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رعد الشمال كانت رسالة 

السعودية في وجه 
أعدائها

يحم�ل إط�اق تدريب�ات »رع�د 

الشمال« رسائل عدة، يحددها المكان 

والزم�ان والتط�ورات اإلقليمي�ة؛ وال 

األضخ�م  التدريب�ات  يمك�ن فص�ل 

ف�ي تاري�خ المنطق�ة ع�ن الح�راك 

ع�ن  وال  الس�عودي  الدبلوماس�ي 

التط�ورات الت�ي تش�هدها منطق�ة 

الشرق األوسط.

20
الجنرال بترايوس واإلرهاب 

الحميد في سوريا!!!

كنت، وال زلت، اعتقد بأن الجنرال 

ديفيد بترايوس، المدير السابق لوكالة 

االستخبارات األمريكية )سي أي أيه( 

من المس�ؤولين والخبراء األمريكيين 

الذي يمتلكون دراية كبيرة بتفاصيل 

المش�هد العراقي المعق�د منذ الغزو 

األمريك�ي في م�ارس 2003. وهذه 

أحيان�اً كس�اح ذي  الدراي�ة تب�دو 

حدين.

16
مستقبل األردن وسط بركان 

العنف في الشرق األوسط

وس�ط بركان العن�ف الذي يهدد 

بحرق منطقة الشرق األوسط وإعادة 

رس�م معالمها، تواج�ه األردن، خطر 

االحتراق، فحدودها مش�تعلة وس�ط 

اإلرهابية  التنظيم�ات  نف�وذ  تنام�ي 

األردن  ونج�ح  الفوض�ى.  وانتش�ار 

ف�ي تج�اوز األزم�ات الت�ي تعصف 

بالمنطقة بأقل الخسائر، إال أّن موقعه 

الجغرافي يجعله محاًطا بالنيران. 

يف هذا العدد
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2428
السعودية السعيدة

ق�ال األمين الع�ام لألمم المتحدة 

ب�ان كي مون ي�وم الجمع�ة )أمس( 

بمناسبة “اليوم الدولي للسعادة” إنه 

على جميع دول العالم رفع مس�توى 

السعادة عند شعوبها: »توفير السام 

واالزده�ار والحي�اة الكريمة للجميع 

هو ما نسعى إليه. إننا نريد أن يتمتع 

جمي�ع الرج�ال والنس�اء واألطف�ال 

بحقوقهم اإلنسانية كافة. إننا نريد أن 

تعرف جميع البلدان بهجة السام«.

العنف يخيم على تفكير 
شباب اإلخوان المسلمين

أظه�رت األزمة األخي�ر التي يمر 

به�ا جماعة االخ�وان المس�لمين في 

مصر الصراع القائ�م داخل الجماعة 

الس�يما بي�ن جيلين داخ�ل الجماعة 

الدول�ة  م�ع  الص�راع  إدارة  بش�أن 

المصرية، وهو الصراع المشتعل منذ 

ع�زل الرئي�س محمد مرس�ي وفض 

اعتصام�ي النهضة ورابع�ة العدوية 

في يوليو عام 2013. 

52
واقعية بن تميم وتحذيرات 

ماكس فيبر

لم تمض سوى ساعات قليلة على 

تفسير المفكر اإلماراتي الدكتور علي 

بن تميم لمصطلحه الحصري »فقهاء 

الجحيم« مع الصديق سلطان السعد 

القحطان�ي ف�ي برنامج�ه »حدي�ث 

العمر« على قناة روتانا خليجية، حتى 

صدمتنا الشاشات اإلخبارية ورسائل 

الجوال بخبر عن عملية انتحارية في 

باريس.

مجلة »الرياض بوس�ت« مجلة شهرية متخصصة 
ف�ي الش�ؤون السياس�ية واالقتصادي�ة ذات العاقة 
بقضاي�ا منطق�ة الش�رق األوس�ط، تص�در المجلة 
 South Bank عن ش�ركة س�اوث بانك ميديا قروب
Media Group، ويرأس تحريرها س�لطان الس�عد 

القحطاني. 
ساوث بانك ميديا قروب - أبوظبي

نصنـع كل ما يظهـر على الشـاشـة
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التدخل في ليبيا على الطريقة اليمنية
دعا الس���فير الليبي لدى األمم المتحدة الس���يد إبراهيم الدباش���ي إلى »التدخل في ليبيا 
بنفس الطريقة التي تم التدخل فيها في اليمن من قبل الجامعة العربية« طالما »لم ُيسمح 

للحكومة الليبية بالحصول على األسلحة المناسبة لمحاربة اإلرهاب«. 
ج���اء ذلك في مقابلة خاصة عالج م���ن خاللها حالة الطموحات اإليرانية في ليبيا وقارن بين 

الواقع الليبي والوضع في اليمن.

