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  باكستان تشيد بالمبادرات القطرية لدعم الحوار

الشعب األمريكي ضاق ذرعاً بحروب بالده

في كلمة ألقتها وزيرة الخارجية حنا رباني خار في ختام المنتدى :

في الجلسة الختامية لمنتدى أمريكا والعالم اإلسالمي.. متحدثون :

سعادة  نــوهــت  قنا-  الدوحة- 
الــســيــدة حــنــا ربــانــي خـــار وزيـــرة 
خـــارجـــيـــة بــاكــســتــان بـــمـــبـــادرات 
دولـــــــة قـــطـــر لــتــشــجــيــع الــــحــــوار 
ومـــــن بــيــنــهــا مـــنـــتـــدى امـــريـــكـــا 
وصفته  الــذي  االسالمى  والعالم 
بالمنتدى الهام وذلك من حيث 
المعمقة  والــمــنــاقــشــات  الــقــضــايــا 

بين الجانبين . 
وأعـــربـــت الــســيــدة حــنــا ربــانــي 
فـــي الــكــلــمــة الــتــي ألــقــتــهــا الــيــوم 
امريكا  منتدى  أعمال  ختام  في 
تقديرها  عن  االسالمى  والعالم 
واحترامها لدولة قطر ولحضرة 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ حــمــد بن 
الـــبـــالد  أمـــيـــر  ثـــانـــي  آل  خــلــيــفــة 
المفدى باعتبار سموه واحدا من 
حققت  التى  االسالمية  القيادات 
وللعالم  لــبــالده  كثيرة  انــجــازات 

االسالمي . 
الشكر  بــجــزيــل  تــوجــهــت  كــمــا 

لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت 
ناصر على مبادراتها الرائدة في 
دعم المرأة وفي قطاعات العلم 
والتعليم.. مشيدة بجهود معالي 
جبر  بن  جاسم  بن  حمد  الشيخ 
الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  ثــانــي  آل 
وزير الخارجية وحرص معاليه 
المنتدى  هذا  عقد  استمرار  على 

سنويا. 
ـــــت وزيــــــــــرة خـــارجـــيـــة  وقـــــال
بــاكــســتــان ان دولـــة قــطــر تــبــوأت 
مثل  عقد  على  حرصها  بفضل 
هـــذه الــمــنــتــديــات الــحــيــويــة التي 
تـــهـــم الـــعـــالـــم االســــالمــــي مــكــانــا 
االقليمي  الصعيدين  على  بـــارزا 

والدولي. 
واعتبرت المنتدى الذي انطلق 
الــحــادي  احـــداث  بعد  مــرة  الول 
بمثابة   ٢٠٠١ سبتمبر  من  عشر 
االمــــل الكــتــشــاف الــعــوامــل الــتــي 
مــنــاقــشــات  احـــــداث  دون  حــالــت 

االســالمــي  الطرفين  بين  جـــادة 
واالمــــريــــكــــي وفــــرصــــة ســانــحــة 
لــتــنــشــيــط مــثــل هــــذه الـــحـــوارات 

المهمة والحيوية. 
وتــحــدثــت وزيــــرة الــخــارجــيــة 
بالدها  عالقات  عن  الباكستانية 
األمريكية،  المتحدة  بــالــواليــات 
تــقــدر  أبــــــاد  إســــــالم  إن  وقــــالــــت 
هــــذه الـــعـــالقـــة الـــتـــي قـــالـــت إنــهــا 
تحتاج لتوافق وطني بشأنها عبر 

البرلمان الذي يمثل الشعب. 
غــيــر  بـــاكـــســـتـــان  إن  ــــت  وقــــال
مع  الــعــالقــات  لــخــســارة  مستعدة 
الواليات المتحدة، داعية إلى أن 
من  بـــروح  العالقة  هــذه  تــؤســس 
الــشــراكــة والــصــداقــة الــتــي تقوم 
على تحقيق المصالح المشتركة. 
وتـــطـــرقـــت ســـعـــادة الـــوزيـــرة 
الباكستاني  الــبــرلــمــان  لمطالبة 
باعتذار رسمي من قبل الواليات 
الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى خــلــفــيــة مــقــتــل 

٢٤ جــنــديــا بــاكــســتــانــيــا فــي غــارة 
تفتيش  نــقــطــة  عــلــى  أمــريــكــيــة 
الحدود  عند  العسكرية  سياللة 
الــبــاكــســتــانــيــة األفــغــانــيــة، وقــالــت 
أمريكا  تتقبل  أن  الــمــهــم  «مـــن 
وأن  باكستان  في  الديمقراطية 
تــحــتــرم صــــوت الــشــعــب ونــحــن 
حصلنا  الــتــي  الــتــطــمــيــنــات  نــقــدر 

عليها من واشنطن». 
وطـــالـــبـــت فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق 
باكستان  فــي  والشعب  البرلمان 
واقــعــي  بشكل  الــصــورة  يـــروا  أن 
أمريكا  ديــمــقــراطــيــة  ويــتــفــهــمــوا 
البلدين  بين  الــعــالقــات  وطبيعة 
واحتياجات إسالم اباد السياسية 
واالقــتــصــاديــة وتــأيــيــد أي اتــجــاه 

إيجابي من الجانب األمريكي. 
يعمل  أن  ضــــــرورة  وأكــــــدت 
واألمريكي  الباكستاني  الطرفان 
لــمــكــافــحــة  أدوات  بـــاســـتـــخـــدام 
اإلرهــــــــاب والـــعـــمـــل كـــذلـــك فــي 

نــطــاق االتــفــاقــيــات ومـــن خــالل 
علينا  أن  «كـــمـــا  االخــــتــــالفــــات، 
ضد  لــلــحــرب  ضحية  نــقــع  ال  أن 

اإلرهاب».
وأكـــــدت ســـعـــادة الــســيــدة حنا 
ربـــانـــي خـــار خـــالل حــديــثــهــا في 
الباكستانية  العالقات  أن  الجلسة 
تــرتــكــز  أن  يـــجـــب  األمـــريـــكـــيـــة 
ـــرام الــمــتــبــادل  عــلــى مــبــدأ االحـــت
للبلدين  الــمــشــتــركــة  والــمــصــالــح 

