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مواقف
طـ ـبـق االصـل

يف ظالل بــــــابل
بقلم نيل مكريغور

مؤيد نعمة

أبو عـالء إىل القاهـرة للقـاءات مع القيـادة املصـرية
قالـت مصادر فلسطيـنية مطلعة لـ
(آكي) إن رئيـس الوزراء الفلسطيين
امحـد قريـع (ابو عـالء) سيصل اىل
القــاهــرة يف غـضــون الـيــومـني
القــادمني للقـاء رئيـس املخـابـرات
املصـرية اللـواء عمر سليـمان وعدد
من املسؤولني املصريني وذلك قبيل
وصـــــول سلـيـمــــان اىل األراضـي
الفلسطينية يف الرابع والعشرين من
الــشهــر اجلـــاري للقــاء الـــرئيـس
الـفلسطـيين ياسـر عرفـات ورئيس
الوزراء االسرائيلي ارئيل شارون.
وحبسـب مصـادر اخـرى حتـدثت لـ
(اكي) فان اللـواء سليمان استقبل يف
القـاهرة مساء األحـد املاضي حممود
عبـاس (ابـو مـازن) حـيث (جـرى
الـتـبــاحـث يف آخــر املــسـتجــدات
امليــدانيـة والـسيــاسيـة واجلهـود
املصريـة املبذولة للخروج من املأزق
احلـالي) مشرية اىل ان (اللقاء مت بناء
على دعوة مصـرية) فيما التقى ابو
مــازن االثـنني املــاضـي مع وزيــر
اخلــارجيــة املصـري امحـد مـاهـر
واملــستـشـار الــسيــاسي للــرئيـس
املصري اسامه الباز.
وقال مصدر مقـرب من ابو مازن لـ
(اكي) االجـتمـاعـات تـطــرقت اىل
االنـسحــاب اإلســرائـيلـي من غــزة
والدور املصـري ومتطلبـات النجاح
كـتـــوحـيـــد األجهـــزة األمـنـيـــة
الفلسطينية حسب خارطة الطريق
والقانـون األساسي وأضـاف (االخوة
املــصـــريـني اكــــدوا علــــى انهـم
سـيتابعـون جهودهم الجنـاح احلوار
الــوطين مبـا يــشمل مجـيع القـوى
الفلـسـطيـنيــة لتـشــارك يف حتمل
املـسؤولـية بعـد االنسحـاب من غزة
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اضـافة اىل تأكييـد االخوة املصريني
علــى ان االنــسحــاب أمـــر حيــوي
فلسـطيين يـتطلب الـسيطـرة على
املنشـآت واملواقع واملستـوطنات اليت
ستنسحب منها إسرائيل).
وقـد توقعت مـصادر فلسـطينية أن
يكون للقاء سلـيمان –عباس عالقة
بــاجلهــود املـصــريــة ملـســاعــدة
الـفلسطـينيني علـى ترتيـب بيتهم
الـداخلـي حيـث أن هنـاك قـطيعـة
كاملـة بني عرفـات وابو مـازن منذ
استقـالـة هـذا األخري مـن منـصبه
كـــرئـيـــس لـــوزراء الـــسلــطـــة
الفلـسطـينيـة نهـايـة العـام املـاضي
علمـا بأن مـصاحلـة متت فعال مـنذ
اشـهر بـني عرفـات والعقـيد حمـمد
دحالن ،وزير شـؤون األمن الداخلي
يف حكومة ابو مازن.
وحبـسب املصـادر فان مـصر تـرغب
بـأن يتم الـتوافق مـا بني الفـصائل
الفلـسـطيـنيــة يف وقت يكــون فيه
ايـضا هنـاك توافق يف داخل حـركة
فتح ،كربى فصائل منظمة التحرير
الفلـسـطيـنيـة واحلـزب احلــاكم يف
فلسـطني،يف حني تعكف مصـر على
التحضري لتوجيه الدعوات لفصائل
فلـسطينـية السيمـا حركتـا محاس
واجلهـــــاد اإلسالمـي لـلقــــدوم اىل
القاهرة إلجراء حمادثات ثنائية مع
املصـريـني قبل تــوجيه الـدعـوة
جلمـيع الفـصــائل الفلـسـطيـنيـة
بـالقـدوم إىل القـاهـرة بعـد نضـوج
فكـــرة التــوصل اىل اتفــاق فـيمــا
بينها).
وقالت (ال تريد مـصر بأي حال من
األحـــوال أن تـــأتـي الفـصـــائل اىل
القاهرة لتفشل يف الوصول اىل اتفاق

