
•  الدوحة - الشرق

أشــــادت ســعــادة الــســيــدة هينا ربــانــي 
وزيرة خارجية باكستان برؤية حضرة 
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني أمير البالد املفدى مؤكدة أنها 
قــــادت لـــبـــزوغ قــطــر كــأحــد أبــــرز الـــدول 
االسالمية التي حققت انجازات كبيرة 
خـــاصـــة فــــي مـــجـــال تــشــجــيــع الـــحـــوار 
ومــــن بــيــنــهــا مــنــتــدى أمــريــكــا والــعــالــم 
االسالمى. وأعربت السيدة هينا ربانى 
فى الكلمة التى ألقتها في ختام أعمال 
منتدى امريكا والعالم االسالمى امس 
عــن تــقــديــرهــا واحــتــرامــهــا لــدولــة قطر 
ولحضرة صاحب السمو الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني أمير البالد املفدى 
بــاعــتــبــار ســمــوه واحـــــدا مـــن الــقــيــادات 
االســـــالمـــــيـــــة الــــتــــى حـــقـــقـــت انـــــجـــــازات 
كثيرة لبالده وللعالم االســالمــي. كما 
تـــوجـــهـــت بـــجـــزيـــل الـــشـــكـــر لــصــاحــبــة 
السمو الشيخة مــوزا بنت ناصر على 
مبادراتها الــرائــدة في دعــم املـــرأة وفي 
قـــطـــاعـــات الـــعـــلـــم والـــتـــعـــلـــيـــم.. مــشــيــدة 
بجهود معالي الشيخ حمد بن جاسم 
بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الخارجية وحــرص معاليه على 

استمرار عقد هذا املنتدى سنويا.
وقـــالـــت وزيـــــرة خــارجــيــة بــاكــســتــان ان 
دولـــــــة قـــطـــر تــــبــــوأت بــفــضــل حــرصــهــا 
على عقد مثل هذه املنتديات الحيوية 
التي تهم العالم االسالمي مكانا بارزا 
عــلــى الــصــعــيــديــن االقــلــيــمــي والـــدولـــي. 
واعتبرت املنتدى الذي انطلق ألول مرة 
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
2001 بمثابة األمــل الكتشاف العوامل 
التي حالت دون احداث مناقشات جادة 
بــــني الـــطـــرفـــني االســــالمــــي واالمـــريـــكـــي 
وفـــرصـــة ســانــحــة لــتــنــشــيــط مــثــل هــذه 

الحوارات املهمة والحيوية.
وتحدثت وزيرة الخارجية الباكستانية 
عن عالقات بالدها بالواليات املتحدة 
األمريكية وقــالــت إن إســالم أبــاد تقدر 
هـــذه الــعــالقــة الــتــي قــالــت إنــهــا تحتاج 
لــتــوافــق وطــنــي بشأنها عــبــر الــبــرملــان 
الذي يمثل الشعب. وقالت إن باكستان 

غـــيـــر مـــســـتـــعـــدة لــــخــــســــارة الـــعـــالقـــات 
مـــع الــــواليــــات املــتــحــدة داعـــيـــة إلــــى أن 
تؤسس هذه العالقة بروح من الشراكة 
والـــصـــداقـــة الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى تحقيق 
املــصــالــح املــشــتــركــة. وتــطــرقــت ســعــادة 
الــوزيــرة ملطالبة البرملان الباكستاني 
بــــاعــــتــــذار رســـمـــي مــــن قـــبـــل الــــواليــــات 
املتحدة على خلفية مقتل 24 جنديا 
بــاكــســتــانــيــا فـــي غـــــارة أمــريــكــيــة على 
نقطة تفتيش سياللة العسكرية عند 
الحدود الباكستانية األفغانية وقالت 
"من املهم أن تتقبل أمريكا الديمقراطية 
في باكستان وأن تحترم صوت الشعب 
ونحن نقدر التطمينات التي حصلنا 
عليها من واشنطن". وطالبت في هذا 
السياق البرملان والشعب في باكستان 
الـــــــصـــــــورة بــــشــــكــــل واقــــعــــي  أن يــــــــــروا 
ويتفهموا ديمقراطية أمريكا وطبيعة 
الـــعـــالقـــات بـــني الــبــلــديــن واحــتــيــاجــات 
إســـالم ابـــاد السياسية واالقــتــصــاديــة 
وتأييد أي اتجاه إيجابي من الجانب 
األمـــريـــكـــي. وأكـــــدت ضـــــرورة أن يعمل 
الــــطــــرفــــان الـــبـــاكـــســـتـــانـــي واألمـــريـــكـــي 
بــاســتــخــدام أدوات ملــكــافــحــة اإلرهـــــاب 
والعمل كذلك في نطاق االتفاقيات ومن 
خــالل االختالفات "كما أن علينا أن ال 