والوفاء بها. 
الـــعـــالقـــة  أن  إلــــــى  وأشـــــــــارت 
الواليات  من  وكل  باكستان  بين 
الـــمـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة وحــلــف 
تقرها  «الناتو»  األطلسي  شمال 
مبدأ  ووفــق  التشريعية  األجهزة 
أن  موضحة  دولــــة..  كــل  ســيــادة 
الكثير  لتصويب  حان  قد  الوقت 
مــــن األخـــــطـــــاء الــــتــــي تـــمـــت فــي 

السابق. 
وتطرقت إلى عالقات بالدها 

مع أفغانستان، وقالت إن إسالم 
أبـــــاد ســتــظــل شــريــكــا وصــديــقــا 
معه  تجمعها  بلد  وألي  لــكــابــول 

مصالح مشتركة. 
ستعمل  بالدها  أن  أكــدت  كما 
مـــــن أجــــــل اســــتــــقــــرار اإلقـــلـــيـــم 
وإشــــاعــــة أجـــــــواء الــــســــالم فـــيـــه.. 
مـــشـــددة عــلــى أن هــــذا الــهــدف 
ينطبق أيضا على أفغانستان ألن 
هو  واســتــقــرارهــا  باكستان  أمــن 
أفغانستان،  واستقرار  أمــن  من 
معا  نضحي  أن  «عــلــيــنــا  وقــالــت 
أجــل  ومـــن  المستقبل  أجـــل  مــن 

األطفال في البلدين». 
واســــتــــعــــرضــــت ســـــعـــــادة حــنــا 
ربــــانــــي خـــــار وزيـــــــرة خــارجــيــة 
الــوضــع  الجلسة  خـــالل  بــاكــســتــان 
والتحديات  بالدها  في  الداخلي 
التي تواجهها، وقالت إنه يتوجب 
ــتــعــامــل مـــع الــقــضــايــا الــصــعــبــة  ال

وتعقيداتها المتشابكة. 

ـــتـــحـــوالت  وتــــطــــرقــــت إلــــــى ال
ـــتـــي تــشــهــدهــا  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ال
بحقبة  أســمــتــه  ومــــا  بــاكــســتــان 
الــديــكــتــاتــوريــة الــعــســكــريــة إبـــان 
للرئيسين  العسكرية  الحكومات 
وبــرويــز  الــحــق  ضــيــاء  االسبقين 
إمكانيات  سخرا  اللذين  مشرف 
ـــبـــالد لــخــدمــة نـــظـــام الــســلــطــة  ال
ومـــركـــزيـــتـــهـــا ، ووصــــفــــت هـــذا 

السلوك بالمكلف جدا لبالدها. 
أن «الـــربـــيـــع  إلـــــى  وأشـــــــــارت 
بعد   ٢٠٠٧ عــام  بــدأ  الباكستاني» 
ـــتـــهـــاء حـــكـــم بــــرويــــز مــشــرف  ان
حــيــث مـــارســـت بــاكــســتــان عــهــدا 
جـــديـــدا مـــن الــديــمــقــراطــيــة وال 
تزال مستمرة في هذه الرحلة.. 
وقــالــت فــي هـــذا الــســيــاق «نحن 
عـــلـــى الـــمـــحـــك مـــــن أجــــــل بـــنـــاء 

ديمقراطية مستدامة». 
العمل  ضـــــرورة  إلـــى  ولــفــتــت 
في  الديمقراطية  نشر  أجــل  من 

أوســــــاط الــمــجــتــمــع الــبــاكــســتــانــي 
بلدها  بين  العالقات  تقوم  وأن 
منطلق  مـــن  األخــــــرى  والـــــــدول 
المتبادل..  واالحــتــرام  المصالح 
اآلن  نـــعـــمـــل  وقـــــالـــــت «ونـــــحـــــن 
ومستقبلها  بــاكــســتــان  أجـــل  مــن 

وشعبها». 
وعــــــبــــــرت عــــــن ثـــقـــتـــهـــا بــــأن 
الــمــســتــقــبــل ســيــكــون واعـــــدا وأن 
ستسود  والــديــمــقــراطــيــة  الــســالم 
القيم  شأن  من  لإلعالء  باكستان 
من  «إن  وقـــالـــت  الــــبــــالد..  فـــي 
أن  الباكستاني  الدستور  أهـــداف 
المبادئ  ويوفر  قيمنا  من  يعلي 
التي تحميها وتحقق أهدافنا « . 
وفــي إجــابــة على ســؤال ألحد 
أكــدت  الجلسة،  فــي  المتدخلين 
باكستان  خارجية  وزيرة  سعادة 
على أن اإلسالم قد أعطى المرأة 
حقوقها كاملة، كما أعطاها حق 

العيش في تناغم مع المجتمع.

الدوحة - كريم إمام وقنا : 

أكـــد مــتــحــدثــون فـــي مــنــتــدى 
أمــريــكــا والــعــالــم اإلســـالمـــي أن 
يشهدها  التي  الكبيرة  التغيرات 
ومنطقة  عــامــة  بــصــفــة  الــعــالــم 
الـــــشـــــرق األوســـــــــط عـــلـــى وجـــه 
الــــخــــصــــوص وانـــــــــــدالع ثــــــورات 
تتطلب  كــلــهــا  الـــعـــربـــي،  الــربــيــع 
ـــعـــالقـــة بــيــن  إعـــــــادة صـــيـــاغـــة ال
ــــات  ــــوالي الـــعـــالـــم اإلســــالمــــي وال
أسس  على  األمريكية،  المتحدة 
المتبادل،  االحــتــرام  على  تــقــوم 
وتــحــقــيــق الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة 

