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مــــطــــلــــوب تــــــعــــــاون عـــــربـــــي وغــــــربــــــي لــــحــــل األزمــــــــــــة بـــــطـــــرق ســـلـــمـــيـــة وحــــاســــمــــة

رئيس الوزراء: قطر  اختارت الشعب السوري .. ونحتاج لتعاون أمريكا
قدم التعازي في ضحايا «فيالجيو» خالل افتتاحه منتدى أمريكا والعالم اإلسالمي

معالي  افتتح  قــنــا:   - الــدوحــة 
جبر  بن  جاسم  بن  حمد  الشيخ 
الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  ثــانــي  آل 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــســـاء أمــس 
الدوحة  كارلتون  الريتز  بفندق 
لمنتدى  التاسعة  الـــدورة  أعمال 

أمريكا والعالم اإلسالمي.
مستهل  فـــي  مــعــالــيــه،  وقــــدم 
المنتدى،  بها  افتتح  التي  الكلمة 
التعازي ألسر الضحايا واألطفال 
فـــــي الــــحــــريــــق الــــــمــــــروع الـــــذي 
فــي  األول  أمــــــس  ــــــوم  ي حــــــدث 
أن  اهللا  سائال   .. فيالجيو  مجمع 
ويسكنهم  بــرحــمــتــه  يــتــغــمــدهــم 
ــــــرزق أهــلــهــم  فــســيــح جــنــاتــه وي

الصبر والسلوان.
وتحدث معالي رئيس مجلس 
الــــــــوزراء وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة عن 
الـــوضـــع فـــي ســــوريــــا، وقـــــال إن 
الـــقـــيـــادة الــقــطــريــة مــمــثــلــة في 
حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ 
أمير  ثــانــي  آل  خليفة  بــن  حــمــد 
البالد المفدى وسمو الشيخ تميم 
بــن حــمــد آل ثــانــي نــائــب األمــيــر 
ولــــي الـــعـــهـــد، اخــــتــــارت الــشــعــب 
هناك  يكون  أن  ويجب  السوري 
تــعــاون إســالمــي عــربــي وغــربــي 
بطرق  الــمــوضــوع  لحلحلة  أكــبــر 

سلمية وحاسمة.
ما  مأساة  آخر  أن  إلى  وأشــار 
تــم فــي «الــحــولــة» والــيــوم سقط 
 .. أطــــفــــال   ٦ مــنــهــم  قــتــيــال   ٥٦
مهمة  أيدنا  «لقد  القول  مضيفاً 

عــنــان .. والــســت نــقــاط لــم تنفذ 
حــتــى نــســتــطــيــع أن نــقــول لــديــنــا 
أمـــــــل». وتــــابــــع «نـــحـــن ال نــريــد 
كذلك  ولكن  سوريا  في  التدخل 
على  يــزايــد  أن  أحـــد  يستطيع  ال 
عــــالقــــات قـــطـــر بـــســـوريـــا وكــمــا 

تعلمون كانت حميمة».
وأضــــاف مــعــالــي الــشــيــخ حمد 
بن جاسم بن جبر آل ثاني قائال 
مع  لسنا  «نحن  السياق  هــذا  فــي 
الــوضــع كــمــا هــو عــلــيــه اآلن ألنــه 
العربية  للشعوب  مــــرارة  يخلق 
والـــغـــربـــيـــة والـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذا 
الملف أصبح ضرورياً ألنه أصبح 

مشكلة أخالقية». 
وقــــــال «إنــــنــــا كـــعـــرب قــدمــنــا 
مـــبـــادرات عــربــيــة ونــحــتــاج إلــى 
التعاون مع أمريكا التي كان لها 
ومنها  كــثــيــرة  إيــجــابــيــة  مــواقــف 
في  المسلمين  لــصــالــح  موقفها 
نشكرها  مــوقــف  وهـــو  الــبــوســنــة 
عــلــيــه ونــطــلــب مــنــهــا أكــثــر فيما 
أو  الفلسطينية  الــقــضــايــا  يــخــص 

السورية».
بن  حمد  الشيخ  معالي  ولفت 
جــاســم بـــن جــبــر آل ثـــانـــي، في 
منتدى  فــكــرة  أن  إلـــى  كــلــمــتــه، 
بدأت  اإلسالمي  والعالم  أمريكا 

بــعــد أحــــداث الـــحـــادي عــشــر من 
أضــــرت  ـــتـــي  ال  ٢٠٠١ ســبــتــمــبــر 
العربية  اإلســالمــيــة  بــالــعــالقــات 
األمــريــكــيــة فــحــدث شـــرخ كبير 
في العالقة بين العالم اإلسالمي 
وأمريكا وهذا المنتدى يستهدف 

معالجة هذا الشرخ. 
أهم  مــن  أن  معاليه  وأوضـــح 
األسباب التي تؤجج الخالف بين 
واألمريكي  اإلسالمي  الطرفين 
«كما  الفلسطينية  القضية  هــي 
تــعــلــمــون فــــإن الــجــانــب الــعــربــي 
الوسيط  على  يعتمد  اإلســالمــي 
ــــزاع  ن أي  حــــل  فــــي  األمــــريــــكــــي 
وصــــراع ويــأمــل مــنــه لــعــب دور 

لحله بشكل منصف».
قطر  دولـــــة  أن  عــلــى  وشـــــدد 
كانت ومنذ بداية العملية السلمية 
فيما  وجادة  متفائلة  مدريد  في 
عــادل  حــل  إلـــى  بــالــتــوصــل  يتعلق 

وشامل للقضية الفلسطينية.
سبق  قــطــر  إلــــى «أن  وأشـــــار 
وأن اتخذت خطوات لردم الهوة 
وافتتحت  وإسرائيل  العرب  بين 
مــكــتــبــاً إلســـرائـــيـــل فـــي الـــدوحـــة 
وكانت لها اتصاالت معها تهدف 
من ورائها خدمة عملية السالم 
واالســــتــــقــــرار فــــي الــمــنــطــقــة»، 

«ومن هنا يجب أال نحتمل اللوم 
من بعض األصدقاء على عالقتنا 

مع إسرائيل».
وقــــال مــعــالــي رئــيــس مجلس 
الـــــــــوزراء وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة إن 
الـــمـــشـــكـــلـــة الـــرئـــيـــســـيـــة تــكــمــن 
فـــي الــفــهــم بــيــن اإلســرائــيــلــيــيــن 
المطلوب  ومـــا  والفلسطينيين 

من كل طرف.
وأشار معاليه إلى أن الطرف 
األمــن  عــن  يتحدث  اإلســرائــيــلــي 
ــــعــــالقــــات وهــــــو مــا  وتـــطـــبـــيـــع ال
في  الــعــربــيــة  الــمــبــادرة  تضمنته 
حين يتحدث الجانب الفلسطيني 
عن حقوق مشروعة وعن إقامة 
أن  يجب  القدس  أن  وعــن  دولــة 
وتابع  للطرفين.  عاصمة  تظل 
الماضية  الــســنــوات  مـــدى  «عــلــى 
كـــنـــا عـــلـــى اطــــــالع بـــمـــا يـــتـــم فــي 
ترتفع  يـــوم  فــفــي   .. الــمــلــف  هـــذا 
تنخفض  آخــر  ويــوم  المعنويات 
وكـــــل ذلـــــك لــــه عـــالقـــة بــكــيــفــيــة 
التوصل إلى حل لهذا الموضوع».