كمـا حـدث يف املـاضي وامنـا تـريـد
التأكد مسبقا من قادة الفصائل بأن
االجتمـاع سينـتهي اىل اتفاق مـؤكد
حيث مثـة توجه لدى مصـر لدعوة
الفـصائل اىل هذا االجتماع املوسع يف
شهـر متـوز املـقبل) وأضـافـت (من
املتــوقع أن يـصل اىل غــزة نهـايـة
الـشهـر اجلـاري مـسـاعــدا رئيـس
املخـابرات املصريـة حمسن النعماني
ومصـطفى الـبحريي لالجتـماع مع
قـادة الـفصــائل الفلـسـطيـنيـة يف
غزة*.
ويف غـضـــون ذلك قـــالت مـصــادر
فلـسـطيـنيـة مـطلعــة لـ(آكي) إن
الرئـيس الفلسـطيين ياسـر عرفات
ابلغ اجتمـاع للجنة املركزية حلركة
فـتح انه يريـد حل مشـاكل كتـائب
شهداء األقـصى التابعـة حلركة فتح
وضــمهــم اىل األجهـــزة األمـنـيـــة
الفلـسـطيـنيـة مـشـرية اىل انه شكل
هلذه الغـاية جلنة تضم  3من اعضاء
املـركزيـة هم هاني احلـسن وعباس
زكـي ووزير الداخليـة حكم بلعاوي
إضافة إىل اثنني من تنظيم فتح هم
امحـد غـنيم مـن الضفـة الغـربيـة
ومسري مشهراوي من قطاع غزة.
ويتـوقع أن تلتئم اللجنـة يف غضون
أيام قليلة يف حماولة لوضع تصورات
لكيفـية دجمهم يف االجهـزة االمنية
الفلـسطـينيــة حيث قـدر الـوزيـر
الـسـابـق وعضـو حــركيــة فتح يف
الـضفة الغربية عـبد الفتاح محايل
أعدادهم بنحو  450ناشطاً يف الضفة
الغــربيــة وقطـاع غـزة قـائال (إن
عمليـة الـدمج ليـست جـديـدة الن
شهداء األقصى هي شـرحية مناضلة
ولـــذلك ال بـــد من اجيــاد صـيغــة

لالستيعاب وخاصة مع احلديث عن
حلـول سيـاسيـة مع االسرائـيليني)
وأضاف (ان كـتائـب شهداء األقـصى
ملتـزمة بالـقرارات السيـاسية وهي
جزء أصيل من املقاومة).
وبعـد سـاعــات من حمـاولـة قـوات
االحتالل اإلسـرائـيلي اغـتيــاله يف
جـنني قـال قـائــد كتــائب شهـداء
األقصـى يف مـدينـة جـنني زكـريـا
الزبيدي بـأن الكتائب سـتكون على
استعـداد لوقف إطالق الـنار يف حال
انـسحب اإلسـرائـيليـون متـامـا من
مـنـطقــة جـنـني حـيـث ختـطـط
إســــرائـيـل لالنــــسحــــاب مـن 4
مــستـــوطنــات يف مشــال الـضفــة
الغــربيـة مبــا يفـسح اجملـال أمـام
تواصل جغرايف يف املنطقة.
ومبا يشري اىل االستعداد لالندماج يف
األجهزة األمنيـة اكد الزبـيدي على
ان الـقرار بـوقف اطالق الـنار يـأتي
مـن رام اهلل حـيـث مقـــر القـيــادة
الفلسطينية وقال (رام اهلل تقرر.اذا
قـــررت رام اهلل ان نتــوقف فـــاننــا
سـنتــوقف  ،اذا قـررت رام اهلل بـأن
ننـضم اىل األجهــزة األمنيـة فـاننـا
سننضم ،ال تـوجد مشـكلة) وأضاف
(اوال جيب ان يغــادر اجلنـود ،علـى
جـيش االحتالل ان يغـادر ارضنا ..
اذا غـادرت اسرائيـل جنني كلها ومل
تعـد اليهـا ومل تـأت الـدبـابـات ومل
تقتلنا يومـيا فال حاجة حتى لرفع
السالح).
وتـابع يف رسـالـة بـاللغــة العربيـة
(انهم يـعلمــون انه حيـنمـا خيـرج
االسـرائـيليــون من جـنني فــاننـا
سنـتوقف ولكن طاملا بقوا هناك فال
ميـكنـين التــوقف ألنهـم سيـأتـون

