
 اســـتـــهـــلـــت الــــحــــديــــث الـــنـــاشـــطـــة زيــــنــــة أنـــــور 
مــــن مـــالـــيـــزيـــا الــــتــــي تـــعـــد واحــــــــدة مــــن اكــثــر 
الــشــخــصــيــات املـــشـــهـــورة فـــي مــالــيــزيــا وهــي 
مؤسسة منظمة «أخوات في اإلسالم» والتي 
ظــلــت مــنــذ نــحــو 20 عــامــًا تـــدافـــع عـــن حــقــوق 
الــنــســاء فـــي اطـــــار تــعــالــيــم االســـــــالم.. وقــالــت 
الــتــغــيــيــرات  ان منظمتها نــاضــلــت مـــن اجـــل 
التي تضمن حقوق النساء وفقا ملا جــاء به 
االســالم.. وقالت زينة أنور: "أنا أريد إسالما 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى مــــبــــادئ الــــعــــدالــــة واملـــــســـــاواة 
والـــحـــريـــة والــــكــــرامــــة. لــيــس هـــنـــاك أي شــيء 
يتناقض بــني هــذه القيم املــرغــوبــة إلرشـــادك 
وتسيير حياتك وأن تكون فــي نفس الوقت 

مسلما جيدا..

◄ انتصار للمرأة
وفي آخر انتصار لها، تمكنت أنور من إجبار 
الــحــكــومــة عــلــى الـــتـــراجـــع عـــن إجـــــراء تــعــديــل 
لقانون األسرة يجعل الوضع أسهل بالنسبة 
للرجال الراغبني في تعدد الزوجات والطالق. 
وبــيــنــمــا تـــخـــوض زيـــنـــة، الـــتـــي تــخــرجــت من 
لــلــقــانــون والــدبــلــومــاســيــة»  «مــعــهــد فليتشر 
فــي جامعة توفتس، حملتها، فانها تتميز 
بصفات هائلة، ابرزها الصدق وعدم الخشية 

مما يفكر به اآلخرون ورفض اذاللها.
وقــــالــــت ان االســــــــالم جـــــاء لـــصـــالـــح الــحــركــة 
النسائية ومن أجل مساواتها بالرجل وقالت 
ان املــــــرأة يــجــب أن تــتــحــدث بــحــريــة وتــنــال 
لــهــا الشريعة  الــتــي كفلتها  جميع حقوقها 

االسالمية والدساتير..
وأعـــربـــت عـــن اســتــيــائــهــا مــمــن يــســتــخــدمــون 
االســالم حتى يبرروا أن املــرأة اقــل درجــة من 
الــرجــل.. وتــشــدد زيــنــة على ضـــرورة العدالة 

االجتماعية خالل الحياة اليومية.
وفي ردها على سؤال من أحد املتداخلني ان 

كانت زينة انور تريد جذب املزيد من النساء 
الــى مؤسستها قالت "نعم نريد ان نتقاسم 
الهم االجتماعي في املجتمع املاليزي ونريد 
ان نـــنـــشـــر قــيــمــنــا فــــي كــــل مــــكــــان مــــن خـــالل 
األجـــهـــزة االعــالمــيــة وأكــــدت ضــــرورة احـــداث 
التغيير شريطة ان يكون بوعي كبير حتى ال 

تكون النتائج سلبية.

◄ املرأة كسرت الحواجز
ومن ناحيتها قالت الناشطة اليمنية توكل 
كــرمــان الــحــائــزة عــلــى جــائــزة نــوبــل للسالم 
للعام 2011 ان ثــورات الربيع العربي ثورات 
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة فــي ان واحــــد بــدرجــة 
امتياز وقــد تمكنت املــرأة من خــالل الثورات 
مــن كــســر جــمــيــع املــحــظــورات اذ نــزلــت املـــرأة 
الى امليادين في ظل مجتمع يعتبر ان صوت 
املرأة عورة وأكدت في هذه االثناء ان الثورة 
التونسية دفعت املرأة في اليمن الى الخروج 
الى الشارع حيث ساهمت بفعالية في الثورة 
اليها  الــحــال التي وصــل  اليمنية. وقــالــت ان 
املــرأة وأضافت "كيف  اليمن هي التي دفعت 
نقف مكتوفي االيـــدي فــي ظــل االزمـــات التي 
تطحن شعبنا.. وان الوضع الذي كان يعيشه 
الشعب يدفع الى التغيير النه بدون التغيير 
لن نفعل شيئا وحتى نفعل شيئا كان علينا 
الله ال  ان نغير أنفسنا تمشيا مع قوله (ان 
يغير مــا بــقــوم حــتــى يــغــيــروا مــا بأنفسهم) 