الطرفين. لكال 
وقال المتحدثون، في الجلسة 
دورتــه  فــي  للمنتدى  الختامية 
الـــتـــاســـعـــة الــــتــــي عــــقــــدت تــحــت 
 .. االستراتيجي  «التغيير  عنوان 
تــحــديــات جــيــوســيــاســيــة جــديــدة 
إن  ومــــالحــــظــــات خــــتــــامــــيــــة»، 
حدثت  كبرى  سياسية  تغيرات 
فــــي شـــمـــال إفـــريـــقـــيـــا والـــشـــرق 
فيه  تستمر  وقــت  في  األوســط، 
الـــصـــيـــن والـــهـــنـــد فــــي الــنــهــوض 
كل  في  االستقرار  عدم  ويستمر 
مع  وأفــغــانــســتــان،  باكستان  مــن 
ســعــي جـــيـــران إيـــــران لــمــواجــهــة 

المتزايد. تأثيرها 
واستعرض المتحدثون خالل 
الــنــقــاشــات عـــدًدا مــن الــمــحــاور، 
مــنــهــا: تــأثــيــرات كـــل ذلـــك على 
وما  اإلسالمي،  العالم  سياسات 
هـــي الــتــحــديــات الــجــيــوســيــاســيــة 

األفــق،  فــي  تــلــوح  الــتــي  الرئيسية 
العنف  سيؤثر  كيف  وبالتحديد 
الـــجـــوار  دول  عــلــى  ســـوريـــا  فـــي 
والـــتـــوتـــرات الــجــيــوســيــاســيــة في 
الــمــنــطــقــة، ومـــا هــي احــتــمــاالت 
استئناف المحادثات اإلسرائيلية 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الــمــســتــقــبــل 
يتمخض  قد  الذي  وما  القريب، 
المتعلقة  الحالية  التوترات  عن 
نحو  المناسبة  العمل  بــإجــراءات 

إيران.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، قــــال 
الــــتــــغــــيــــر  إن  الـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــون 
المنطقة  في  ليس  االستراتيجي 
الــعــربــيــة فــحــســب، فــهــنــاك عــدم 

االســــتــــقــــرار الـــــذي يــتــفــشــى فــي 
ـــان، كــمــا  ـــســـت بـــاكـــســـتـــان وأفـــغـــان
إليــــران  الـــنـــوويـــة  الــمــطــامــح  أن 
تــلــقــي بــظــاللــهــا الـــواضـــحـــة على 
يحدث  قــد  مما  األوضــــاع،  هــذه 
النظام  هيكلة  في  عميًقا  تغييًرا 
الــعــالــمــي، كــمــا أن هــنــاك أشــيــاء 
آسيا،  فــي  تظهر  بــدأت  جــديــدة 
خـــاصـــة ظـــهـــور الــصــيــن والــهــنــد 
وأنــدونــيــســيــا وتــركــيــا والــبــرازيــل 
كقوى مؤثرة تريد أن يكون لها 
في  المسؤوليات  وتتحمل  دور 

النظام العالمي الجديد.
في  إنه  المشاركون:  وأضــاف 
الحاصلة،  التغيرات  هذه  خضم 

ــــبــــرز أهــــمــــيــــة تــــحــــديــــد شــكــل  ت
المتحدة  الــواليــات  بين  العالقة 
قائلين  اإلسالمي،  العالم  ودول 
حضور  لــهــا  الــتــي  واشــنــطــن،  إن 
خالل  مــن  المنطقة  فــي  واضــح 
قـــواتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة، قــــد ضـــاق 
شــعــبــهــا ذرًعـــــــا بـــالـــحـــروب فــي 
ــــشــــرق األوســـــــــط، لـــــذا نــجــده  ال
أي  في  مشاركة  أي  عن  يحجم 

حرب جديدة.
اهـــتـــمـــام  أن  إلــــــى  وأشـــــــــــاروا 
أمــــريــــكــــا بــــالــــنــــفــــط فــــــي هــــذه 
كبير،  بشكل  يتغير  بدأ  المنطقة 
ففي السنوت الثالث الماضية بدأ 
كبير،  بشكل  ينخفض  االعتماد 

في   ٦٥ تــســتــورد  الـــيـــوم  فــالــهــنــد 
المائة من نفط الخليج، والصين 
تغيرات  وهـــذه  الــمــائــة،  فــي   ٥٠
كبيرة، حيث بدأ االهتمام بهذه 

المنطقة ينحسر قليالً.
الجلسة  في  المشاركون  وقال 
بـــلـــدان  أنـــظـــمـــة  إن  الـــخـــتـــامـــيـــة 
أنها  تعتقد  كانت  العربي  الربيع 
شــخــًصــا  هـــنـــاك  ألن  مــســتــقــرة 
حدث  مــا  لكن  يحكمها،  واحـــًدا 
غــيــر  األمـــــــــور  هــــــذه  أن  أثــــبــــت 
صــحــيــحــة.. مـــؤكـــديـــن أنــــه بعد 
ــتــغــيــرات فــــإن الـــواليـــات  هــــذه ال
تتفهم  بـــأن  مــطــالــبــة  الــمــتــحــدة 
الحالية  ومطالبها  البلدان  هذه 

ــــســــان  الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــحــــقــــوق اإلن
والكرامة.

وأكـــد الــمــتــحــدثــون أنــه ســوف 
تــكــون هــنــاك مـــراحـــل انــتــقــالــيــة 
أكثر  تــكــون  قــد  واألمــــور  صعبة 
تعقيًدا، لكن األمر يمكن تداركه 
مــــن خـــــالل الــــحــــوار الـــمـــتـــبـــادل 
مشيرين  المشتركة..  والمصالح 
الـــمـــتـــحـــدة  الــــــواليــــــات  أن  إلــــــى 
تــعــطــي لــهــذه الــمــنــطــقــة أهــمــيــة 
نـــظـــًرا لـــوجـــود عـــدد مـــن قــواتــهــا 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــيـــهـــا، فـــضـــًال عــن 
والقضية  بــإســرائــيــل  اهــتــمــامــهــا 

الفلسطينية.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، أكــــد 

ـــحـــدثـــون أهـــمـــيـــة إعـــطـــاء  ـــمـــت ال
النصيب  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
أمريكا  بين  الجهود  من  األكبر 
والــعــالــم اإلســالمــي الـــذي تهمه 
هـــذه الــقــضــيــة فـــي شــتــى أنــحــاء 
مــســارهــا  أن  مــؤكــديــن  الــعــالــم، 
شكل  على  وسلبًا  إيجابًا  ينعكس 
اإلسالمي  العالم  بين  العالقات 
بشكل  تــحــرص  ــتــي  ال وأمــريــكــا 

واضح على أمن إسرائيل.
واســـــتـــــعـــــرض الـــمـــتـــحـــدثـــون 
بعض  فــي  الديمقراطي  المسار 
بـــــلـــــدان الـــمـــنـــطـــقـــة، وطــــرحــــوا 
مصر  إن  وقـــالـــوا  مـــثـــاالً.  مــصــر 
استقرت  ما  فــإذا  إقليمية،  قــوة 
مع  العالقات  فإن  هناك  األمــور 
أمريكا سوف تسير بشكل جيد.

