الــشــعــب املـــصـــري في 
ميدان التحرير ومطالباتهم بحقوقهم والعدالة مع 
وجـــود بعض العنف عليهم وبــعــد فــتــرة وقــف هــؤالء 
في طوابير طويلة ليدلوا بأصواتهم في مصر وفي 
مناطق مختلفة.. مضيفا أن هــذه األحـــداث أوضحت 
األهمية املتزايدة إلجــراء النقاشات الحرة خصوصا 
فــي الــنــطــاق الــعــام فـــالـــدول الــتــي لــديــهــا قـــدر أكــبــر من 
الحريات استفادت من النقاشات وبالتالي أدى إلى 
بـــدايـــة حــكــومــات جـــديـــدة وكـــذلـــك إلـــى اســتــقــرار واآلن 

تعتبر نموذجا بالنسبة لدول أخرى.
وأكــد أن استمرار األزمــة في املنطقة قد جعل منظمة 
الـــتـــعـــاون اإلســـالمـــي تــبــذل جـــهـــودا حــثــيــثــة لــلــتــرويــج 

للحوكمة الرشيدة والتسامح". 
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 أمريكا كقائدة للعالم يجب أن 
يكون لها دور منصف في حل 

قضايا املنطقة

القضية الفلسطينية بذرة 
الخالف بني الغرب واإلسالم

أنصح إسرائيل بأن تغير 
نظرتها حول السالم 
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قدم التعازي ألسر ضحايا حريق فيالجيو.. رئيس الوزراء:

قطر اختارت شعب سوريا وال نقبل 
املزايدة على عالقتنا معها

• الدوحة — الشرق

الــــوزراء وزيــر  قــدم معالي الشيخ حمد بــن جــاســم بــن جبر آل ثــانــي رئــيــس مجلس 
الخارجية التعازي ألسر الضحايا واألطفال في الحريق املروع الذي حدث أمس االول 
في مجمع فيالجيو، سائال الله ان يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته ويرزق 
التاسعة ملنتدى  الــدورة  افتتاحه اعمال  أهلهم الصبر والسلوان. وتحدث معاليه لدى 
امريكا والعالم االسالمي مساء امس بفندق الريتز كارلتون عن الوضع في سوريا 
وقال إن القيادة القطرية ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل 

ثاني أمير البالد املفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب األمير ولي العهد 
أكبر  السوري ويجب ان يكون هناك تعاون إسالمي عربي وغربي  الشعب  اختارت 
لحلحلة املوضوع بطرق سلمية وحاسمة. واشار الى ان آخر مأساة ما تم في "الحولة" 
واليوم (أمس) سقط 56 قتيال منهم 6 اطفال.. مضيفا: "لقد أيدنا مهمة عنان والنقاط 
التدخل في  امــل". وتابع: "نحن ال نريد  لدينا  ان نقول  لم تنفذ حتى نستطيع  الست 
سوريا ولكن كذلك ال يستطيع احد ان يزايد على عالقات قطر بسوريا وكما تعلمون 

كانت حميمة".

 حسينة واجد تشيد بجهود قطر
في تعزيز الحوار بني الشرق والغرب 

ـــــــة رئــيــســة  •  الـــــدوحـــــة - قــــنــــا: نــــوهــــت دول
وزراء بنغالديش، الشيخة حسينة واجــد 
بــــــالــــــدور املــــهــــم الــــــــذي تـــضـــطـــلـــع بـــــه دولـــــة 
قــطــر فــي دعـــم الـــحـــوار املــشــتــرك بــني العالم 
اإلسالمي والغربي لبلورة رؤية مستقبلية 
مشتركة تخدم مصالح الطرفني من خالل 
اســتــضــافــتــهــا لــلــنــســخــة الــتــاســعــة ملــنــتــدى 

أمريكا والعالم العربي.
وأكــــــــدت أهـــمـــيـــة انــــعــــقــــاد مـــنـــتـــدى أمـــريـــكـــا 
والــعــالــم الــعــربــي هـــذه الــســنــة تــحــت شعار 
"أصوات جديدة وتوجهات جديدة" في ظل 
الــتــي تشهدها املنطقة والعالم  الــتــطــورات 
ومــــا تــفــرضــه مـــن تــحــديــات عــلــى الــصــعــيــد 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها في االفتتاح 

الرسمي ملنتدى أمريكا والعالم اإلسالمي.
وقــــالــــت الـــشـــيـــخـــة حــســيــنــة إن الـــتـــطـــورات 
السياسية األخــيــرة الــتــي طـــرأت عــلــى عــدد 
قــيــادات  إلــى ظــهــور  مــن دول املنطقة وأدت 
جــــديــــدة قــــد فــتــحــت الــــبــــاب أمــــــام تــحــديــات 
وتــــصــــورات ســيــاســيــة جـــديـــدة مـــن أهــمــهــا 
تــحــقــيــق ديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــســـتـــدامـــة وهـــــو مــا 

يؤكد أهمية تعزيز سبل الحوار بني العالم 
اإلســـــالمـــــي والــــعــــالــــم الـــغـــربـــي بــشــكــل عـــام 

واألمريكي بشكل خاص.
وأوضــــــحــــــت أنــــــه ال يـــمـــكـــن تـــــفـــــادي مـــســـار 
التغيير فــي املنطقة نتيجة ســرعــة وتيرة 
العوملة وسرعة انتشار املعلومة في العالم، 
مــعــربــة عـــن عــمــيــق اعـــتـــقـــادهـــا أن الــعــدالــة 
الــســالم والتغيير السلمي هو  هــي مفتاح 

األفضل للمجتمعات والدول والعالم.
واســـتـــعـــرضـــت الـــشـــيـــخـــة حــســيــنــة تــجــربــة 
بالدها على املسار الديمقراطي التي سعت 
لتكريس مبادئ العدالة في مختلف جوانب 
الحياة وهــو ما أدى إلــى "ميالد جمهورية 
بـــنـــغـــالديـــش" واملــــصــــادقــــة عـــلـــى الـــدســـتـــور 
الــذي يكرس مــبــادئ الديمقراطية وحقوق 

اإلنسان والحريات العامة.
وأكــــدت عــلــى الــعــالقــة الــوطــيــدة بــني تعزيز 
الــعــدالــة االجتماعية وتمكني الشعب وهو 
مــــا كـــرســـتـــه شــخــصــيــا مــــن خـــــالل مـــبـــادرة 
"تـــمـــكـــني الــــشــــعــــب" الــــتــــي صـــــادقـــــت عــلــيــهــا 
الجمعية العامة لألمم املتحدة في دورتها 

الـ66 في السنة املاضية. 