وشــــــــــدد مــــعــــالــــيــــه عــــلــــى أن 
خيار  الفلسطيني  العربي  الخيار 
في  تكمن  المشكلة  لكن  سلمي، 
فعندما  اإلسرائيلية  الحكومات 
إنها  يقال  ضعيفة  حكومة  تأتي 

السالم  وتبعات  عملية  تتحمل  ال 
يقال  قوية  أخــرى  تأتي  وعندما 

إنها ال تحتاج لهذه العملية.
كـــمـــا أكـــــد أن هـــــذه الــمــســألــة 
الغرب  بين  خــالف  بــذرة  سببت 
بذلك  نعترف  «وأنــنــا  واإلســــالم 
حــيــث هــنــاك شــكــوك تــصــاعــدت 
ــــحــــديــــث عـــــن إحــــبــــاط  وبــــــــدأ ال
فـــي الــعــالــم الــعــربــي مـــن بعض 
تقل  لــم  الــتــي  العربية  الــقــيــادات 
كلمة حق في هذا الموضوع ولم 
من  أوتيت  بما  قــوي  بشكل  تسع 

ثقل لتحريك العملية السلمية».
ونــبــه مــعــالــي رئــيــس مجلس 
أن  إلــى  الخارجية  وزيــر  الـــوزراء 
من  لكل  مطلوب  الــســالم  مــســار 
لكن  اإلســالمــي  والــعــالــم  أمريكا 
الــمــهــم فـــي هــــذا الـــمـــوضـــوع هو 
حد  فــي  الــمــســار  ولــيــس  النتيجة 

ذاته.
 وأضـــاف «فــي هــذه القضية 
فإن حصار غزة مؤلم وقد ثبت 
وتفجر ما يسمى بالربيع العربي 
الـــذي لــه عــدة أســبــاب وهـــذا هو 
الثاني  والسبب  األساسي،  السبب 
واالهتمام  عمل  وجــود  عدم  هو 
على  الرؤساء  وحــرص  بالقضايا 
توريث  أو  السلطة  على  الحفاظ 

ــيــع  ـــا جـــــاء الــرب ســلــطــاتــهــم وهـــن
الــعــربــي يــنــشــد مــعــه الــمــواطــنــون 
الــعــدالــة واإلنـــصـــاف والــشــفــافــيــة 

وإعادة الحقوق العربية».
وقال «إن أغلب القادة تفاعلوا 
ويعتقد  الــرئــيــســيــة  الــقــضــيــة  مــع 
الــمــواطــن أن كــثــيــرا مــن الــقــادة 

متواطئون مع الغرب». 
التغيير  أن  إلى  معاليه  ولفت 
بدأ من تونس إلى المخاض الذي 
التغيير  وهــذا  سوريا  في  يجري 
يــحــتــاج مــنــا لـــرعـــايـــة واحـــتـــرام 
لــخــيــارات الــشــعــوب فـــي اخــتــيــار 

قادتها.
يحكم  أن  فـــائـــدة  «ال  وتـــابـــع 
وثبت  الشعوب  إرادة  ضد  حاكم 
حاجز  كــســرت  قــد  الــشــعــوب  أن 
الخوف وأن األحداث التي جرت 
معاليه  وتــســاءل  ذلــــك»..  أثبتت 
المطلوب  عــن  الــصــدد  هـــذا  فــي 
إلثــبــات حــســن الــنــيــة فــي قضية 

مهمة بين الطرفين.
دعـــم  أوال  يـــجـــب  إنـــــه  وقــــــال 
التنمية  في  الجديدة  الحكومات 
والتعليم ومساعدتها في التنمية 
الفكرة  ترك  وثانيا  المجتمعية، 
الــســابــقــة ان كــل مــن يــأتــي وهــو 
مشيرا   .. لــنــا  عـــدو  هــو  إســالمــي 

إلى أن أكبر تجربة هي حكومة 
أتت  «فعندما  اإلســالمــيــة  تركيا 
أنها  وأثــبــتــت  رعــب  هنالك  كــان 
على المستوى سياسيا واقتصاديا 
وأصبحت مثال لنا هنا». ومضى 
إلى القول «علينا ترك فكرة من 
يحكم ومن ال يحكم والمجاملة 
المستوى  عــلــى  بنتيجة  تــأتــي  ال 
ألي  مضرة  سياسة  وهي  البعيد 
عالقات دولية بين شعب وشعب 

وبين دولة ودولة».
بن  حمد  الشيخ  معالي  وأشــار 
أن  إلــى  ثاني  آل  جبر  بن  جاسم 
هنالك مصالح تحترم وال يجب 
العداء بين العالم اإلسالمي وبين 
أمـــريـــكـــا الـــتـــي ســـاعـــدت شــعــوبــا 
كثيرة، وكان لها دور في الحرب 
أنها  بما  ولكن  الثانية،  العالمية 
لها  يكون  أن  يجب  للعالم  قائدة 
القضايا.  حــل  فــي  منصف  دور 
أن  الجميع  «على  معاليه  وقــال 
ركزنا  ولــو  مصالحه  على  يركز 
عــلــى مــصــالــحــنــا ســتــكــون هــنــاك 
نـــظـــرة مــشــتــركــة لــعــمــل مــفــيــد 
أســاس  وعــلــى  والــعــالــم  للمنطقة 
ذلــــك عــلــيــنــا أن نـــؤيـــد خـــيـــارات 
الشعوب وأي حكومة تأتي عليها 
وعــــدم  بــــاالحــــتــــرام  تـــلـــتـــزم  أن 

الـــتـــدخـــل واالعـــــتـــــداء ومــحــاربــة 
العنف واإلرهاب».

يحدد  أن  أهمية  على  وشــدد 
تصنيف  وعلينا  اإلرهـــاب  مــاهــو 
ذلك وما إذا كان كل من يطالب 
أن  مــؤكــدا   .. إرهــابــيــاً  يعد  بحقه 
الوسائل  كــل  يستخدم  المظلوم 
وفـــــي قــــانــــون األمــــــم الــمــتــحــدة 

ومرجعياتها هو أمر مشروع. 
وتـــــــطـــــــرق مـــــعـــــالـــــي رئــــيــــس 
الخارجية  وزيــر  الـــوزراء  مجلس 
عــــن الــــوضــــع االقــــتــــصــــادي فــي 
الوضع  أن  وقــال «أعــرف  العالم 
ولكن  سيئ  العالمي  االقتصادي 
على  يؤثر  المنطقة  في  سوء  أي 

هذا الوضع أكثر».
االشــتــراك  نقاط  أن  أكــد  كما 
عــديــدة حـــول كــيــفــيــة حــل هــذه 
عليها  الــبــنــاء  ويــمــكــن  األزمــــات 
ولكنها  قليلة  االختالف  ونقاط 
حولها  للحديث  وتحتاج  مؤلمة 

تنفع. ال  فالمجاملة  بصراحة 
بأن  إسرائيل  معاليه  ونصح 
تـــغـــيـــر نـــظـــرتـــهـــا حـــــول الـــســـالم 
«فـــــإن الــــظــــروف تـــغـــيـــرت فــي 
في  تفكروا  أن  وعليكم  العالم 
الحق  تعطي  جدية  سالم  عملية 
في  معاليه  وتمنى  ألصحابه». 
للمنتدى  التوفيق  كلمته  ختام 
هذا  فــي  الــتــعــاون  يستمر  «وأن 
الـــمـــجـــال والـــحـــديـــث بــصــراحــة 
بنتائج  الــخــروج  نستطيع  حــتــى 

بناءة».