نقع ضحية للحرب ضد اإلرهاب".

واســـتـــعـــرضـــت ســــعــــادة هــيــنــا ربـــانـــي 
خـــار وزيــــرة خــارجــيــة بــاكــســتــان خــالل 
الجلسة الــوضــع الــداخــلــي فــي بالدها 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا وقــالــت 
إنـــــه يـــتـــوجـــب الـــتـــعـــامـــل مــــع الــقــضــايــا 
الـــصـــعـــبـــة وتـــعـــقـــيـــداتـــهـــا املـــتـــشـــابـــكـــة. 
وتطرقت إلــى التحوالت الديمقراطية 
الــتــي تشهدها بــاكــســتــان ومـــا أسمته 
بحقبة الديكتاتورية العسكرية إبــان 
الــــحــــكــــومــــات الـــعـــســـكـــريـــة لــلــرئــيــســني 
االسبقني ضياء الحق وبرويز مشرف 
اللذين سخرا إمكانيات البالد لخدمة 
نــظــام الــســلــطــة ومــركــزيــتــهــا ووصــفــت 
هــــذا الــســلــوك بــاملــكــلــف جــــدا لــبــالدهــا. 
وأشـــارت إلــى أن "الربيع الباكستاني" 
بدأ عام 2007 بعد انتهاء حكم برويز 
مشرف حيث مــارســت باكستان عهدا 
جــــديــــدا مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وال تــــزال 
مــســتــمــرة فــــي هـــــذه الــــرحــــلــــة.. وقـــالـــت 
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق "نـــحـــن عـــلـــى املــحــك 
مــن أجـــل بــنــاء ديــمــقــراطــيــة مــســتــدامــة". 
ولــفــتــت إلــــى ضــــــرورة الــعــمــل مـــن أجــل 
نشر الديمقراطية في أوساط املجتمع 
الباكستاني وأن تــقــوم الــعــالقــات بني 
بــلــدهــا والــــــــدول األخـــــــرى مــــن منطلق 
املــصــالــح واالحـــتـــرام املــتــبــادل.. وقــالــت 
"ونــحــن نعمل اآلن مــن أجـــل باكستان 
ومــســتــقــبــلــهــا وشــعــبــهــا". وعـــبـــرت عن 
ثــقــتــهــا بــــأن املــســتــقــبــل ســيــكــون واعــــدا 
وأن الـــســـالم والــديــمــقــراطــيــة ستسود 
بــاكــســتــان لــإلعــالء مــن شـــأن الــقــيــم في 
البالد. وقالت "إن من أهــداف الدستور 
الباكستاني أن يعلي من قيمنا ويوفر 
املبادئ التي تحميها وتحقق أهدافنا".

وفي إجابة على سؤال ألحد املتدخلني 
فـــــي الـــجـــلـــســـة أكــــــــدت ســـــعـــــادة وزيــــــرة 
خارجية باكستان على أن اإلســالم قد 
أعطى املرأة حقوقها كاملة كما أعطاها 
حـــق الــعــيــش فـــي تــنــاغــم مـــع املجتمع 
وقالت ان الدستور الباكستاني يحاول 
ان يعلي من القيم ويقدم املبادئ التي 
تتصدى لألفكار التي تحط مــن شأن 
املرأة وان املجتمع الباكستاني يتحرك 
إلعــــطــــاء املـــــــرأة املـــكـــانـــة الـــتـــي مــنــحــهــا 

االسالم. 