• محمد دفع ا�

الخارجية  بــوزارة  املسلمة  املجتمعات  لدى  الخاص  املمثل  بانديث  فرح  أكــدت 
للتحوالت  الدافعة  والقوى  السياسي  التغيير  ناقشت  األمريكية خالل جلسة 
اإلسالمي  العالم  من  قادة ومفكرين  تجمع  التي  املنتديات  أهمية  الداخلية على 
املــبــادرة  املــتــحــدة.  وتــحــدث فــي الجلسة كــل مــن حــســام بهجت مــن  والــواليــات 

من  بارامادينا  جامعة  رئيس  باسويدان  وأنيس  الشخصية،  للحقوق  املصرية 
والتحديات  التغيير  في  بلديهما  تجربة  إلى  املتحدثون  تطرق  أندونيسيا حيث 

السياسية. التحوالت  عملية  وتواجه  واجهت  التي 
وقــالــت انــهــا زارت الــعــديــد مــن الــدول االســالمــيــة وكــانــت خــالل زيــاراتــهــا تركز 
عــلــى الــجــوانــب االنــســانــيــة ومــنــاحــي الــثــقــة وقــالــت ان الــعــالــم ال يــنــظــر لــلــشــرق 
الــخــاصــة  ثــقــافــتــه  بـــلـــد  لـــكـــل  ان  اذ  او اســـيـــا،  أمـــريـــكـــا  مـــواجـــهـــة  فـــي  األوســــــط 

للديمقراطية.  الخاصة  وممارساتها 
الــشــبــاب  الـــقـــوة فـــي يـــد  الــحــكــومــات والـــشـــعـــوب أن تــعــرف ان  وقـــالـــت ان عــلــى 
طموحاتهم  على  والتعرف  الواقع  أرض  على  معهم  التفكير  من  البد  وبالتالي 
الــبــرازيــل او فــي استراليا  الــى أن الشباب ســواء فــي  وأشــارت فــي هــذه األثــنــاء 
الذين سيقودون  وهم  متشابهة  أفكارهم  فان  العالم  أنحاء  في  بلد  أي  في  أو 

العالم.

 وقــــــال ســـعـــادتـــه فــــى كــلــمــتــه خـــــالل الــجــلــســة 
الــــصــــبــــاحــــيــــة ملــــنــــتــــدى " أمــــريــــكــــا والــــعــــالــــم 
اإلســالمــى إنــنــا نجتمع فــى وقــت تشهد فيه 
املــنــطــقــة مـــتـــغـــيـــرات ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة 
بفعل ثورات الربيع العربى والتى لها تأثير 
على العالقات بني الواليات املتحدة والعالم 
االســــالمــــي". واســـتـــعـــرض الــشــيــخ احـــمـــد بن 
محمد فى كلمته عددا من التساؤالت املهمة 
التى قد يطرحها البعض منها هل ستخرج 
مــن تــلــك املــرحــلــة حــكــومــات ديــمــقــراطــيــة ذات 
أنــظــمــة إيــديــولــوجــيــة إســالمــيــة؟ أم غــيــر ذلــك 
ستكون موالية للغرب؟ وما هو املوقف الذى 
يــجــب أن تــتــخــذه الــحــكــومــات الــغــربــيــة تجاه 
ثــــــورات الــربــيــع الـــعـــربـــي؟ وهــــل مـــن الــحــكــمــة 
االنحياز إلى الشعوب العربية حتى لو أدى 
ذلــــك إلــــى فـــقـــدان الـــغـــرب ألنــظــمــة حــلــيــفــة لــه؟ 
إلـــى جانب  الـــوقـــوف  الــحــكــمــة تقتضى  أم أن 
الحكومات الحليفة للغرب مما قد سيؤدى 
إلى تشويه صورة الغرب فى العالم العربي؟.

وشــدد سعادة مساعد وزيــر الخارجية على 
أهــمــيــة أن تــأخــذ الـــــدول الــتــى تــشــهــد ثـــورات 
الــديــمــقــراطــيــة الناجحة  بــالــتــجــارب  شعبية 
الــــتــــى حــــدثــــت فـــــى الـــــــــدول اإلســــالمــــيــــة مــثــل 
إنـــدونـــيـــســـيـــا، واســـتـــخـــالص هــــذه الــتــجــارب 
لـــالســـتـــفـــادة مـــنـــهـــا. وقــــــال انـــــه يـــجـــب عــلــيــنــا 
أال نــدخــر جــهــودنــا فـــى دعـــم ثـــــورات الــربــيــع 
الـــعـــربـــى وتـــشـــجـــيـــع األنـــظـــمـــة الـــتـــى تــســعــى 
لــــإلصــــالح الـــســـيـــاســـى الــــــذى تــمــلــيــه الــرغــبــة 
الـــذاتـــيـــة لــلــشــعــوب ولـــيـــس مــفــروضــًا عليها 
التأثيرات الخارجية، وأن نتعامل مع  بفعل 
املــتــغــّيــرات الــســيــاســيــة الــجــاريــة فــى املنطقة 

بشكل إيــجــابــى ونــشــّجــع الــــدول الــتــى ترغب 
فـــى االنـــتـــقـــال الــســلــمــى نــحــو الــديــمــقــراطــيــة، 
وحــث الـــدول التى مــا زالــت تستخدم العنف 
ضــد مواطنيها أن تكف عــن ذلــك وأن تمنح 
شعبها الحق فى اختيار مستقبله دون أى 
ممارسات قمعية غير إنسانية، ألن التاريخ 
لـــن يــرحــم هــــذه األنــظــمــة االســـتـــبـــداديـــة، كما 
أن ســيــاســات الــقــمــع أثــبــتــت أنـــهـــا غــيــر ذات 

جدوى، ومن املهم أن تأخذ الدول التى تشهد 
ثـــــــورات شــعــبــيــة بـــالـــتـــجـــارب الــديــمــقــراطــيــة 
الـــدول اإلسالمية  الــتــى حــدثــت فــى  الناجحة 
مثل أندونيسيا، واستخالص هذه التجارب 

لالستفادة منها.
الــجــارى فى الكثير  وأكــد أن طبيعة التغيير 
مــــن الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة تــتــطــلــب مــــن الــــواليــــات 
املـــتـــحـــدة والـــحـــكـــومـــات الـــغـــربـــيـــة أن تــكــون 

ســيــاســتــهــا املــســتــقــبــلــيــة مــبــنــيــة عــلــى أســس 
الــتــى  املــوضــوعــى لطبيعة األنــظــمــة  الــتــفــهــم 
أفرزتها الثورات العربية، والبحث عن نقاط 
االلــتــقــاء الــقــائــمــة وتــجــاوز نــقــاط االخــتــالف، 
مما سيوفر أرضــيــة مشتركة ثابتة تساهم 
فـــى صــنــع الــثــقــة وتــعــزيــز الـــحـــوار والــتــفــاهــم 
املــشــتــرك بـــدال مـــن الـــصـــراع الــــذى اكـــد انـــه ال 
يـــخـــدم املــصــلــحــة املـــشـــتـــركـــة. وتـــحـــدث خــالل 

الــــجــــلــــســــة مـــــــارتـــــــن انـــــــديـــــــك نــــــائــــــب رئــــيــــس 
الــخــارجــيــة بمؤسسة بروكنجز  الــســيــاســات 
ان هــذا املنتدى أصبح بفضل رؤيــة حضرة 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ حــمــد بــن خليفة آل 
ثــانــي امــيــر دولـــة قطر ومــعــالــى الشيخ حمد 
بــن جــاســم بــن جــبــر آل ثــانــى رئــيــس مجلس 
الـــوزراء وزيــر الخارجية مؤسسة ذات قيمة 
كــبــيــرة تــعــزز جــســور الــتــواصــل بـــني امــريــكــا 

