
محلياتاالربعاء  19  يناير  2011   16

)محمد ماهر(د.عبداهلل املعتوق يكرم داليا مجاهد

درع تكرميية ملدير فندق موڤنبيك

جانب من احلضور

داليا مجاهد: المصالح السياسية تثير حفيظة المسلمين 
إزاء الواليات المتحدة والغرب وليست االختالفات الدينية

مستشارة الرئيس أوباما: تحسين العالقات بين العالمين اإلسالمي والغربي مرهون بخطاب يراعي االختالفات الثقافية

العدس�اني: نهدف إل�ى تعزيز الح�وار والتفاه�م الثنائي عل�ى أرضية 
مش�تركة للصداقة والتعاون وايجاد طريقة مثلى للتعامل على أرضية مشتركة

بشرى الزين
الرئيس  قالت مستش���ارة 
أوباما لشؤون  األميركي بارك 
العالم االسالمي، داليا مجاهد، ان 
العام املاضي شهد انخفاضا في 

معدل االتفاق على وفاء اإلدارة 
االميركية بوعودها التي اطلقها 
الرئيس اوباما منذ توليه سدة 

الرئاسة.
واوضحت مجاهد في ندوة 

الوعي للعالقات  نظمها مركز 
العربية � الغربية مس���اء أول 
من امس في فن���دق موڤنبيك 
البدع ح���ول »قياس العالقات 
االسالمية – الغربية وابعادها 

اجلديدة« ان دراسة اعدها مركز 
غالوب للدراس���ات االسالمية 
بينت ان املصالح السياس���ية 
هي التي تثير حفيظة املسلمني 
ازاء الواليات املتحدة وليست 
الدينية، مش���يرا  االختالفات 
الى ان الدراسة التي استقصت 
آراء السكان في منطقة الشرق 
افريقيا ترى  األوسط وشمال 
الرئيسي للتوتر  الس���بب  ان 
االس���المي – الغربي سياسي، 
مش���يرة الى ان س���كان هذه 
املناطق يولون اهمية للعالقات 
االس���المية – الغربية، مبينة 
ان نس���بة 61% منهم يهتمون 
بالتفاعل بني العاملني مقارنة ب� 
52% في منطقة افريقيا وجنوب 

الصحراء.
املوافقة  وذكرت مجاهد ان 
السياسية في  االدارة  أن  على 
الواليات املتحدة بني عامي 2008 
و2009 بقي���ت دون تغيير في 
آسيا وافريقيا وجنوب الصحراء 
مقابل ارتفاعها من 12 الى %32 
في منطقة الش���رق االوس���ط 
وش���مال افريقيا، موضحة ان 
سكان هاتني املنطقتني ملتزمون 
بتعزيز التواصل الذي من شأنه 

ان يجنب الصراع.
وافادت مجاهد بأن 72% من 
ان االمتناع  املسلمني يؤيدون 
عن تش���ويه الرم���وز الدينية 
ويرون ان القرآن يشكل اهمية 
كبرى بالنسبة لهم، مذكرة بان 
ما يهمهم ه���و اظهار االحترام 

ازاء دينهم.
واضافت انه بعد حتليل آراء 
االفراد في املجتمعات االسالمية 
والغربية االقل واالكثر ممارسة 
للحوار مع اآلخر وجد الباحثون 
في مركز غالوب ان االفراد االكثر 
انخراطا في احلوار مع اآلخر 
ف���ي الغرب وف���ي املجتمعات 
ذات االغلبية املسلمة مييلون 
الى إلقاء اللوم على السياسة 
وليس الرئيس كسبب للتوتر 

بني الطرفني.
الى ان حتسني  كما اشارت 
العالقات بني املسلمني والغرب 
يرتك���ز على ال���رأي العام في 
الشرق االوسط عن�����د اشتراك 
املجتمعات االس���المية النهم 
التوعية  االكثر تقبال حلمالت 
والتواص���ل واالقل موافقة في 
الوق���ت الراهن على سياس���ة 
القيادة االميركي���ة باالضافة 
الى ان���ه ينبغي على مبادرات 
السياس���ة ان تواصل التركيز 
على االحترام املتبادل واملصالح 
املتبادلة من خالل مناقشة نزاهة 

وعدالة القرارات واالجراءات مع 
االستمرار في استخدام خطاب 

يراعي االختالفات الثقافية.
ومن جهته، اوضح رئيس 
مركز الوعي لتطوير العالقات 
العربي���ة � الغربية د.ابراهيم 
العدساني ان العالقة بني االسالم 
والغرب تعد عالقة قدمية وكانت 

تتطور باستمرار.
العدساني في كلمة  وأشار 
ألقاها في ندوة حول »األبعاد 
اجلديدة للعالقات بني اإلسالم 
والغرب« مبشاركة داليا مجاهد 
مستش���ارة الرئيس األميركي 
ب���اراك أوباما، ال���ى انه برزت 
ان  الى  عوامل كالتطرف الفتا 
الصراع الفلسطيني � االسرائيلي 
واحلرب في افغانستان والعراق 
وّلد سوء فهم وحقد بني االسالم 

والغرب.
وأض���اف ان���ه عل���ى مدى 
الست سنوات املاضية تنامى 
ب� »االسالموفوبيا«  ما يسمى 
في الواليات املتحدة وأوروبا، 
وزادت ع���دم الثقة لدى الدول 
العربي���ة واالس���المية جتاه 
السياسة اخلارجية األميركية 
والغربية ما شّكل تقاطعا من 
جه���ة ازداد في���ه اخلوف من 
خلق الصراعات والعيش في 
عالم غير مستقر وقيادة هذه 
الذي يغذي  النزاعات لالعالم 
ويك���ّرس هذه الفكرة في عالم 
محكوم بالص���راع، ومن جهة 
أخرى اهتمام الطرفني مبعرفة 
ثقافة كل منهما خارج عن املآسي 
التي خّلفتها احداث 11 سبتمبر 

و7 يوليو و4مارس.
العدس���ان����ي ان  وأوضح 
مركز الوعي للعالقات العربية 
� الغربية وبغ���ض النظر عن 
حجم وأهمية ه���ذا العم������ل 
ب���ني  العالق�������ات  لتعزي���ز 
العرب والغرب عبر الصداقة 
واحلوار والتفاه�����م الثنائ��ي 
فإن ه���دف املرك���ز باالضافة 
الى تعريف اعضائه بالعاملني 
العربي والغربي فهم واحترام 
االختالف���ات وايج����اد طريقة 
مثل���ى للتعامل عل���ى ارضية 
مش���تركة، معربا عن تفاؤله 
مبستقبل العالقات التي تتطور 
بعيدا عن االنعزال ومؤسسة 

على التعاون واحلوار.
الن���دوة رئي���س  حض���ر 
الهيئ���ة اخليري����ة العاملي����ة 
االسالمي�����ة عبداهلل املعتوق 
وعدد من الس���فراء واعض��اء 
السلك الديبلوماس����ي املعتمدين 

لدى الكويت.