أمــل ــا  ــن ــدي ل ــول  ــق ن أن  نستطيع  حــتــى  تــنــفــذ  لـــم  ــت  ــس ال والــنــقــاط   .. ــان  ــن ع مــهــمــة  أيـــدنـــا 

ـــم  اإلســـالمـــي  ـــال ـــع ـــالف بــيــن أمـــريـــكـــا وال ـــخ ـــاب ال ـــب ــــم أس ــة الــفــلــســطــيــنــيــة أه ــضــي ــق ال

كتب - كريم إمام:

أكــد الــدكــتــور صــائــب عــريــقــات عضو اللجنة 
رئيس  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي أنه 
ليس من مصلحة الواليات المتحدة األمريكية 
معاداة العرب، كما أن العرب ال يريدون معاداة 
الواليات المتحدة .. معبرا عن اعتقاده بأنه كلما 
كلما  العربي  بالعالم  الديمقراطية  أسس  تثبتت 
كان باإلمكان بناء عالقات مصلحية مع الواليات 
المتحدة وغيرها من الدول الغربية ألن هناك 

خلالً في العالقات مع هذه الدول.
وقـــــــال عـــريـــقـــات لـــــ [ عـــلـــى هــامــش 
مشاركته في منتدى أمريكا والعالم اإلسالمي: 
الشك،  على  تقوم  والغرب  أمريكا  مع  عالقاتنا 
وكل من يرفع رأسه يضرب في هذه المنطقة 
عندما  جــيــداً  ديــكــتــاتــوراً  يكون  حسين  صــدام   ..
يحتل  عندما  سيئاً  وديــكــتــاتــوراً  إيـــران  يــحــارب 
وهذا   .. ينتهي  أن  يجب  النمط  وهــذا  الكويت، 
سياساته  كــل  يركز  أن  يجب  العربي  المواطن 
المساءلة  على  تــقــوم  ديمقراطية  ألســس  وفــقــا 
والــمــحــاســبــة والــمــكــاشــفــة وبــنــاء الــعــالقــات مع 
الــجــمــيــع بــمــا فــي ذلـــك الـــواليـــات الــمــتــحــدة من 
أهمية  إلـــى  الــمــشــتــركــة.وأشــار  المصالح  خـــالل 
المنتدى الــذي تستضيفه الدوحة .. . وقــال: ما 
يحدث بالعالم العربي اآلن من أهم التطورات 

حقيقية  بداية  وهــذه  عــام،  ألــف  منذ  الحاصلة 
العربي  الــمــواطــن  هـــذا   .. عــربــيــة  لديمقراطية 
الذي يخرج بهذه الشجاعة في شوارعه يريد أن 
يرى بعينيه وأن يسمع بأذنيه ويتحدث بلسانه، 
لعقود  شرعيته  نــزع  الــذي  الحاكم  هــذا  يريد  ال 
طويلة، وبالتالي نحن في طريقنا للديمقراطية، 
أو قصيراً، الطريق  وهو طريق لن يكون سهالً 
الطريق  هــو  هــذا  لكن  وطــويــل،  ومعقد  صعب 
لــلــديــمــقــراطــيــة الــعــربــيــة، وهــــذه أهـــم أهـــداف 
تحدث من ألف عام، وبالتالي كل من يقول أن 

العربي غير جاهز للديمقراطية هو عنصري.

عريقات :من يتحدث عن عدم 
جاهزية العرب للديمقراطية عنصري

ـــدوحـــة - قــنــا: نــوهــت دولـــــة رئــيــســة  ال
واجــد  حسينة  الشيخة  بنغالديش،  وزراء 
قطر  دولة  به  تضطلع  الذي  الهام  بالدور 
فــي دعـــم الـــحـــوار الــمــشــتــرك بــيــن الــعــالــم 
اإلسالمي والغربي لبلورة رؤية مستقبلية 
مــشــتــركــة تــخــدم مــصــالــح الــطــرفــيــن من 
خالل استضافتها للنسخة التاسعة لمنتدى 

أمريكا والعالم العربي. 
وأكــــــدت دولــتــهــا عــلــى أهــمــيــة انــعــقــاد 
منتدى أمريكا والعالم العربي هذه السنة 
وتوجهات  جــديــدة  شــعــار «أصــــوات  تحت 
تشهدها  التي  التطورات  ظل  في  جديدة» 
المنطقة والعالم وما تفرضه من تحديات 
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــســـيـــاســـي واالقـــتـــصـــادي 

واالجتماعي. 
دولة  ألقتها  التي  الكلمة  في  ذلــك  جــاء 
حسينة  الشيخة  بنغالديش،  وزراء  رئيسة 
واجد في االفتتاح الرسمي لمنتدى أمريكا 
والعالم اإلسالمي الذي ينعقد في نسخته 
 ٢٩ مــن  الفترة  فــي  الــدوحــة  فــي  التاسعة 

إلى٣١ مايو الجاري. 
التطورات  إن  حسينة  الشيخة  وقــالــت 
عدد  على  طــرأت  التي  األخيرة  السياسية 
ظــهــور  إلــــى  وأدت  الــمــنــطــقــة  دول  مـــن 
ــبــاب أمــام  قـــيـــادات جــديــدة قــد فتحت ال
من  جديدة  سياسية  وتــصــورات  تحديات 

أهمها تحقيق ديمقراطية مستدامة وهو 
الحوار  سبل  تعزيز  أهمية  على  يؤكد  مــا 
بين العالم اإلسالمي والعالم الغربي بشكل 

عام واألمريكي بشكل خاص.  
وأوضحت دولتها بأنه ال يمكن تفادي 
سرعة  نتيجة  المنطقة  في  التغيير  مسار 
المعلومة  انتشار  وسرعة  العولمة  وتيرة 
في العالم، معربة عن عميق اعتقادها أن 
العدالة هي مفتاح السالم والتغيير السلمي 
هو األفضل للمجتمعات والدول والعالم.  

الشيخة  استعرضت  السياق،  هــذا  وفــي 
حــســيــنــة تـــجـــربـــة بــــالدهــــا عـــلـــى الــمــســار 
مبادئ  لتكريس  سعت  التي  الديمقراطي 
وهو  الحياة  جــوانــب  مختلف  فــي  الــعــدالــة 
ما أدى إلى «ميالد جمهورية بنغالدش» 
والــمــصــادقــة على الــدســتــور الـــذي يكرس 
مـــبـــادئ الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق اإلنــســان 

والحريات العامة. 
الوطيدة  العالقة  على  دولتها  وأكـــدت 
وتمكين  االجتماعية  العدالة  تعزيز  بين 
الشعب وهو ما كرسته شخصيا من خالل 
صادقت  الــتــي  الشعب»  «تمكين  مــبــادرة 
عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

دورتها الـ٦٦ في السنة الماضية.   
وأوضــــحــــت الــشــيــخــة حــســيــنــة الـــــدور 
جمهورية  حكومة  رأس  على  لعبته  الــذي 

كرئيسة  منصبها  توليها  مــنــذ  بــنــغــالدش 
الثنائية  هــذه  لتحقيق   ٢٠٠٩ سنة  وزراء 
مــــن خـــــالل الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز حــقــوق 
الهيئة  وإنــشــاء  الفساد  ومكافحة  اإلنــســان 
تحيين  تــولــت  الــتــي  لالنتخابات  الوطنية 
التصويت  نظام  وإدراج  المنتخبين  قوائم 
ــتــخــابــات نــزيــهــة  اإللـــكـــتـــرونـــي لــضــمــان ان
وجــــــــــادة. وفــــــي مــــعــــرض حـــديـــثـــهـــا عــن 
حكومتها  تسعى  التي  االجتماعية  العدالة 
لتحقيقها، قالت الشيخة حسينة إن الخطة 
التعليم  لتطوير  تسعى  الحالية  الحكومية 
والعناية الصحية وأمن الطاقة والمساواة 
بين الجنسين في مختلف مجاالت الحياة 
وحماية حقوق األقليات واألشخاص ذوي 

االحتياجات الخاصة والمسنين. 
وحــــــول جـــهـــود بـــالدهـــا فـــي الــتــصــدي 
على  حسينة  الــشــيــخــة  أكــــدت  لـــإلرهـــاب، 
هذه  وتنامي  الفقر  بين  الوطيدة  العالقة 
الظاهرة، مشيرة إلى أن استئصال الفقر 
العامالن  هما  االجتماعي  الــرخــاء  ودعــم 
الــظــاهــرة  هـــذه  عــلــى  للقضاء  الــرئــيــســيــان 
العالم  بين  الــدولــيــة  الــعــالقــات  تهدد  التي 

اإلسالمي والغرب.  
وقــــالــــت إن بــــالدهــــا قــــد نــجــحــت في 
التصدي للعديد من التحديات االقتصادية 
والتنموية ونجحت في تحقيق ناتج محلي 