لقـتلي ،ال ميـكنـين االستــسالم ولن
استسلـم ابدا ،اذا غـادروا جنني فال
مشكـلة لـدينـا ولكن طـاملا بـقوا يف
جـنني سنطلق الـنار ألنهم قـادمون
لقتلنا).
وأكد الـزبيدي علـى ان ممثلني عن
السلطـة الفلسطـينية تـوجهوا اليه
وطلبـوا مـنه وقف العـمليـات ضـد
اهداف اسـرائيليـة بعـد االنسـحاب
وانه استجاب هلذه التوجهات.
من جهـة ثـانيـة وخالفـا لتعهـدات
قــدمتهـا احلكـومـة االسـرائـيليـة
لالدارة االمـريكيــة فقــد شـــرعت
سلطـات االحتالل مؤخـرا يف اعمال
بنـاء جــدار الفـصل العـنصـري يف
املـنطقـة الـيت تقع اىل اجلنـوب من
مستوطنة (أريئيل) يف مشال الضفة
الغربية حيث سلمت قبل اسبوعني
اخطـارات للمواطنني الفلسطينيني
مـن بلــدة سلفـيت تـبلغـهم فـيهــا
قــرارهــا مـصــادرة أراضـيهـم اليت
سيبـنى علـيها اجلـدار فيمـا اشارت
مصـادر اسرائيلية اىل ان هذا اجلدار
يـتــــوغل  20كـيلـــومـرتا يف داخل
اراضي الضفة الغربية.
ومبـا يفـسح اجملـال امـام انـضمـام
حـزب العمل االســرائيلي بـرئـاسـة
مشعـــون بـرييــــز اىل احلكـــومـــة
االسـرائـيليـة فقـد قــرر املسـتشـار
القـانـونـي للحكـومـة االسـرائـيليـة
ميين مـزوز اغالق ملفـات شبهـات
بـالفـسـاد كــانت وجهـت اىل رئيـس
الـوزراء االســرائيلـي ارئيل شـارون
حيـث يتــوقـع ان يتـــوىل برييـس
منصب وزيـر اخلارجية مكان وزير
اخلارجية احلالي سيلفان شالوم.
رام اهلل  -وكالة (آكي) اإليطالية لألنباء