والعالم االسالمي. وأضــاف بأن املنتدى فى 
نسخته التاسعة يشهد حضورا واسعا من 
الـــقـــيـــادات واألصـــــــوات الـــجـــديـــدة، كــمــا يعقد 
فـــى ظـــــروف بــالــغــة الـــدقـــة فـــى ظـــل مــتــغــيــرات 
سياسية وأحـــداث مأساوية فى الوقت ذاته 
الــى ان العالم  "كما يحدث فى ســوريــا. ونبه 
اجـــمـــع يــشــهــد تـــغـــيـــرات كـــبـــيـــرة مــــع صــعــود 
قوى جديدة على املسرح العاملى مثل الهند 
والصني وقطر وتركيا مما يخلق نوعا من 
التوازن فى العالم وبروز مشكالت اقتصادية 
فى أوروبــا والواليات املتحدة مما يؤثر فى 
". فيما قــال السيد ستيفن  األســـواق العاملية 
غــرانــد مــديــر مــشــروع الــعــالقــات بــني امريكا 
والعالم اإلسالمى فى مؤسسة بروكنجز ان 
الــعــام يوفر منبرا حــرا لألفكار  املنتدى هــذا 
التى يمكن ان تتطور الى شراكات عملية بني 
الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي. وأوضح 
أن املنتدى الذى يعقد بالتعاون بني اللجنة 
الدائمة لتنظيم املؤتمرات بوزارة الخارجية 
ومــركــز بروكينغز، يمثل ملتقى لنخبة من 
العالم اإلسالمى والواليات املتحدة ملناقشة 
األمــــور والــقــضــايــا الــتــى تــؤثــر فــى الــعــالقــات 
بـــني الــجــانــبــني. وأشـــــار إلـــى أن املــنــتــدى هو 
فـــرصـــة لـــتـــبـــادل الــكــثــيــر مـــن الـــخـــبـــرات الــتــى 
املــشــاركــة، وتسليط الضوء  الـــدول  تأتى بها 
على املشكالت التى تواجه العالم اإلسالمى 
فــــى مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، ومـــا 
هـــــى الــــخــــطــــوات املـــــرجـــــوة لـــتـــحـــســـني ودعـــــم 
اإليجابيات التى تساهم فى وضــع الحلول 
املناسبة لهذا التحول الديمقراطى الجديد 

فى الدول اإلسالمية. 
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بانديت: على الحكومات أن تعترف بأن القوة في يد الشباب

• طه حسين

ثــانــى مساعد وزيــر  أكــد ســعــادة الشيخ أحــمــد بــن محمد بــن جبر آل 
الخارجية لشئون التعاون الدولى ضرورة تعزيز الجهود فى دعم ثورات 
السلمى نحو  التى ترغب فــى االنتقال  الـــدول  العربى وتشجيع  الربيع 
الديمقراطية، وتشجيع األنظمة التى تسعى إلى اإلصالح السياسى الذى 
التأثيرات  الذاتية للشعوب وليس مفروضا عليها بفعل  الرغبة  تمليه 

الخارجية.

دعا لتشجيع الدول التي ترغب 
في االنتقال السلمي نحو 

الديمقراطية.. أحمد بن محمد:

PPPP

PPPP

PPPP

واشنطن مطالبة بالبحث 
عن نقاط االلتقاء 
مع األنظمة التي
 أفرزتها الثورات

انديك: رؤية األمير جعلت 
املنتدى جسرا للتواصل بني 

أمريكا والعالم االسالمي

¶ بهجت¶ بانديث¶ باسويدان¶ الشيخ بن بيه

¶  الشيخ احمد بن محمد ومارتن انديك في الجلسة الصباحية االولى (تصوير: سيد عمر )

ال جدوى لقمع الشعوب.. والتاريخ لن يرحم األنظمة االستبدادية

بهجت: مصر تسير عكس اتجاه الثورة.. وتركيبة البرملان تقود الستقطاب حاد

باسويدان: الديمقراطية ال تحل مشكالت الفساد إذا لم تواكبها سيادة القانون
 وقـــالـــت ان عــلــى الـــحـــكـــومـــات والـــشـــعـــوب أن 
تعرف ان القوة في يد الشباب وبالتالي البد 
من التفكير معهم على أرض الواقع والتعرف 
على طموحاتهم وأشارت في هذه األثناء الى 
أن الشباب سواء في البرازيل او في استراليا 
أو في أي بلد في أنحاء العالم فان أفكارهم 

متشابهة وهم الذين سيقودون العالم.
واشــارت فرح الى ما أسمته بـ (الديناميات) 
الــتــي يقودها  الــجــديــدة  الــجــديــدة أو الحركة 
الشباب املتطور في أفكاره واعتبرت ذلك في 
غاية األهمية وشددت على أن ذلك أصبح من 
الضرورات أن تستمع الحكومات في العالم 
الـــى رأي الــشــبــاب وتــفــعــيــلــه الـــى حـــد بــعــيــد..

وقالت في هذه االثناء " ان الناس عليهم ان 
يـــطـــوروا أنــفــســهــم حــتــى يــؤســســوا مستقبال 
أفـــضـــل". واشـــــارت الـــى ان الــشــعــب االمــريــكــي 
لعب دورا حيويا في الحوارات الديمقراطية 
خــاصــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــط وقــالــت 
ان الــلــقــاءات الــتــي تــحــدث مــع شــعــوب الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــعــــالقــــات وتــــقــــارب 

وجهات النظر وتماثل األفكار الديمقراطية.
وأشــــارت الـــى أن املــمــارســات تــجــاه األقــلــيــات 
فــــي الــكــثــيــر مــــن الـــبـــلـــدان مـــخـــزيـــة وهــــــذا مــا 
الــيــه باهتمام حتى ال نبني  يجب االلــتــفــات 
جـــيـــل بــعــيــد عــــن الـــكـــراهـــيـــة مـــشـــيـــرة الـــــى أن 
عـــدد املــســلــمــني فـــي اوروبـــــا نــحــو 44 مليون 

شخص وهو احد املكونات الهامة في الدول 
االوروبية.

◄  عكس االتجاه

وقــال حسام بهجت رئيس املبادرة املصرية 
لــلــحــقــوق الــشــخــصــيــة أن االمــــــور فـــي مصر 
تــســيــر عـــلـــى عـــكـــس االتــــجــــاه املـــــــراد لــلــثــورة 
الــتــي انتهت  النتائج االولــيــة  الــى ان  مشيرا 
الــيــهــا االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة املــصــريــة في 
الجولة االولــى والتي افضت الى فوز محمد 
مــرســي وأحـــمـــد شــفــيــق املــنــســوب الــــى نــظــام 
محمد حسني مبارك. وقــال حسام ان ما تم 
أمـــل اذ أن  خـــالل االنــتــخــابــات يعتبره خيبة 
املــرشــحــني اآلخــريــن حــمــديــن صــبــاحــي وأبــو 
الــفــتــوح قـــد حــصــال عــلــى أصـــــوات أكــثــر مما 
حــصــل عــلــيــه املــرشــحــان الــســابــقــان وقــــال ان 
اصــــوات الـــثـــوار قــد انــقــســمــت بــني املــرشــحــني 
حمدين وأبــو الفتوح وال يعرف ملــاذا جاءت 

النتيجة هكذا!!.
واشــــار الـــى ان عملية الــتــصــويــت الــتــي تمت 
الخـــتـــيـــار أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب وجــــاءت 
الـــى  املــــعــــروفــــة أدت  الـــنـــتـــيـــجـــة  بـــمـــوجـــبـــهـــا 
اســـتـــقـــطـــاب حـــــاد ســيــنــعــكــس عـــلـــى الــعــمــلــيــة 
الديمقراطية. وأضاف " ان عدم قيام العملية 
الديمقراطية بالصورة الصحيحة هو سبب 