من نيويورك: جوزيف برودي

حوار
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 وقال الس�يد الدباشي إن النظام اإليراني قد حاول في األشهر 

القليلة بعد إسقاط نظام معمر القذافي —أن يغير التركيبة الدينية 

في بلده، ولكن دون نجاح مضيًفا »تم رصد بعض المحاوالت لنشر 

المذهب الش�يعي في ليبيا. خاصًة في المنطقة الشرقية، وُمِسكت 

بعض الكتب، وذلك في بداية الثورة، في سنة 2011. 

وأضاف »بالتأكيد كان استغااًل للفراغ األمني في الباد. ولكن 

تم اكتش�اف األمر، وأصبح التعامل مع إيران فيه شيء من الحذر. 

أي، بعد الثورة — كما حاول بعض المسيحيين أن ينشروا الديانة 

المس�يحية، وذلك أنهم اعقت�دوا أنه الوقت المناس�ب للتأثير على 

الشباب فا توجد سلطة في الباد، واألجهزة األمنية غير موجودة. 

مش�يرًا أنه من الصعب التأثير على الش�عب الليبي، فالش�عب 

الليبي بصورة عامة ش�عب متدين. وأوضح »ال أعتقد أن ينجح أي 

مذهب أو أي ديانة أخرى في أن تنتشر في ليبيا، ألن الشعب الليبي 

97٪ مسلماً مالكياً، و3٪ من المذهب األباضي والذي ال يختلف عن 

المالكي في شيء كبير«.

 وقارن السيد الدباشي بين الوضع المتدهور في ليبيا والحالة 

في اليمن، قائاً: »لألسف، نحن نعاني في ليبيا من مشكلة مشابهة 

لمشكلة اليمن، الفارق الوحيد هو أن الميليشيات التي استولت على 

العاصمة في ليبيا هي ميليشيات تضم كل الليبيين فعاً. االنقسام 

داخل ليبيا ليس على أس�اس طائفي، وال حتى على أساس تيارات 

سياس�ية. هناك من يتحدث عن هؤالء الثوار وبقايا النظام السابق. 

وهناك من يتحدث عن أن الحكومة يجب أن تكون من أولئك الذين 

حاربوا النظام الس�ابق. وهناك من يرى أن صندوق االنتخابات هو 

الفيصل بين الجميع، ومن ينتخبه الشعب هو الذي يجب أن يحكم 

البل�د. فحص�ل نوع من التحال�ف بين ميليش�يات مدينة مصراتة 

وبعض التيارات اإلسامية تسبب في سيطرة — بعض المتطرفين 

وغي�ر المتطرفين—عل�ى العاصم�ة. الوضع في اليم�ن مختلف. 

هن�اك فئة معينة وهي فئة ش�يعية، اس�تولت عل�ى العاصمة وقد 

تحالفت مع علي عبد الله صالح، من أجل أن يحكموا اليمن بالقوة. 

واألعم�ال األخي�رة التي حصلت طبعاً لألس�ف، أوالً قضت على أي 

أمل للديموقراطية في اليمن، وأصبحت بصورة عامة تدخل إيراني 

واضح فيها. وأصبح هناك تهديد واضح لدول الخليج، ولو س�كتوا 

عنه، من المؤكد أنه سيتهدف أمن السعودية. و لم يكن من الممكن 

اإلنتظار، ولهذا تدخلت الس�عودية عسكرياً من أجل حماية — أو 

على األقل الحفاظ على الشرعية، للرئيس الشرعي، ومحاولة وقف 

هذا التدهور. التدهور خطير جداً«.

 أم�ا بالنس�بة إلى مصالح ال�دول المجاورة ف�ي ليبيا مقارنة 

باليم�ن، ق�ال: »وضع اليمن بالنس�بة للس�عودية ه�و مثل وضع 

ليبيا بالنس�بة لمصر. فإذا كان هناك أي مبادرة لمساعدة السلطة 

الش�رعية ف�ي ليبيا، أعتقد أنه س�تقودها مص�ر، ألن مصر متأثرة 

تأثيراً مباش�راً من وجود اإلرهاب في ليبيا، وباستياء الميليشيات 

عل�ى العاصمة طرابلس. وطبعاً مصر لديها حوالي مليون ونصف 

عامل موجود في ليبيا، وعدم استقرار الوضع في ليبيا يؤثر تأثيراً 

مباشراً عليها«. 

ورداً على س�ؤال ع�ن أي دور قد تتخذه الحكوم�ة الليبية من 

الهجوم الذي تقوده المملكة العربية السعودية على مواقع الحوثيين 

في اليمن، قال السيد الدباشي: »نحن الليبيون طالبنا بكل وضوح 

من الجامعة العربي�ة أن يتم التدخل في ليبيا بنفس الطريقة التي 

ت�م التدخ�ل بها ف�ي اليمن. نحن نواجه مش�كلة م�ع اإلرهاب في 

ليبيا، فنعتقد — ولألس�ف اإلرهاب متحالف م�ع المجموعة التي 

اس�تولت على العاصمة، والمجموعة التي اس�تولت على العاصمة 

قامت بأعمال إرهابية. ووفقاً لتعري�ف االتفاقية العربية لمكافحة 

اإلره�اب، حرقوا منش�آت خاصة، واس�تولوا على منش�آت الدولة، 

وحرقوا مؤسسات عامة، ودمروا كثيراً من المؤسسات االقتصادية. 