إذا كـنت تـرغـب يف فهم العـراق ،فـإن
جممـوعــة كنــوز العـراق يف املـتحف
الـربيطــاني تقـدم لـك بعض الـدالئل
احلامسة.
لعل سقـوط برج بـابل هو األسـطورة
العـمرانيـة املركـزية ،وإنهـا بالتـأكيد
األسطــورة األكثـر إثــارة للقلق .كـان
يعيش يف بـابل ،املدينة الـعظيمة اليت
أدهـشت وأرعبت كـتاب التـوراة ،شعب
متعـدد األعـراق واللغـات ،مجع هـذه
األعـراق السـعي وراء الثـروة والغنـى،
حـاولـوا بـادئ األمـر الـعيـش معـ ًا -
وفشلـوا .كانت النـتيجة حـالة كـئيبة
من عــدم الفـهم واإلدراك .الـتقـنيـة
الـطـمــوحــة الـيت حتــدت الـنـظــام
الطبـيعي تعـرضت للعقـوبـة فـانهـار
الربج الـذي حاول الوصـول إىل السماء.
املـروق الـديـين واالختالط املـشـوش
اسـتحضــر النبـوءة احلـتميـة.خالفـ ًا
ملـصـــر ،اليت تــواصل فـيهــا اهلــدوء
والـسكـون طـوال قـرون ،فـإن بــابل
شهـدت االزدهار واالحنـطاط مـرة تلو
أخرى ،وتفـسري كل حادثة أبلغنا عنها
شــوههــا تفــسري آخــر .أسطـوريـ ًا أو
تارخيياً ،األحداث استمرت :برج بابل،
فتوحات بنوخـذ نصر ،غزو بابل من
قـبل قــورش ثـم االسكـنـــدر ،بالط
هارون الـرشيـد البهي ،تـدمري بـغداد
علــى يــد املغــول عــام 1258م ،حـيث
اســـودت مـيـــاه نهـــر دجلـــة حبـرب
خمطـوطـات املـكتبـات املنهـوبـة .هل
هنــالك مـن ثقـافـة أخـرى مل يـزل
مــاضيهـا الـبعيـد ،حقـيقيـ ًا كـان أم
متخيالً ،ميارس هكذا سلطة؟
إن كنت تـرغب يف فهم الـعراق الـيوم،
تـستـطيع بـالطـبع أن تلتهـم الصحف
والنشـرات اإلخباريـة التلفازيـة حتى
التخمة ،وأن تبقى لك من الطاقة شيء
فعليك التـوجه إىل املتحف الربيـطاني
لتشاهد تقريرًا إخباري ًا من نوع آخر.
تـكشف اآلثـار القـدميـة لبالد مـا بني
النهـريـن عن ثــوابت الـسيـاسـات يف
الشرق األوسط .احلـدود غري املستقرة
علـى الـدوام وتكـاثـر وتـوالـد األديـان
تعين حـروبـ ًا ال نهـايـة هلــا .هنـا يف
املنحـوتـات اجلـداريـة :املـدن تقصف،
الـرهـائـن حتتجــز ،التبـاهي العـدائي
للقــوة العــسكــريــة ،حكــامــ ًا دمــى
يـنـصـبــون ،ووحــشـيــة األنـظـمــة
العسكرية.
بغـداد سـقطـت قبل عــام ،لكن بـابل
تـسقط كل يـوم يف املتحـف الوطين .يف
لوحـة رامربانت( ،غيد بـالثازار) اليت
رمسهــا يف امــسرتدام يف ثـالثيـنيــات
القرن الـسابع عشر ،حاكم فاسد مدان
تـوشك أن يطـيح به جيوش أجـنبية،
مجـيعهـا جـاءت بــاسم الـرب الـذي
انـتقص احلـاكم من قـدره .الكتـابات
على اجلدران تعلن ،ملن هلم عيون ،بأن
الثـازار غري كفء ،وبـأن مملـكته جيب
أن تقـسم بني احملتـلني األجانـب .بعد
بـضع ساعـات ستحل لـعنة الـرب .إنها
القصة التـواترية كما أعاد اهلولنديون
صياغتها يف القرن السابع عشر.
إن كـان املـتحف الــوطين يعــرض لنـا
الـليلة الـيت سبقت الكـارثة املفـاجئة،
فــإن املتحف الـربيطــاني يعـرض لنـا
الـصبــاح التـالـي .يف العـام  539ق .م.
دخل قورش ملـك الفرس بابل وأطاح
بـالنظـام املستـبد .احلـادثة معـروفة
جيــدًا يف النـصــوص الـعربيــة .لـكن
ال من
املـتحـف الربيـطـانـي ميلـك دليـ ً
اجلـانب اآلخـر  -ختمـ ًا أسطـوانيـ ًا من