المصرية  العالقات  إن  وقالوا 
أهمية  ذات  ستظل  األمــريــكــيــة 
تــــدار  أن  يـــجـــب  وهـــــي  كـــبـــيـــرة 
فــي  ـــوضـــع  ي وأن  مــــا  بـــطـــريـــقـــة 
لكل  الداخلية  السياسة  االعتبار 
ــــه ال ضــيــر  ــــــة، مـــؤكـــديـــن أن دول
تعزيز  إلــى  مصر  تتجه  أن  مــن 
عـــالقـــاتـــهـــا مــــع آســـيـــا والـــبـــلـــدان 

الناشئة األخرى.
ــــى مــا  ولـــفـــت الـــمـــشـــاركـــون إل
ــــــــورات الـــربـــيـــع  تـــمـــخـــض عــــن ث
الــــعــــربــــي مــــن نــــتــــائــــج، وقــــالــــوا 
هــم  الــمــســلــمــيــن  اإلخـــــــــوان  إن 
الـــفـــائـــزون فـــي هـــذه األحــــداث، 
حـــيـــث صــــعــــدوا إلــــــى الـــواجـــهـــة 
الــســيــاســيــة وتــولــوا زمـــام األمـــور 
أبرزها  الـــدول،  من  العديد  في 

مــصــر، وكـــان ال بــد مــن إجـــراء 
حوار من قبل اإلدارة األمريكية 
نظرهم  وجــهــات  على  للتعرف 

المستقبل. حيال 
مثاالً  المتحدثون  طــرح  كما 
ــيــســيــا، وقـــالـــوا  آخــــر وهــــو إنــدون
إنــهــا تــعــد أكــبــر دولــــة إســالمــيــة 
مــن نــاحــيــة عـــدد الــســكــان، وقــد 
أصبحت في اآلونة األخيرة أكثر 
إقليمية  قوة  وباتت  ديمقراطية 
فــي جــنــوب شــرق آســيــا ألسباب 
استقرار  السكان،  حجم  ثــالثــة: 
الــذي  واالقــتــصــاد  الديمقراطية 
يــنــمــو بـــســـرعـــة. وأضـــــافـــــوا: إن 
تكون  أن  إلــى  تسعى  إندونيسيا 
قوة إقليمية في شرق آسيا وفي 
الــعــالــم اإلســـالمـــي وتــطــمــع ألن 
المستقبل  في  كبيًرا  دوًرا  تلعب 
وهي  والصين،  الهند  ظهور  بعد 
مستقلة،  خارجية  سياسة  تتبع 
فقط  التحالف  خــالل  مــن  ليس 
مـــع أمــريــكــا والــصــيــن وغــيــرهــا 
ـــكـــبـــيـــرة، ولــكــن  مــــن الــــــــدول ال
مـــن خــــالل ســيــاســتــهــا الــخــاصــة 
الخارجية القائمة على االحترام 

المتبادل مع غيرها من الدول.
شــــارك فـــي الــجــلــســة كـــل من 
مصر  سفير  فهمي  نبيل  السيد 
المتحدة،  الواليات  لدى  السابق 
ــايــونــي» مــحــرر أول  و»إنـــــدى ب
وكولن  بوست،  جاكرتا  صحيفة 
كــاهــل زمــيــل أول مــركــز األمــن 
األمــــريــــكــــي الــــجــــديــــد، وكـــــوري 

شايك زميل مؤسسة هوفر.

ـــــــــي  ـــــــــدول ــــــي وال ــــــم ــــــي ــــــل ــــــى الــــــصــــــعــــــيــــــديــــــن اإلق ــــــل ـــــــاً بــــــــــــــــــــارزاً ع ـــــــان ـــــــك ـــــــــوأت م ـــــــــب ــــــر ت ــــــط ق

ــــا ــــك ــــري ـــــــي وأم ـــــــالم ـــــم اإلس ـــــعـــــال ــــن ال ــــي ـــــعـــــالقـــــة ب ــــة ال ــــاغ ــــي ـــب إعــــــــــــادة ص ـــل ـــط ـــت ـــــرات الـــمـــنـــطـــقـــة ت ـــــغـــــي ت

ـــــم اإلســـــالمـــــي ـــــال ـــــع ــــن أمـــــريـــــكـــــا وال ــــي ــــــــوارات ب ــــــــح ـــط  ال ـــي ـــش ـــن ـــت ــــحــــة ل ـــــرصـــــة ســــان ــــدى الـــــــدوحـــــــة  ف ــــت ــــن م
وزيرة الخارجية الباكستانية

المتحدثون في الجلسة الختامية
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خالف في الحزب الجمهوري حول األزمة السورية
ناقشوا االنتخابات الرئاسية األمريكية ٢٠١٢ .. مشاركون بالمنتدى :

