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 نخُرُج للُدنيا وتُمرُّ األياُم فنكَبْر
ً
 أطفاال
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ديننا اإلســالم (خاتم األديـــان، وكلمة الله األخيرة إلى 
ــٌن عظيم، استمّد عظمته من عظمة َمن  البشر) دي
ت أسماؤه وعظم ثناؤه) وهو الذي أنزل 

ّ
شّرعه (الله جل

كتابه (القرآن الكريم) على قلب خاتم رسل الله نبّينا 
محّمد.

فــاإلســالم مــا هــو إال رســالــة سامية، ومشاعر إيمانية 
صادقة، وأخالق قويمة، ومواساة للمنكوبني وأهل البالء، 
ورحمة باملساكني واألرامـــل واليتامى، وغير ذلــك الكثير 
والكثير من صور املحبة واألخّوة واإلحسان لجميع الخلق، 
من اإلنس والجّن والطير والبهائم، وكل ما خلق الله فهو 
داخل في نداء الرحمة التي أرسل الله بها رسوله العظيم.
الله  أوائل ما نزل من القرآن على النبي صلى  ذلك أن من 
ــا  ــه وسلم في الفترة املكّية قوله تعالى: {َوَم عليه وآل
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من هذا الباب فإن كل مسلم صادق، وكل مؤمن يفيض 
بالرحمة على الناس، (كل الناس) مهما كانت انتماءاتهم، 
ومهما اختلفت أجناسهم وألــوانــهــم، ومهما تعددت 
مذاهبهم ومعتقداتهم، ومهما تباعدت أو تقاربت 
ل الهّم األعظم لنبي اإلسالم 

ّ
أماكنهم، فالهدف الذي يمث

ولكل داٍع إلى هذا الدين من بعده من حملة رسالته من 
الدعاة واملصلحني، إنما ينحصر في إخــراج الناس من 
ظلمات الكفر والضالل، إلى نور اإليمان والهداية، وذلك 
للوصول إلى هدف أسمى وأعلى وأعظم هو آت حتمًا 
املــوت ومفارقة هــذه الدنيا، أال  في الحياة اآلخــرة بعد 
وهو: دخول أكبر عدد في رحمة الله في اآلخرة، وفوزهم 
بالنعيم املقيم الدائم في الجنات، ونجاتهم من نار الله 
املوقدة، التي تّطلع على أفئدة الناس، وتعلم ما فيها من 
أو الشر، فينجو من حّرها الخّيرون، ويصلى نارها  الخير 

األشرار واملستكبرون.
من هنا فإنني نيابة عن كل مسلم يشعر بآالم املنكوبني، 
نرفع آيات العزاء واملواساة ونعّبر بكل مشاعرنا الصادقة 
إلى إخوتنا في اإلنسانية وفي الجوار (في أرض قطر املحّبة 
والسالم) إلى أهالي وأقارب األطفال والذين اختارهم الله 
تعالى ودعاهم إلــى جــواره في دار الخلود، وإلــى أهالي 
الرجال الشجعان األوفياء الذين حملوا أرواحهم، وقّدموها 
رخيصة في سبيل إنقاذ (أحباب الله) من ضحايا الكارثة 

الفاجعة التي حصلت في مجّمع (فيالجيو) بالدوحة.
 وأقــول لألمهات الثكالى ولــآلبــاء الذين فقدوا عصارة 

قلوبهم:
ال تبتئسوا وال تحزنوا وال تيأسوا من رحمة الله ألنفسكم 
وملن فقدتم، فهؤالء األبناء هم شهداء عند الله بناًء على 
الحديث املتقّدم أعاله، وهم يدعون رّبهم وهم في جواره 
نــور الله وكلمته  أن يهدي الله آبــاءهــم وأمهاتهم إلــى 
األخــيــرة، ليلحقوا بهم في جّنات النعيم، ففي كتابنا 
َنْبَعَث  ى  ِبَني َحتَّ
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التكليف الشرعي (وهو سن البلوغ) هم في رحمة الله 
ورضوانه، ال حساب عليهم وال عقاب.