ومن هنا كانت حتمية التغيير.
وشرحت توكل كرمان كيف استطاع اليمن 
ان يتخلص مــن حــكــم عــلــي عــبــد الــلــه صالح 
وقــالــت فــي هـــذا الــصــدد ان الــشــعــب املتطلع 
الى الكرامة والحرية ال تقف امامه أي عوائق 
مهما كانت كبيرة وعاتية.. وفي هذه االثناء 
شــرحــت تــوكــل الـــظـــروف الــتــي خــطــفــت فيها 
الثائر  واالساليب التي كــان الشعب اليمني 

يــقــاوم بــهــا بــالطــجــة عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح.. 
الــذي كنا نحلم  الــى القول ان الحلم  وذهبت 
به ليس حكرا على اليمن اذ من حق الشعوب 

كلها ان تتطلع الى الحرية والديمقراطية.
ولــفــتــت الـــى االتـــهـــامـــات الــتــي كـــان يوجهها 
الحكام الى الديمقراطية ويقولون انها عدو 
لالسالم مع ان االسالم هو الذي قرر الشورى 
الــتــي هــي نـــوع مــن الــديــمــقــراطــيــة.. وســخــرت 
ممن اسمتهم بعلماء السلطان الذين كانوا 
يـــزيـــنـــون لـــه كـــل املـــمـــارســـات الــديــكــتــاتــوريــة 
ويـــحـــضـــونـــه عـــلـــى الـــفـــســـاد. وســـــــردت قــصــة 
تعليق عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح حـــول املسيرة 
النائية التي قال انها ال تجوز ورأها نوع امن 
االختالط وبينت رأى املرأة في حديثه وكيف 
ردت له من خالل األيام املظاهرات واملطالبات 

التي اطاحت به.

◄ التقسيم املرفوض
ورفـــضـــت تـــوكـــل كـــرمـــان تــقــســيــم الـــعـــالـــم من 
الــــنــــواحــــي الـــديـــنـــيـــة االســــالمــــيــــة واملــســحــيــة 
وغيرها وتـــرى انــه يجب اعــطــاء االعــتــبــارات 
لالنسانية ال الى االنتماءات والقيم الدينية.. 
وقــالــت مــن هــنــا جــــاءت الـــثـــورات ضــد القيم 
الــســيــاســيــة الــخــاطــئــة والـــقـــيـــم االجــتــمــاعــيــة 
الــبــالــيــة. واشـــــارت كــرمــان الـــى أنــهــا أعجبت 
بالطرح الذي قدمه مرشح االخوان املسلمني 
أكــد مــؤتــمــره الصحفي  محمد مــرســي حيث 
أمـــس االول عــلــى قــيــم الــحــريــة وعــلــى حــريــة 
املـــــرأة وعــلــى حــريــة الــتــجــمــعــات والــصــحــافــة 
مــبــيــنــة ان هـــــذه هــــي الـــقـــيـــم الـــتـــي يـــجـــب ان 

ترسخها الثورات في مجتمعاتنا.
الــقــول "نحن فــي العالم العربي  الــى  ومضت 
أمام مرحلة جديدة ستسحب السجل األسود 
الذي خلفته االنظمة الديكتاتورية وستعمل 
هذه املرحلة على اظهار قيم االسالم السمحة 