وطبعاً، ينطبق عليهم التعريف بالرغم أن عقيدتهم ليست إرهابية، 

يعني، ليس�ت عقيدتهم القاعدة وال داعش، ولكن األعمال التي تمت 

ف�ي طرابلس ه�ي أعمال إرهابي�ة. ومن ثم نحن ن�رى أنهم يجب 

أن يفك�وا ارتباطهم باإلرهاب، وبأنصار الش�ريعة، أو أي مجموعة 

أخ�رى مرتبط�ة بالقاع�دة أو داع�ش، وإال س�يعاملون معامل�ة 

مجموعات إرهابية،. ونأمل في الوقت الحالي، أن يسمح لنا مجلس 

األمن بالحصول على األسلحة المناسبة لمحاربة اإلرهاب، وخاصًة 

تعزيز الساح الجوي«.

 وعن س�ؤال الس�يد الدباش�ي عن العاقة بين تسليح الجيش 

الليبي والمحاوالت الجارية لتش�كيل حكومة الوحدة الوطنية قال: 

قال »اإلرهاب ال ينتظر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية،وأننا الحظنا 

خال األس�ابيع الماضية، أن األرهاب بدأ ينتشر ويحاول االستياء 

على حقول النفط، وهو االستياء على عصب االقتصاد الليبي«.
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من »عاصفة الحزم« إلى »رعد الشمال«:
تجليات »الحزم« العسكري السعودي

تتالى القرارات السعودية الجريئة التي تؤكد وقوف المملكة الحازم ضد االرهاب والتنظيمات 
االرهابية. فمن مناورة » رعد الش���مال« إلى القرار الس���عودي بإرس���ال قوات برية لقتال تنظيم 
داعش في س���وريا يظهر الوجه القوي والحازم للملكة العربية الس���عودية أمام خطر االرهاب 
المتنامي الذي اصبح يهدد المنطقة بأسرها. عمليات عسكرية قال عنها سايمون هاندرسون 

مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن بأنها جريئة وطموحة.

من الرياض: فهد معتوق

قصة الغالف
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يظه�ر ح�زم المملك�ة العربية الس�عودية 

عزمها على حسم معاركها مع اعدائها من خال 

السياسة النشيطة لقادة المملكة ففي 9 شباط/

فبراير، زار ولي العهد الس�عودي ووزير الدفاع 

األمي�ر محمد بن س�لمان وحدات عس�كرية في 

مقاطعة جازان في جنوب غرب المملكة العربية 

الس�عودية، على طول الحدود مع اليمن، ووقف 

إلى جانب جن�ود القوات الخاص�ة وزار جنوداً 

مصابين بجروح في مستشفى ميداني.

وفي 11 شباط/فبراير، قصد األمير محمد 

بن سلمان، مرتدياً ثوبه األسود المتميز وكوفيته 

المرقط�ة باألحمر واألبي�ض، مقر منظمة حلف 

ش�مال األطلس�ي )»النات�و«( ف�ي بروكس�ل، 

للمشاركة في اجتماع للتحالف الدولي لمحاربة 

تنظيم »الدولة اإلس�امية في العراق والش�ام« 

)»داعش«(.

المستش�ار  أعل�ن  التال�ي،  الي�وم  وف�ي 

العس�كري لمحم�د بن س�لمان، العمي�د الركن 

أحمد العسيري، أن المملكة قد اتخذت »قراراً ال 

رجوع عنه« بإرسال قوات برية لمحاربة تنظيم 

»الدولة اإلسامية« في سوريا. كما كشف اإلعام 

الس�عودي عن خطط للقيام بتمرين عس�كري 

كبير عما قريب »في المنطقة الشمالية«، معتبراً 

أنه يش�كل »رس�الة واضح�ة إلى إي�ران ودول 

المنطق�ة المدعوم�ة م�ن قبلها مفاده�ا أن أي 

نوايا أو إجراءات تنم عن عدائية س�تقاَبل بحزم 

شديد«.

وعلى الرغم من ان السعودية تخوض حربا 

على عدد كبير م�ن الواجهات اال انها اثبتت إلى 

االن قوة وحكم�ة ال تضاهى في ادارة المعارك. 