منتدى  ناقش  قنا:   - الدوحة 
الذي  اإلسالمي  والعالم  أمريكا 
اخــتــتــم أعــمــالــه أمــس بــالــدوحــة 
مـــحـــور االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
 .٢٠١٢ ــــعــــام  ــــل ل األمـــــريـــــكـــــيـــــة 
شــــارك فـــي الــجــلــســة الــنــقــاشــيــة 
السيد  من  كل  األولى  الصباحية 
ولــيــام .أ.غــالــســتــون زمــيــل أول 
لـــدراســـات الــحــوكــمــة بــمــؤســســة 
مجاه  دالــيــا  والــســيــدة  بروكنغز 
مـــــديـــــرة تـــنـــفـــيـــذيـــة ومـــحـــلـــلـــة 
بـــمـــركـــز غـــــالـــــوب لــــلــــدراســــات 
تلحمي  شبلي  والسيد  اإلسالمية 
وأدارهـــا  مــاريــالنــد  جامعة  مــن 
أول  زميل  دوران  مايكل  السيد 
الشرق  لسياسات  سابان  بمركز 

األوسط.
ـــاقـــش الـــمـــشـــاركـــون عــــدًدا  ون
ــــخــــاصــــة  مـــــــن الــــــمــــــواضــــــيــــــع ال
الخارجية  الــســيــاســة  بــتــوجــهــات 
لــمــرشــح الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
ـــاراك أوبــامــا  الــرئــيــس الــحــالــي ب
والـــمـــرشـــح الـــجـــمـــهـــوري مــيــت 
السباق  في  المتنافَسين  رومني 
األمريكية  للرئاسة  االنتخابي 
الــتــي تــبــدأ أولــى جــوالتــهــا فــي ٦ 
واســتــطــالعــات  المقبل  نوفمبر 
السياسة  حول  األمريكي  الــرأي 
الــخــارجــيــة األمــريــكــيــة وتــأثــيــر 
االنـــتـــخـــابـــات األمـــريـــكـــيـــة عــلــى 
منطقة  وخاصة  العربي  العالم 
الربيع  ظل  في  األوســط  الشرق 
الــــعــــربــــي وتــــصــــاعــــد الـــضـــغـــوط 
حول  األمــريــكــيــة  اإلدارة  داخــل 
وعملية  الــنــووي  إيــران  برنامج 

السالم في الشرق األوسط.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــطــرق 
الــمــشــاركــون إلـــى أهـــم الــنــقــاط 
الـــــــــواردة فــــي ورقــــــة الــمــرشــح 
الــــجــــمــــهــــوري مــــيــــت رومــــنــــي 
عــنــوان «الــقــرن  تحت  الــصــادرة 
األمـــــريـــــكـــــي ..إســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الدائمة  أمريكا  مصالح  لتأمين 
والــمــثــل الــعــلــيــا» والـــتـــي تــوضــح 
مـــقـــاربـــاتـــه لـــقـــضـــايـــا الــســيــاســة 

ـــخـــارجـــيـــة واألمـــــــن الـــقـــومـــي  ال
األمـــريـــكـــي وســـيـــاســـة الــرئــيــس 

الخارجية. أوباما 
وحــــول األزمـــــة فـــي ســـوريـــا، 
ـــــــــب مــــن  اســـــــــتـــــــــعـــــــــرض جـــــــــان
ـــقـــادات الــتــي  ـــت الــمــشــاركــيــن االن
وجـــهـــهـــا رومــــنــــي فــــي حــمــلــتــه 
الرئيس  إدارة  ضــد  االنــتــخــابــيــة 
أوبـــامـــا الــتــي اعــتــبــرت أنــهــا قد 
مـــنـــحـــت الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــوقـــت 
الوقت  في  داعية  األسد،  لنظام 
ـــواليـــات الــمــتــحــدة إلــى  نــفــســه ال
«لتنظيم  شــركــائــهــا  مــع  الــعــمــل 
السورية  المعارضة  مجموعات 

نفسها». عن  لتدافع  وتسليحها 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أشــــار 
ــيــام. أ. غــالــســتــون إلــى  الــســيــد ول
أنـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن انــتــقــاد 
ــــســــيــــاســــة أوبــــــامــــــا  رومـــــــنـــــــي ل
يــظــهــر  أنـــــه  إال  ســــوريــــا،  تـــجـــاه 
بــعــض الـــخـــالف داخــــل الــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري حـــــول الـــقـــضـــيـــة.. 
فـــفـــي حـــيـــن يـــكـــتـــفـــي رومـــنـــي 
المعارضين،  لتسليح  بــالــدعــوة 
دعا أعضاء بارزون جمهوريون 
جــون  مــثــل  الــشــيــوخ  مجلس  فــي 
إلى  غراهانم  وليندسي  ماكين 
في  أمريكية  جوية  غارات  شّن 

سوريا.
ولــفــت غــالــســتــون إلـــى دعـــوة 
إلى  الجمهوري  الحزب  مرشح 
ضـــرورة «زيــــادة الــضــغــط على 
روســــيــــا لـــوقـــف بـــيـــع األســـلـــحـــة 
ولوقف  السورية  الحكومة  إلــى 
األمــم  فــي  تضعها  الــتــي  الــعــوائــق 

المتحدة».
األمريكي  الباحث  لفت  كما 
إلى وجود انقسام داخل الحزب 
حيث  ذاته،  حد  في  الجمهوري 
ســيــاســة  األول  الـــتـــيـــار  يــنــتــهــج 
انعزالية على الصعيد الخارجي، 
التزامات  من  الحد  إلى  ويدعو 

ـــواليـــات الــمــتــحــدة خــارجــًيــا..  ال
المرشحين  الــتــيــار  هــذا  ويــضــم 
عضو  بول»  الجمهوريين «رون 
يوتا  والية  وحاكم  الكونجرس، 
ــومــاســي «جـــون  ــل ــدب الــســابــق وال
من  انسحابه  قبل  هانتسمان» 
الـــســـبـــاق االنـــتـــخـــابـــي وتــدعــيــمــه 

رومني». «ميت  للمرشح 
مـــن  آخـــــــــر  جــــــانــــــب  ورأى 
الحاسم  العامل  أن  المشاركين 
ـــحـــث الـــخـــيـــار  ـــيـــة ب فـــــى إمـــكـــان
موقف  هو  سوريا  في  العسكري 
الـــرئـــيـــس بـــــاراك أوبــــامــــا، وأن 
الـــهـــدف الـــرئـــيـــس ألوبــــامــــا هــو 
تــــجــــاوز مـــرحـــلـــة االنـــتـــخـــابـــات 
أخـــرى  مــــرة  االضــــطــــرار  دون 
الســـتـــخـــدام الــــقــــوة الــعــســكــريــة 