الرامية الى تحقيق الحريات كافة.
الى ذلك قالت كرمان اننا نسير في الطريق 
الــصــحــيــح وال خـــوف مـــن أي تــحــديــات فهي 

صغيرة مهما كانت طاملا تطلعاتنا كبيرة.
الــى املساندة التي وجدتها الثورة  واشــارت 
الــيــمــنــيــة مــــن الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة لـــكـــن كـــرمـــان 
أعــــربــــت عــــن اســـتـــيـــائـــهـــا مــــن مـــوقـــف الـــغـــرب 
الـــثـــورة الـــســـوريـــة..اال انــهــا تمسكت بما  مــن 
اسمته ببصيص االمل الذي ظهر أمس االول 
واملتمثل في طرد الدبلوماسيني في أكثر من 
عــشــر عــواصــم غــربــيــة. وقــالــت ان الــســوريــني 
يـــأمـــلـــون فــــي مــــواقــــف أكــــثــــر مــــن ذلــــــك حــتــى 
تنتصر الثورة ويتوقف القتل.. وزادت القول 
"يــجــب ان يــفــهــم الــغــرب ان الــشــعــوب صحت 
وتغيرت ويجب ان يتعامل معها الغرب وفق 

التحوالت الجديدة.
وفي ردها على سؤال حول كيفية التأسيس 
للتغيير االجتماعي قالت كرمان انه يجب ان 
تتاح الفرصة في الفترة االنتقالية في دول 
الربيع العربي حتى تنجح الثورات ومن ثم 
يحصل التغيير االجــتــمــاعــي كــمــا ان تكون 
املــشــاركــة فــي هـــذه الــفــتــرة للكل دون أقــصــاء 
أي شخص او حــزب. وقــالــت انــه مــن املهم ان 
تقوم جميع الدول العربية باصدار دساتير 
جديدة تتضمن روح العصر وتستلهم روح 
الــثــورات على ان تعمل هــذه الدساتير على 
توفير الحريات العامة وحرية املرأة وتوفير 
الـــحـــقـــوق عـــلـــى اســـــــاس املــــواطــــنــــة وســــيــــادة 
القانون. وشددت على ضرورة مشاركة املرأة 
والشباب في عملية التغيير خالل في الفترة 

االنتقالية.

◄ الدور الصعب
ومــن ناحيته قــال الدكتور رامــي نشاشيبي 
املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــشــبــكــة الــعــمــل االســالمــي 
(ايــــمــــان) ان الــشــعــب األمـــريـــكـــي اليـــؤمـــن إال 
أمــا الكلمات التي يدافع بها  باألفعال فقط، 
املــســلــمــون عـــن أنــفــســهــم فــهــي غــيــر مــجــديــة.. 
الـــذي يقع على املسلمني في  الـــدور  وقـــال إن 
الــعــالــم بــشــكــل عــــام وفــــي الــــواليــــات املــتــحــدة 
بــشــكــل خـــاص لــتــحــســني صــورتــهــم وإلثــبــات 
أنــهــم لــيــســوا مــرادفــا لــإلرهــاب بــل يــحــاولــون 
أيــا كانت  تحسني حالة املجتمع من حولهم 
األعــــراق والــديــانــات املــوجــودة بـــه.. ويـــرى ان 

