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 الدوحة - قنا  »

افــتــتــح مــعــالــي الــشــيــخ حــمــد بـــن جـــاســـم بن 
جــبــر آل ثــانــي رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيــر 
الخارجية مساء أمس بفندق ريتز كارلتون 
الــــدوحــــة أعــــمــــال الــــــــدورة الـــتـــاســـعـــة ملــنــتــدى 

أميركا والعالم اإلسالمي.
 وقــــــدم مــعــالــيــه فــــي مــســتــهــل الــكــلــمــة الــتــي 
افتتح بها املنتدى التعازي ألسر الضحايا 
واألطــــفــــال فـــي الـــحـــريـــق املــــــروع الـــــذي حــدث 
يوم أمس األول في مجمع فيالجيو.. سائًال 
الله أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح 

جناته ويرزق أهلهم الصبر والسلوان.
وتحدث معالي رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الخارجية عــن الــوضــع فــي ســوريــا، وقــال إن 
القيادة القطرية ممثلة في حضرة صاحب 
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير 
الــبــالد املــفــدى وســمــو الشيخ تميم بــن حمد 
آل ثــانــي نــائــب األمـــيـــر ولـــي الــعــهــد اخــتــارت 
الــشــعــب الــــســــوري، ويـــجـــب أن يـــكـــون هــنــاك 
تعاون إسالمي عربي وغربي أكبر لحلحلة 

املوضوع بطرق سلمية وحاسمة.
 وأشــــــــــار إلـــــــى أن آخـــــــر مـــــأســـــاة مـــــا تـــــم فــي 
«الــحــولــة»، والـــيـــوم «أمــــس» ســقــط 56 قتيًال 
مــنــهــم 6 أطـــفـــال.. مضيفًا الــقــول «لــقــد أيــدنــا 
مــهــمــة عـــنـــان.. والـــســـت نــقــاط لـــم تــنــفــذ حتى 

نستطيع أن نقول لدينا أمل».
 وتــابــع «نــحــن ال نــريــد الــتــدخــل فــي ســوريــا 
ولــكــن كــذلــك ال يستطيع أحــد أن يــزايــد على 
عــالقــات قطر بــســوريــا، وكما تعلمون كانت 

حميمة».
 وأضــاف معالي الشيخ حمد بن جاسم بن 
جــبــر آل ثــانــي قــائــًال فــي هـــذا الــســيــاق «نحن 
لــســنــا مـــع الـــوضـــع كــمــا هـــو عــلــيــه اآلن ألنــه 
يــخــلــق مــــرارة لــلــشــعــوب الــعــربــيــة والــغــربــيــة، 
والتعامل مع هذا امللف أصبح ضروريًا ألنه 

أصبح مشكلة أخالقية». 
 وقـــال «إنــنــا كــعــرب قدمنا مــبــادرات عربية، 
الــتــعــاون مــع أميركا التي كان  إلــى  ونحتاج 
لها مواقف إيجابية كثيرة، ومنها موقفها 
لصالح املسلمني في البوسنة، وهــو موقف 
نشكرها عليه ونطلب منها أكثر فيما يخص 

القضايا الفلسطينية أو السورية».
ولـــفـــت مــعــالــي الــشــيــخ حــمــد بـــن جـــاســـم بن 
جبر آل ثاني في كلمته إلى أن فكرة منتدى 
أميركا والعالم اإلسالمي بــدأت بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي أضرت 
بــالــعــالقــات اإلســالمــيــة الــعــربــيــة األمــيــركــيــة، 
فــحــدث شـــرخ كــبــيــر فـــي الــعــالقــة بـــني الــعــالــم 
اإلسالمي وأميركا، وهــذا املنتدى يستهدف 

معالجة هذا الشرخ.
 وأوضـــح معاليه أن مــن أهــم األســبــاب التي 
تــــؤجــــج الــــخــــالف بــــني الــــطــــرفــــني اإلســــالمــــي 
واألمــيــركــي هــي القضية الفلسطينية «كما 
تــعــلــمــون فـــــإن الـــجـــانـــب الـــعـــربـــي اإلســـالمـــي 
يعتمد على الــوســيــط األمــيــركــي فــي حــل أي 
نــــزاع وصـــــراع، ويـــأمـــل مــنــه لــعــب دور لحله 

بشكل منصف».
 وشدد على أن دولة قطر كانت ومنذ بداية 
العملية السلمية في مدريد متفائلة وجادة 
فيما يتعلق بالتوصل إلى حل عادل وشامل 

للقضية الفلسطينية.
اتـــخـــذت  قـــطـــر ســـبـــق وأن  إلـــــى «أن   وأشـــــــار 
خــطــوات لـــردم الــهــوة بــني الــعــرب وإســرائــيــل، 
وافــتــتــحــت مــكــتــبــًا إلســـرائـــيـــل فـــي الـــدوحـــة، 
وكانت لها اتصاالت معها تهدف من ورائها 
لخدمة عملية السالم واالستقرار في املنطقة، 
ومن هنا يجب أن ال نحتمل اللوم من بعض 