همسة في آذانهم:
في بعض أشعار العرب يقول القائل:

جاورُت أعدائي وجاوَر رّبُه شّتاَن بني جوارِه وجواري
ولنا لقاء والسالم من أهل (العهد األخير: القرآن) على أهل 

العهدين (القديم والجديد).

كاتب قطري وباحث شرعي في وزارة األوقاف 

 الدوحة - محمد الشياظمي - قنا »

أشــادت السيدة حنا رباني خــار وزيــرة 
خــــارجــــيــــة بـــاكـــســـتـــان بـــــمـــــبـــــادرات قــطــر 
الـــحـــوار، ومـــن بينها منتدى  لتشجيع 
أميركا والعالم اإلسالمي الذي وصفته 
باملنتدى الهام، وذلك من حيث القضايا 

واملناقشات املعمقة بني الجانبني.
وأعربت السيدة حنا رباني في الكلمة 
الــــتــــي ألـــقـــتـــهـــا أمــــــس فــــي خــــتــــام أعـــمـــال 
مـــنـــتـــدى أمــــيــــركــــا والــــعــــالــــم اإلســــالمــــي 
عـــن تــقــديــرهــا واحـــتـــرامـــهـــا لـــدولـــة قطر 
ولحضرة صــاحــب السمو الشيخ حمد 
بــن خليفة آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املــفــدى 
بــاعــتــبــار ســـمـــوه واحــــــدا مـــن الـــقـــيـــادات 
اإلسالمية التي حققت إنــجــازات كثيرة 

لبالده وللعالم اإلسالمي.
كــمــا تــوجــهــت بــجــزيــل الــشــكــر لصاحبة 
الــــســــمــــو الـــشـــيـــخـــة مـــــــــوزا بــــنــــت نـــاصـــر 
عــلــى مــبــادراتــهــا الـــرائـــدة فــي دعـــم املـــرأة 
وفــي قــطــاعــات العلم والتعليم، مشيدة 
بجهود معالي الشيخ حمد بــن جاسم 
بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الــوزراء 
وزيـــر الــخــارجــيــة، وحـــرص معاليه على 

استمرار عقد هذا املنتدى سنويا.
وقـــالـــت وزيــــــرة خـــارجـــيـــة بــاكــســتــان إن 
تــبــوأت بفضل حرصها على  دولــة قطر 
عقد مثل هــذه املنتديات الحيوية التي 
بـــارزا على  تهم العالم اإلســالمــي مكانا 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
واعتبرت املنتدى الذي انطلق ألول مرة 
بعد أحـــداث الــحــادي عشر مــن سبتمبر 
2001 بمثابة األمـــل الكــتــشــاف العوامل 
التي حالت دون إحداث مناقشات جادة 
بـــــني الــــطــــرفــــني اإلســـــالمـــــي واألمــــيــــركــــي 
وفــــرصــــة ســـانـــحـــة لــتــنــشــيــط مـــثـــل هـــذه 

الحوارات املهمة والحيوية.
وتحدثت وزيرة الخارجية الباكستانية 
عــن عــالقــات بــالدهــا بــالــواليــات املتحدة 

األمــيــركــيــة، وقــالــت إن إســـالم أبـــاد تقدر 
هــــذه الــعــالقــة الــتــي قــالــت إنــهــا تــحــتــاج 
لـــتـــوافـــق وطـــنـــي بــشــأنــهــا عــبــر الــبــرملــان 

الذي يمثل الشعب.
وقـــــالـــــت إن بـــاكـــســـتـــان غـــيـــر مــســتــعــدة 
لخسارة العالقات مع الواليات املتحدة، 
داعية إلى أن تؤسس هذه العالقة بروح 
مــن الشراكة والــصــداقــة التي تقوم على 

تحقيق املصالح املشتركة.
وتــــطــــرقــــت ســـــعـــــادة الــــــوزيــــــرة ملــطــالــبــة 
البرملان الباكستاني باعتذار رسمي من 
قبل الواليات املتحدة على خلفية مقتل 
24 جنديا باكستانيا في غارة أميركية 
عــلــى نقطة تفتيش ســيــاللــة العسكرية 
عــنــد الـــحـــدود الــبــاكــســتــانــيــة-األفــغــانــيــة، 
وقــــالــــت: «مـــــن املـــهـــم أن تــتــقــبــل أمــيــركــا 
الديمقراطية فــي باكستان وأن تحترم 

صوت الشعب، ونحن نقدر التطمينات 
التي حصلنا عليها من واشنطن».