األمريكية».
أمـــــــا فـــيـــمـــا يــــخــــص الـــــنـــــزاع 
فقد  اإلسرائيلي،   - الفلسطيني 
عملية  أن  على  الحضور  أجمع 
الـــســـالم والــضــغــوط األمــريــكــيــة 
عــــلــــى الــــجــــانــــب اإلســــرائــــيــــلــــي 
ـــــــارزة فــــي خـــطـــابـــات  مـــكـــانـــة ب
مــرشــحــي الــرئــاســة األمــريــكــيــة 
مـــن الــحــزبــيــن. وذهــــب جــانــب 
مــنــهــم إلـــى الــتــذكــيــر بــالــتــفــاؤل 
أعلنت  عندما  ساد  الذي  الكبير 
فترتها  بــدايــة  فــي  أوبــامــا  إدارة 
سالم  إلى  التوصل  أن  الرئاسية 
شــــامــــل فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
األوســـط مــن أولــويــاتــهــا، وبــادر 
تعيين  خــالل  من  بذلك  أوبــامــا 
مـــبـــعـــوث لـــلـــســـالم فــــي الـــشـــرق 
األوســـط «جـــورج مــيــتــشــل»، إال 
أنــه لــم يــتــم الــتــوصــل إلــى ســالم 
تبني  من  وبدالً  الطرفين،  بين 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شـــامـــلـــة بـــدايـــة، 
إجــــــراءات  إلـــــى  اإلدارة  ســـعـــت 
بــنــاء الــثــقــة، ودعــــوة الــطــرفــيــن 
ـــــمـــــفـــــاوضـــــات مــــــــن خـــــالل  ـــــل ل
ـــمـــحـــادثـــات غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة  ال

والـــــمـــــبـــــاشـــــرة، ومـــــحـــــادثـــــات 
الــربــاعــيــة الـــدولـــيـــة، والــضــغــط 
لوقف  اإلسرائيلي  الطرف  على 
االســـتـــيـــطـــان. فـــي حــيــن ذهــب 
المشاركين  مــن  اآلخــر  البعض 
أوباما  إدارة  فعالية  انتقاد  إلى 
فـــي الـــتـــعـــامـــل مـــع هــــذا الــمــلــف 
أوباما  الرئيس  انشغال  ظل  في 
الرئاسية،  االنتخابية  بحملته 
والــتــركــيــز عــلــى الـــداخـــل أكــثــر، 
عملية  مــســار  عــن  واالنـــحـــراف 
الـــســـالم، وانــعــكــاس ذلـــك أكــثــر 
عــلــى خــطــاب أوبــامــا فــي األمــم 
الـــمـــتـــحـــدة، والــمــفــعــم بــحــيــويــة 
ـــيـــل،  الـــــدفـــــاع عــــن أمـــــن إســـرائ
الفلسطيني  للموقف  وانــتــقــاده 
فلسطين  قبول  قرار  إن  بالقول 
كــعــضــو بــــاألمــــم الـــمـــتـــحـــدة لــن 

السالم. يحقق 
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــالقـــات 
ضوء  فــي  العربية   - األمريكية 
وصعود  األمريكية  االنتخابات 
الـــتـــيـــارات اإلســالمــيــة فـــي عــدد 
مـــن األنــظــمــة الـــجـــديـــدة لـــدول 
المشاركون  أكد  العربي،  الربيع 
والــمــراحــل  الــعــربــي  الــربــيــع  أن 
االنــتــقــالــيــة غــيــر مــســبــوقــة أمــام 
اإلدارة  وحــــــــرص  واشــــنــــطــــن 
األمــريــكــيــة عــلــى ضــمــان نــجــاح 
هذه التجارب الرتباط استقرار 
باالستقرار  األمريكية  المصالح 

في هذه الدول.
ـــــة صــــعــــود  وأمـــــــــــــــام مـــــســـــأل
الــــتــــيــــارات اإلســــالمــــيــــة، تــتــجــه 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
مفتوحة  الــخــيــارات  إبــقــاء  إلـــى 
فـــــي الــــتــــعــــامــــل مـــــع الـــالعـــبـــيـــن 
بطريقة  الــمــنــطــقــة  فــي  الــجــدد 
في  األمريكية  المصالح  تحمي 
مفاجآت. أي  وتفادي  المنطقة 

مـــن جــانــبــهــا، دعـــت الــســيــدة 
في  الــدخــول  إلــى  مجاهد  دالــيــا 

مـــفـــاوضـــات إلقـــامـــة شـــراكـــات 
جــــديــــدة بـــيـــن الـــعـــالـــم الــعــربــي 
األمريكية  المتحدة  والــواليــات 
مشيرة  الــمــســاواة،  على  ترتكز 
إلــــى ســــوء الــفــهــم الــــذي يــشــوب 
مـــســـألـــة الـــمـــعـــونـــة الــعــســكــريــة 
في  الناتو  حلف  تدخل  وخاصة 
التي  الشعبية  والمخاوف  ليبيا 
مماثل  عسكري  بتدخل  تحيط 
تأييد  رغــم  ســوريــا  فــي  محتمل 

السورية. المعارضة 
توافق  إلــى  المحللة  وأشــارت 
األمريكي  الشعب  مــن  كــل  آراء 
والـــمـــصـــري حــــول مـــظـــاهـــرات 
بــيــنــت  حـــيـــث   ،٢٠١٢ فـــبـــرايـــر 
اســتــطــالعــات الــــرأي آنــــذاك أن 
الــشــعــبــيــن  مـــن  الـــمـــائـــة  فـــي   ٨٢
المصرية  للثورة  مؤيدين  كانوا 
ضــــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق حــســنــي 