هذا الدور هو دور صعب.
إنــنــا كمجتمع مسلم في  ويــقــول نشاشيبي 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وفــــي الـــعـــالـــم لـــن تهمنا 
االنــــتــــقــــادات ضــــد اإلســـــــالم واملـــســـلـــمـــني ولـــن 
نــركــز عــلــى كــيــفــيــة تــحــســني املــجــتــمــع إال من 
خــالل مــا نــقــوم بــه على أرض الــواقــع مشيرا 
إلى ما يقومون به من عمل يساعد املجتمع 
من حولهم بأصوله وأديانه املختلفة، وقال 
إن هــــذه األعـــمـــال تـــســـاوي حـــمـــالت إعــالنــيــة 
الـــــدوالرات. وأوضـــح نشاشيبي أن  بماليني 
الـــعـــالقـــة املـــبـــاشـــرة بــــني املــســلــمــني وغــيــرهــم 
تـــجـــعـــل الـــــصـــــورة عـــــن املـــســـلـــمـــني مــخــتــلــفــة، 
إلــى أن معظم األمريكيني يعتمدون  مشيرا 
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فــي معلوماتهم على التليفزيون واألخــبــار 
الصحفية التي قد تشمل عمليات انتحارية 
مــن قــبــل املــســلــمــني فــي أفــغــانــســتــان والــعــراق 
وفلسطني، مما يثير املخاوف من املسلمني، 
لــكــن األعـــمـــال الــتــطــوعــيــة الــتــي يــقــومــون بها 
كــمــنــظــمــات مــجــتــمــع مــدنــي تــجــعــل الــصــورة 
مــخــتــلــفــة تــمــامــا. ويــضــيــف: مـــن خــبــرتــي في 
الــخــدمــة املــجــتــمــعــيــة ال يــوجــد شــخــص غير 
مسلم يــخــرج مــن عيادتنا — ضمن أنشطة 
جمعية اإليمان بعد الحصول علي الرعاية 
أو التدريب واملساعدة، ثم يشاهد إعالنا في 
الــتــلــيــفــزيــون يــربــط بــني املــســلــمــني واإلرهــــاب 

ويصدقه، بل يقول هذا ليس ما رأيته.
ويـــقـــول نــشــاشــيــبــي إن االخـــتـــالف بالنسبة 
للمسلمني بني أوباما وبــني اإلدارة السابقة 
عــلــيــه مــثــل اخـــتـــالف الــلــيــل والـــنـــهـــار خــاصــة 
على مستوى السياسات الداخلية ومستوى 
االنـــخـــراط ولــغــة الــخــطــاب حــيــث كــانــت أولــى 
كـــلـــمـــات أوبـــــامـــــا بـــعـــد انـــتـــخـــابـــه أن وصـــف 
املجتمع اإلســالمــي بأنه مجتمع مسيحيني 
أنـــه سر  ومسلمني ويــهــود وهــنــدوس ورأى 

قوة األمة األمريكية.

◄ شراكات للتغيير

اقبال نور علي املستشار  ومن ناحيته قدم 
لــلــتــنــمــيــة شــرحــا  آغـــــا خـــــان  لــشــبــكــة  االول 
ألهـــــداف الــشــبــكــة الــتــي قــــال انــهــا مــجــمــوعــة 
مــن الــوكــاالت الــخــاصــة الــدولــيــة الــتــي تعمل 
مـــن أجــــل تــحــســني ظـــــروف وفـــــرص مــعــيــشــة 
الناس في مناطق محددة من العالم النامي. 
وملؤسسات الشبكة مهام فردية تتراوح بني 
الــعــمــارة  الــصــحــة والتعليم وحــتــى  مــيــاديــن 
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــريـــفـــيـــة والـــــتـــــرويـــــج ملـــشـــاريـــع 
الــقــطــاع الــخــاص.. وقـــال انــهــا تــتــعــاون فيما 
نــحــو هــدف مــشــتــرك هــو بناء  للعمل  بينها 
مــؤســســات وبــرامــج بــمــقــدورهــا االســتــجــابــة 
التغير االجتماعي واالقتصادي  لتحديات 
والثقافي على أسس مستمرة. وأوضح نور 
التي تقوم بها  النشاطات  الشبكة تركز  ان 
مــؤســســة اآلغــــا خـــان فـــي مـــجـــاالت املــجــتــمــع 
املـــدنـــي عــلــى تــوســيــع وتــحــســني واملــحــافــظــة 
عــلــى الــصــحــة والــتــعــلــيــم وخـــدمـــات الــرعــايــة 
االجتماعية للفقراء من خالل خلق شراكات 
بــني الــحــكــومــة وقــطــاع األعـــمـــال واملــنــظــمــات 