فكان�ت قهقرة التم�رد الحوثي ف�ي اليمن اول 

الخطوات العس�كرية الجريئة للس�عودية تلتها 

رس�ائل قوي�ة للتنظيم�ات االرهابي�ة وخاصة 

لتنظي�م داع�ش ه�ذا دون اغف�ال لج�م إيران 

ومخططاته�ا في المنطقة. وكلها مؤش�رات لن 

تزي�د الرأي الع�ام العالمي يقينا ب�أن المملكة 

ماضي�ة وبا هوادة في محارب�ة االرهاب ودعم 

االستقرار العالمي.

ف�ي الجبه�ة اليمني�ة أف�اد العمي�د الركن 

العسيري، أن القوات الحكومية اليمنية، المدعومة 

من قب�ل التحالف الذي تقوده الس�عودية، على 

بع�د 30 إل�ى 40 كلم ع�ن العاصم�ة صنعاء. 

وتس�يطر هذه القوات، على 85 ف�ي المائة من 

مساحة الباد، تطورات على ارض الميدان تؤكد 

بان حسم المعركة في اليمن بالنسبة للسعودية 

اصبحت مسالة وقت فقط.

خال معظم العام المنصرم، كانت الجهود 

العسكرية الس�عودية تركز على اليمن أكثر من 

سوريا، ولكن في 11 كانون الثاني/يناير، قال 

وزي�ر الدفاع األمريك�ي آش كارت�ر إن القوات 

الجوية الس�عودية قد »اس�تأنفت« في األسابيع 

األخيرة »مش�اركتها في الضربات الجوية« ضد 

أهداف تنظيم »الدولة اإلسامية« في سوريا.

وُيضي�ف أن طائراته�ا الحربية تس�تخدم 

»قاع�دة إنچرليك الجوية« ف�ي تركيا. وكان من 

المتوقع أيضاً نش�ر القوات الخاصة الس�عودية 

ونظيرتها اإلماراتية، إلى أن تم في 12 ش�باط/

فبراير إعان »وقف األعمال العدائية« المفترض 

أن يبدأ في 19 شباط/فبرابر، نتيجة للمساعي 

الدبلوماس�ية لوزير الخارجي�ة األمريكي جون 

كيري ونظيره الروسي سيرغي الفروف.

اس�تعداد  أن  يؤك�دون  المراقبي�ن  لك�ن 

السعودية إلرسال قوات برية إلى ارض المعارك 

في س�وريا وتنس�يقها مع تركيا في هذا الشأن 

س�يوقف التم�دد المتنامي لتنظي�م داعش في 

س�ورياغ وس�يقلب موازي�ن القوى بي�ن قوى 

المعارضة الس�ورية والنظام السوري المدعوم 

من روسيا وايران.

إلى ذلك ال يمكن تجاهل العمل الديبلوماسي 

والعس�كري الكبي�ر الذي تقوم ب�ه المملكة مع 

جيرانها والذي تم تأطيره في تحالفات عسكرية 

كانت »رعد الشمال« آخرها.

ويت�م التمري�ن، الذي أُطلقت عليه تس�مية 

»رعد الش�مال« والذي ُيعتب�ر »أضخم مناورات 

عس�كرية ف�ي تاري�خ المنطق�ة«، انطاقاً من 

المدين�ة العس�كرية الس�عودية حف�ر الباطن، 

بالقرب من الحدود العراقية والكويتية. وتشارك 

ف�ي ه�ذا التمرين قوات م�ن 20 دول�ة عربية، 

واقتب�س تقري�ر ص�ادر ع�ن صحيف�ة »عرب 

نيوز« السعودية الناطقة باإلنجليزية عن خبراء 

عس�كريين لم تذكر أسماءهم قولهم إن التهديد 

التال�ي لدول الخليج س�يبرز عل�ى األرجح في 

المنطقة »بعد أن تحتل إيران العراق ديموغرافياً 

وتس�تخدم هذه الدولة كذراع عس�كري للتدخل 

في ش�ؤون الدول المجاورة واس�تنزاف موارد 

دول الخليج«. وقال أح�د المحللين إن األهداف 

الرئيس�ية الثاث�ة للتمري�ن تتمثل ب�� »حماية 

األمن المش�ترك ل�دول الخليج وال�دول العربية 

واإلسامية، وتعزيز االس�تعداد للقتال وتنسيق 

العمليات المش�تركة بين القوات المش�اركة في 

التمرين«.

ال�دول  قائم�ة  أن  إل�ى  اإلش�ارة  وتج�در 

المشاركة في التمرين تتسم باألهمية نظرا لعدد 

الدول المشاركة وثقلها العسكري.
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رعد الشمال كانت رسالة 
السعودية في وجه أعدائها

يحم����ل إط����الق تدريب����ات »رع����د الش����مال« رس����ائل ع����دة، يحدده����ا الم����كان والزمان 
والتطورات اإلقليمية؛ وال يمكن فصل التدريبات األضخم في تاريخ المنطقة عن الحراك 

الدبلوماسي السعودي وال عن التطورات التي تشهدها منطقة الشرق األوسط. 
وتقود الرياض حلفا من عشرين جيشا من بلدان عربية وإسالمية سوف يشاركون 

في التمرين العسكري »رعد الشمال«، إضافة إلى قوات درع الجزيرة.