وطــــالــــبــــت فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق الـــبـــرملـــان 
والشعب في باكستان أن يــروا الصورة 
بــشــكــل واقـــعـــي ويــتــفــهــمــوا ديــمــقــراطــيــة 
الــعــالقــات بــني البلدين  أميركا وطبيعة 
واحـــتـــيـــاجـــات إســــــالم أبــــــاد الــســيــاســيــة 
واالقتصادية وتأييد أي اتجاه إيجابي 

من الجانب األميركي.
الـــطـــرفـــان  وأكـــــــــدت ضـــــــــرورة أن يـــعـــمـــل 
الباكستاني واألميركي على استخدام 
أدوات ملكافحة اإلرهاب والعمل كذلك في 
نطاق االتفاقيات ومن خالل االختالفات 
«كما أن علينا أن ال نقع ضحية للحرب 

ضد اإلرهاب».
وأكــدت سعادة السيدة حنا رباني خار 
خالل حديثها في الجلسة أن العالقات 

الباكستانية-األميركية يجب أن ترتكز 
على مــبــدأ االحــتــرام املــتــبــادل واملصالح 

املشتركة للبلدين والوفاء بها.
وأشــــارت إلــى أن الــعــالقــة بــني باكستان 
وكــــل مـــن الــــواليــــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة 
وحلف شمال األطلسي «الناتو» تقرها 
األجهزة التشريعية ووفق مبدأ سيادة 
كـــل دولـــــة، مــوضــحــة أن الـــوقـــت قـــد حــان 
لتصويب الكثير من األخطاء التي تمت 

في السابق.
وتـــــطـــــرقـــــت إلـــــــى عــــــالقــــــات بــــــالدهــــــا مــع 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وقــــالــــت إن إســـــــالم أبــــاد 
ســتــظــل شــريــكــا وصـــديـــقـــا لــكــابــل وألي 
بــلــد تــجــمــعــهــا مــعــه مــصــالــح مــشــتــركــة، 
كــمــا أكـــدت أن بــالدهــا ستعمل مــن أجــل 
استقرار اإلقليم وإشــاعــة أجــواء السالم 
فيه، مشددة على أن هذا الهدف ينطبق 

أيضا على أفغانستان ألن أمن باكستان 
واســـتـــقـــرارهـــا هــــو مــــن أمـــــن واســـتـــقـــرار 
أفغانستان، وقالت: «علينا أن نضحي 
معا من أجل املستقبل ومن أجل األطفال 

في البلدين».
واستعرضت وزيــرة خارجية باكستان 
خـــــالل الـــجـــلـــســـة الــــوضــــع الــــداخــــلــــي فــي 
بـــالدهـــا والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا، 
وقالت إنه يتوجب التعامل مع القضايا 

الصعبة وتعقيداتها املتشابكة.
وتــطــرقــت إلـــى الــتــحــوالت الــديــمــقــراطــيــة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا بــاكــســتــان ومــــا أســمــتــه 
إبــان  الــعــســكــريــة  الــديــكــتــاتــوريــة  بحقبة 
الـــــحـــــكـــــومـــــات الــــعــــســــكــــريــــة لـــلـــرئـــيـــســـني 
األســبــقــني ضــيــاء الــحــق وبــرفــيــز مشرف 
الــبــالد لخدمة  اللذين ســخــرا إمكانيات 
نظام السلطة ومركزيتها، ووصفت هذا 

السلوك باملكلف جدا لبالدها.
إلــى أن «الــربــيــع الباكستاني»  وأشـــارت 
بـــدأ عـــام 2007 بــعــد انــتــهــاء حــكــم برفيز 
مــشــرف حــيــث مـــارســـت بــاكــســتــان عــهــدا 
تـــــزال  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وال  جـــــديـــــدا مـــــن 
مستمرة في هذه الرحلة، وقالت في هذا 
السياق: «نحن على املحك من أجل بناء 