األصدقاء على عالقتنا مع إسرائيل».
وقــــال مــعــالــي رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيـــر 
الــرئــيــســيــة تكمن في  الــخــارجــيــة إن املشكلة 
الفهم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني وما 

املطلوب من كل طرف. 
وأشــــار مــعــالــيــه إلـــى أن الــطــرف اإلســرائــيــلــي 
يتحدث عن األمن وتطبيع العالقات، وهو ما 
املــبــادرة العربية في حني يتحدث  تضمنته 
الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي عـــن حــقــوق مــشــروعــة 
وعـــن إقــامــة دولــــة، وعـــن أن الــقــدس يــجــب أن 

تظل عاصمة للطرفني.
وتـــابـــع «عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات املــاضــيــة كنا 
على اطالع بما يتم في هذا امللف.. ففي يوم 
ترتفع املعنويات ويــوم آخــر تنخفض، وكل 
ذلك له عالقة بكيفية التوصل إلى حل لهذا 

املوضوع».

 وشــــــدد مــعــالــيــه عـــلـــى أن الـــخـــيـــار الــعــربــي 
الفلسطيني خيار سلمي، لكن املشكلة تكمن 
الــحــكــومــات اإلســرائــيــلــيــة، فعندما تأتي  فــي 
حكومة ضعيفة يقال إنها ال تتحمل عملية 
الــســالم، وعندما تأتي أخــرى قوية  وتبعات 

يقال إنها ال تحتاج لهذه العملية.
 كما أكد أن هذه املسألة سببت بــذرة خالف 
بــني الــغــرب واإلســــالم «وإنــنــا نعترف بذلك، 

حيث هناك شكوك تصاعدت، وبدأ الحديث 
عـــن إحـــبـــاط فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي مـــن بعض 
القيادات العربية التي لم تقل كلمة حق في 
هــــذا املــــوضــــوع، ولــــم تــســع بــشــكــل قــــوي بما 
أوتيت من ثقل لتحريك العملية السلمية». 
ونــبــه مــعــالــي رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيـــر 
الخارجية إلى أن مسار السالم مطلوب لكل 
من أميركا والعالم اإلســالمــي، لكن املهم في 

هذا املوضوع هو النتيجة وليس املسار في 
حد ذاته.

 وأضاف قائًال «في هذه القضية فإن حصار 
غزة مؤلم وقد ثبت وتفجر ما يسمى بالربيع 
الـــعـــربـــي الــــــذي لــــه عـــــدة أســــبــــاب، وهــــــذا هــو 
الثاني هــو عدم  السبب األســاســي، والسبب 
وجـــود عــمــل واالهــتــمــام بالقضايا وحــرص 
الـــــرؤســـــاء عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــســـلـــطـــة أو 
توريث سلطاتهم، وهنا جاء الربيع العربي 
يــنــشــد مــعــه املـــواطـــنـــون الــعــدالــة واإلنـــصـــاف 

والشفافية وإعادة الحقوق العربية».
القادة تفاعلوا مع القضية   وقــال «إن أغلب 
الــرئــيــســيــة، ويــعــتــقــد املـــواطـــن أن كــثــيــرًا من 

القادة متواطئون مع الغرب». 
 ولــــفــــت مـــعـــالـــيـــه إلـــــى أن الــتــغــيــيــر بـــــدأ مــن 
تونس إلى املخاض الذي يجري في سوريا، 
وهــذا التغيير يحتاج منا لرعاية واحــتــرام 

لخيارات الشعوب في اختيار قادتها.
 وتابع «ال فائدة أن يحكم حاكم ضد إرادة 
الشعوب وثبت أن الشعوب قد كسرت حاجز 
الخوف وأن األحداث التي جرت أثبتت ذلك».. 
وتساءل معاليه في هذا الصدد عن املطلوب 
إلثـــبـــات حــســن الــنــيــة فـــي قــضــيــة مــهــمــة بني 
الطرفني.  وقال إنه يجب أوًال دعم الحكومات 
الجديدة في التنمية والتعليم ومساعدتها 
تــرك الفكرة  فــي التنمية املجتمعية وثــانــيــًا 
السابقة أن كــل مــن يــأتــي وهــو إســالمــي هو 
عـــدو لـــنـــا.. مــشــيــرًا إلـــى أن أكــبــر تــجــربــة هي 
أتــت كان  حكومة تركيا اإلسالمية «فعندما 
هــنــالــك رعــــب، وأثــبــتــت أنــهــا عــلــى املــســتــوى 
ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا وأصــبــحــت مــثــال لنا 

هنا».
 ومــضــى إلــــى الـــقـــول «عــلــيــنــا تــــرك فــكــرة من 
يــحــكــم ومـــــن ال يـــحـــكـــم، واملـــجـــامـــلـــة ال تــأتــي 
بنتيجة على املستوى البعيد، وهي سياسة 
مضرة ألي عالقات دولية بني شعب وشعب 

وبني دولة ودولة».