الـــذي يشعر بــه الــشــارع السياسي  االحــبــاط 
فــــي مـــصـــر فــــي وقـــــت لــــم تـــبـــدأ فـــيـــه الــعــمــلــيــة 
االنتقالية بــعــد. وأشـــار فــي هــذه االثــنــاء الى 
ان هناك شهوة كبيرة فــي ظــل مــا تمخضت 
عــنــه العملية االنــتــخــابــيــة الـــى الــتــوجــه نحو 
االندماج. وقال حسام ان الساحة السياسية 
املصرية تتجه نحو تطور وصفه بالخطير 
اذ ان االسالم سيكون في مواجهة القوى غير 
االسالمية الفتا الى ان هذه املواجهة ال تعني 
الشعب املصري كثيرا اذ ان املواطن املصري 
رجـــــل الـــــشـــــارع يــتــطــلــع الـــــى األمــــــن واألمــــــان 
وتوفير لقمة العيش وال يهمه مــا سيجري 
من صراع سوف يبرز على الساحة جراء ما 

نراه اليوم من تجاذبات بني طرفني.
وقـــــــال ان األمــــــــور فــــي مـــصـــر ال تـــــــزال هــشــة 
ولـــم تــتــضــح الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة مــشــيــرا الــى 
الــقــيــادة الــجــديــدة ســـوف تـــواجـــه معركة  ان 
الدستور في الوقت الذي ستواجه فيه قوى 
الــنــظــام الــقــديــم الــتــي تــتــعــارض مــع مفاهيم 
الــثــورة الــجــديــدة الفــتــا الــى أن الكثيرين من 
املرشحني كــانــوا غير مؤهلني لهذا املنصب 

الرفيع.
وأضــــــاف " وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن مـــن يكسب 
وهـــذا مــا يــحــدده الــشــعــب اال ان املــشــكــلــة في 
الــذي يمثل املحك الرئيسي  مــيــدان التحرير 
وعليه فانه البــد من التعرف على ما يريده 

الناس من خالل امليدان..وقال انه من مؤيدي 
قائمة الثورة ألنها تمثل املبادئ األساسية 
التي قامت عليها. وزاد حسام " ان الحكومة 
املقبلة أمامها تحد صعب يتمثل في توفير 
الـــحـــريـــات الـــعـــامـــة والـــســـمـــاح بــالــتــجــمــعــات 
والنظر الى قضايا الفقراء مهم جدا حتى ال 
نكون نسير على منهج حكومة مبارك وفي 
هـــذه االثـــنـــاء دعـــا بهجت حــكــومــات الخليج 
الـــى تــقــديــم الــدعــم الـــى مــصــر ألن أمــامــهــا من 
املهام الكثير..وقال ان الناس في مصر يجب 
ان تكون لديهم السلطة وال يقبلوا بالوضع 

الراهن.

◄  الديمقراطية والفساد
ومــن جانبه اشــار رئيس جامعة برامادينا 
في أندونيسيا الــى الواقع الــذي كــان تعيش 
فيه أندونيسيا التي يبلغ سكانها املسلمني 
مـــــن جـــمـــلـــة 240 مــلــيــون  نـــحـــو 80 مـــلـــيـــون 
شخص..وقال انها كانت تعيش تحت نظام 
أوقراطي عسكري نحو 32 عاما لم يتغير اال 
مــع بــدء االصـــالح مشيرا الــى انــه فــي اقــل من 
عــام من البدء في التغيير تمت االنتخابات 
وكــان الفائز هو حــزب املــعــارضــة..وأشــار في 
انــه ال توجد انتخابات سليمة  هــذه األثــنــاء 
البلدان. ولفت رئيس جامعة  في أي بلد من 

نـــظـــام ديــمــقــراطــي  الـــــى ان أي  بــــارامــــاديــــنــــا 
بــالــضــرورة ان يــتــفــق مــع هــيــكــل الـــدولـــة ولــن 
تكن الديمقراطية ناجحة اال اذا كانت لديه 
الـــقـــدرة عــلــى الـــحـــوكـــمـــة..وذهـــب الـــى الـــقـــول " 
ان الــديــمــقــراطــيــة لــن تــحــل مــشــكــالت الــفــســاد 
الــتــي تــتــحــدث عــنــهــا دول الــعــالــم ..الـــــى ذلــك 
قال ان الديمقراطية البد ان تواكبها سيادة 
الــــقــــانــــون واال دخــــلــــت الــــبــــالد فــــي نـــــوع مــن 
الفوضى يصعب الخروج منها اال عبر نظام 
شمولي وغالبا ما يكون عسكريا لذلك فان 

الديمقراطية باهظة الثمن.
وقــــال انـــه فـــي ظـــل كـــل هـــذه الــتــحــوالت ليس 
املــهــم مــن أنــت هــل علماني أم اســالمــي ولكن 
املهم هو الوفاء بالوعود وتوفير األساسيات 
لــلــنــاس. وقــــال أنــيــس انـــه مـــن الـــضـــروري ان 
تعطي الديمقراطية فرصة الحكم والمناص 
تــفــرزه الديمقراطية  مــن الصبر وقـــال ان مــا 
من أحزاب البد ان يتشارك معها العالم ألنه 
الخيار الذي رآه الشعب..ولفت الى ان الكثير 
من الديمقراطيات تمر بأزمة ثقة كما انه من 
الــضــروري ان تتغير الكثير مــن اشــكــال هذه 

الديمقراطيات عبر بناء الثقة.
وفــي املــداخــالت قــال الشيخ عبد الله بن بية 
الــعــاملــي لعلماء املسلمني ان  عضو االتــحــاد 
الــثــورات الــتــي حــدثــت فــي الــعــديــد مــن الــدول 
العربية كــانــت ايجابية وفــعــالــة مشيرا الى 

ان الثورة وسيلة وليست غاية اذ ان الغاية 
هــي مــمــارســة االصـــالح ولــفــت الــى ان الــثــورة 
الــتــونــســيــة نــمــوذجــا لــلــعــقــالنــيــة والــتــســامــح 
فــي مقابل الــدم والــصــراع املسلح فــي كــل من 
سوريا وليبيا وغيرها. وقــال ان التحديات 
كــثــيــرة واملــشــكــالت لــن تنتهي مــع االخـــذ في 
االعتبار ان ما ينطبق على مصر ال ينطبق 
على تونس وبالتالي فــان الديمقراطية في 
مصر ليست كما هي في تونس وهكذا. وقد 
دار نقاش من قبل املشاركني في املنتدى حول 
الثورات العربية، حيث رأوا أن هذه الثورات 
كــانــت إيــجــابــيــة، لكنهم أكـــدوا أنــهــا يجب أن 
ينظر إليها على أنها وسيلة وليست غاية، 
بمعني أن تــكــون سبيال لتحقيق اإلصـــالح 
الــــــذي يــعــتــبــر الـــغـــايـــة األســــمــــى مــــن حــــدوث 
هــذه الــثــورات. وأكــد املــشــاركــون أن املشكالت 
والتحديات الحالية كثيرة جدا ولن تنتهي 
في يــوم وليلة بل ستأخذ وقتها حتى تجد 
طــريــقــهــا لــلــحــل، مــوضــحــني أن املــجــتــمــعــات 
الـــعـــربـــيـــة نــفــســهــا مــخــتــلــفــة، بــمــعــنــى أن مــا 
ينطبق على دولـــة مــا ال ينطبق بالضرورة 
عـــلـــى أخــــــــرى، فـــاملـــجـــتـــمـــعـــات الـــقـــبـــلـــيـــة مــثــال 
تختلف عــن غــيــرهــا، لــكــن األهـــم فــي كــل ذلــك 
هــو الــوصــول إلــى حــالــة مــن الــتــوافــق والقيم 
بني فئات املجتمع الواحد وأن يسود العقل 

والتسامح بني الفئات املختلفة. 