ديمقراطية مستدامة».
ولـــفـــتـــت إلـــــى ضـــــــرورة الـــعـــمـــل مــــن أجـــل 
نشر الديمقراطية فــي أوســـاط املجتمع 
الــبــاكــســتــانــي وأن تــقــوم الـــعـــالقـــات بني 
بـــلـــدهـــا والــــــــــدول األخـــــــــرى مـــــن مــنــطــلــق 
املــصــالــح واالحــــتــــرام املـــتـــبـــادل، وقــالــت: 
«ونـــحـــن نــعــمــل اآلن مـــن أجـــل بــاكــســتــان 

ومستقبلها وشعبها».
وعبرت عن ثقتها بأن املستقبل سيكون 
الـــــســـــالم والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  واعــــــــــدا وأن 
ســـتـــســـود بـــاكـــســـتـــان لــــإلعــــالء مــــن شـــأن 
القيم في البالد. وقالت: «إن من أهــداف 
الـــدســـتـــور الــبــاكــســتــانــي أن يــعــلــي مــن 
الـــتـــي تحميها  املــــبــــادئ  قــيــمــنــا ويـــوفـــر 

وتحقق أهدافنا». 

 في ختام منتدى أميركا والعالم اإلسالمي

وزيرة خارجية باكستان تشيد بمبادرات قطر لتشجيع الحوار 
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نوهت دالــيــا مجاهد، مــديــرة تنفيذية ومحللة 
بـــمـــركـــز جــــالــــوب لــــلــــدراســــات اإلســـالمـــيـــة بــــدور 
قــطــر فـــي دعــــم الــــحــــوار، مــعــتــبــرة أنــــه دور مهم 
جــدا، وأنها أكثر بلد في املنطقة يجمع الناس 
للحوار والنقاش والبحث على حلول للمشاكل 

املطروحة في املنطقة وعالقتها باآلخر.

وأوضــــحــــت دالـــيـــا لــــ «الــــعــــرب» أن الـــعـــالقـــة بني 
الواليات املتحدة األميركية والعالم اإلسالمي لم 
تعرف تغيرا كبيرا بعد الربيع العربي، وإن رأت 
أن معظم البلدان في العالم العربي واإلسالمي 
لــم يــتــدهــور لــألســوأ بعد الــثــورات الــعــربــيــة، بل 
بالعكس بعض البلدان لها إحساس بأنه يمكن 
أن تـــكـــون هـــنـــاك عـــالقـــة مــخــتــلــفــة مـــع الـــواليـــات 

املتحدة األميركية بعد الثورات.

وبــخــصــوص االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة املقبلة 
وموقف املسلمني األميركان، قالت إنهم عانوا 
مع إدارة جــورج بــوش، لكن رأيهم تحسن في 
الرئيس مع إدارة باراك أوباما ويبدون تعاطفا 
مـــعـــه وتـــأيـــيـــدا لـــــه، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن املــســلــمــني 
تـــأتـــي إدارة  األمـــيـــركـــيـــني مــتــوجــســني مــــن أن 
جـــديـــدة شــبــيــهــة بـــــإدارة جــــورج بـــوش خــاصــة 
وأن املرشح الجمهوري قريب فيما يطرح من 

الــرئــيــس الــســابــق. وبــخــصــوص رؤيـــة الشعب 
األميركي لثورات الربيع العربي، قالت داليا: 
إن معظمه يــراهــا بــعــني إيــجــابــيــة ويـــرى فيها 
دليل حب العرب للديمقراطية والحرية، فيما 
ينظر لــهــا الــبــعــض بــتــوجــس مــن الــفــتــرة التي 
تلي الثورات، مشيرة إلى أن ظاهرة «اإلسالمو 
فوبيا» ما تزال موجودة وربما تزداد في فترة 

االنتخابات. 