وأشـــــار مــعــالــي الــشــيــخ حــمــد بـــن جــاســم بن 
إلــى أن هنالك مصالح تحترم  جبر آل ثاني 
وال يجب الــعــداء بني العالم اإلســالمــي وبني 
أمــيــركــا الــتــي ســاعــدت شعوبًا كــثــيــرة، وكــان 
الــثــانــيــة، ولكن  الــحــرب العاملية  لها دور فــي 
بما أنها قائدة للعالم يجب أن يكون لها دور 

منصف في حل القضايا.
 وقـــال معاليه «عــلــى الجميع أن يــركــز على 
مصالحه ولو ركزنا على مصالحنا ستكون 
هــنــاك نــظــرة مشتركة لعمل مفيد للمنطقة 
والــعــالــم وعــلــى أســـاس ذلـــك علينا أن نؤيد 
خيارات الشعوب، وأي حكومة تأتي عليها 
أن تلتزم باالحترام وعدم التدخل واالعتداء 

ومحاربة العنف واإلرهاب». 
 وشدد على أهمية أن يحدد ما هو اإلرهاب 
وعــلــيــنــا تصنيف ذلـــك، ومـــا إذا كـــان كــل من 
يــطــالــب بــحــقــه إرهـــابـــيـــًا.. مـــؤكـــدًا أن املــظــلــوم 
يــســتــخــدم كـــل الـــوســـائـــل وفــــي قـــانـــون األمـــم 

املتحدة ومرجعياتها هو أمر مشروع. 
 وتطرق معالي رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الخارجية عن الوضع االقتصادي في العالم 
وقــال «أعــرف أن الوضع االقتصادي العاملي 
سيئ، ولكن أي ســوء في املنطقة يؤثر على 

هذا الوضع أكثر». 
 كــمــا أكــــد أن نـــقـــاط االشــــتــــراك عـــديـــدة حــول 
كــيــفــيــة حــــل هـــــذه األزمـــــــــات ويـــمـــكـــن الـــبـــنـــاء 
عــلــيــهــا، ونـــقـــاط االخــــتــــالف قــلــيــلــة، ولــكــنــهــا 
مــؤملــة وتــحــتــاج للحديث حــولــهــا بــصــراحــة، 

فاملجاملة ال تنفع.
 ونصح معاليه إسرائيل بأن تغير نظرتها 
حول السالم «فإن الظروف تغيرت في العالم، 
تــفــكــروا فــي عملية ســـالم جدية  وعــلــيــكــم أن 

تعطي الحق ألصحابه».
 وتــمــنــى مــعــالــيــه فــي خــتــام كلمته التوفيق 
لــلــمــنــتــدى «وأن يــســتــمــر الـــتـــعـــاون فـــي هــذا 
املــجــال والــحــديــث بــصــراحــة حــتــى نستطيع 

الخروج بنتائج بناءة». 

 رئيسة وزراء بنجالديش:

دور مهم لقطر في تعزيز الحوار 
بني الشرق والغرب 

 الدوحة - قنا  »

نــوهــت دولـــة رئــيــســة وزراء بنغالديش 
الــشــيــخــة حــســيــنــة واجــــد بـــالـــدور الــهــام 
الـــــذي تــضــطــلــع بـــه دولـــــة قــطــر فـــي دعــم 
الـــحـــوار املــشــتــرك بــني الــعــالــم اإلســالمــي 
والــــغــــربــــي، لـــبـــلـــورة رؤيـــــــة مــســتــقــبــلــيــة 
مــشــتــركــة تــخــدم مــصــالــح الــطــرفــني، من 
خـــالل اســتــضــافــتــهــا للنسخة التاسعة 

ملنتدى أميركا والعالم العربي.
 وأكـــــــدت دولـــتـــهـــا عـــلـــى أهـــمـــيـــة انــعــقــاد 
مــنــتــدى أمــيــركــا والـــعـــالـــم الــعــربــي هــذه 
الــســنــة تــحــت شـــعـــار «أصـــــــوات جــديــدة 

وتــوجــهــات جــديــدة» فــي ظــل الــتــطــورات 
الـــتـــي تــشــهــدهــا املــنــطــقــة والـــعـــالـــم، ومــا 
تـــفـــرضـــه مــــن تـــحـــديـــات عـــلـــى الــصــعــيــد 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي.
 جــاء ذلــك فــي الكلمة الــتــي ألقتها دولــة 
الــشــيــخــة  بـــنـــغـــالديـــش  رئـــيـــســـة وزراء 
حــســيــنــة واجـــــد فـــي االفـــتـــتـــاح الــرســمــي 
ملنتدى أميركا والعالم اإلسالمي، الذي 
بــالــدوحــة  الــتــاســعــة  ينعقد فــي نسخته 