سنوات  الثالث  خــالل   ٪٦ يساوي  إجمالي 
من   ٪١٠ بنسبة  الفقر  وتقليص  الماضية 
والــرعــايــة  التعليم  بــرامــج  تــطــويــر  خـــالل 

الصحية واألمن االجتماعي. 
بنغالديش  حققت  التعليم،  قطاع  ففي 
٩٩٪ من الحضور المدرسي في المستوى 
في  الجنسين  بــيــن  والــمــســاواة  االبــتــدائــي 
تم  حين  فــي  والــثــانــوي  االبــتــدائــي  التعليم 
المناطق  في  صحي  مركز   ١١٥٠٠ توفير 
الــريــفــيــة ولــقــد قــبــلــت الــســيــاســة الصحية 
أثناء  الوفيات  خفض  مجال  في  الوطنية 
المتحدة  األمــم  منظمة  قبل  مــن  الـــوالدة 
وفـــــازت جــمــهــوريــة بــنــغــالديــش بــجــائــزة 

األهداف التنموية لأللفية للعام ٢٠١٠. 
وأكــــدت فــي هـــذا الــصــدد عــلــى أهمية 
الذي  المستوى»  «عالي  اإلقليمي  التعاون 
نجحت بنغالديش في إقامته مع عدد من 

دول الجوار. 
للدول  نـــداء  حسينة  الشيخة  ووجــهــت 
للتصدي  النامية  الـــدول  لمساعدة  الغنية 
بالتغيير  المتعلقة  الــتــحــديــات  مــن  لــعــدد 
ـــبـــعـــاث غـــــــازات االحـــتـــبـــاس  الـــمـــنـــاخـــي وان
الحراري واالنفجار السكاني ونقص المياه 
ضــرورة  على  مشددة  للشراب،  الصالحة 
تطوير الجهود الدولية المشتركة في هذا 

السياق. 

رئيسة وزراء بنغالديش تشيد بجهود قطر
في تعزيز الحوار بين الشرق والغرب
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إضاءة

reem.alharmi@gmail.com

بقلم: ريم يوسف الحرمي

ماذا يريد المواطن العربي؟

ـــرى مـــاذا يــريــد الــمــواطــن الــعــربــي مــن حكومته  يــا تُ
ورؤســـائـــه؟ هــل يــريــد أن يــتــســابــق مــعــهــم عــلــى كــراســي 
وعلى  نفسه  على  ببذخ  يصرف  أن  يريد  هل  الرئاسة؟ 
الرئيس  مــن  الــتــودد  يريد  هــل  منه؟  والمقربين  أســرتــه 
ما  فُجّل  ال،  بالطبع  اليمنى؟  وذراعــه  أعوانه  من  ليكون 
يــريــده الــمــواطــن الــعــربــي هــو دولـــة وحــكــومــة تحترمه 
وتحترم إنسانيته قبل كل شيء، يريد دولة تكفل حقوقه 
وواجباته، دولة تحميه وتدافع عنه، دولة تضمن له حياة 
كريمة له وألسرته، دولة تنصفه بالقانون حين يظلم، 
شعبها  أفــراد  بين  والمساواة  العدل  أسس  تضمن  ودولــة 
الواحد دون تمييز لدين أو قبيلة أو وضع اجتماعي. لكن 
هل استطاعت الدول والحكومات العربية توفير كل هذا 

لمواطنيها، ظاهًرا نعم، لكن في الواقع ليس تماًما. 
الهجرة  هــو  العربي  العالم  على  مــر  دلــيــل  أكــبــر  لعل 
الكبيرة من سكانها إلى دول عدة بحًثا عما افتقدوه في 
مواطنهم األصلية، فأوائل العرب الذين هاجروا قدموا 
إلى الواليات المتحدة وأوروبا على سبيل المثال لتحسين 
عرقي،  أو  سياسي  أو  ديني  قمع  من  لهرب  أو  وضعهم، 
األوطان  استغلوا  ممن  هروبًا  هجروا  أو  هاجروا  فهؤالء 
الوطن  فأصبح  وديكتاتوريتهم،  وسياستهم  بقمعهم 
مكانًا غريبًا وموحًشا ال مكان لهم فيه، فهاجر المواطن 

العربي إلى بقاع األرض المختلفة. 
فعلى سبيل المثال هنالك أوروبا التي تعج بالمهاجرين 
العرب الذين يصل عددهم إلى ٢٠ مليون شخص ومن 
هــؤالء  المقبلة،  الــســنــوات  فــي  يتضاعفوا  أن  المترقب 
لهم  ليست  أرض  على  هناك  وطنًا  لهم  يبنوا  أن  حاولوا 
السياسية  المتغيرات  ظــل  وفــي  عليهم،  غريب  وشعب 
الــتــي تــحــدث وحــدثــت خـــالل الــقــرن الــمــاضــي، جعلت 
سلبي  بشكل  عليهم  الضوء  وألقي  المجهر  تحت  العرب 
للمواطن  ليس  ولكن  ضدهم  العدائية  مشاعر  وزادت 
الــعــربــي خــيــار آخـــر ســـوى الــقــبــول بــمــا يحصل فــي تلك 
المجتمعات التي ظلت لسنوات ترفضه حتى وإن تكلم 
بإمكانه  المواطن  أن  أو  البلد،  أهل  بطبائع  وتطبع  لغتها 
الكفاح ولكن عليه أن يتقبل نتيجة أنه داخل في معركة 

خاسرة إذا لم يحالفه الحظ.
أما في الواليات المتحدة فالمهاجرون العرب وصل 
عــددهــم إلـــى أكــثــر مــن ثــالثــة مــاليــيــن ونــصــف، هــؤالء 
هاجروا كذلك لنفس األسباب التي هاجر لها المواطنون 
الحظ  حالفهم  منهم  الكثير  لكن  أخــرى،  لــدول  العرب 
عليها  ليحصلوا  يكن  لم  كريمة  حياة  على  الحصول  في 
فـــي دولـــهـــم، ومـــن غــيــر الــمــســتــغــرب أن اإلحــصــائــيــات 
تفوقوا  األمــريــكــيــيــن  الــعــرب  أن  عــلــى  تطلعنا  األخــيــرة 
فالعرب  األمريكيين،  المواطنين  مــن  نظائرهم  على 
األمريكيون لديهم شهادات عليا بنسبة ١٧٪ مقابل ٩٪ 
العرب  لألمريكيين  الدخل  فمعدل  كذلك  لألمريكيين، 
أعلى من نظيره على مستوى الدخل القومي األمريكي 
قصير  زمــنــي  وقــت  فــي  نجحوا  فالعرب   ،٪  ٢٢ بنسبة 
العربي  يظل  لكن  مستقبًال  لديهم  يبنوا  أن  فــي  نسبًيا 
سبتمبر  من  عشر  الحادي  أحــداث  بعد  خصوًصا  متهًما 
حول  الشبهات  عالمات  ترسم  اإلعــالم  وسائل  ومازالت 
واليتضرر  خاص،  بشكل  والمسلمين  عام  بشكل  العرب 
هاجروا  الذين  هؤالء  يتضرر  ولكن  بلدانهم  في  العرب 
لكل  يثبتوا  بأن  جاهدين  يحاولون  والذين  البقاء  وآثــروا 