 محللة بمركز جالوب: 

دور مهم لقطر في حل مشاكل املنطقة 
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أجــمــع املـــشـــاركـــون فـــي الــجــلــســة األولــــى 
لــلــيــوم األخـــيـــر ألعـــمـــال مــنــتــدى أمــيــركــا 
والعالم اإلسالمي بفندق الريتزكارلتون 
أمــــس، عــلــى أن قــضــايــا الــشــرق األوســـط 
غــيــر حـــاضـــرة فـــي الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة 
الرئاسية بالواليات املتحدة األميركية، 
الــــتــــي تــــركــــز بــــــاألســــــاس عــــلــــى قـــضـــايـــا 
داخــلــيــة لها عــالقــة بــاالقــتــصــاد والعمل 

وغيرها.
وتـــــــطـــــــرق املـــــــشـــــــاركـــــــون لـــــالخـــــتـــــيـــــارات 
الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة واألمــــن الــقــومــي 
األميركي للرئيس بــاراك أوباما مرشح 
الديمقراطيني واملرشح الجمهوري ميت 

رومني.
وهيمن صعود نجم األحزاب اإلسالمية 
فــي الــعــالــم الــعــربــي وتــحــديــدا فــي الــدول 
ثــــورات عــلــى الجلسة التي  الــتــي عــرفــت 
أدارهـــا مايكل دوران، زميل أول بمركز 
ســـــابـــــان لـــســـيـــاســـات الـــــشـــــرق الــــوســــط، 
تــــعــــامــــل اإلدارة  لـــكـــيـــفـــيـــة  بـــــاإلضـــــافـــــة 
الــواقــع الجديد باملنطقة  األميركية مــع 

بعد الربيع العربي.
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق أوضــــــحــــــت دالــــيــــا 
مجاهد، مديرة تنفيذية ومحللة بمركز 
جالوب للدراسات اإلسالمية أن الشعب 
املــثــال ينظر بريبة  املــصــري على سبيل 
املــعــونــات األمــيــركــيــة  وتــرفــض أغلبيته 
ألنـــهـــا تــعــنــي بــالــنــســبــة لـــه الـــتـــدخـــل في 
الــســيــاســة املـــصـــريـــة، وتـــذكـــره بــالــنــظــام 

السابق. 
وبــــنــــاء عـــلـــى اســـتـــطـــالعـــات لــــلــــرأي قـــام 

بــهــا مــركــز جـــالـــوب، قــالــت املــتــحــدثــة إن 
املــصــريــني يــفــضــلــون مــنــطــق شــراكــة مع 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة فـــي مـــجـــال األعـــمـــال 
واالســـــتـــــثـــــمـــــار قــــائــــمــــة عــــلــــى املـــــســـــاواة 
والـــتـــفـــاعـــل بـــــدال مــــن مــنــطــق املـــعـــونـــات 
واملـــســـاعـــدات، مــنــوهــة فــي الــوقــت نفسه 
إلــى أن املــصــريــني بشكل عــام مقتنعون 
بــأهــمــيــة الــعــالقــة مــع الـــواليـــات املــتــحــدة 

األميركية.
وبـــيـــنـــت دالــــيــــا أن اســـتـــطـــالعـــات لـــلـــرأي 
أظــــهــــرت أن املـــصـــريـــني مـــهـــتـــمـــون أكــثــر 
بــوضــعــهــم االجـــتـــمـــاعـــي واالقـــتـــصـــادي 
أكــثــر مـــن االهــتــمــام بــالــشــأن الــســيــاســي 

واالنتخابي.
وفـــــــي املــــــوضــــــوع اإليـــــــرانـــــــي أوضــــحــــت 

كــــانــــوا ال  املـــصـــريـــني وإن  املـــتـــحـــدثـــة أن 
أنــهــم ومن  ينظرون إليـــران كنموذج إال 
يـــرون أن أي هجوم  لــلــرأي  استطالعات 