من الرياض: فهد معتوق
تصوير: بندر الجلود

قصة الغالف
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وأش�ار بيان س�عودي إلى أن التمرين 

»يكتس�ب أهمية نوعية بس�بب عدد الدول 

المش�اركة، والعتاد العس�كري النوعي من 

أسلحة ومعدات عسكرية متنوعة ومتطورة؛ 

من بينها طائرات مقاتلة من ُطرز مختلفة، 

تعكس الطيف الكمي والنوعي الكبير، الذي 

تتحلى به تلك القوات«. 

وأوضح البيان أن المناورات ستتضمن 

»مش�اركة واس�عة م�ن س�اح المدفعية، 

والدباب�ات، والمش�اة، ومنظوم�ات الدفاع 

الج�وي، والق�وات البحري�ة، ف�ي محاكاة 

ألقصى درج�ات التأه�ب لجي�وش الدول 

ال�20 المشاركة«.

ويؤكد س�امر الياس في مقال نش�ره 

في موقع قناة روسيا اليوم يبدو السعودية 

اختارت منطقة حفر الباطن ش�مال شرق 

المملكة لبعث رسالة تؤكد قربها من مراكز 

الخطر، الت�ي تهدد أمنها. فالمنطقة قريبة 

م�ن الح�دود العراقي�ة والس�ورية، حيث 

تنشط المجموعات اإلرهابية مثل »داعش« 

وغيره�ا؛ كم�ا أن قرب المنطق�ة من إيران 

يوج�ه رس�الة ب�أن الس�عودية وحلفاءها 

قادرون على ردع إيران.

وتتزامن المناورات الحالية مع اشتداد 

المعارك في ش�مال س�وريا، وس�ط ش�به 

إجماع على خفض سقف التوقعات بتنفيذ 

وقف إطاق النار بمقتضى بيان ميونخ منذ 

أي�ام. كما تأتي في ظل توقعات س�عودية 

بقرب انتهاء المع�ارك في اليمن، مع تقدم 

قوات التحالف والق�وات اليمنية المتحالفة 

معها ف�ي إطار عمليت�ي »عاصفة الحزم« 

و»إعادة األمل« نح�و صنعاء، وتراجع قوة 

الحوثيين وقوات الرئيس الس�ابق علي عبد 
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الله صالح. 

وال يمك�ن فص�ل التدريب�ات الحالي�ة 

ع�ن التصريح�ات الس�عودية من�ذ العام 

الماض�ي، والت�ي أعلنت فيها عن تش�كيل 

تحالف إس�امي لمحاربة اإلرهاب وتنظيم 

»داعش«، وإصرار الس�عودية في األسابيع 

األخيرة على التدخل بقوات برية في شمال 

سوريا.

وبعيدا عن دالالت المكان والزمان، فإن 

»رعد الشمال« تكشف عن رغبة السعودية 

في األخذ بزمام المبادرة بقواها الذاتية، أو 

بتحالفات مع بلدان عربية وإسامية. وتاتي 

التحركات السعودية بعد ان أيقنت الرياض 

أن عليها زيادة قدراتها العسكرية الحتمال 

نشوب صراع مع طهران، أو إلثبات قدرتها 

على الردع وفق ما يذهب اليه سامر الياس. 

كما أن صن�اع القرار في الس�عودية باتوا 

على قناعة بضرورة ملء الفراغ، واالعتماد 

عل�ى قواه�م الداخلية بعد س�قوط بغداد، 

وانقطاع حبل الود مع دمش�ق، وانش�غال 

مصر بمشكاتها الداخلية.

وترغ�ب الس�عودية م�ن خ�ال هذع 

المن�اورات إل�ى توجيه رس�الة مفادها أن 

السعودية مس�تعدة، بقيادة تحالف عربي 

وإس�امي، للعب دور محوري، للعمل في 

إط�ار الجه�ود الدولي�ة، لمحارب�ة تنظيم 

»داعش« في س�وريا. ويؤكد مراقبون بأنه 

ال يمكن فصل » رعد الشمال« عن استعداد 

الرياض إلرس�ال قوات برية لس�وريا لدعم 

ق�وات التحالف الدولي في مواجهة الخطر 

المتنام�ي لتنظيم داعش وإلضف�اء توازن 

على سير المعارك على االرض.