المشككين بأنهم مواطنون عاديون كغيرهم.
وصلت  مهولة  بــأعــداد  العرب  األطــبــاء  يهاجر  وحين 
في   ٢٠٠١ وحتى   ١٩٩٨ منذ  طبيب  ألف   ١٥ هجرة  إلى 
من  العاطلين  نسبة  يشكل  وحين  اإلحصائيات  إحــدى 
الشباب المؤهلين للعمل في عدة دول عربية نسبة ٢٠-
٣٠ ٪ فمن غير المستغرب أن نقول إن هنالك خلالً في 
بدورها  تقوم  ال  التي  العربية  والحكومات  المؤسسات 
وال تفعل مؤسساتها وال تبالي بمواطنيها فهي لم تتواَن 
وال  وجــبــروت،  قــوة  من  أوتــوا  ما  بكل  المواطنين  بقمع 
سوريا  في  يحصل  كما  األطــفــال،  حتى  قتل  في  تتوانى 
تقوم  حين  و   ،١٩٨٢ عــام  حماة  فــي  حصل  وكما  الــيــوم 
بأغلى  مضحًيا  العربي  الشباب  ويخرج  العربية  الثورات 
مــا يــمــلــك وهـــو روحــــه فــي ســبــيــل كــرامــتــه، فــي سبيل 
الذي  حقه  نيل  سبيل  وفــي  كريمة  حياة  على  الحصول 
من  نستغرب  فــال  ونــهــاًرا،  لــيــالً  منه  ويسلب  منه  سلب 
حصته  يريد  العربي  فالمواطن  تــتــزايــد،  التي  الهجرة 
مــن الــمــشــاركــة فــي الــقــرار اليــريــد إمــــالءات مــن أعلى، 
يؤدي  هو  كما  حقوقه  تمنحه  مــســاواة  يريد  والمواطن 
أن  حكومته  من  يريد  فهو  كذلك  وطنه،  نحو  واجباته 
ألقــرب  ترسله  أن  ال  التعبير  حــق  فــي  الفرصة  تمنحه 
أن  حكومته  من  يريد  وهو  الحق،  لقوله  إعــدام  مقصلة 
المواطن  منعت  الــتــي  األجــنــبــي»  «عــقــدة  مــن  تتخلص 
يريده  ما  إن  العقدة،  تلك  بسبب  طموحاته  تحقيق  من 
القمعية  الحكومات  تتخيله  مما  أبسط  العربي  المواطن 
ترجمت  لكنها  هبات،  ال  حقوق  هي   المتطلبات  وتلك 
لنخبة  تعطى  هبات  أنها  على  الحكومات  تلك  واقع  في 
العقول  هاجرت  لــذا  منها،  تحرم  أخــرى  مقابل  تختار 
والخبرات العربية لعل أحًدا يقدرها هناك، ويا خسارة! 
فتلك العقول المهاجرة كان بإمكانها خدمة وطنها لكن 
بل  حقوقهم  تكفل  ولــم  فرصة  تعطهم  لم  الحكومات 
أهدرتها كما أهدرت دماءهم بعد أن طالبوا بحقوقهم. 

عالقة  تبادلية،  عــالقــة  بــالــدولــة  الــمــواطــن  عــالقــة  إن 
حق  واحـــتـــرام  بــالــشــفــافــيــة  تــتــســم  أن  ينبغي  مــشــتــركــة، 
فالقتل  وكــرامــتــه،  وإنسانيته  روحـــه  وصيانة  الــمــواطــن 
ودمــاًرا  واســتــبــداًدا  قتالً  إال  يولد  لن  والــدمــار  واالستبداد 
ــا، فــمــا هـــو الـــوطـــن بــــدون مــواطــنــيــه؟ ومــــا هو  ــًه مــشــاب
أن  الــدول  مؤسسات  من  فالبد  لذا  وطــن؟   بال  المواطن 
تعمل إلشراك المواطن العربي في رسم مستقبل الوطن 
حتى اليصبح الوطن مجرد أرض خاوية هجرها البشر 

كما تهجر الطيور أعشاشها.

مساعد وزير الخارجية يدعو لتشجيع اإلصالح بالعالم العربي
في كلمة ترحيبية لمنتدى أمريكا والعالم اإلسالمي

كتب - كريم إمام:

أكـــــد ســــعــــادة الـــشـــيـــخ أحــمــد 
بـــن مــحــمــد بـــن جــبــر آل ثــانــي 
لشؤون  الخارجية  وزير  مساعد 
تعزيز  ضــرورة  الدولي  التعاون 
الربيع  ثــورات  دعــم  في  الجهود 
ـــــدول الــتــي  الــعــربــي وتــشــجــيــع ال
نحو  السلمي  االنتقال  في  ترغب 
تشجيع  وكــذلــك  الديمقراطية، 
األنظمة التي تسعى إلى اإلصالح 
الــســيــاســي الــــذي تــمــلــيــه الــرغــبــة 
الذاتية للشعوب وليس مفروًضا 
عليها بفعل التأثيرات الخارجية.

وقــــــال ســـعـــادتـــه فــــي كــلــمــتــه 
خالل الجلسة االفتتاحية للدورة 
ـــتـــاســـعـــة لـــمـــنـــتـــدى «أمـــريـــكـــا  ال
والـــــعـــــالـــــم اإلســـــــالمـــــــي» أمــــس 
مــتــغــيــرات  تــشــهــد  الــمــنــطــقــة  إن 
ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة بــفــعــل 
ثــــــورات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي والــتــي 
لــهــا تــأثــيــر عــلــى الــعــالقــات بين 
الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة والـــعـــالـــم 
اعتقاده  عن  وأعــرب  اإلسالمي. 
ــــأن طــبــيــعــة الــتــغــيــيــر الـــجـــاري  ب
ــــــدول الــعــربــيــة  بــالــكــثــيــر مـــن ال
المتحدة  الــواليــات  مــن  يتطلب 

تكون  أن  الغربية  والــحــكــومــات 
مبنية  الــمــســتــقــبــلــيــة  ســيــاســتــهــا 
الموضوعي  التفهم  أســس  عــلــى 
أفرزتها  الــتــي  األنظمة  لطبيعة 
الـــثـــورات الــعــربــيــة والــبــحــث عن 
وتــجــاوز  القائمة  االلــتــقــاء  نــقــاط 
ــــالف، مـــا ســيــوفــر  نـــقـــاط االخــــت
تساهم  ثابتة  مشتركة  أرضــيــة 
الــحــوار  وتعزيز  الثقة  صنع  فــي 
والــتــفــاهــم الــمــشــتــرك بــــدالً من 
الصراع الذي ال يخدم المصلحة 

المشتركة.

وأضـــــاف ســعــادتــه أنـــه يجب 
المتغيرات  مع  نتعامل  أن  علينا 
المنطقة  في  الجارية  السياسية 
ـــدول  بــشــكــل إيــجــابــي ونــشــجــع ال
السلمي  االنتقال  في  ترغب  التي 
الدول  وحث  الديمقراطية.  نحو 
العنف  تــســتــخــدم  مـــازالـــت  الــتــي 
عــن  تـــكـــف  أن  مــواطــنــيــهــا  ضــــد 
الــحــق  شــعــبــهــا  تــمــنــح  وأن  ذلــــك 
أي  دون  مستقبله  اخــتــيــار  فــي 
إنسانية  غير  قمعية  ممارسات 
هـــذه  يـــرحـــم  لــــن  ـــاريـــخ  ـــت ال ألن 

سيما  ال  االســتــبــداديــة،  األنــظــمــة 
أنها  أثــبــتــت  الــقــمــع  ســيــاســات  أن 

غير ذات جدوى.
واستعرض سعادته في كلمته 
عدًدا من التساؤالت المهمة التي 
هذه  خضم  فــي  نفسها  تــفــرض 
سيخرج  هــل  وهــــي:  األحـــــداث، 
مـــن تــلــك الــمــرحــلــة حــكــومــات 
أنـــظـــمـــة  ذات  ــــمــــقــــراطــــيــــة  دي
غير  أم  إسالمية؟،  إيديولوجية 
للغرب؟،  موالية  ستكون  ذلــك، 
ـــــذي يــجــب أن  ومــــا الـــمـــوقـــف ال

تجاه  الغربية  الحكومات  تتخذه 
ثورات الربيع العربي؟، وهل من 
الشعوب  إلـــى  االنــحــيــاز  الحكمة 
إلى  ذلــك  أدى  لــو  حتى  العربية 
حليفة  ألنــظــمــة  الــغــرب  فــقــدان 
تــقــتــضــي  الــحــكــمــة  أن  أم  ؟  لـــه 
الحكومات  جــانــب  إلــى  الــوقــوف 
الحليفة للغرب ما قد يؤدى إلى 
العالم  في  الغرب  صــورة  تشويه 