•  محمد دفع ا?

ناقش املشاركون في منتدى أمريكا والعالم 
الـــذي اختتم أعماله صــبــاح أمس  اإلســالمــي 
مـــــوضـــــوع االنــــتــــخــــابــــات االمــــريــــكــــيــــة لــلــعــام 
2012 وتــأثــيــرهــا عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الــصــراع العربي االسرائيلي والعنف  تجاه 
الجاري االن في سوريا ومساعدة التوجهات 
الـــربـــيـــع  فــــي دول  الــــجــــديــــدة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

العربي.
ونــــاقــــش املــــشــــاركــــون تـــوجـــهـــات املــرشــحــني 
النــــتــــخــــابــــات الـــــرئـــــاســـــة األمــــريــــكــــيــــة وهـــمـــا 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي بـــــــاراك أوبــــامــــا واملـــرشـــح 
الـــجـــمـــهـــوري مــيــت رومـــنـــي املــتــنــافــســني في 
السباق االنتخابي للرئاسة األمريكية التي 
تـــبـــدأ أولـــــى جـــوالتـــه مــطــلــع نــوفــمــبــر الـــقـــادم 
تــجــاه املـــحـــاور املـــذكـــورة، اضــافــة الـــى تأثير 
الــعــالــم العربي  االنــتــخــابــات األمــريــكــيــة على 
وخــــاصــــة مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــــط فــــي ظــل 
الــربــيــع الــعــربــي وتــصــاعــد الــضــغــوط داخـــل 
اإلدارة األمريكية حول برنامج ايران النووي 

وعملية السالم في الشرق األوسط.
وتطرق املشاركون وهم وليام غالستون زميل 
اول لــدراســات الحوكمة في مؤسسة بروكنز 
وداليا مجاهد وهي مديرة تنفيذية ومحللة 
في مركز غالوب للدراسات االسالمية وشبلي 
تلحمي وهـــو اســـتـــاذ كــرســي أنــــور الـــســـادات 
فــي جامعة ميرالند إلــى أهــم النقاط الـــواردة 
فـــي ورقــــة املـــرشـــح الــجــمــهــوري مــيــت رومــنــي 
الـــــصـــــادرة تـــحـــت عــــنــــوان "الــــقــــرن األمـــريـــكـــي: 
استراتيجية لتأمني مصالح أمريكا الدائمة 
واملــــثــــل الـــعـــلـــيـــا"، والــــتــــي تـــوضـــح مــقــاربــاتــه 
لقضايا السياسة الخارجية واألمــن القومي 
األمريكي وسياسة الرئيس أوباما الخارجية.

وحــــول األزمــــة فــي ســوريــا اســتــعــرض جانب 
من املشاركني االنتقادات التي وجهها رومني 
فـــي حملته االنــتــخــابــيــة ضـــد إدارة الــرئــيــس 
أوباما التي اعتبرت أنها قد منحت الكثير من 
الــوقــت لنظام األســـد، داعــيــة فــي الــوقــت نفسه 
الواليات املتحدة للعمل مع شركائها "لتنظيم 
مــجــمــوعــات املــعــارضــة الــســوريــة وتسليحها 

لتدافع عن نفسها".
وقال السيد وليام. أ. غالستون انه على الرغم 

مـــن انـــتـــقـــاد رومـــنـــي لــســيــاســة أوبــــامــــا تــجــاه 
ســـوريـــا إال أنـــه يــظــهــر بــعــض الـــخـــالف داخـــل 
الــحــزب الــجــمــهــوري حـــول القضية ففي حني 
يكتفي رومني بالدعوة لتسليح املعارضني 
دعــا أعضاء بـــارزون جمهوريون في مجلس 
الشيوخ مثل جون ماكني، وليندسي غراهانم، 