على إيران لن يجد له تبريرا. 
مــــــن جــــهــــتــــه أوضــــــــــح شــــبــــلــــي تــلــحــمــي 
قـــضـــيـــة  مـــــــاريـــــــالنـــــــد أن  مـــــــن جـــــامـــــعـــــة 
الــصــراع العربي اإلسرائيلي والقضايا 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة بــــشــــكــــل عــــــــام بـــاســـتـــثـــنـــاء 
مـــــوضـــــوع إيـــــــــران غـــائـــبـــة عـــــن الــحــمــلــة 
الــرئــاســيــات األميركية،  االنتخابية فــي 
مــشــيــرًا إلــــى أن الــجــمــهــوريــني يــمــيــلــون 
لــتــأيــيــد إســرائــيــل لــعــدة أســـبـــاب ومنها 

مسألة تمويل الحملة االنتخابية.
وقــــال شــبــلــي إن هــنــاك انــقــســامــا داخـــل 
الــــرأي الــعــام األمــيــركــي فــي مــســألــة دعــم 

إسرائيل، منوها إلى أن األقليات تميل 
لـــعـــدم االنـــحـــيـــاز وتــطــالــب أكـــثـــر بــحــيــاد 
الـــصـــراع العربي  اإلدارة األمــيــركــيــة فــي 

اإلسرائيلي.
لــن يحصل تغيير فــي مواقف  أنــه  وزاد 
املـــرشـــحـــني فـــي الــتــعــاطــي مـــع الــقــضــايــا 
الخارجية إال إذا حصل تطور وتغيير 
كــــبــــيــــر أو حــــصــــلــــت أزمــــــــــة كــــبــــيــــرة فــي 

موضوع إيران على سبيل املثال.
وأوضــــــح ولـــيـــام جــالــســتــون زمـــيـــل أول 
لدراسات الحوكمة بمؤسسة بروكنجز 
أن املــرشــح الــجــمــهــوري رومــنــي يجمع 
بــــــني الــــســــيــــاســــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة لـــبـــوش 
وريـــجـــان، ويــتــجــه لــرفــض االعـــتـــذار عن 
األخطاء األميركية في املراحل السابقة، 

وستكون له مواقف قوية اتجاه روسيا 
والــصــني، مــشــيــرًا فــي الــوقــت نفسه إلــى 
أن املــرشــح الــجــمــهــوري يــبــدو أقـــوى من 
مـــوقـــف أوبــــامــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــســوريــا 
حــــيــــث يــــطــــالــــب بـــتـــســـلـــيـــح املــــعــــارضــــني 
الـــســـوريـــني لــلــدفــاع عـــن أنــفــســهــم، فيما 
طالب جمهوريون في مجلس الشيوخ 
كـــجـــون مــــاكــــني، ولـــيـــنـــدســـي جـــراهـــانـــم، 
بشن غارات جوية أميركية ضد النظام 

السوري.
وقال جالستون إن رومني دعا لضرورة 
زيـــادة الضغط على روســيــا لــوقــف بيع 
األسلحة إلى الحكومة السورية ولوقف 
العوائق التي تضعها في األمم املتحدة، 
الفـــتـــا إلـــــى أن الـــرئـــيـــس بـــــــاراك أوبـــامـــا 
يسعى لتجاوز مرحلة االنتخابات دون 
الــقــوة العسكرية  اضـــطـــراره الســتــخــدام 

األميركية.
ونبه املتحدث إلى أن رومني لن يتجاوب 
مع طموحات الربيع العربي بشكل عام 
خاصة فيما يتعلق بموضوع فلسطني 
أكــثــر وبالتالي  حيث ينحاز إلســرائــيــل 
إعــاقــة شــروط مفاوضات متقدمة، دون 
إغفاله تقوية العالقة مع مصر وتركيا، 
الفـــتـــا إلـــــى أن مـــوقـــف املــــرشــــح املـــذكـــور 
مــن إيـــران يبقى كــأوبــامــا حــذرا وأنــه قد 
تــتــم إجـــــراءات عسكرية ولــكــن لــيــس من 
قبل اإلدارة األميركية، خوفا مــن ورطــة 
عسكرية في الشرق األوسط وتداعياتها 

االقتصادية على الداخل األميركي.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه أوضـــــح شــبــلــي أن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو ســـيـــســـعـــى لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

امتيازات من رومني وأوباما. 
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