الطـني املفخور بـطول  30سـم ،يعرف
بـاسم خـتم قــورش األسطــواني .إنه
وثيقـة غري عاديـة يعلن فيهـا قورش،
مــستخـدمــ ًا لغــة وكتـابــة مملـكته
اجلـديـدة ،بـأن مجـيع عبـادات اآلهلـة
األخـرى جيب أن تعـود وحترتم ،وبـأن
الـسكـان املـرحلـني جيب الـسمـاح هلم
بالعودة إىل ديارهم .وخالف ًا للنصوص
العربية أو للـوحة رامربانـت ،هذه هي
القصـة كمـا تبـدو يف بالد الـرافـدين
نفسها.
احلـرب العراقية اإليـرانية يف عام 539
ق .م .أدخلت نظـام ًا جديدًا إىل الشرق
األوسـط .إمرباطورية فارسية عظيمة
متـتـــد مـن حـــدود الـصـني حـتـــى
البـسفـور .بــالنــسبــة لإليـرانـيني
املعــاصــريـن ،يعـترب نـصــر قــورش
العظيم أساس ًا ألسطورة وطنية.
حتت احلماية الفارسية عاد اليهود من
الـنفي البابلي لبناء اهليكل يف أورشليم
(مع إن كثـريين بقـوا يف بغـداد حتـى
مخسينـيات القرن املـاضي) .بالـنسبة
لـليهـود أصـبح ذلك ذكـرى حـامسـة
بقيت حية يف إسرائيل احلالية.
إن كان لبـابل هذه احلاضـرية الثـابتة
اليت لإليـرانيـني ولإلسرائـيليني ،فال
حاجة لنا إىل القول بأن رنينها مدوي.
كـان صـدام حـسـني مفتـونــ ًا ببـابل
وآشـور ،وخـصـص األمــوال حلمـايـة
وتطـوير مـواقعها اآلثـارية العـظيمة،
لـقد صـادر النظـام البعثـي اإلجنازات
الـعظـيمــة للـحضـارة الـرافـديـنيـة
وجربهــا خلــدمــة مـصــاحلـه عنــد
الضرورة.
على احلكـومة االنتقـالية اجلـديدة يف
العـراق أن تفكـر مليـ ًا كـيف عليهـا أن
تعـرف هـويـة العــراق ،وسيكـون من
املفـاجـئ إن مل تتحـول ،كمـا حتـولت
حكومات كثـرية يف الشرق األوسط ،إىل
املأثـور التـارخيي لتـحديـد املسـتقبل
املأمـول .ليس هنـاك من مكـان أفضل
من املتحـف الربيطـاني ملعـاينـة هـذه
املأثورات التارخيية.
لكـن أكثــر مــا يلـفت األنـظــار هــو
االستمرارية املدهشة للطاقة اخلالقة،
اإلجنـازات العـظيمــة لسـومـر وبـابل
وآشـور اليت تعـاقبت علـى مـدى آالف
الـسنني ومشـلت البالد بـأسـرهـا ،من
جـنـــوبهـــا إىل مشـــاهلـــا ،مـتجـــاوزة
االنقـسامات الـدينية املعـاصرة ،ومثل
اإلجنازات اإلسالميـة والعثمـانية اليت
أعقبتهـا ،أظهرت املنـطقة قـدرة على
التغلب على الدمار بسرعة وأن ترسخ
من أخرى تقاليدها الثقافية.
عـرض أمني معلوف ،الـروائي واملؤرخ
اللبـنانـي ،كيف يظهـر خمتلفـ ًا تاريخ
الـصلـيبـيني إذا قـرأنـاه مـن املصـادر
العـربيــة فقط .بـإمكـان مـوجـوادت
املتحف الـربيطــاني أن تقــدم لنـا مـا
يضاهيه :إنها تعرض لنا تاريخ العراق
مـن خالل عيـون الـذين عـاشـوا ذلك
التاريخ ،إنها دليل ال يضاهى على كيف
نظـر العامل مـن بالد ما بني الـنهرين
نفسها.
*الـسيـد نـيل مكـريغـور هـو مـديـر
املــتحف الـربيـطـــانـي وكـــان أحـــد
املـتحــدثـني يف نــدوة :مـن بــابل إىل
بـغداد :هل يستـطيع املاضي املـساعدة
يف بـناء مـستقبـل للعراق؟ وهـي ندوة
عـامـة نـظمهــا املتـحف الربيـطــاني
وصـحيفـة الغـارديـان يــوم الثالثـاء
املاضي.
ترمجة :زهري رضوان
عن الغارديان

منظمة املؤمتر اإلسالمي تطلق (إعالن اسطنبول)