مجهودات الق�ت ترحيبا امريكيا حيث 

وس�ارعت ادارة اوباما، إل�ى الترحيب بهذا 
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القرار، إذ أكد وزير الدفاع األمريكي آشتون 

كارتر في تصريحات نقلتها وكالة رويترو 

أنه س�يلتقى نظي�ره الس�عودي محمد بن 

س�لمان األس�بوع الج�اري في بروكس�ل 

لبحث المبادرة السعودية. كما أعرب البيت 

األبي�ض، ع�ن ترحي�ب الرئي�س األمريكي 

باراك أوباما باإلعان السعودي، وقال جون 

إيرنست، إن موقف السعودية جاء استجابة 

لطلب كارتر من الشركاء في التحالف زيادة 

مساهماتهم في قتال التنظيم اإلرهابي.

ووس�ط الترحي�ب االمريك�ي والدولي 

بالمجهودات السعودية الرامية إلى مكافحة 

خطر التنظيمات االرهابية ودعم االستقرار 

واالمن في منطقة الش�رق االوس�ط، يبقى 

الترق�ب والقلق الروس�ي واإليران�ي قائما 

ف�ي ظل التحركات الس�عودية وتنس�يقها 

المس�تمر م�ع حلفائه�ا. وه�ي مؤش�رات 

يؤكد مراقبون بأنه�ا دالئل قاطعة على أن 

التصادم بين الجانبين مسالة وقت فقط.



14

مقال
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خبير أمريكي:

السعوديون أقوى في اليمن
قال فريدريك وير، الشريك األبرز في برنامج الشرق األوسط في مؤسسة كارنيغي للسالم 
الدول���ي، ف���ي مقابل���ة خاصة مع مجلة “الرياض بوس���ت” »إن دع���م الواليات المتح���دة للعملية 
العس���كرية الس���عودية ف���ي الوق���ت الذي تف���اوض فيه إي���ران محير. وي���رى الخبي���ر أن موقف 
واشنطن قد أخذ في اإلعتبار عقد نوعا من الُمقايضة، بمعنى إذا كانت اإلدارة األمريكية تريد 
الجائزة االستراتيجية لالتفاق النووي اإليراني، فهذا جزء مما يتعين عليهم القيام به لضمان 

قبول السعودية به. 

من نيويورك: جوزيف برودي

وف�ي تقديٍر لهذا النوع من 

الذي  االس�تخباراتي«  »الدع�م 

المتحدة  الوالي�ات  ق�د تك�ون 

قادرًة على عرضه على المملكة 

العربية الس�عودية ف�ي اليمن، 

أشار ويري إلى أن »السعوديون 

دائم�اً لديه�م مصادر بش�رية 

الواق�ع،  أرض  عل�ى  أفض�ل 

ومايمك�ن، أن تقدم�ه الواليات 

المتحدة هو إستخبارات تقنية 

الت�ي ق�د ال تملكه�ا المملك�ة 

العربية السعودية ودول الخليج 

األخرى«.

 وأش�ار وي�ري أيض�اً إلى 

أٍي دع�م ق�د  التناق�ض بي�ن 

تعرض�ه الواليات الُمتحدة على 

المملكة العربية الس�عودية في 

اليمن وبين ُمَساَنَدتها الواِقِعيّة 

إليران في جهودها العس�كرية 

النت�زاع الس�يطرة م�ن تنظيم 

الدول�ة اإلس�امية ف�ي العراق 

والشام في تكريت: »إنه صراع 

ُمتباين بش�كل ال ُيصدق - مثل 

لعبة شطرنج رباعية األبعاد.« 

الُمستمرة  الحملة  وطرحت 

الت�ي ُتقوده�ا الس�عودية ضد 

أه�داف الحوثيي�ن ف�ي اليمن 

أس�ئلة وتحديات جدي�دة أمام 

حوار
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إدارة أوبام�ا في الوق�ت الذي 

تس�عى فيه لوضع استراتيجية 

الخليج  ُمتماسكة ِتجاه منطقة 

والدول المجاورة. 

من جهتها أعربت برناديت 

ميهان الُمتحدثة باس�م مجلس 

األمن القوم�ي األمريكي تأيدها 

للضرب�ات الجوي�ة، وقد أّكدت 

أن واش�نطن قد وضعت »خلية 

تخطيط ُمش�تركة مع المملكة 

لتنس�يق  الس�عودية  العربي�ة 

الدعم العسكري واالستخباراتي 

األمريكي«.

 و من ناحيٍة أخرى، ُتناضل 

واش�نطن م�ن أج�ل التوص�ل 

إل�ى اتف�اق َهيَْكلي م�ع إيران 

النووي، ومن  بسبب ُمشروعها 

غي�ر الواضح كيف س�وف يتم 

التوفيق بين التسوية مع إيران 

م�ن جانب والدع�م لمعارضي 

الوكيل الحوثي إليران في اليمن 

من جانب آخر.

نف�س  عل�ى  وتعليق�ا   

المفارقة، قال بيان مشترك من 

قبل عض�وَي مجلس الش�يوخ 

ماكي�ن  ج�ون  الجمهورَيي�ن 

وليندس�ي غراهام: “في الوقت 

العرب  ال�ذي يش�ن ش�ركائنا 

الضربات الجوية لوقف الهجوم 

م�ن وكاء إي�ران ف�ي اليم�ن، 

تجري الواليات المتحدة غارات 

جوي�ة لدعم هجوم وكاء إيران 

ف�ي تكريت. وهذا ه�و الغريب 

بقدر ما هو مضلل.”