العربي؟.
وشــــــــــــــدد مــــــســــــاعــــــد وزيـــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن 
ثــورات  تشهد  التي  الـــدول  تأخذ 
الديمقراطية  بالتجارب  شعبية 
الدول  في  حدثت  التي  الناجحة 
اإلســـالمـــيـــة مـــثـــل إنـــدونـــيـــســـيـــا، 
واســــتــــخــــالص هـــــذه الـــتـــجـــارب 
ـــا  لــــالســــتــــفــــادة مــــنــــهــــا.. مـــعـــربً
عــــن أمـــلـــه فــــي أن يـــوفـــق هـــذا 
المشاركين  مــن  الــرفــيــع  الجمع 
بــالــمــنــتــدى فــــي إيــــجــــاد الــســبــل 
الــفــعــالــة الـــتـــي تـــقـــرب وجــهــات 
المتحدة  الـــواليـــات  بــيــن  الــنــظــر 

والعالم اإلسالمي.
مــــــن جــــانــــبــــه قـــــــال مــــارتــــن 
السياسات  رئــيــس  نــائــب  إنــديــك 
بروكنغز  بــمــؤســســة  الــخــارجــيــة 

يشهد  الـــعـــام  هـــذا  الــمــنــتــدى  إن 
ـــــا وتــــوجــــهــــات جـــديـــدة،  أصـــــواتً
شهدتها  الــتــي  التغيرات  واصــًفــا 
األوســـــط  الــــشــــرق  دول  بـــعـــض 
وشـــمـــال إفــريــقــيــا بــالــمــأســاويــة 
ـــتـــي لـــعـــب فــيــهــا الـــعـــديـــد مــن  ال
أدواًرا  بـــالـــمـــنـــتـــدى  الــــحــــضــــور 
مــتــفــاوتــة والــتــي تــحــدث وســط 
النظام  في  إستراتيجية  تغيرات 
الــعــالــمــي بــظــهــور قـــوى جــديــدة 
مـــثـــل الـــصـــيـــن والـــهـــنـــد وتــركــيــا 
وحــتــى قــطــر أيـــًضـــا، مـــا يجعل 
هناك نوًعا من التوازن. وأوضح 
األمريكية  المتحدة  الواليات  أن 
بعض  تشهد  األوروبــيــة  والــدول 
قد  التي  االقتصادية  المشكالت 
تؤدي إلى ثورات في هذا الجزء 

من العالم.
أسلحة  مــخــاطــر  إلـــى  ولــفــت 
الدمار الشامل التي تمثل خطًرا 
مطالبًا  الــخــلــيــج،  منطقة  عــلــى 
البلدان  بعض  تركيز  بــضــرورة 
الداخلية  سياستها  إعـــادة  عــلــى 
ــــر جــــديــــدة  ــــي ــــاغــــة دســــات وصــــي
لــتــفــعــيــل الــعــالقــة بــيــن الــحــكــام 
والــــمــــحــــكــــومــــيــــن وهــــــــو ســعــي 

شهدناه في تونس ومصر.

الثورات بداية تصحيح العالقة بين الشعوب العربية والغرب
في أولى جلسات المنتدى .. متحدثون:

أكـــــد   :]  - الــــــــدوحــــــــة 
مـــشـــاركـــون فـــي مــنــتــدى أمــريــكــا 
والـــعـــالـــم اإلســـالمـــي أن الـــثـــورات 
لتصحيح  بــدايــة  شــكــلــت  الــعــربــيــة 
الـــعـــالقـــة بــيــن الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة 
 .. الخلل  مــن  عقود  بعد  والــغــرب 
مــشــيــريــن إلـــى أن هـــذه الـــثـــورات 
أنها  أكــدوا  لكنهم  إيجابية،  كانت 
يــجــب أن يــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا 
أن  بمعنى  غــايــة  ولــيــســت  وســيــلــة 
تـــكـــون ســبــيــال لــتــحــقــيــق اإلصــــالح 
من  األســمــى  الــغــايــة  يعتبر  الــــذي 

حدوث هذه الثورات. 
ــــمــــشــــاركــــون، فــي  وأوضـــــــــح ال
الجلسة األولى التي انعقدت تحت 
عـــنـــوان «الــتــغــيــيــر الــســيــاســي في 
المنطقة والقوى الدافعة للتحوالت 
شيخ  سلمان  وأدارهــــا  الداخلية» 
بالدوحة،  بروكنغر  مركز  مدير 
أن المشكالت والتحديات الحالية 
كــثــيــرة جـــدا ولـــن تنتهي فــي يــوم 
ولــيــلــة، بـــل ســتــأخــذ وقــتــهــا حتى 
مشيرين   .. للحل  طريقها  تــجــد 
إلى أن المجتمعات العربية نفسها 
مختلفة، بمعنى أن ما ينطبق على 
دولة ما ال ينطبق بالضرورة على 
أخرى، فالمجتمعات القبلية مثال 
تختلف عن غيرها لكن األهم في 
كــل ذلــك هــو الــوصــول لحالة من 
التوافق والقيم بين فئات المجتمع 
الواحد وأن يسود العقل والتسامح 
وحاولت  المختلفة.  الفئات  بين 
الـــجـــلـــســـة اإلجــــــابــــــة عـــلـــى بــعــض 
التساؤالت المتعلقة بمدى صمود 
ومــدى  السياسية  التحوالت  هــذه 
العالم  فــي  التحوالت  هــذه  تشابه 
جرت  التي  التغيرات  مــع  العربي 

في دول أخرى مثل إندونيسيا.
فمن جانبه قال راشد الغنوشي 
في  النهضة  حركة  حــزب  رئيس 
العربي  الــربــيــع  ثــــورات  إن  تــونــس 
الــعــالقــة  لتصحيح  بـــدايـــة  شــكــلــت 
بــيــن الــشــعــوب الــعــربــيــة والــغــرب 
دعم  بسبب  الخلل  من  عقود  بعد 
بــعــض األنــظــمــة الــغــربــيــة ألنظمة 
وأوضح  المنطقة.  في  استبدادية 
أوضــاع  لتصحيح  بداية  هناك  أن 
دول  في  تمثلت  فاسدة  تاريخية 
المستبدة  األنظمة  تدعم  غربية 
هذه  تكره  وشعوب  المنطقة  في 

الدول بسبب ذلك».
وأشــــار إلـــى أن بـــالده أنــجــزت 
وأعطت  العربي  الربيع  وأطلقت 
رســالــة إلـــى الــعــالــم الــعــربــي الــذي 
طويلة  لــمــدة  الــتــاريــخ  فيه  تجمد 
التي  الديكتاتوريات  مــن  بضغط 
الديموقراطيات  فــي  تجد  كــانــت 
أعطت  كما  الكبير،  السند  الغربية 
رسالة بأن الشعوب العربية تملك 
وســائــل تــحــررهــا بــطــرق سلمية 
أن  وأوضــح  ذلــك،  هي  أرادت  إذا 
أهــــم شـــعـــار صـــدرتـــه تـــونـــس هو 

«الشعب يريد تغيير النظام» وأن 
تصل  فإنها  تريد  عندما  الشعوب 
أول  سقطت  حيث  كــان  ما  وهــذا 
ديكتاتورية مدعومة غربياً. وقال 
إن هـــذه الــرســائــل وصــلــت بشكل 
جــيــد لــلــبــلــدان الــعــربــيــة فــالــثــورات 
داخلية  بمبادرات  جــاءت  العربية 
خارجية،  قوى  أي  صنيعة  ليست 
إيجابي  بشكل  تفاعل  الغرب  وأن 
مع هــذه الــثــورات وهــو ما وصفه 