في الفترة من 29 إلى 31 مايو الجاري.
الــتــطــورات   وقــالــت الشيخة حسينة إن 
الــســيــاســيــة األخــــيــــرة الـــتـــي طـــــرأت على 
عــدد مــن دول املنطقة، وأدت إلــى ظهور 

قـــيـــادات جـــديـــدة، قــد فتحت الــبــاب أمــام 
تــحــديــات وتــصــورات سياسية جــديــدة، 
من أهمها تحقيق ديمقراطية مستدامة، 
وهــو مــا يؤكد على أهمية تعزيز سبل 
الـــحـــوار بــني الــعــالــم اإلســـالمـــي والــعــالــم 
الــغــربــي بــشــكــل عـــام واألمـــيـــركـــي بشكل 
خــــــــاص. وأوضــــــحــــــت دولــــتــــهــــا بــــأنــــه ال 
يمكن تفادي مسار التغيير في املنطقة 
نتيجة ســرعــة وتــيــرة الــعــوملــة، وســرعــة 
انتشار املعلومة في العالم، معربة عن 
عميق اعتقادها أن العدالة هــي مفتاح 
الــســالم والتغيير السلمي هــو األفضل 

للمجتمعات والدول والعالم. 

 يجب أن ال نحتمل اللوم من بعض األصدقاء 
على عالقتنا مع إسرائيل 

رئيس الوزراء يعزي أسر ضحايا حادث فيالجيو
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وصــــــف الـــســـيـــد ســتــيــفــن جــــرانــــد مــديــر 
وزمـــيـــل مـــشـــروع الـــعـــالقـــات بـــني أمــيــركــا 
والـــــــعـــــــالـــــــم اإلســـــــــالمـــــــــي فــــــــي مــــؤســــســــة 
بـــروكـــنـــجـــز مـــنـــتـــدى أمــــيــــركــــا والـــعـــالـــم 
اإلســـــالمـــــي هـــــذا الــــعــــام بــــأنــــه فــــريــــد مــن 
نوعه ومميز، «ويخلق مكانًا لحوارات 
جدية وصريحة بني الطرفني». وأوضح 
الـــســـيـــد جـــــرانـــــد فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
الـــذي يعقد بالتعاون  املــنــتــدى  أمــس أن 
املــؤتــمــرات  الــدائــمــة لتنظيم  بــني اللجنة 
ومــركــز بــروكــنــجــز يمثل ملتقى لنخبة 
من العالم اإلسالمي والواليات املتحدة 
ملناقشة األمور والقضايا التي تؤثر في 

العالقات بني الجانبني.
وأشار إلى أن املنتدى هو فرصة لتبادل 
الكثير من الخبرات التي تأتي بها الدول 
املشاركة، وتسليط الضوء على املشكالت 
التي تواجه العالم اإلسالمي في مرحلة 
مــــا بـــعـــد الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، والـــخـــطـــوات 
املرجوة لتحسني ودعم اإليجابيات التي 
تساهم في وضع الحلول املناسبة لهذا 
الــدول  التحول الديمقراطي الجديد في 

اإلسالمية.
واســـــتـــــعـــــرض ســـتـــيـــفـــن جــــــرانــــــد خــــالل 

املؤتمر الصحافي جلسات العمل التي 
ســيــنــاقــشــهــا املــنــتــدى مــنــهــا مــجــمــوعــات 
العمل (مغلقة) الرحمة: ضــرورة عاملية، 
حـــوار االنــتــقــاالت الديمقراطية، تطوير 
آليات جديدة لتشجيع القطاع الخيري 
الــتــصــنــيــف  اإلســــالمــــي (دور مــنــظــمــات 
املــســتــقــلــة)، واألمــــــن املـــائـــي فـــي منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.. وأشار 
الــتــي تلي االفتتاح  الــنــقــاش  إلــى جلسة 

«مواجهة التغيير: تحديات وفرص».
وســتــنــاقــش جــلــســات الــغــد مــوضــوعــات 
«الفنون والثقافة»، «التغيير االجتماعي 
قـــوة الــفــاعــلــني مــن غــيــر قــطــاعــات الــدولــة 
(مغلقة)»، و»املــحــادثــة الطويلة» جلسة 
ــــــيــــــوم الـــخـــتـــامـــي  خــــــاصــــــة، وجــــلــــســــة ال
ســـتـــنـــاقـــش «االنـــــتـــــخـــــابـــــات الـــرئـــاســـيـــة 
لــلــعــام 2012م»، و»الــتــغــيــيــر  األمــيــركــيــة 
االســتــراتــيــجــي تــحــديــات جيوسياسية 