 وف�ي س�ياق مماث�ل، قال 

داري�ل  الجمه�وري  النائ�ب 

عيسى، في بيان له تعليقاً على 

الحملة الجوية الس�عودية: »قد 

جعلت ش�هور من المفاوضات 

ه�ذه  وإس�ترضاء  الخرافي�ة 

اإلدارة إي�ران — جعلت إيران 

تعتقد أنها ق�ادرة على اإلفات 

من العقاب على نطاق دولي.... 

إن اس�تمرار التهدئ�ة أو إزالة 

العقوب�ات ض�د ه�ذه الدول�ة 

المارق�ة س�وف تش�جع إيران 

وتس�هل س�لوكها العدواني”.. 

الجوي�ة  الهجم�ات  تتزام�ن 

الس�عودية مع النق�اش الحاد 

في واش�نطن حول سياس�ات 

إدارة أوبام�ا ِتجاه إي�ران، مع 

إتهام اإلدارة، من قبل منتقديه، 

بأن البي�ت األبيض قد خضعت 

أربعة  اإليراني�ة م�ن  للهيمن�ة 

عواصم عربية. 

وُنش�ر في صحيف�ة وول 

س�تريت جورنال يوم الخميس 

الماضي مق�ال رأي ل“ماكس 

بوت ” باح�ث بارز في مجلس 

وأح�د  الخارجي�ة  العاق�ات 

األص�وات الرائ�دة ف�ي اليمين 

األمريك�ي، يقول فيه إن اإلدارة 

ق�د أنش�أت سياس�ة خارجية 

»الوالي�ات  حي�ث  راديكالي�ة 

المتح�دة يضع أس�فل العبء، 

وإي�ران تلتقط الرك�ود ». ومن 

الجدي�ر بالذكر في هذا الصدد 

أن�ه ف�ي وقت س�ابق م�ن هذا 

العام، قد اِعتَرف مايكل فيكرز، 

المسؤول البارز في استخبارات 

الواليات الُمتحدة األمريكية، بأن 

الُمتح�دة كانت على  الوالي�ات 

ُمس�تمرة  اس�تخباراتية  عاقة 

مع جماع�ة الحوثيين الُمتمردة 

ف�ي جهوده�ا لُمكافحة تنظيم 

القاعدة في اليمن.

 بينم�ا في األم�م المتحدة، 

قال الس�يد “فرح�ت الحاج”، 

الناطق الرس�مي بإس�م األمين 

الع�ام “ب�ان ك�ي م�ون” يوم 

الخمي�س “ُيش�ير األمين العام 

العربي�ة  المملك�ة  أن  إل�ى 

الس�عودية، بناًء على طلٍب من 

الحكوم�ة اليمني�ة، ق�د ب�دأت 

العمليات العسكرية في اليمن، 

أخ�رى،  أن دوالً  ُي�درك  وه�و 

وعلى وج�ه الخصوص، الدول 

األعض�اء في مجل�س التعاون 

الخليج�ي، تدع�م أيض�اً ه�ذه 

العمليات.

 واألمين العام، في حين أنه 

يدعم ش�رعية الرئيس اليمني، 

عبد رب�ه منصور ه�ادي، فهو 

يدع�و جميع األط�راف والدول 

األعضاء إلى االمتناع عن اتخاذ 

إج�راءات تق�وض وحدة  أي�ة 

وسيادة وسامة أراضي اليمن... 

وب�دالً من ذلك فه�و يدعو إلى 

السياسي. ويحث  التحول  دعم 

األطراف  الع�ام جمي�ع  األمين 

المدنيين...  على ضمان حماية 

وكذل�ك قواعد ومب�ادئ قانون 

حقوق اإلنسان الدولي وقانون 

الاجئي�ن.... وعل�ى الرغم من 

التصعيد، فا تزال المفاوضات 

هي الخي�ار الوحيد لحل األزمة 

اليمني�ة ف�ي نهاي�ة المطاف. 

ورداً عل�ى س�ؤال ح�ول ما إذا 

كان�ت األم�م المتح�دة تعتب�ر 

صنع�اء  الحوثيي�ن  اس�تياء 

أن يك�ون »انقاب�اً«، فأج�اب: 

»نحن ال نس�تخدم هذه الكلمة، 

ولكنن�ا نذكر البيان الرئاس�ي 

لمجل�س األمن من ي�وم األحد، 

والتي تدعم مرة أخرى شرعية 

الرئيس اليمني.” 