مبارك.
الرئيس  انتخاب  إن  وأضافت 
نسبة  كــانــت   ٢٠٠٨ سنة  أوبــامــا 
المصري  الشعب  من  المؤيدين 
تتجاوز  ال  األمــريــكــيــة  لــلــريــادة 
الـ٦ في المئة لتصل هذه النسبة 
خطاب  بــعــد  الــمــئــة  فــي   ٣٦ إلــى 
ـــامـــا لــلــعــالــم اإلســـالمـــي في  أوب
في  تــتــراجــع  أن  قــبــل  ــقــاهــرة  ال

٩ في المئة. وقت الحق إلى 
فــــــــي حــــــيــــــن قـــــــــــال الــــســــيــــد 
ولــيــام.أ.غــالــســتــون، زمــيــل أول 
لـــدراســـات الــحــوكــمــة بــمــؤســســة 
الــــمــــرشــــح  إن   » بــــروكــــنــــغــــز 
يــريــد  ال  رومـــنـــي  الـــجـــمـــهـــوري 
عسكرية  «ورطــة  أي  يشهد  أن 

أخرى».
لــلــرأي  اســتــطــالًعــا  أن  يــذكــر 
ســـي)  بــــي  (إن  شــبــكــة  أجــــرتــــه 
األمريكيان  (ماريست)  ومعهد 
األمــريــكــي  الــرئــيــس  أن  أظـــهـــر 
ــــامــــا يـــحـــافـــظ عــلــى  بـــــــاراك أوب
الــمــرشــح  عــلــى  ضئيلة  أفــضــلــيــة 

الـــجـــمـــهـــوري الـــمـــحـــتـــمـــل مــيــت 
رومــــنــــي فــــي ثـــــالث مــــن أكــثــر 
الـــــواليـــــات أهـــمـــيـــة وتــنــافــســيــة 
ـــــو،  وأوهـــــاي  ، (فـــــلـــــوريـــــدا  هـــــي 
االستطالع  وأشار  وفيرجينيا). 
مـــايـــو   ٢٤ فـــــي  أجــــــــري  الــــــــذي 
الـــجـــاري إلـــى أنـــه بــالــرغــم من 
ذلـــــك تـــعـــد حـــصـــة أوبــــامــــا مــن 
الـــتـــصـــويـــت فــــي كــــل مــــن هـــذه 
في   ٥٠ نسبة  من  أقــل  الــواليــات 
تعتبر  مـــا  عــــادة  والـــتـــي  الــمــائــة 
مــــــالًذا آمـــنًـــا بــالــنــســبــة لــرئــيــس 
مــوجــود فــي الــحــكــم بــاإلضــافــة 
في  الفارق  قلل  رومني  أن  إلى 
هــذه الــواليــات فــي وقــت سابق 

من هذا العام.
يــتــقــدم  ـــامـــا  أوب أن  وأوضـــــح 
عــــلــــى رومـــــنـــــي فـــــي فــــلــــوريــــدا 
نقاط  أربـــع  بــفــارق  وفيرجينيا 
مقابل  المائة  في   ٤٨ بنسبة  أي 
٤٤ فـــي الــمــائــة بــيــن الــنــاخــبــيــن 
الــمــســجــلــيــن ومــــن بــيــنــهــم مــن 
تــعــد أصــواتــهــم مــتــأرجــحــة لكن 

يــمــيــلــون إلـــــى مـــرشـــح بــعــيــنــه، 
يحقق  أوبـــامـــا  أن  إلـــى  مــشــيــًرا 
ست  بفارق  رومني  على  تقدًما 
 ٤٨ بنسبة  أي  أوهايو  في  نقاط 
في المائة مقابل ٤٢ في المائة.

ولـــفـــت االســـتـــطـــالع إلـــــى أن 
نسبة تأييد أوباما بين الناخبين 
المائة  فــي   ٤٩ تبلغ  المسجلين 
ونسبة  وفيرجينيا  أوهــايــو  فــي 
إال  فــلــوريــدا،  فــي  المائة  فــي   ٤٨
األمريكي  الرئيس  يضر  ما  أن 
ويـــســـاعـــد رومـــنـــي هـــو الــشــعــور 
الطريق  على  ليست  الــبــالد  بــأن 
٦ من  الــصــحــيــح، حــيــث يــوافــق 
ـــا مــن  بـــيـــن كــــل عـــشـــرة تـــقـــريـــبً
الــذيــن اُســتــطــلــعــت آراؤهــــم في 
الـــواليـــات الـــثـــالث عــلــى الــشــعــور 

المتشائم.
رومــنــي  مـــن  كــــالً  أن  يـــذكـــر 
ـــافـــســـان بــشــكــل  ـــن ـــت وأوبـــــــامـــــــا ي
الثالث  الواليات  لجذب  أساسي 
حول  بالسؤال  يتعلق  فيما  كلها 
أي مــن الــمــرشــحــيــن ســيــتــنــاول 

ويشار  أفضل.  بشكل  االقتصاد 
إلى أن المنتدى التاسع ألمريكا 
هذا  عقد  قد  اإلسالمي  والعالم 
الــــعــــام تـــحـــت شـــعـــار «أصــــــوات 
جــديــدة»  اتــجــاهــات   .. جــديــدة 
 ٣١ ٢٤٧ شخصية من  بمشاركة 
المهتمين  مــن  ومــنــظــمــة  بــلــًدا 
وأصــحــاب  واإلعــــالم  بالسياسة 
الــــقــــرار ولـــفـــيـــف مـــن الـــخـــبـــراء 
في  واألكــاديــمــيــيــن  المتميزين 
العامة  الــنــقــاش  جــلــســات  إحــيــاء 
ـــتـــي  ــــعــــمــــل ال ومـــــجـــــمـــــوعـــــات ال
تـــتـــنـــاول مــوضــوعــاتــهــا مــحــاور 
مــهــمــة عـــديـــدة.. ويــســاعــد هــذا 
ـــحـــدث الـــســـنـــوي عــلــى ابــتــكــار  ال
شـــبـــكـــة عــــالقــــات مـــتـــيـــنـــة بــيــن 
قـــيـــادات أمــريــكــيــة وإســالمــيــة 
عــــــلــــــى كـــــــافـــــــة الـــــمـــــســـــتـــــويـــــات 
الــحــكــومــيــة والـــمـــدنـــيـــة، والــتــي 
تــشــمــل عـــالـــم الـــفـــن، األعـــمـــال، 
الــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا، الــتــربــيــة 
بناء  تعزيز  سبيل  في  والــديــن، 
الـــعـــالقـــات اإليـــجـــابـــيـــة وتــوفــيــر 
فــرص لــلــحــوار وتــبــادل األفــكــار 
القضايا  حــول  النظر  ووجــهــات 