األهلية.
وقـــــــــال ان صـــــنـــــدوق اآلغـــــــــا خـــــــان لــلــتــنــمــيــة 
االقتصادية هو وكالة تنموية دولية تعمل 
املــبــادرة وإقــامــة مشاريع  على تشجيع روح 
اقتصادية في الدول النامية ويركز صندوق 
اآلغـــا خــان للتنمية االقــتــصــاديــة على إقامة 
مــشــاريــع اقــتــصــاديــة فـــي أنـــحـــاء مـــن الــعــالــم 
تـــفـــتـــقـــر إلــــــى اســــتــــثــــمــــارات أجـــنـــبـــيـــة كــافــيــة 
باإلضافة إلى إقامة استثمارات جريئة ولكن 
مــحــســوبــة فـــي بــيــئــات تــتــصــف بــأنــهــا هشة 
بـــرامـــج التعليم  ومـــعـــقـــدة. واضــــــاف: تــغــطــي 
لشبكة اآلغــا خان للتنمية مجموعة واسعة 
مــــن الـــنـــشـــاطـــات الـــتـــي تــــتــــراوح بــــني بـــرامـــج 
لرعاية الطفولة املبكرة حتى تقديم شهادات 
فـــي الـــطـــب.. وتــعــتــبــر كـــل مـــن مــؤســســة اآلغـــا 
لــلــخــدمــات التعليمية ومــؤســســة اآلغــا  خـــان 
خــان وجامعة اآلغــا خــان وأكاديميات اآلغــا 
خــان وجامعة آسيا الوسطى هي املنظمات 

الرائدة في مجال التعليم.
وقال انه منذ انشاء املؤسسة في عام 2005، 
استلمت وكالة اآلغا خان للقروض الصغيرة 
نـــشـــاطـــات الـــــقـــــروض الـــصـــغـــيـــرة والـــبـــرامـــج 
واملصارف التي كانت تدار من قبل الوكاالت 
الشقيقة ضمن شبكة اآلغا خان للتنمية على 
مدى 25 عاما. ولفت الى ان خدمات اآلغا خان 
تعمل للتخطيط والبناء على تحسني البيئة 
املــبــنــيــة، وخــاصــة تصميم املــســاكــن والــبــنــاء 
وتــخــطــيــط الـــقـــرى والــتــخــفــيــف مـــن األخــطــار 
الــطــبــيــعــيــة والـــبـــيـــئـــيـــة واملــــــرافــــــق الــصــحــيــة 
وغــيــرهــا مــن األوضــــاع املعيشية، وقــد حقق 
برنامج خدمات اآلغا خان للتخطيط والبناء 
هـــــذه األهــــــــداف مــــن خـــــالل تـــقـــديـــم املـــســـاعـــدة 
املادية والتقنية وخدمات إدارة البناء في كل 

من املناطق الريفية واملدنية.
واختتم بالقول "ان املؤسسة تعمل للحد من 
الــفــقــر فــي املــنــاطــق الــريــفــيــة، وخــصــوصــًا في 
املناطق الفقيرة بــاملــوارد، واملناطق النائية 
أو البيئات املتدهورة. وتركز مؤسسة اآلغا 
خان على عدد قليل من البرامج ذات األهمية 

الكبيرة. 

 دور كبير لقطر في إعادة إعمار جنوب لبنان 
•  لبنى شعالن

قــــال د. مـــالـــك الـــشـــعـــار مــفــتــي طــرابــلــس 
وشـــمـــال لــبــنــان، ضــيــف مــنــتــدى امــريــكــا 
والـــــعـــــالـــــم االســــــــالمــــــــي، نــــحــــن بـــحـــاجـــة 
لــالنــفــتــاح عــلــى الــعــالــم حــتــى نــعــبــر عن 
ضــمــيــرنــا الـــعـــربـــي واالســـــالمـــــي، وهـــذه 
املنتديات من اهم الوسائل واملناسبات 
الــتــي يــصــل عــبــرهــا صــوتــنــا للعالم كله 
وخـــاصـــة اقـــــوى دولـــــة فـــي الــعــالــم وهــي 

الواليات املتحدة االمريكية.