باألمر الجيد.
وأشار إلى أن الشعب في تونس 
وأجــرى  الكثير  الــوقــت  يضيع  لــم 
انتخابات حرة ونزيهة هي األولى 
فـــي تـــونـــس والــمــنــطــقــة وانــتــخــب 
أنه  حيث  تأسيسياً،  وطنياً  مجلساً 
منذ استقالل تونس عام ١٩٥٦ لم 
أهدافها  إلــى  المسيرة  تلك  تصل 
فأعاد  بوليسي  نظام  إلــى  وانتهت 
الــشــعــب اإلنـــطـــالقـــة مــــرة أخـــرى 
ديموقراطي.  سياسي  ضغط  في 
بــذكــاء  تــصــرف  الــغــرب  أن  ورأى 
مع الثورات العربية وتعامل معها 
مصلحة  فــيــه  بــإيــجــابــيــة «وهـــــذا 
ولفت  المنطقة».  ولشعوب  لهم 
يروجون  الثورات  خصوم  أن  إلى 
بــأن هــذه الــثــورات صناعة غربية 
.. وقــــــال: هــــذه أوهــــــام جــرحــى 
التي  والنزيهة  الحرة  االنتخابات 
أعــقــبــت الـــثـــورات وهـــي ادعـــــاءات 
والجرحى  الشهداء  دماء  تتجاهل 
والمعتقلين الذين ضحوا من أجل 
قامت  الــثــورات  أن  وأكــد  التغيير. 
لتحقيق إصالحات داخلية وليست 
بغرض التصدير وال تشكل تهديدا 
لــألمــن الــعــالــمــي .. داعـــيـــا الــعــالــم 
أجمع للتعامل مع الشعوب العربية 
المشتركة  المصالح  أســـاس  على 

واحترام سيادتها واستقاللها.
وقــال « النــريــد عــالقــات تقوم 
على عقد الصفقات المشبوهة كما 
كان يحدث سابقا وإنما على أساس 
سياسات   .. المشتركة  المصالح 
كانت  العربي  العالم  تجاه  الغرب 
أساس  على  قامت  ألنها  خاطئة، 
مــصــلــحــتــهــم فـــقـــط وبـــالـــتـــعـــاون 
مـــع أنــظــمــة مــســتــبــدة». وتــطــرق 
في  واالقتصادي  السياسي  للوضع 

قطعتها  الــتــي  والـــمـــراحـــل  تــونــس 
مختلف  وجــهــود  التونسية  الــثــورة 
نظام  لبناء  السياسية  الفعاليات 
أن  ديــمــقــراطــي جــديــد .. مـــؤكـــداً 
الــتــونــســيــيــن مــتــفــقــون عــلــى بــنــاء 
نظام ديمقراطي تتمازج فيه قيم 
الوطنية مع قيم الحداثة واإلسالم 
بمختلف  الجميع  فيه  ويــتــســاوى 

اتجاهاتهم وتوجهاتهم.
وبــخــصــوص الـــدســـتـــور أوضـــح 
أنـــه تــم االتــفــاق عــلــى الــبــنــد األول 
الــمــتــعــلــق بــهــويــة تــونــس «أنــــه بلد 
عــــربــــي إســــــالمــــــي».. الفــــتــــاً إلـــى 
الــشــريــعــة  إدراج  حــــول  الـــخـــالف 
«اتفقنا  وقــال  للتشريع.  كمصدر 
عــلــى بــنــد الــهــويــة وســيــتــم تحديد 
الشريعة  وتطبيق  اإلســـالم  معنى 
اإلســالم  أن  خصوصاً  الحوار  عبر 
فتح باب االجتهاد لمعالجة قضايا 
التي  التحديات  وبــشــأن  العصر». 
تحدي  أن  إلــى  لفت  تونس  تواجه 
يتضمنه  بــمــا  األبــــرز  هــو  التنمية 
ربع  لنحو  عمل  فرص  توفير  من 
العليا  الشهادات  حملة  من  مليون 
تشهد  تـــونـــس  أن  إلــــى  مــشــيــرا   ..
األجنبية  االستثمارات  من  موجة 
لـــم تــحــدث مـــن قــبــل. وتـــوقـــع أن 
تعزيز  مع  التنمية  حركة  تستمر 
جـــهـــود مــكــافــحــة الــفــســاد ودعـــم 
أدوات  وظهور  القضاء  استقاللية 
الصيرفة  مثل  جديدة  اقتصادية 

والعقود اإلسالمية.
النهضة  حــركــة  رئــيــس  وقــــال 
فـــي تـــونـــس إن الـــحـــركـــة أعــــادت 
وطرحت  مــــراراً  مــســارهــا  تقويم 
تكون  حتى  دائــمــا  للنقد  أفكارها 
وتبتعد  الصواب  من  مقربة  على 
ارتكبتها  تكون  قد  أخطاء  أي  عن 
هذا  أن  موضحا  سابق،  وقت  في 
الــذاتــي  التقييم  فــكــرة  إلـــى  يــعــود 
الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا الـــحـــركـــة دائـــمـــا. 
وال  عيباً  ليس  األمر  هذا  أن  وأكد 
قــائــال إن الــديــانــات  يــحــرج أحـــــداً 
معتنقيها  تــحــث  كــلــهــا  الــســمــاويــة 
على مراجعة أنفسهم لمعرفة إن 
وأجدر  خطأ  أم  صواب  على  كانوا 
بنا أن نوجه النقد ألنفسنا قبل أن 
مما  وأضـــاف:  لآلخرين.  نوجهه 

اإلسالمي  السلوك  أن  فيه  شك  ال 
هو سلوك بشري وبالتالى صاحبه 
من  بد  ال  ولذلك  للخطأ  معرض 
التوبة كما ال يجب أن يكون هناك 
اســتــكــبــار حـــول ذلـــك. وأشــــار إلــى 
تحرص  اإلســالمــيــة  الــحــركــة  أن 
على مراجعة أفكارها وهي تقوم 
سنوات  خمس  أو  أربــع  كــل  بذلك 
ألنفسنا  مراجعاتنا  فــي  واعتبرنا 
وتــشــخــيــصــنــا لـــلـــواقـــع فـــي أحــيــان 
كــثــيــرة أنـــهـــا كـــانـــت هـــي مــصــدر 
الخطأ فكل تشخيص يعطي نتائج 
مختلفة وهذا هو الذي دفعنا إلى 
أن نقر مبدأ التوافق مع اآلخرين 
وحدنا  لنا  ملكا  ليس  الــوطــن  ألن 
بل هو ملك للجميع أي أنه يجب 
وتوزيع  المواطنة  بمبدأ  االعتراف 
الوطن  فــي  الجميع  على  الحقوق 
الـــــواحـــــد. وشــــــدد الــغــنــوشــي على 
ال  اإلســالمــيــة  النهضة  حــركــة  أن 
الناس،  على  وصية  نفسها  تعتبر 
وقال إن هذا الوطن نملكه جميعا 
بالتساوي وهذا ضــروري حتى ال 
الوطن  ألن  الــوطــن  سفينة  تغرق 
في  وأوضــح  مواطنيه.  بكل  يسير 
هذا الصدد أن هناك رفضاً قاطعاً 
لــفــكــرة حــكــم الــفــرد الــديــكــتــاتــور، 
وقال إن اإلسالم إذا أراد أن يحكم 
إال  يتم  لن  فهذا  الصحيح  بالشكل 
ـــتـــوافـــق الــشــعــبــي  عــبــر الــشــعــب وال
وليس عبر الفرد الديكتاتور. وردا 
على سؤال حول موضوع األقليات 
بالعالم اإلسالمي ومدى حصولها 
التغيرات  ظــل  فــي  حقوقها  عــلــى 
الــحــالــيــة مــقــارنــة بــأوضــاعــهــا في 
اإلسالم  إن  الغنوشي  قال  السابق، 
يقدم للعالم نموذجاً فريداً للتعدد 
وقــــبــــول الـــبـــعـــض لــــآلخــــر مــهــمــا 