جلسة نقاش حول الثورات والقوى
 الدافعة للتغيير

بن بية: الثورة وسيلة 
وليست غاية.. والتونسية 

نموذج للتسامح والعقالنية
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¶  الغنوشي يتوسط املتحدثني في الجلسة األولى   تصوير سيد عمر 

� محمد دفع ا�

قــــــال صــــائــــب عــــريــــقــــات كـــبـــيـــر مــــفــــاوضــــي مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
محاولة  هو  وامريكا  االســالمــي  العالم  منتدى  ان  الفلسطينية 
منذ  تحدد  لم  والتي  والغرب  العربي  العالم  بني  العالقة  لتحديد 

كان  للغرب  بالنسبة  الكبير، فصدام حسني  علي  محمد  عهد 
عندما  كــان سيئا  ولكنه  ايــران  حــارب  عندما  جيدا  ديكتاتورا 

الكويت. احتل 
وفــرص)  تــحــديــات  التغيير:  (مــواجــهــة  جلسة  مــديــرة  وتــوجــهــت 
الــفــلــســطــيــنــيــون مــن خـــالل تــغــيــيــر طبيعة  بــســؤال: بــمــاذا يــفــكــر 

الـــوضـــع الــســيــاســي فـــي اســرائــيــل الـــى عــريــقــات، فــاكــد ان اهــم 
مــا يــخــدم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة هــي الــديــمــقــراطــيــة فــي الــعــالــم 
في  الفائزة  االحزاب  وعلى  للسالم  املؤسسة  باعتبارها  العربي 
لحقوق  الدولي  باالعالن  التزامها  تعلن  ان  العربية  االنتخابات 

الغرب. من  انتظار ضغوط  دون  االنسان 

ال خيار أمام الحكام العرب سوى الديمقراطية.. واملواطن من حقه العيش بكرامة

الــواليــات املتحدة ان   وقــال عريقات ان على 
تسأل نفسها ماذا يمكن ان تفعل حتى تربح 

الديمقراطية في العالم العربي؟
وأجــــاب بــانــه لــيــس أمــامــهــا ســـوى ان تقوم 
انـــــهـــــاء االحــــــتــــــالل فــي  بــــأمــــريــــن االول هـــــو 
االراضي الفلسطينية واقامة دولة فلسطني 
الثاني هو دعم  وعاصمتها القدس واالمــر 
الديمقراطية في العالم العربي حتى تتعزز 

أركانها.
وأعــــرب عــريــقــات عــن ســخــريــتــه مــن الــســؤال 
الــذي يوجهه العالم الغربي للعرب حينما 
يـــقـــول: هـــل انــتــم جـــاهـــزون لــلــديــمــقــراطــيــة؟.. 
واكـــــد عــريــقــات فـــي هــــذه االثـــنـــاء ان الــعــالــم 
العربي قــادر على النهوض بالديمقراطية 
يــبــادروا لكون ان املواطن  وعلى الحكام ان 
الــعــربــي الــيــوم صـــار حــريــصــا عــلــى حقوقه 
وحــريــاتــه وفــي هــذه االثــنــاء التفت عريقات 
الـــى الــنــاشــطــة الــيــمــنــيــة تــوكــل كـــرمـــان الــتــي 
تجلس على يمينه وقال انها نموذج للمرأة 
الــعــربــيــة ولــلــشــبــاب الــعــربــي الــــذي ثـــار ضد 

الديكتاتورية وخلع اعتاها.
وأضاف "ليس ثمة خيار امام الحكام العرب 
اال الــديــمــقــراطــيــة" وقـــــال ان مـــا يـــحـــدث في 
العالم العربي لن يكون استثناء مهما كانت 
طبيعة االحـــــوال.. وفـــي هـــذه االثــنــاء قـــال ان 
املواطن العربي له اليوم الحق في ان يعيش 
حــيــاة كريمة وان ينعم بالديمقراطية.. اال 
ان عريقات أعــرب عن تخوفه من ان يتطور 
الــحــكــم فــي دول الــربــيــع الــعــربــي مــثــل مصر 
وليبيا الى فوضى ما لم يتم تثبيت أركان 

الديمقراطية.
وقـــــــال عــــريــــقــــات ان الــــنــــزعــــات الــعــنــصــريــة 
املتطرفة التي يــروج لها في العالم الغربي 
ال معنى لها مشددا على ضــرورة ترك هذه 
الــنــزعــات واالنــتــمــاء الــى دولـــة حديثة تقوم 
الـــذي يبني نسيجا اجتماعيا  الــفــكــر  عــلــى 

متطورا ومتكامال.
الـــواليـــات املــتــحــدة االمريكية  الـــى ان  ولــفــت 
فيها نــحــو 40 مــلــيــون أســـود اال أن ذلـــك لم 
يشكل تمييزا عنصريا كما هــو حالنا في 
الــى الحديث عن  العالم العربي اذ جنحنا 
الشيعي والسني والتركمانستاني وغيرها.

وأكد كبير املفاوضني الفلسطينيني ان الفكر 
االســالمــي اول مــن نفى االســتــبــداد والــدولــة 
الــديــكــتــاتــوريــة مـــحـــذرا مـــن تــوظــيــف الــديــن 

ملظاهر الوالي حتى ال يكون متسلطا.
فـــازت  الـــتـــي  لــــألحــــزاب  انــــه آن االوان  وقـــــال 
الــعــربــي ان تــؤكــد التزامها  الــربــيــع  فــي دول 
بــالــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة وحــقــوق االنــســان 

واملكاشفة.
ومن جانبها قالت الناشطة اليمينة توكل 
للسالم  الحائزة على جائزة نوبل  كرمان 
الـــعـــربـــي ال يـــخـــاف مــن  الـــربـــيـــع  ان شـــبـــاب 
واالعــتــزاز  بالفخر  بــل يشعر  تــحــديــات  اي 
لــكــونــه اســقــط اعــتــى الــديــكــتــاتــوريــات في 
الــــيــــمــــن ومــــصــــر ولـــيـــبـــيـــا وســــــوريــــــا عــلــى 
الــطــريــق اذ تــبــقــت لــهــا بــعــض الــتــفــاصــيــل 

البسيطة.
كله سيظل يشكر شباب  العالم  ان  وقالت 
الــربــيــع الــعــربــي مــئــات الــســنــني ملـــا تحقق 
عــلــى يـــديـــه مـــن انـــتـــصـــارات عــلــى االنــظــمــة 
الــفــاســدة.. واضــافــت "نــحــن نفتخر بــالــدور 