جديدة».
وأوضـــح أن فعالية حفل التوقيع العام 
(املـــحـــادثـــة الـــطـــويـــلـــة) مـــا هـــي إال جهد 
وعمل الستكشاف العالقة الدؤوبة بني 
املواطن والدين والدولة في عالم متغير، 
مبينًا أن املحادثة تسعى إلى استعراض 

املشكالت التي تواجه العالم اإلسالمي.
وأضــاف: إن الندوات السياسية ستهتم 

بجانب التغيير السياسي والتحوالت 
الــداخــلــيــة ومــواجــهــة التغيير والــفــرص 
الـــتـــي يــجــب اســتــغــاللــهــا.. وأثـــــر الــتــغــيــر 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي وقــــــــــوة املــــنــــظــــمــــات غــيــر 
الـــحـــقـــوقـــيـــة واملــــدنــــيــــة فــــي إحــــــــداث هـــذا 
الــتــغــيــيــر، خــاصــة مــع االتـــجـــاه إلـــى عــدم 
االستقرار السياسي والتطرف والعنف 
نحو الهيمنة على األخــبــار. مــع وجــود 
مــــبــــادرات ابـــتـــكـــاريـــة، مــدنــيــة وخــيــريــة، 
تـــشـــهـــدهـــا املـــجـــتـــمـــعـــات اإلســــالمــــيــــة فــي 

العالم تستدعي االهتمام بها.
أمــــــا جـــلـــســـة نــــقــــاش الــــفــــنــــون والـــثـــقـــافـــة 
فــســتــركــز عــلــى الــتــغــيــرات املــهــمــة ودور 
الــفــنــون والــثــقــافــة فــي الــحــيــاة الــيــومــيــة، 
خــاصــة مــع تــحــول الــوســائــط التقليدية 
إلــــــى وســــائــــط جــــديــــدة دائــــمــــة الـــحـــركـــة 
وسريعة الزوال، وتأثير القوى الرئيسية 
في تطوير الثقافة وتشكلها عبر العالم 

اإلسالمي.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا ذكـــــــــرت تـــــمـــــارا كـــوفـــمـــان 
ويــتــز، زمــيــل أول ومـــديـــر، مــركــز ســابــان 
لسياسات الشرق األوســط في مؤسسة 
بــروكــنــجــز أن (مــنــتــدى أمــيــركــا والــعــالــم 
اإلسالمي) يسعى إلى توطيد العالقات 
مــابــني الطرفني باعتباره مكانًا يسعى 
إلـــى خــلــق الـــفـــرص ملــواجــهــة الــتــحــديــات 

التي تواجه بلدان العالم. وقالت: هناك 
لــلــمــشــاركــة ومــواجــهــة التحديات  ســعــي 
والحديث عن أمور ليست سياسية فقط، 
بـــل تــقــنــيــة تــهــم املــنــطــقــة، والـــتـــي تشمل 
مواضيع املياه والديمقراطية ومواضيع 
اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة كــــاألوضــــاع في 
سوريا ولبنان ومصر. ومن جانب آخر 
أشــارت السيدة دريــة بدني، نائب مدير 
مــشــروع عــالقــات الـــواليـــات املــتــحــدة مع 
الــعــالــم اإلســالمــي معهد بــروكــنــجــز إلــى 
الـــعـــام مــوجــه للشباب  املــنــتــدى هــــذا  أن 

والقادة وعلماء الدين واملجتمع املدني.
وعرجت إلى التعريف بمركز بروكنجز 
أقـــدم املــؤســســات الفكرية،  باعتباره مــن 
ومن أهم مراكز الدراسات السياسية في 
الـــذي يطرحها بــأســلــوب محايد  الــعــالــم 
ومــســتــقــل لــصــنــع الـــســـيـــاســـات. ويـــأتـــي 
الــعــام تحت شعار  املنتدى التاسع هــذا 
«أصــــــوات جـــديـــدة، اتــجــاهــات جـــديـــدة»، 
مــــن 31  يــــشــــارك 247 شــخــصــيــة  حـــيـــث 
بـــلـــدًا ومــنــظــمــة مـــن املــهــتــمــني فـــي مــجــال 
الـــســـيـــاســـة واإلعــــــــالم وأصــــحــــاب الـــقـــرار 
ولفيف من أصحاب الخبرات املتميزين 
واألكاديميني في إحياء جلسات النقاش 
العامة ومجموعات العمل التي تتناول 

موضوعاتها محاور مهمة عديدة.