شجب اإلرهاب والرتحيب بنقل السيادة للعراقيني والدعوة لقيام دولة فلسطينية
يف مـا يلي النص الكامل لـ(اعالن
اسطنبـول) الذي صـدر يف ختام
مـؤمتر وزراء اخلارجية ورؤساء
وفـود الدول االعضـاء يف منظمة
املؤمتر االسالمي يوم االربعاء:
حنن وزراء اخلــارجيـة ورؤسـاء
الـوفـود املـشــاركني يف املـؤمتـر
االسالمـي احلـــادي والـثالثـني
لـوزراء اخلارجيـة (دورة التقدم
والوئام العاملي) نعلن بكل تصميم
اننا :
 -1نــؤكـــد التـــزامنــا بغــايــات
منظمتنا واهدافها ومبادئها كما
نص عليها ميثاقها.
 -2نـستمـد اسبـاب القـوة والثقـة
من االسالم ديـن السالم والـوئام
والتسامح الذي يلهمنا العمل من
اجل حتقـيق احلـريـة والـسالم
واالزدهار.
 -3حبثنـا الـتطـورات الـيت تسـود
حاليا الساحة الدولية حبثا وافيا
واتـفقنـا علـى تــاكيــد ارادتنـا
اجلمـاعية مبـزيد مـن الفاعـلية
حيدونـا هدف وحـيد يـتمثل يف
حتقيق العدالة والسلم والوئام.
 -4عقـدنــا العــزم علـى انـتهـاج
سبيل الـتسويـة السلمـية جلميع

القضايا الدولية وبذل اجلهود من
اجل حث االطراف املعنيـة كافة
للمضي على نفس الطريق.
 -5نـدعـو مجيع اجلهـات املـعنيـة
لتنـاول قضية فلـسطني والنزاع
العــربي-االســرائيلـي كمـسـالـة
ملحــة حتظـى بـاالولـويـة وان
يكـون اهلـدف هــو قيـام دولـة
فلسطينية كاملة السيادة تعيش
جـنبـــا اىل جنـب مع اســرائـيل
داخل حدود آمنة ومعرتف بها.
ولـذا قـررنــا متـابعـة اجلهـود
الـرامية لتحقيق الـسالم الشامل
متـابعـة حـثيثـة ونعـلن قبـول
منظمة املؤمتر االسالمي الكامل
ملـا ستسفر عـنه هذه اجلهود من
نتيجة ناجحة.
 -6نـؤيــد اخلطـوات الــراميـة اىل
انهاء احتالل العـراق .كما نـؤيد
العمليـة املؤدية اىل نـقل السيادة
للعـراقـيني ونـؤكـد وجـوب ان
تكـون هـذه الــسيـادة كــاملـة.
ويـنـبغـي ان يكــون االنـتقــال
الــسيـاسـي لتـشكـيل حكـومـة
مـنتخبـة مـتصفـا بـالـشمـوليـة
التامة والشفافية.
ونرحـب يف هذا الصـدد بصدور

قـرار جملــــــــس االمن الــدولي
رقم  6451بـاالمجاع وهـو القرار
الذي يضع االطار هلذا االنتقال.
وقررنا مساعدة العراق بفاعلية
يف العملية االنتقالية والعمل على
تلبية احتياجاته.
 -7سنـواصـل دعم جهـود اعـادة
االعمار والبناء يف افغانستان.
ونؤكـد جمددا مـوقفنـا املبـدئي
من مسـالة جامـو وكشمري حيث
ينبغي احرتام حقوق شعب جامو
وكـشمري وارادته احـرتاما كـامال
وفقا للشرعية الدولية.
ونـؤكــد ايضـا تـسـويــة النـزاع
االذري-االرميين يف اطـار وحـدة
اراضي اذربيجان.
ونـؤيــد بنفـس القـدر اجلهـود
الرامية لـتسوية مجـيع القضايا
االخرى اليت تشغل بـال منظمة  -9نــشيــد بــالــشعـب القـربصي
املؤمتر االسالمي.
الـرتكي لقبـوله السـاحق خلـطة
 -8ندين بـشدة االرهـاب يف مجيع التـسـويــة اليت وضـعتهــا االمم
اشكـاله ونعــرب عن تعــاطفنـا املتحدة لـتوحيـد اجلزيـرة على
العميـق وتايـيدنـا للبلـدان اليت اســاس شــراكــة جــديـــدة بني
وقعــت ضحـيــــة للـهجـمــــات منطقـتني لدولـتني مؤسـستني
االرهابية ونتفق عـلى مضاعفة تـتـمـتعـــان بـــاملــســـــــــــاواة
جهـودنـا ملكـافحـة هـذا الـوبـاء الـسيـاسيـة .ونـرحـب بتقـريـر
العاملي.
االمـني العـــام لالمـم املـتحــدة