الذي قمنا به وسنقوم به في املستقبل".
تـــحـــديـــات  تــــوجــــد اي  انـــــه ال  الـــــى  ولـــفـــتـــت 
امــــــام شـــبـــاب الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي وقــــالــــت ان 
مــــا يـــحـــدث هــــو مـــجـــرد مــــخــــاوف بــســيــطــة 
ســيــتــم تــجــاوزهــا ألنــه لــيــس هــنــاك أصعب 
مــن اســقــاط الــديــكــتــاتــوريــات ولــيــس هناك 

الشعوب. امام تطلعات  مصاعب 
وأضــافــت "ان كــل مــشــروع ديــكــتــاتــوري في 
املــنــطــقــة ســيــســقــط حــتــمــا وســـيـــرى الــعــالــم 
املقبلة..  االيــام  كيف سيسقط بشار خــالل 

وهــنــاك دول ســتــثــور فــي هــذا الــعــام 2012 
لـــتـــنـــضـــم الــــــى الـــــــــدول الــــتــــي ثـــــــارت الـــعـــام 
املــاضــي وان الــربــيــع لــن يــكــون حــكــرا على 
الدول العربية بل سيشمل كل دول العالم.
قالت  للحديث عن سوريا  تناولها  وأثناء 
البلد  الثورة في هذا  ان  اليمنية  الناشطة 
تـــواجـــه تــحــديــا يــتــمــثــل فـــي اعــــالن اســقــاط 
بــشــار بــشــكــل نــهــائــي.. مــشــيــرة الـــى انـــه قد 
فقد شرعيته منذ ان بدأ يحكم البالد عبر 
وقــالــت  أمــنــه.  الــدبــابــة وشبيحته واجــهــزة 
ان التحدي الثاني يتمثل في دعم املجلس 
الــــوطــــنــــي الــــــســــــوري حــــتــــى يـــصـــيـــر قـــويـــا 

الحالي. الحكم  لنظام  وبديال 
واعــــــربــــــت عـــــن اســــتــــيــــائــــهــــا مـــــن الـــــخـــــذالن 
الــــــــدولــــــــي لــــلــــشــــعــــب الــــــــســــــــوري ووصـــــفـــــت 
الـــضـــمـــيـــر االنــــســــانــــي الـــعـــاملـــي بـــأنـــه مــيــت 
بــالــنــظــر الـــى املـــجـــازر الــتــي تــحــدث يــومــيــا 
لــالطــفــال والــنــســاء والــشــيــوخ فــي املــنــاطــق 
انـــه آن االوان  املــخــتــلــفــة وقـــالـــت  الـــســـوريـــة 
لــضــمــيــرالــعــالــم ان يــصــحــو ويــوقــف الــقــتــل 

والشباب. والنساء  اليومي لالطفال 
وقالت ان النظام السوري يمارس طغيانه 
بـــغـــطـــاء دولـــــــي مــــن مـــجـــلـــس االمـــــــن بــفــعــل 
التي تحدث من روسيا ومن  االعتراضات 
لت: ملاذا لم يوضع بشار  ساندها.. وتساء
كـــمـــجـــرم حــــرب ويــــتــــرك هــــو وبـــقـــيـــة اركــــان 
حـــكـــمـــه يـــرتـــكـــبـــون الــــجــــرائــــم لـــيـــال ونـــهـــارا 
الدولي  املجتمع  والــعــالــم صــامــت؟! ودعــت 
لــيــقــوم بــمــســؤولــيــاتــه تــجــاه هـــذه الــجــرائــم 
الدعم  لهم  الثوار ويقدم  اليومية ويساند 
الــثــوار يحتاجون  ان  الــى  الــكــامــل. ولــفــتــت 
الى امكانيات دولة لكون بشار يملك املال 
والـــــســـــالح.. ونــــاشــــدت الــــواليــــات املــتــحــدة 
تقوم  ان  الخصوص  االمريكية على وجــه 

السوري. الشعب  بدورها تجاه 
وبشأن تصورها لنظام الحكم في سوريا 

قـــالـــت تـــوكـــل كــــرمــــان ان الـــنـــظـــام الــيــمــنــي 
يــصــلــح ان يــطــبــق فــي ســوريــا ولــكــن بــدون 
السابق علي  للرئيس  حصانة كما حــدث 
عـــبـــد الـــلـــه صـــالـــح وافـــــــراد اســــرتــــه بــغــطــاء 
مــــن املــجــتــمــع الـــــدولـــــي.. واشـــــــارت الـــــى ان 
الـــحـــصـــانـــة الـــتـــي مــنــحــت الــــى صـــالـــح هــي 
الــــســــبــــب فـــــي زعـــــزعـــــة االمــــــــن فـــــي الـــفـــتـــرة 
الــيــمــنــيــة  الــــثــــورة  االنـــتـــقـــالـــيـــة وأكـــــــدت ان 

كانت تدخالت صالح. ستنتصر مهما 
وبقية  لفرنسا  بالشكر  كرمان  وتوجهت 
الــــدول االوروبــــيــــة الـــتـــي طــــردت الــســفــراء 
الــــســــوريــــني.. وقـــالـــت ان ســــفــــارات أخـــرى 
بـــل واملـــزيـــد  الـــشـــيء  تــفــعــل ذات  ان  يــجــب 
نظام  تسقط  التي  االخــرى  الخطوات  من 

االسد. 

خالل جلسة ناقشت مواجهة التغيير بني التحديات والفرص.. عريقات:

PPPP

قدم لضيوف من ٥٠ دولة رؤية مبهرة عن اإلسالم
عندما يحكم.. رئيس حركة النهضة:

السيادة في شريعتنا للشعوب
وال يوجد ناطق رسمي باسم اإلسالم

�  طه حسين

قـــدم الــشــيــخ راشــــد الــغــنــوشــى رئــيــس حــركــة 
النهضة فى تونس جدول أعمال عن تجربة 
حركة النهضة فى رئاسة الحكومة ورؤيته 
عن التعددية فى الحكم وللعالقة بني امريكا 

والعالم االسالمى بعد الثورات.
وتــــحــــدث الـــغـــنـــوشـــى امــــــام الــجــلــســة الــعــامــة 
االولــــــى لــلــمــنــتــدى الـــتـــى تـــنـــاولـــت "الــتــغــيــيــر 
الـــســـيـــاســـى فــــى املـــنـــطـــقـــة والـــــقـــــوى الـــدافـــعـــة 
أنــه ليس هناك  للتحوالت الداخلية" مــؤكــدا 
نــاطــق رســمــى بــاســم االســـــالم وان الــســيــادة 
فى هذه الثورات هى للشعوب التى خرجت 
لتغيير النظام ســواء فى تونس او مصر او 
اليمن او ليبيا او سورية، قائال اننا امام تحد 
رئــيــســى بــعــد الـــثـــورات وهـــو تــحــدى التنمية 
الــقــانــونــيــة لالستثمار.  الــضــمــانــات  وتــوفــيــر 
وتطرق إلى الوضع السياسى واالقتصادى 
فــى تــونــس واملـــراحـــل الــتــى قطعتها الــثــورة 
الــتــونــســيــة لــبــنــاء نـــظـــام ديـــمـــقـــراطـــى جــديــد 
وأكد أن التونسيني متفقون على بناء نظام 
ديمقراطى تتمازج فيه قيم الوطنية مع قيم 
الــحــداثــة واإلســـــالم ويــتــســاوى فــيــه الجميع 
بمختلف اتجاهاتهم وتــوجــهــاتــهــم. مشيرا 
الـــــى مـــوجـــة واســــعــــة جـــــدا مــــن االقــــبــــال عــلــى 
االســتــثــمــار فـــى تـــونـــس تــتــدفــق الـــيـــوم على 