والحلول. المشتركة 

الــــعــــســــكــــريــــة ـــــــوة  ـــــــق ال ــــــدام  ــــــخ ــــــت اس دون  ــــــات  ــــــخــــــاب ــــــت االن ـــــة  مـــــرحـــــل ـــــــجـــــــاوز  ت ــــــد  ــــــري ي ــــــــا  ــــــــام أوب

كتب - كريم إمام :

ـــديـــن إبــراهــيــم  أكــــد الـــدكـــتـــور ســعــد ال
بالجامعة  السياسي  االجتماع  علم  أستاذ 
األمــريــكــيــة بــالــقــاهــرة مــديــر مــركــز ابــن 
ـــدراســـات اإلنـــمـــائـــيـــة أهــمــيــة  ـــل ـــدون ل خـــل
الــذي  اإلســالمــي  والعالم  أمريكا  منتدى 
الواليات  بين  التقارب  من  عام  كل  يزيد 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة والــفــاعــلــيــن الــجــدد 
فـــي الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم اإلســـالمـــي مثل 
المسلمون  فيها  بما  الديمقراطية  القوى 
الــديــمــقــراطــيــون. وقــــال، لـــ [ على 
شهد  أنــه  المنتدى  فــي  مشاركته  هامش 
المسؤولين  مــن  كــبــيــراً  عــــدداً  الــعــام  هـــذا 
العالم  حــول  الحاليين  أو  السابقين  ســواء 
الذين يعملون على توصيل األفكار واآلراء 

واصفا  حكوماتهم،  إلــى  يناقشونها  التي 
الصحي  بــاألمــر  المستمر  الــتــفــاعــل  هـــذا 

والمطلوب.
وبخصوص رؤيته لمستقبل مصر بعد 
بانتخابات  األولـــى  المرحلة  مــن  االنتهاء 
الــرئــاســة، قــال انــه متفائل بــوجــود شباب 
ومكان  حر  وانسان  الخوف  جدار  كسروا 
اسمه ميدان التحرير أصبح رمزا للتعبير 
أن  إلــى  مشيرا   .. واآلمــــال  المظالم  عــن 
هـــذه الــتــولــيــفــة كــفــيــلــة بــجــعــلــي مــتــفــائــال، 
فضال عن التعددية النامية والواعدة التي 
جــعــلــت كـــل مــنــزل وكـــل أســــرة مصرية 
فلم  اختياراتهم،  في  مختلفين  أفرادها 
يعد أسلوب القطيع موجودا ال في التفكير 
االنــتــخــابــات  إن  وقــــال  الــســلــوك.  فــي  وال 
كـــانـــت حـــــرة ولـــكـــن لــيــســت عــــادلــــة ألن 

الشباب الثوريين لم يكونوا مستعدين في 
حين أن اإلخوان والنظام السابق كانا في 

أتم االستعداد لخوض تلك االنتخابات.
وعـــن مـــخـــاوف الــبــعــض مـــن اإلخــــوان 
الــــمــــســــلــــمــــيــــن وتــــــصــــــدرهــــــم لـــلـــمـــشـــهـــد 
واســــتــــحــــواذهــــم عـــلـــى مــقــالــيــد الــســلــطــة 
والحكم قال ان مواجهة ذلك يتأتي بخلق 
بــدائــل مــدنــيــة ديــمــقــراطــيــة، مــعــبــرا عن 
وسطيين  المصريين  معظم  بأن  إدراكــه 
وديمقراطية،  معتدال  إسالما  ويــريــدون 
وأن الــتــحــدي هــو خــلــق جــيــل جــديــد من 

المسلمين الديمقراطيين.
وكشف عن أنه منح صوته في الجولة 
المصرية  الرئاسة  انتخابات  من  األولــى 
الــذي  صباحي  حمدين  السابق  للمرشح 
الحركة  هــذه  يــقــود  أن  يستطيع  انــه  قــال 

عـــن طـــريـــق إنـــشـــاء حــــزب جـــديـــد أو أي 
إمكانيات  يملك  إنه  حيث  تنظيمية،  أداة 
بحصوله  االنــتــخــابــات  فــي  جلية  ظــهــرت 
على المركز الثالث الذي يمكن أن يمكنه 
اإلخــوان  بجانب  ثالثة  قــوة  يكون  أن  من 
والنظام السابق. وقال: هذه هي فرصته 
وأرجـــــــو أن يــنــتــهــزهــا بـــــأن يـــخـــرج مــن 
الرحبة..  الميادين  إلى  الناصري  الخندق 
وعن آمال البعض في اتحاد بين حمدين 
أبوالفتوح،  عبدالمنعم  والدكتور  صباحي 
وأن  الممكن  فــن  هــي  الــســيــاســة  إن  قـــال 
المرحلة  بــدء  قبل  ممكنا  يكن  لــم  ذلــك 
األولـــــــى ألن كــــل طـــــرف كـــــان يـــريـــد أن 
انعدمت  أن  بعد  اآلن  أما  الرئيس،  يصبح 
بينهما  فـــاالتـــحـــاد  ذلــــك،  فـــي  فــرصــهــمــا 

أصبح ممكنا.

انتخابات الرئاسة المصرية نزيهة وليست عادلة
سعد الدين إبراهيم لـ [ :

جانب من الحضورالمتحدثون في الجلسة

ـــة ـــي ـــالم ــــارات اإلس ــــي ــــت ــــع ال ـــل م ـــام ـــع ـــت ــــي ال ــــارات مـــفـــتـــوحـــة ف ــــي ــــخ أمـــريـــكـــا تـــبـــقـــي ال