إلى شّن غارات جوية أمريكية في سوريا.
ولــفــت غــالــســتــون إلــــى دعــــوة مــرشــح الــحــزب 
الجمهوري إلى ضــرورة "زيــادة الضغط على 
روســـيـــا لــوقــف بــيــع األســلــحــة إلـــى الــحــكــومــة 
الــســوريــة ولــوقــف الــعــوائــق الــتــي تضعها في 

األمم املتحدة".
كما لفت الباحث األمريكي إلى وجود انقسام 
داخــل الــحــزب الجمهوري فــي حــد ذاتــه حيث 
ينتهج الــتــيــار األول ســيــاســة انــعــزالــيــة على 
الــصــعــيــد الـــخـــارجـــي ويـــدعـــو إلــــى الـــحـــد من 
الــتــزامــات الــواليــات املتحدة خارجيًا. ويضم 
هــــذا الـــتـــيـــار املـــرشـــحـــني الــجــمــهــوريــني "رون 
بـــول" عضو الــكــونــجــرس وحــاكــم واليـــة يوتا 
السابق والدبلوماسي "جون هانتسمان" قبل 
انــســحــابــه مــن الــســبــاق االنــتــخــابــي وتدعيمه 

للمرشح "ميت رومني".
وقال وليام غالستون ان العامل الحاسم فى 
العسكري في سوريا  الخيار  إمكانية بحث 
هــــو مــــوقــــف الـــرئـــيـــس بــــــــاراك أوبـــــامـــــا، وأن 
الهدف الرئيسي ألوباما هو تجاوز مرحلة 
مـــــرة أخــــرى  االنـــتـــخـــابـــات دون االضـــــطـــــرار 

الستخدام القوة العسكرية األمريكية".
دالــيــا مجاهد  الــســيــدة  ومــن ناحيتها دعــت 
الدخول في مفاوضات إلقامة شراكات  إلى 
جـــــديـــــدة بـــــني الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي والـــــواليـــــات 
املــتــحــدة األمــريــكــيــة تــرتــكــز عــلــى املـــســـاواة، 
الذي يشوب مسألة  الفهم  إلى سوء  مشيرة 
املـــعـــونـــة الــعــســكــريــة وخـــاصـــة تـــدخـــل حلف 
التي  الشعبية  ليبيا واملــخــاوف  فــي  الــنــاتــو 
تحيط بتدخل عسكري مماثل محتمل في 

سوريا رغم تأييد املعارضة السورية.
آراء كــل من  إلــى تــوافــق  كما أشـــارت املحللة 
الشعب األمريكي واملصري حول مظاهرات 
اســـتـــطـــالعـــات  بــيــنــت  فـــبـــرايـــر 2012، حـــيـــث 
املــائــة مــن الشعبني  آنــــذاك أن 82 فــي  الــــرأي 
كانوا مؤيدين للثورة املصرية ضد الرئيس 

السابق حسني مبارك.
وأضــافــت أن انــتــخــاب الــرئــيــس أوبــامــا سنة 
الــشــعــب  املـــؤيـــديـــن مــــن  2008 كـــانـــت نــســبــة 
املـــصـــري لــلــريــادة األمــريــكــيــة ال تــتــجــاوز الـــ 
6 فــي املــائــة لتصل هــذه النسبة إلــى 36 في 
للعالم اإلسالمي  أوبــامــا  املــائــة بعد خطاب 
أن تتراجع في وقــت الحق  القاهرة قبل  في 

إلى 9 في املائة.
في حني قال السيد وليام.أ.غالستون، زميل 
الحوكمة بمؤسسة بروكنغز  أول لدراسات 
أن  املــرشــح الجمهوري رومــنــي ال يريد  إن   "

يشهد أي "ورطة عسكرية أخرى". 