بالده من اوروبا واليابان والخليج.
واعــرب عن ثقته بقدرة االقتصاد التونسى 
على التعافى والــنــهــوض بنسبة النمو من 

1،8 الى 3،8 خالل مستوى قياسي
فضال عن افتتاح مجاالت جديدة للصيرفة 
االسالمية والعقود اإلسالمية فى االقتصاد 

التونسي.
وحــــول الــدســتــور الــتــونــســى أوضــــح الشيخ 
راشـــد الــغــنــوشــى أنـــه تــم االتــفــاق عــلــى البند 
بــلــد عربى  أنـــه  األول املتعلق بــهــويــة تــونــس 

إســــالمــــى مـــشـــيـــرا إلـــــى الــــخــــالف الــــــذى جـــرى 
حول إدراج الشريعة كمصدر للتشريع وقال 
اننا اتفقنا على بند الهوية وسيتم تحديد 
معنى اإلسالم وتطبيق الشريعة عبر الحوار 
خــصــوصــا أن اإلســـــالم فــتــح بــــاب االجــتــهــاد 

ملعالجة قضايا العصر.
وحـــــول الـــتـــعـــدديـــة وقـــبـــول الــنــقــد والــتــقــويــم 
قــــال رئـــيـــس حـــركـــة الــنــهــضــة فـــى تـــونـــس إن 
الحركة أعادت تقويم مسارها مرارا وطرحت 
أفكارها للنقد دائما حتى تكون على مقربة 
من الصواب وتبتعد عن أى أخطاء قد تكون 

ارتكبتها فى وقت سابق،
وأكـــــــد أن الــــحــــركــــة تــــحــــرص عـــلـــى مـــراجـــعـــة 
أفكارها وهى تقوم بذلك كل أربــع أو خمس 
ســنــوات، واعتبرنا فــى مراجعاتنا ألنفسنا 
وتشخيصنا للواقع فــى أحــيــان كثيرة أنها 

كـــانـــت هـــى مـــصـــدر الـــخـــطـــأ، فــكــل تشخيص 
يعطى نتائج مختلفة، وهذا هو الذى دفعنا 
إلـــى أن نــقــر مــبــدأ الــتــوافــق مــع اآلخـــريـــن، ألن 
الــوطــن لــيــس مــلــكــا لــنــا وحـــدنـــا، بــل هــو ملك 
لــلــجــمــيــع، أى أنـــــه يـــجـــب االعـــــتـــــراف بــمــبــدأ 
املواطنة وتــوزيــع الحقوق على الجميع فى 

الوطن الواحد.
الذاتى  وقــال ان هذا يعود إلى فكرة التقييم 
الـــتـــى تــنــتــهــجــهــا الـــحـــركـــة دائــــمــــا مــــؤكــــدا أن 
هـــذا األمـــر لــيــس عيبا وال يــحــرج أحــــدا، وإن 
الــســمــاويــة كلها تــحــث معتنقيها  الــديــانــات 
عــلــى مــراجــعــة الــنــفــس ملــعــرفــة إن كــانــوا على 
صـــواب أم خــطــأ، وأجـــدر بنا أن نــوجــه النقد 
ألنفسنا قبل أن نوجهه لآلخرين وأن السلوك 
اإلســالمــى هــو ســلــوك بــشــرى وبــالــتــالــى فــإن 
صــاحــبــه مـــعـــرض لــلــخــطــأ، ولـــذلـــك ال بـــد من 

التوبة واالستغفار واملراجعة والنقد وتقبل 
النقد. وشدد الشيخ راشد الغنوشى على أن 
حــركــة النهضة اإلســالمــيــة ال تعتبر نفسها 
وصـــيـــة عـــلـــى الــــنــــاس وانــــــه اليــــوجــــد نــاطــق 
رســمــى بــاســم االســــالم، وقـــال إن هــذا الوطن 
نــمــلــكــه جــمــيــعــا بــالــتــســاوى وهـــــذا ضــــرورى 
حتى ال تغرق سفينة الوطن ألن الوطن يسير 

بكل مواطنيه.
وأوضــــــح فـــى هــــذا الـــصـــدد أن هـــنـــاك رفــضــا 
قاطعا لفكرة حكم الفرد الدكتاتور، وقال إن 
اإلســالم إذا أراد أن يحكم بالشكل الصحيح 
فــــهــــذا لــــن يـــتـــم إال عـــبـــر الـــشـــعـــب والـــتـــوافـــق 
الــفــرد الديكتاتور وان  الشعبى ولــيــس عبر 

الحكم هو بالتوافق ال باملغالبة.
حرية وعدالة

وفيما يتعلق بحرية التعبير وما صاحبتها 
مـــن إشـــكـــالـــيـــات خــــالل الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة قــال 
الــشــيــخ راشـــــد الــغــنــوشــى إن هــــذه املــشــكــلــة 
طـــرحـــت فـــى تـــونـــس خــــالل األشـــهـــر املــاضــيــة 
مــن خـــالل قضية عـــرض بــعــض األفــــالم التى 
اعــتــبــر بــعــض الــنــاس أن بــهــا مــســا بالعقائد 

اإلسالمية.
وأضــاف انه رغم ذلك يجب أن يعلم الجميع 
الــــيــــوم ال تــــوجــــد بـــهـــا صــحــيــفــة  أن تــــونــــس 
مــمــنــوعــة وال يــوجــد صــحــفــى واحــــد سجني 
الــثــورة قامت مــن أجــل الحرية والعدالة  وان 
االجتماعية والهدف األول منها تحقق، أما 
الـــثـــورة التونسية  الــثــانــى فتضمنه  الــهــدف 

التى تضمن حرية التعبير.
وقــال ان املجتمع التونسى يبحث هذا األمر 
فيما يتعلق بــحــدود التعبير، وان هــذا أمر 
مــوجــود فــى كــل املــجــتــمــعــات، فليست هناك 
حرية مطلقة فى أى مجتمع، بل هناك بعض 
الــحــدود، وان هــذا يتم بالتوافق والضوابط 
الـــتـــى تــضــمــن حـــريـــة الــتــعــبــيــر مــــن نــاحــيــة، 

واحترام اآلخرين من ناحية أخرى".

العرب والغرب
وفــــــى شــــــأن الـــعـــالقـــة بــــني امـــريـــكـــا والـــعـــالـــم 
االســـــــالمـــــــى بــــعــــد الـــــــثـــــــورات الــــعــــربــــيــــة اكــــد 
ثـــورات الربيع العربى شكلت  الغنوشى أن 
بــــدايــــة " لــتــصــحــيــح الـــعـــالقـــة بــــني الــشــعــوب 
الـــعـــربـــيـــة والـــــغـــــرب بـــعـــد عــــقــــود مــــن الــخــلــل 
بسبب دعــم بعض األنظمة الغربية ألنظمة 

استبدادية فى املنطقة ".
وأوضــــــــــح الــــغــــنــــوشــــى أنــــنــــا بــــصــــدد بــــدايــــة 
لتصحيح أوضـــاع تاريخية فــاســدة تمثلت 
فــى دول غربية تدعم األنظمة املستبدة فى 
املنطقة وشعوب تكره هذه الدول بسبب ذلك.