اختلف معه.
اهللا  أن  طـــالـــمـــا  أنـــــه  وأضـــــــاف 
أمر  االختالف  فإن  أحــرارا  خلقنا 
وارد وبديهي لكن ينبغي أن ننظر 
إلــى هــذا التعدد واالخــتــالف على 
في  الكل  ليعيش  إيجابي  أمــر  أنــه 
وئام ونستفيد من بعضنا البعض 
فــي هـــذه الــحــيــاة. وأشــــار إلـــى أن 
الـــتـــاريـــخ اإلســـالمـــي شــهــد وجـــود 
أقـــلـــيـــات كـــثـــيـــرة وكـــلـــهـــا وجــــدت 

مكانها لتعيش بكرامة وحرية في 
الــدولــة اإلســالمــيــة ألن مــبــدأ «ال 
إكراه في الدين» هو مبدأ أساسي 
فال  طبيعي  أمــر  الديني  والــتــعــدد 
في  األقليات  اسمها  مشكلة  توجد 
اإلســالم ألن اإلســالم يساوي بين 
الــديــن  عــن  الــنــظــر  بــغــض  الجميع 

والمعتقد.
ــــة الـــتـــعـــبـــيـــر ومــــا  وعـــــــن حــــري
صــاحــبــتــهــا مــن إشــكــالــيــات خــالل 
الــفــتــرة الــمــاضــيــة، قـــال إن هــذه 
المشكلة طرحت في تونس خالل 
األشهر الماضية من خالل قضية 
اعتبر  التي  األفـــالم  بعض  عــرض 
بعض الناس أن بها مسا بالعقائد 
اإلســالمــيــة. وأضـــاف «رغـــم ذلك 
تونس  أن  الجميع  يعلم  أن  يجب 
اليوم ال توجد بها صحيفة ممنوعة 
سجين،  واحــد  صحفي  يوجد  وال 
الحرية  أجــل  مــن  قامت  فالثورة 
والــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة، والــهــدف 
الــهــدف  أمــــا  تــحــقــق  مــنــهــا  األول 
التونسية  الــثــورة  فتضمنه  الــثــانــي 
الـــتـــي تــضــمــن حـــريـــة الــتــعــبــيــر». 
وتابع إن المجتمع التونسي يبحث 
هــــذا األمــــر فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــدود 
الــتــعــبــيــر وهــــذا أمـــر مـــوجـــود في 
كـــل الــمــجــتــمــعــات فــلــيــســت هــنــاك 
بل  مجتمع  أي  في  مطلقة  حرية 
هــنــاك بــعــض الــحــدود وهـــذا يتم 
تضمن  التي  والــضــوابــط  بالتوافق 
حرية التعبير من ناحية واحترام 

اآلخرين من ناحية أخرى».
بهجت  حــســام  قــال  جانبه  مــن 
مــــؤســــس الـــــمـــــبـــــادرة الـــمـــصـــريـــة 
في  األمــور  إن  للحقوق الشخصية 
وأن  االتـــجـــاه  عــكــس  تسير  مــصــر 
حدثت  كــبــيــرة  أمـــل  خيبة  هــنــاك 
بــعــد انــتــهــاء الــمــرحــلــة األولــــى من 
هـــنـــاك  أن  حـــيـــث  اإلنــــتــــخــــابــــات 
مــرشــحــيــن أقـــويـــاء مــثــل حمدين 
أبــوالــفــتــوح  وعبدالمنعم  صــبــاحــي 
حــصــلــوا عــلــى أصــــــوات أكـــثـــر من 
الــمــرشــحــيــن الــحــالــيــيــن. وأوضـــح 
أن أصــــوات الـــثـــوار انــقــســمــت بين 
عديدة  رسائل  هناك  وأن  اإلثنين 
من   ٪٥٠ أن  مثل  قراءتها  يمكن 
اإلنتخابات  فــي  التصويتية  الــقــوة 

البرلمانية تمثل ٢٥٪ من إجمالي 
األصـــــــــوات وهـــــو مــــا ســـاهـــم فــي 
كما  الحالية،  اإلستقطاب  عملية 
ككل  والعملية  إحباطاً  هناك  أن 
كما  الصحيحة،  بالصورة  تبدأ  لم 
أن المرحلة اإلنتقالية لم تبدأ بعد. 
استقطاب  عملية  هناك  أن  وأكــد 
في  االنــدمــاج  نحو  كبيرة  ورغــبــة 
كل ما يتعلق بالثقافات والجوانب 
اإلســـالمـــيـــة ومـــنـــظـــمـــات حــقــوق 
حرب  إعالن  هناك  وأن  اإلنسان، 
على قوى الظالم وهناك مواجهة 
بين اإلسالميين والعلمانيين وهو 
للناخبين  أولـــويـــة  يــشــكــل  ال  أمـــر 
يوفر  لمن  صــوت  نــاخــب  كــل  ألن 
له األمــن واألمــان ولقمة العيش، 
أن  يـــــودون   ٪٧٠ أن  إلـــى  مــشــيــرا 
يسود اإلسالم واألحكام اإلسالمية 
خــــاصــــة مـــــشـــــروع عــبــدالــمــنــعــم 
أبـــو الــفــتــوح وأيــديــولــوجــيــتــه الــتــي 
يستهويها الشباب. وقال إن الشعب 
معسكره  يحدد  أن  يــود  المصري 
الذي يمثله وأن األمر هش وليس 
واضـــحـــاً، ومــهــتــز إلـــى حــد كبير، 
متعلقة  مــشــاكــل  هــنــاك  أن  كــمــا 
القديم  الــنــظــام  وقـــوى  بالدستور 
ـــتـــعـــارض مــــع الــمــفــاهــيــم  الـــتـــي ت

الثورية الجديدة.
بعض  هـــنـــاك  أن  إلــــى  وأشــــــار 
لهذا  المؤهلين  غير  المرشحين 
المنصب الرفيع وأنه بغض النظر 
على  يعتمد  األمــر  فإن  الفائز  عن 
وجهة نظر الشعب نفسه، فهناك 
كتلة ثورية وميدان التحرير يشكل 
محكا نستطيع من خالله التعرف 
عـــلـــى الــــرغــــبــــات واالحـــتـــيـــاجـــات 
األســـاســـيـــة. وقــــــال: أؤيـــــد قــائــمــة 
الـــثـــورة وأعــطــي صــوتــي لــإلخــوان 
في  مــوجــودون  ألنــهــم  المسلمين 
الثورية  المبادئ  ويمثلون  الساحة 
في  الــبــرلــمــان،  أغلبية  ويــمــثــلــون 
حين أن أجهزة اإلعالم يعتبرون 
أن تــقــدم بــعــض الــمــرشــحــيــن هو 
هزيمة للثورة، مؤكدا أنه سيكون 
مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى الــمــرشــحــيــن 
النظام  إعـــادة  والجيش  واإلعـــالم 
على  وقـــال:  أخـــرى.  مــرة  السابق 
الدول المانحة التفكير في كيفية 
دعــــم الــشــعــب الــمــصــري حــتــى ال 
يـــكـــون هـــنـــاك تــخــريــب أو خــرق 
لــــإلصــــالحــــات الـــمـــؤســـســـيـــة فــي 
اإلعالم والقضاء واألمن والسياسة 
كانت  أنــه  إلــى  مشيرا  الخارجية، 
هــنــاك إســــاءة الســتــخــدام حقوق 

اإلنسان.
فرح  السيدة  أكدت  جانبها  من 
بـــانـــديـــث الــمــمــثــل الــــخــــاص لــدى 
الــمــجــتــمــعــات الــمــســلــمــة بــــــوزارة 
الخارجية األمريكية خالل الجلسة 
التي  واللقاءات  المنتديات  أهمية 
تجمع قادة ومفكرين من العالم 

اإلسالمي والواليات المتحدة.