املـؤرخ يف  28ايـار  2004ونـؤيـده
وكـذلك الـنتــائج والتــوصيـات
الواردة فيه .ونـؤيد ايضـا بعثة
املسـاعي احلمـيدة الـيت يرعـاها
االمني العام لالمم املتحدة.
ونظرا لـلظروف املـتغرية تغيريا
اســاسيـا الـسـائــدة يف قربص يف
اعقــاب االستـفتــاءيـن اللــذين
اجـريا يف  24نيسـان  ،2004قررنا

اختــاذ خطـوات لــوضع نهـايـة
للعـزلـة اجلـائـرة الـيت يعيـشهـا
الـقبــارصــة االتــراك .ويف هــذا
الصدد نتطلع اىل اجملتمع الدولي
ومنظماته للقيام بعمل مماثل.
 -10نعقــد العــزم علـى مــواصلـة
تقـدمنـا السيـاسي واالقتـصادي
واالجـتماعي والثقايف كدول ذات

سيادة وعلـى ان نسـاعد بعـضنا
البعض يف جـهودنـا النـابعـة من
واقعنا.
وتعبـريا عن ثقـتنـا يف قــوتنـا
وقـيـمـنــا ومـن اجل تقــويــة
التفـاعل داخل منـظمة املـؤمتر
االسالمـي وتعــزيــز الـتفـــاهم
والتـعاون علـى املسـتوى الـدولي
نــضع اطــــار واسلــــوب العـمل
التاليني:
حنـن دول ذات سـيــادة تــسعــى
لـتحقـيق الـتقــدم الــسيـــاسي
واالقـتـصـــادي واالجـتـمـــاعـي
والـثقــــايف ونعلـي مـن قـيـمـــة
حـــريـتـنـــا واملــســـاواة بـني
مواطنـينا .ونـهدف مجيـعنا اىل
تــوطيــد الطـبيعـة الـنيــابيـة
واملمــارســات الــدميقـــراطيــة
حلكـوماتنا .وحنن عـازمون على
تـوفري التعلـيم العصـري للجيل
اجلـديد .وسنـواصل بكل مسرية
الـتــطــــويــــر االقـتــصــــادي
واالجتماعي جملتمعاتنا وسنبذل
اجلهــود من اجل الـقضـاء علـى
الفقر.
ونـعمـل حنن اعـضــاء منـظمـة
املـؤمتر االسالمي عـلى مسـاعدة

بعضنا البعض يف مساعي التقدم
واالصالح والـيت ينبغـي ان تنبع
مـن الــــداخل .كـمـــا سـتعـمل
املـنظمـة كمـؤسسـة علـى اجيـاد
الوسائل والسبل لدعم التقدم يف
اطـار مجـاعي .ويف هـذا الصـدد
نــرحـب مبفهــوم الــوســطيــة
املستنرية.
وسـتقـيـم مـنـظـمــة املــؤمتــر
االسالمي عالقـات مؤسـسية مع
املـنظمـات االقلـيميـة والدولـية
االخـرى بهدف تـشجيع الـتعاون
البيين واالقـليمي الـدولي بغـية
اسـتقطـاب الـدعم ملـشـروعـات
املنظمة.
 -11نتـطلع اىل االجـتمــاع الثــاني
للمنتدى املشرتك ملنظمة املؤمتر
االسالمـي واالحتــــاد االوروبـي
الـذي سيعقـد يف اسطنـبول  4و5
تشرين االول  2004والذي سيكون
مبـثابـة فرصـة مهمـة لتعـزيز
التعاون والتفاهم الدوليني.
 -12ختـامـا نـؤكـد جمـددا ارادتنـا
علــى الـبقــاء جـنبــا اىل جـنب
وتوطـيد تضـامننا وحنـن نبحر
يف هذه االوقات العصيبة.

اسطنبول (اف ب)