الغنوشي: النظام الديمقراطي في تونس 
سيبنى على قيم اإلسالم والحداثة

الدوحة - محمد عيادي »
تصوير: أبوبكر »

أكـــــد الـــشـــيـــخ راشــــــد الـــغـــنـــوشـــي رئـــيـــس حـــزب 
حـــركـــة الــنــهــضــة فــــي تـــونـــس أن الــتــونــســيــني 
بــنــاء نــظــام ديــمــقــراطــي تتمازج  متفقون على 
فــيــه قــيــم الــوطــنــيــة مــع قــيــم الــحــداثــة واإلســـالم 
ويتساوى فيه الجميع بمختلف اتجاهاتهم 

وتوجهاتهم.
وبخصوص الــدســتــور، أوضــح خــالل الجلسة 
األولــى ملنتدى أميركا والعالم اإلسالمي التي 
تناولت التغيير السياسي في املنطقة والقوى 
الدافعة للتحوالت الداخلية أنه تم االتفاق على 
الــبــنــد األول املــتــعــلــق بــهــويــة تــونــس «أنــــه بلد 
عربي إسالمي»، الفتًا إلى الخالف حول إدراج 
الشريعة كمصدر للتشريع، وقال «اتفقنا على 
بــنــد الــهــويــة وســيــتــم تــحــديــد مــعــنــى اإلســــالم 
الــحــوار خصوصًا أن  وتطبيق الشريعة عبر 
بـــاب االجــتــهــاد ملعالجة قضايا  فــتــح  اإلســــالم 

العصر».
وقــــــال الـــشـــيـــخ الـــغـــنـــوشـــي إن ثـــــــورات الــربــيــع 
العربي كانت فرصة من أجل تصحيح العالقة 
بــني الشعوب العربية والــغــرب بعد عقود من 
الــخــلــل بــســبــب دعــــم بــعــض األنــظــمــة الــغــربــيــة 
ألنــظــمــة اســتــبــداديــة فـــي املــنــطــقــة. مــضــيــفــًا أن 
هناك بداية لتصحيح أوضاع تاريخية فاسدة 
تمثلت في دول غربية تدعم األنظمة املستبدة 
فــي املنطقة وشــعــوب تكره هــذه الـــدول بسبب 

ذلك».
وأوضــــــــح املــــتــــحــــدث أن «خــــصــــوم الـــــثـــــورات» 
يـــروجـــون بـــأن هـــذه الـــثـــورات صــنــاعــة غــربــيــة، 
منوهًا إلى أن الغرب تصرف بذكاء مع الثورات 
العربية وتعامل معها بإيجابية «وهـــذا فيه 
مصلحة لهم ولشعوب املنطقة»، وقــال «هــذه 
أوهــــام جــرحــى االنــتــخــابــات الــحــرة والــنــزيــهــة 
التي أعقبت الــثــورات وهــي ادعـــاءات تتجاهل 
دمــــاء الــشــهــداء والــجــرحــى واملــعــتــقــلــني الــذيــن 

ضحوا من أجل التغيير».
وأكـــد زعــيــم حــركــة النهضة أن الــثــورات قامت 
لــتــحــقــيــق إصــــالحــــات داخـــلـــيـــة عــلــى املــســتــوى 
الـــســـيـــاســـي واالجـــتـــمـــاعـــي وغــــيــــره، ولـــــم يــكــن 
هـــدفـــهـــا تـــهـــديـــد األمــــــن واالســــتــــقــــرار، مــطــالــبــًا 
الجميع بالتعامل مــع الشعوب العربية على 
أســاس احترام إرادة تلك الشعوب وسيادتها 
الـــدول العربية، وعلى أســاس  واســتــقــالل قــرار 

املصالح املشتركة أيضًا. وفي هذا السياق، قال 
الشيخ راشد الغنوشي: ال نريد عالقات قائمة 
عــلــى الــصــفــقــات املــشــبــوهــة كــمــا كــــان يحصل 

سابقًا، بل على أساس املصالح املشتركة.
مؤكدًا أن سياسات الغرب اتجاه العالم العربي 
كـــانـــت قـــائـــمـــة عـــلـــى أســـــس خـــاطـــئـــة مــــن حــيــث 
تركيزها على مصلحة الغرب فقط بالتعاون 