وقـــال ان الــغــرب تــصــرف بــذكــاء مــع الــثــورات 
العربية وتعامل معها بإيجابية وان هذا فيه 
مصلحة لهم ولشعوب املنطقة. مضيفا أن 
خصوم الثورات يروجون بأن هذه الثورات 
صـــنـــاعـــة غـــربـــيـــة وان هـــــذه أوهـــــــام "جـــرحـــى 
االنــتــخــابــات الــحــرة والــنــزيــهــة" الــتــى أعقبت 
الــثــورات وادعـــــاءات تتجاهل دمـــاء الشهداء 
والجرحى واملعتقلني الذين ضحوا من أجل 

التغيير.
وأكـــــد الــغــنــوشــى أن الــــثــــورات قـــامـــت بــهــدف 
تحقيق إصـــالحـــات داخــلــيــة ولــيــس بغرض 
الـــتـــصـــديـــر وانــــهــــا التـــشـــكـــل تـــهـــديـــدا لــألمــن 
الــــعــــاملــــي. داعــــيــــا الـــعـــالـــم إلـــــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى أســــــاس املــصــالــح 

املشتركة واحترام سيادتها واستقاللها.
وقــــال انــنــا النـــريـــد عـــالقـــات تــقــوم عــلــى عقد 
الصفقات املشبوهة كما كــان يحدث سابقا 
وإنــــمــــا عـــلـــى أســــــاس املـــصـــالـــح املـــشـــتـــركـــة "، 
اتــجــاه العالم  الــغــرب  مضيفا أن "ســيــاســات 
العربى كانت خاطئة النها قامت على أساس 
مــصــلــحــتــهــم فـــقـــط وبـــالـــتـــعـــاون مــــع أنــظــمــة 

مستبدة ".
وحــول وضــع األقليات فــى العالم اإلسالمى 
ومـــــــدى حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى حـــقـــوقـــهـــا فــــى ظــل 
الــــتــــغــــيــــرات الــــحــــالــــيــــة قـــــــال الــــشــــيــــخ راشــــــد 
الغنوشى إن اإلســـالم يقدم للعالم نموذجا 
فــريــدا للتعدد وقــبــول البعض لــآلخــر مهما 

اختلف معه.
وأضــاف أنــه طاملا أن الله خلقنا أحـــرارا فإن 
االختالف أمر وارد وبديهي، لكن ينبغى أن 
ننظر إلــى هــذا الــتــعــدد واالخــتــالف على أنه 
أمر إيجابى ليعيش الكل فى وئام ونستفيد 

من بعضنا البعض فى هذه الحياة.
وأشــــــار إلــــى أن الـــتـــاريـــخ اإلســــالمــــى شــهــد 
وجـــــــــود أقـــــلـــــيـــــات كــــثــــيــــرة وكــــلــــهــــا وجــــــدت 
الدولة  بكرامة وحرية فى  لتعيش  مكانها 
اإلسالمية ألن مبدأ "ال إكراه فى الدين " هو 
أمر طبيعى  الدينى  والتعدد  أساسى  مبدأ 
كان  الــعــراق  بــلــدا مثل  ان  بلداننا حتى  فــى 
لــــلــــديــــانــــات، فــــال تـــوجـــد  وال يــــــزال مـــتـــحـــفـــا 
مــشــكــلــة اســمــهــا األقــلــيــات فــى اإلســــالم، ألن 
النظر  الجميع بغض  اإلســالم يساوى بني 

واملعتقد. الدين  عن 
وردا على اسئلة عقب الجلسة قال الغنوشى 
ان الـــــثـــــورات حــــــررت االســـــــالم مــــن االرهــــــاب 
واصــــبــــح مــرتــبــطــا بـــالـــحـــريـــة والـــــثـــــورة ضــد 
الـــفـــســـاد واالســـتـــبـــداد واعـــــــادة الــســلــطــة الــى 
الــشــعــوب بــعــد ان ســلــبــت مــنــهــا الــســلــطــة عن 
طريق الديكتاتوريني الذين زعموا انهم درع 
ضـــد االرهــــــاب وتــبــني فـــى الــنــهــايــة انــهــم هم 

االرهابيون.
واكد ان شعوبنا ليست ارهابية لكنها تريد 
ان تنمو وتــضــمــن ألبــنــائــهــا التعليم الجيد 
والنظام الصحى الجيد والنظام االقتصادى 
الـــذى يــوفــر حــاجــات الــنــاس. وقـــال ان اعـــادة 
الــســلــطــة لــلــشــعــوب تــعــنــى اعــادتــهــا لــالســالم 
الــشــعــوب متمسكة بــاالســالم وهــو  ألن هـــذه 
طريقها للحضارة وضمان حقوق االنسان 
وتحقيق حــيــاة مترفهة تستحق ان تعاش 
وانـــــه الخـــــوف عــلــى الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
االنـــــســـــان وحــــقــــوق الـــنـــســـاء واالقــــلــــيــــات مــن 
االســــالم بــل ان االســــالم هــو الــضــمــان الــقــوى 

لكل ذلك.
واكــد ان االســالم اقــر منذ البداية بالتعددية 
الـــديـــنـــيـــة والـــحـــضـــاريـــة وأمــــرنــــا ان نــتــبــادل 

املعرفة وان نعيش فى سالم.
وحـــول مــا يــجــرى فــى مــصــر قـــال ان االخـــوان 
نــجــحــوا بــالــديــمــقــراطــيــة وهـــم جـــزء اســاســى 
مــــن الـــشـــعـــب الـــــــذى يــــريــــد ان يـــحـــكـــم نــفــســه 

بالديمقراطية.
وقــــــال ان الـــــثـــــورات تـــمـــر بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة 
تـــحـــتـــاج لـــيـــس الـــــى حـــكـــم االغـــلـــبـــيـــة الـــفـــائـــزة 
بــاالنــتــخــابــات وانــمــا الـــى حــكــم الــتــوافــق وان 
نـــأخـــذ بــعــني االعـــتـــبـــار فـــى تــكــويــن الــســلــطــة 
املــكــونــات الرئيسية لشعوبنا بما  الــجــديــدة 
فــيــهــا غــيــراملــســلــمــني واملـــكـــونـــات الــســيــاســيــة 
واملــذهــبــيــة وان املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة ال تحكم 

بمنطق االغلبية. 
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 الربيع العربي بداية لتصحيح 
عالقة تاريخية فاسدة بني 

الشعوب والغرب

ال خوف على الديمقراطية 
وحقوق اإلنسان والنساء 

واألقليات من اإلسالم

تحقيق األغلبية ال يعني 
االنفراد بالسلطة.. والحكم 

مشاركة ال مغالبة

اإلسالم أقر بالتعددية 
الدينية والحضارية

التي تجسدت في العراق 
كمتحف للديانات 

 توكل كرمان: أي مشروع 
ديكتاتوري في املنطقة 

سيسقط.. والربيع 
العربي سيعم العالم 

¶  رئيس حركة النهضة يقدم رؤيته 

¶  توكل كرمان ¶ عريقات
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