 وقـــــــــــال انـــــــديـــــــك خـــــــــالل الــــجــــلــــســــة االخــــــيــــــرة 
الـــــتـــــي تــــرأســــهــــا تــــحــــت عـــــنـــــوان " الــتــغــيــيــر 
االســــتــــراتــــيــــجــــي.. تـــحـــديـــات جــيــوســيــاســيــة 
جــــديــــدة ومـــالحـــظـــات خــتــامــيــة ان الــتــغــيــيــر 
االســـتـــراتـــيـــجـــي لــيــس فـــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة 
فحسب، فهناك عدم االستقرار الذي يتفشى 
فــي باكستان وأفغانستان، كما أن املطامح 
النووية إليران تلقي بظاللها الواضحة على 
هذه األوضــاع، مما قد يحدث تغييرا عميقا 
فـــي هــيــكــلــة الـــنـــظـــام الـــعـــاملـــي، كــمــا أن هــنــاك 
أشياء جديدة بــدأت تظهر في آسيا، خاصة 
الــصــني والهند وأندونيسيا وتركيا  ظــهــور 
والــبــرازيــل كــقــوى مــؤثــرة تــريــد أن يــكــون لها 
دور وتتحمل املسئوليات في النظام العاملي 

الجديد.
وقــــــال انــــديــــك إن تـــغـــيـــرات ســيــاســيــة كــبــرى 
حدثت في شمال إفريقيا والــشــرق األوســط، 
فــــي وقـــــت تــســتــمــر فـــيـــه الـــصـــني والـــهـــنـــد فــي 
الــنــهــوض ويــســتــمــر عـــدم االســـتـــقـــرار فـــي كل 
من باكستان وأفغانستان، مع سعي جيران 

إيران ملواجهة تأثيرها املتزايد.
وأشــــار إلـــى أن اهــتــمــام أمــريــكــا بــالــنــفــط في 
هـــذه املــنــطــقــة بـــدأ يتغير بــشــكــل كــبــيــر، ففي 
الـــســـنـــوت الــــثــــالث املـــاضـــيـــة بـــــدأ االعـــتـــمـــاد 
ان  ينخفض بشكل كبير من 10 % ويتوقع 
يــصــل الـــى صــفــر % بــعــد االهــتــمــام بــحــقــول 
اليوم تستورد  الهند  الغاز االمريكية، وان 
65 فــي املــائــة مــن نفط الخليج، والــصــني 50 
فــي املــائــة، وهـــذه تــغــيــرات كــبــيــرة، حيث بدأ 
االهــتــمــام االمــريــكــي بــهــذه املــنــطــقــة ينحسر 

قليال لصالح تكتالت اخرى.
واستعرض املتحدثون في الجلسة االخيرة 
للمنتدى عـــددا مــن املــحــاور مــنــهــا: تــأثــيــرات 
كل ذلك على سياسات العالم اإلسالمي، وما 
هـــي الــتــحــديــات الــجــيــوســيــاســيــة الــرئــيــســيــة 
الـــتـــي تـــلـــوح فــــي األفـــــــق، وبـــالـــتـــحـــديـــد كــيــف 
سيؤثر العنف في سوريا على دول الجوار 
والــــتــــوتــــرات الــجــيــوســيــاســيــة فــــي املــنــطــقــة، 
ومــــا هـــي احـــتـــمـــاالت اســتــئــنــاف املـــحـــادثـــات 

اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي املــســتــقــبــل 
القريب، وما الذي قد يتمخض عن التوترات 
الحالية املتعلقة بــإجــراءات العمل املناسبة 

نحو إيران.
وتــــحــــدث الــســفــيــر نــبــيــل فــهــمــي عــــن املـــســـار 
الديمقراطي في بعض بلدان املنطقة، وطرح 
مصر مثاال، وقال إن مصر قوة إقليمية، فإذا 
مــا اســتــقــرت األمـــور هــنــاك فــإن الــعــالقــات مع 

أمريكا سوف تسير بشكل جيد.
واكد ان العالقات املصرية األمريكية ستظل 
تـــــدار  يـــجـــب أن  كـــبـــيـــرة وهــــــي  ذات أهـــمـــيـــة 
بطريقة ما وأن يوضع في االعتبار السياسة 
الداخلية لكل دولــة، قائال انه ال ضير من أن 
تتجه مــصــر إلـــى تــعــزيــز عــالقــاتــهــا مــع آسيا 