مع أنظمة مستبدة.
وقـــــــدم الـــشـــيـــخ الـــغـــنـــوشـــي بـــاملـــنـــاســـبـــة نــبــذة 
عـــن الـــوضـــع الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي بــبــلــده، 
الــتــونــســيــة ودور مختلف  الــــثــــورة  ومــــراحــــل 
الــــقــــوى الــســيــاســيــة لـــبـــنـــاء نـــظـــام ديــمــقــراطــي 
جــــديــــد، والـــتـــحـــالـــف بــــني مـــكـــونـــات ســيــاســيــة 
مختلفة فــي مــراجــعــهــا الــفــكــريــة والــســيــاســيــة، 
مــتــطــرقــًا فـــي الـــوقـــت نــفــســه لــلــتــحــديــات الــتــي 
تـــواجـــه تـــونـــس الــــيــــوم، وعـــلـــى رأســـهـــا تــحــدي 
التنمية االقتصادية، وتوفير مناصب الشغل 
لـــحـــوالـــي ربـــــع مـــلـــيـــون مــــن حــمــلــة الـــشـــهـــادات 
الــعــلــيــا. ونــــوه زعــيــم حــركــة الــنــهــضــة لــجــهــود 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة الــتــي يــتــشــكــل عــمــودهــا 
الفقري وقيادتها من الحركة املذكورة ملعالجة 
الــــوضــــع االقــــتــــصــــادي مــــن خــــــالل اســتــقــطــاب 
االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة. مــوضــحــًا فــي الــوقــت 
نفسه أن هــنــاك اســتــجــابــة مــن عـــدد مــن الـــدول 

األجنبية لم يسبق لها مثيل.
الــغــنــوشــي أن مــســار التنمية سيتقوى  وأكـــد 
أكثر مع تقدم جهود محاربة الفساد وضمان 

استقاللية القضاء.

من حضور املنتدى »

دعا لتعامل إيجابي مع املتغيرات العربية

مساعد وزير الخارجية: التاريخ لن يرحم األنظمة االستبدادية
الدوحة - محمد الشياظمي »
تصوير: أبوبكر »

شــــــــدد ســــــعــــــادة الــــشــــيــــخ أحـــمـــد 
بـــــن مـــحـــمـــد بـــــن جـــبـــر آل ثـــانـــي، 
مساعد وزيــر الخارجية لشؤون 
الــتــعــاون الـــدولـــي، عــلــى ضـــرورة 
التعامل مع املتغيرات السياسية 
الــــجــــاريــــة فــــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة 
الــدول  بشكل إيــجــابــي وتشجيع 
التي ترغب في االنتقال السلمي 
نــحــو الــديــمــقــراطــيــة، حــاثــًا الـــدول 
الــتــي مـــا زالــــت تــســتــخــدم العنف 
تــــكــــف عــن  ضـــــد مـــواطـــنـــيـــهـــا أن 
ذلـــــــــك وتـــــمـــــنـــــح شــــعــــبــــهــــا الــــحــــق 
فـــي اخـــتـــيـــار مــســتــقــبــلــه دون أي 
ممارسات قمعية غير إنسانية؛ 
يـــــرحـــــم هــــذه  لــــــن  الـــــتـــــاريـــــخ  ألن 
ما أن  األنظمة االستبدادية، السيَّ
سياسات القمع أثبتت أنها غير 

ذات جدوى.

وأكـــــــد ســـعـــادتـــه خـــــالل الــجــلــســة 
الصباحية أمــس قبيل االفتتاح 
الرسمي للدورة التاسعة ملنتدى 
«أميركا والعالم اإلسالمي» على 
ضــرورة تعزيز الجهود في دعم 
ثــورات الربيع العربي وتشجيع 
الـــــدول الــتــي تــرغــب فـــي االنــتــقــال 
الـــســـلـــمـــي نـــحـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
وكـــذلـــك تــشــجــيــع األنـــظـــمـــة الــتــي 
إلـــى اإلصــــالح السياسي  تسعى 
الــــــــذي تـــمـــلـــيـــه الــــرغــــبــــة الــــذاتــــيــــة 
للشعوب وليس مفروضا عليها 

بفعل التأثيرات الخارجية.
وقــال ســعــادتــه، فــي كلمته: «إننا 
نـــجـــتـــمـــع فـــــي وقـــــــت تـــشـــهـــد فــيــه 
املـــنـــطـــقـــة مــــتــــغــــيــــرات ســـيـــاســـيـــة 
واقتصادية بفعل ثــورات الربيع 
الــعــربــي والـــتـــي لــهــا تــأثــيــر على 
الــعــالقــات بــني الــواليــات املتحدة 

والعالم اإلسالمي».
واســــــــتــــــــعــــــــرض ســـــــعـــــــادتـــــــه فـــي 

كـــلـــمـــتـــه عـــــــــددا مـــــن الــــتــــســــاؤالت 
املــــهــــمــــة الـــــتـــــي تـــــفـــــرض نــفــســهــا 
فــــي خـــضـــم هـــــذه األحــــــــداث وهـــي 
«هــــل ســيــخــرج مـــن تــلــك املــرحــلــة 
حكومات ديمقراطية ذات أنظمة 
أيــديــولــوجــيــة إســالمــيــة؟ أم غير 
ذلــــــك ســـتـــكـــون مـــوالـــيـــة لـــلـــغـــرب؟ 
ومــــــــا املــــــوقــــــف الــــــــــذي يــــجــــب أن 
تتخذه الحكومات الغربية تجاه 
ثــورات الربيع العربي؟ وهــل من 
الــحــكــمــة االنــحــيــاز إلـــى الشعوب 
الــعــربــيــة حــتــى لـــو أدى ذلـــك إلــى 
الــغــرب ألنظمة حليفة له؟  فــقــدان 
الــوقــوف  الــحــكــمــة تقتضي  أم أن 
الــحــكــومــات الحليفة  إلـــى جــانــب 
لــــلــــغــــرب، مــــــا قــــــد ســــــيــــــؤدي إلــــى 
تشويه صــورة الغرب في العالم 