واضــــاف اعــتــقــد ان ثــمــار الــتــعــاون البــد 
وان تأتي يوما ما الن اللقاءات املتكررة 
مــن شأنها ضــخ مناخ ثقافي يمثل في 
وقت ما قوة ضاغطة على كل االتهامات 
التي كانت توجه للعرب كافة واملسلمني 
خـــــاصـــــة ونـــــحـــــن بـــثـــقـــافـــتـــنـــا وســـلـــمـــنـــا 
ســـنـــقـــاوم كــــل انــــــــواع الـــضـــغـــط الــفــكــري 

واالرهاب الدعائي على دولنا.
لبنان  واوضح مفتي طرابلس وشمال 
ان هــنــاك كــثــيــرا مـــن املــشــاريــع الــتــي ال 
تــحــقــق ثـــمـــارا ولــكــنــهــا ســتــحــقــق رأيـــا 

عـــامـــا جـــديـــدا وخـــاصـــة عـــنـــدمـــا تــكــون 
االنــطــالقــة مــن قــطــر وهـــي دولـــة عربية 
يــدل على  مــا  وخليجية منفتحة وهــو 
ســـعـــة تـــصـــورهـــا فــــي اقــــامــــة الـــعـــالقـــات 

الدولية.
وقال نحن نتمنى ان يدرك الغرب بعض 
جــــوانــــب الـــحـــضـــارة والـــفـــكـــر والــثــقــافــة 
االســالمــيــة وبــعــضــا مــمــا نــمــارســه نحن 
في بالدنا ليتأكدوا اننا نتعامل مع كل 
من اختلف معنا في ديننا ومذاهبنا في 

اطار القيم الدينية والسياسية.

واستطرد د. مالك الشعار قائال انتهز 
هــــــذه املـــنـــاســـبـــة الرفـــــــع تـــحـــيـــة وشـــكـــرا 
لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني أمير دولة قطر الحتضانه هذه 
املــؤتــمــرات وايــضــا لـــدور ســمــوه الكبير 
فـــي لــبــنــان وملــــبــــادرات ســـمـــوه الــســخــيــة 
الــتــي قــدمــهــا لــجــنــوبــنــا الــجــريــح والــتــي 
عمر فيها القسم االكبر من قــراه ومدنه 
كــمــا نــحــيــي الــشــعــب الــقــطــري وحــكــومــة 
الدوحة الرشيدة متمنيا لهم دوام العز 

والتوفيق. 

مفتي طرابلس لـ ء:

----

----

 زينة أنور: اإلسالم 
يحافظ على مبادئ 
العدالة واملساواة 
والحرية والكرامة

توكل كرمان:
الشعوب املتطلعة

 إلى الكرامة لن تقف 
أمامها أية حواجز

نشاشيبي: أعمالنا 
التطوعية كمنظمات 

مجتمع مدني تقدم 
صورة راقية لإلسالم

إقبال نور: صممنا 
برامج بمقدورها 

االستجابة لتحديات 
التغير االجتماعي 

واالقتصادي
 على أسس مستمرة 

�• محمد دفع ا

أمريكا والعالم االســالمــي فــي احــدى جلساته صباح  املــشــاركــون فــي مؤتمر  ناقش 
أمس دور املؤسسات غير الحكومية التي تشمل الجمعيات الخيرية واملنظمات املدنية 
العالم االســالمــي واملجتمعات  التغيير االجتماعي في  وأصــحــاب األعــمــال في عملية 
املسلمة فــي الـــدول االوروبــيــة وامــريــكــا.. وتــحــدث فــي الجلسة اصــحــاب مــبــادرات من 
الواليات املتحدة االمريكية ومن باكستان ومن اليمن وماليزيا حيث عرضوا خبراتهم 
أثناء سعيهم  الخدمات في مجتمعاتهم وأحـــداث حــراك اجتماعي  في كيفية تقديم 

للتغيير.

تحدث فيها أصحاب خبرات 
ومبادرات من أمريكا 

وماليزيا وباكستان واليمن
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