والبلدان الناشئة األخرى.
ولـــفـــت إلــــى مـــا تــمــخــض عـــن ثــــــورات الــربــيــع 

العربي من نتائج، وقال إن اإلخوان املسلمني 
هم الفائزون في هذه األحداث، حيث صعدوا 
إلــــــى الــــواجــــهــــة الـــســـيـــاســـيـــة وتـــــولـــــوا زمـــــام 
األمـــور فــي العديد مــن الـــدول، أبــرزهــا مصر، 
وكـــان البـــد مــن إجــــراء حـــوار مــن قــبــل اإلدارة 
األمـــريـــكـــيـــة لــلــتــعــرف عــلــى وجـــهـــات نــظــرهــم 

حيال املستقبل.
واســــتــــعــــرض إنــــــــدى بــــايــــونــــي" مــــحــــرر أول 

صحيفة جاكرتا بوست تجربة إندونيسيا، 
وقــــــال إنـــهـــا تـــعـــد أكـــبـــر دولــــــة إســـالمـــيـــة مــن 
ناحية عدد السكان، وقد أصبحت في اآلونة 
األخيرة أكثر ديمقراطية وباتت قوة إقليمية 
في جنوب شــرق آسيا ألسباب ثالثة: حجم 
السكان، واستقرار الديمقراطية، واالقتصاد 

الذي ينمو بسرعة.
وأضــاف أن إندونيسيا تسعى إلى أن تكون 

قــــوة إقــلــيــمــيــة فـــي شــــرق آســـيـــا وفــــي الــعــالــم 
اإلسالمي وتطمح ألن تلعب دورا كبيرا في 
املستقبل بــعــد ظــهــور الــهــنــد والــصــني، وهــي 
تــتــبــع ســيــاســة خــارجــيــة مــســتــقــلــة، لــيــس من 
خــــالل الــتــحــالــف فــقــط مـــع أمـــريـــكـــا والــصــني 
الـــدول الكبيرة، ولكن مــن خالل  وغيرها مــن 
سياستها الخاصة الخارجية القائمة على 

االحترام املتبادل مع غيرها من الدول. 

17متابعات
►   ◄¶

¶  مارتن انديك يتحدث في الجلسة الختامية 

¶  هينا رباني 

وزيرة خارجية باكستان:

XXXX

XXXX

 الثورات العربية ستحدث 
تغييرًا عميقًا في هيكلة 

النظام العاملي 

XXXX

XXXX
 داليا مجاهد: آن األوان 
إلقامة شراكات جديدة 

بني العالم العربي وأمريكا 
ترتكز على املساواة 

FRIDAY ١ JUNE ٢٠١٢ – No ٨٧٥١ الجمعة ١١ رجـب ١٤٣٣ هـ ١ يونيو ٢٠١٢ م – العدد ٨٧٥١

• طه حسين

أكــد مــارتــن انــديــك أهمية تحديد شكل الــعــالقــة بــني الــواليــات 
املتحدة والعالم اإلسالمي، قائال إن واشنطن التي لها حضور 
واضح في املنطقة من خالل قواتها العسكرية، ضاق شعبها 
ذرعــا بالحروب في الشرق األوســط، لذا نجده يحجم عن أي 
مشاركة في أي حرب جديدة باالشارة الى الوضع في سورية.

XXXX

أمريكا قد "تنأى بنفسها" عن 
الشرق األوسط لصالح الهند 

والصني.. مارتن انديك:

واشنطن تخفض اعتمادها على نفط الخليج
 من ١٠ ٪ إلى صفر٪ في غضون سنوات

جلسة ناقشت تأثيرات انتخابات الرئاسة األمريكية على الشرق األوسط.. متحدثون:
واشنطن حرصت على نجاح التجارب الديمقراطية 

باملنطقة لرعاية مصالحها
 رؤية األمير وراء بزوغ قطر في العالم اإلسالمي 
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