العربي؟».
وشــــــــدد ســـــعـــــادة مـــســـاعـــد وزيـــــر 
الــخــارجــيــة على أهمية أن تأخذ 
الدول التي تشهد ثورات شعبية 

بالتجارب الديمقراطية الناجحة 
التي حدثت في الدول اإلسالمية 
مــثــل إنــدونــيــســيــا، واســتــخــالص 

هذه التجارب لالستفادة منها.
وأعــــرب فــي املــقــابــل عــن اعــتــقــاده 
بـــــأن طــبــيــعــة الــتــغــيــيــر الـــجـــاري 
ــــــدول الــعــربــيــة  فـــي الــكــثــيــر مـــن ال
تــتــطــلــب مــــن الـــــواليـــــات املــتــحــدة 
والــحــكــومــات الــغــربــيــة أن تــكــون 
سياستها املستقبلية مبنية على 
أسس التفهم املوضوعي لطبيعة 
األنــظــمــة الــتــي أفــرزتــهــا الــثــورات 
الــــعــــربــــيــــة، والــــبــــحــــث عـــــن نـــقـــاط 
االلــتــقــاء الــقــائــمــة وتـــجـــاوز نقاط 
االخـــــتـــــالف، مــــا ســـيـــوفـــر أرضـــيـــة 
مشتركة ثابتة تساهم في صنع 
الــحــوار والتفاهم  الثقة وتــعــزيــز 
املشترك بدال من الصراع الذي ال 

يخدم املصلحة املشتركة.
وأعــــــــرب ســــعــــادة الـــشـــيـــخ أحــمــد 
بــن محمد بــن جبر آل ثــانــي، في 

ختام كلمته، عن أمله بــأن يوفق 
هذا الجمع الرفيع من املشاركني 
بــــاملــــنــــتــــدى فــــــي إيــــــجــــــاد الـــســـبـــل 
الفعالة التي تقرب وجهات النظر 
بـــني الــــواليــــات املــتــحــدة والــعــالــم 

اإلسالمي.
بـــــدوره قـــال مـــارتـــن أنـــديـــك نــائــب 
رئـــيـــس الـــســـيـــاســـات الــخــارجــيــة 
بــمــؤســســة «بـــروكـــنـــجـــز» إن هــذا 
املــــنــــتــــدى أصــــبــــح بـــفـــضـــل رؤيـــــة 
حــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 
حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل ثـــانـــي أمــيــر 
الـــبـــالد املـــفـــدى ومـــعـــالـــي الــشــيــخ 
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 
ـــــــــــوزراء وزيـــــر  رئــــيــــس مـــجـــلـــس ال
الـــخـــارجـــيـــة مــؤســســة ذات قيمة 
كبيرة تعزز جسور التواصل بني 

أميركا والعالم اإلسالمي.
وأضـــاف أن املنتدى فــي نسخته 
التاسعة يشهد حــضــورا واسعا 
من القيادات واألصوات الجديدة، 

كــــمــــا يـــعـــقـــد فـــــي ظــــــــروف بـــالـــغـــة 
الدقة في ظل متغيرات سياسية 
وأحداث مأساوية في الوقت ذاته 

كما يحدث في سوريا.
ونبه إلى أن العالم أجمع يشهد 
تــغــيــرات كبيرة مــع صــعــود قوى 
جديدة على املسرح العاملي مثل 
الــهــنــد والـــصـــني وقـــطـــر وتــركــيــا، 
مـــــا يـــخـــلـــق نــــوعــــا مـــــن الـــــتـــــوازن 
فــــي الــــعــــالــــم»، وبــــــــروز مــشــكــالت 
اقتصادية في أوروبــا والواليات 
املــتــحــدة مــمــا يــؤثــر فــي األســـواق 

العاملية».
إلــــــى ذلــــــك قــــــال الـــســـيـــد ســتــيــفــن 
غـــرانـــد مــديــر مـــشـــروع الــعــالقــات 
بني أميركا والعالم اإلسالمي في 
مؤسسة «بروكنجز» إن املنتدى 
هـــــــذا الـــــعـــــام يـــــوفـــــر مــــنــــبــــرا حــــرا 
لــألفــكــار الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــطــور 
إلى شراكات عملية بني الواليات 

املتحدة والعالم اإلسالمي.