وعندما ُسئل عن حالة طاقم 

األمم المتحدة في اليمن، قال، “ 

هذا الوضع حساس جدا. نحن 

نتبع أحوال جميع موظفينا في 

الممكنة  والخط�وات  صنع�اء، 

الواجب اتخاذها لضمان أمنهم. 

وفيما يتعلق بع�دن، كان لدينا 

عش�رة موظفي�ن هن�اك الذين 

تم نقلهم مؤقت�ا من عدن وهم 

اآلن خارج اليمن”. وأكد السيد 

“فرح�ت حاج” أيض�اً على أن 

األمين العام قد تحدث مع وزير 

الخارجي�ة الس�عودي صب�اح 

معلومات  إس�تطاعاً  الخميس 

أكثر عن الحملة في اليمن.

األمم المتحدة 
تدعم شرعية 
الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور 
هادي
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مستقبل األردن وسط بركان العنف
في الشرق األوسط

وسط بركان العنف الذي يهدد بحرق منطقة الشرق األوسط وإعادة رسم معالمها، تواجه 
األردن، خطر االحتراق، فحدودها مش���تعلة وس���ط تنامي نفوذ التنظيمات اإلرهابية وانتش���ار 
الفوض���ى. ونجح األردن في تجاوز األزمات التي تعصف بالمنطقة بأقل الخس���ائر، إال أّن موقعه 
الجغرافي يجعله محاًطا بالنيران من كل جانب، بدًءا بحدوده مع سوريا ثم العراق فضًلا عن 

كونه شريًكا لسالم يبدو أنه مازال بعيد التحقق بين الفلسطينيين وإسرائيل.

من عمان: سهام أشطو

تقرير
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 وبحس�ب دويتش فليه يحاول المس�ؤولون األردنيون إرسال 

إشارات االطمئنان وعدم الخوف من تنظيم داعش إال أنها تبدو غير 

مقنع�ة في ضوء وضع متقلب ومفتوح على كل االحتماالت، خاصة 

بع�د مقتل أردني وإصابة آخرين في حادث الرمثى ش�مال األردن 

إثر سقوط قذائف مصدرها سوريا. 

وي�رى المراقب�ون أن الوضع ف�ي األردن ال يق�ل خطورة عن 

وض�ع دول الخلي�ج، ففي ش�ماله -درع�ا الس�ورية- حيث تدور 

مع�ارك حامية الوطيس بين قوات النظام الس�وري وقوات األنبار 

بي�ن تنظي�م داع�ش وق�وات 

الحشد الشعبي.

 أما على الحدود الغربية ال 

يبدو الوضع أفض�ل حاال فكل 

تصعيد في الصراع الفلسطيني 

عل�ى  س�ينعكس  اإلس�رائيلي 

بحماي�ة  المش�غول  األردن 

حدوده. ويؤكد حسن أبو هنية 

الخبير األردني في ش�ؤون الجماعات اإلس�امية لدويتش فليه أن 

األردن أصبح أمام خطر حقيقي بعد فشله في وضع منطقة عازلة 

تحم�ي حدوده الس�يما بعد اخفاق ما س�مي ب�«عاصفة الجنوب« 

التي شنتها قوى المعارضة السورية للسيطرة على درعا. 

ويضي�ف »األردن ف�ي صلب األزم�ة، فعلى ح�دوده مقاتلون 

أجان�ب وع�رب ينتمون ألكثر م�ن تنظيم متط�رف ومنهم حوالي 

2000 مقات�ل أردني« ويقول المحلل السياس�ي األردني س�لطان 

الحط�اب إن األردن كان ح�ذرا م�ن »عاصفة الجن�وب« باعتباره 

يتعاطف مع بعض الفصائل المشاركة فيها وتحديدا الجيش الحر 

وبعض قيادات جبهة النصرة، لكنه ال يؤيد فصائل أخرى مثل تلك 

التابعة لتنظيم القاعدة«.

 وعن الخي�ارات المطروحة لدي�ه اآلن يقول الخبي�ر األردني: 

»موقف األردن طيلة ثاث س�نوات كان ثابتا ومحايدا أما في حالة 

حدوث مس�تجد كس�قوط نظام األس�د فأعتقد أن القيادة األردنية 

ستضطر للتدخل لمواجهة تنظيمات متطرفة على الحدود باإلضافة 

إلى أطراف أخرى ق�د تدخل على الخط وقتها، أو في حال حدوث 

موجة نزوح كبيرة ألن األردن لن يستطيع إيواء المزيد من الاجئين 

لذا قد يقوم بتوس�عة مناطق عازلة ليعيشوا فيها وهذا ما يفسر أن 

األردن ينظر بقلق لس�يناريو سقوط نظام األسد ألنه ال يوجد بديل 

له حتى اآلن«.

 ويق�ول أب�و هني�ة إن أم�ام األردن خيارات أخ�رى، إذ مازال 

ينسق ضمن غرفة عمان وهو حليف الواليات المتحدة في مكافحة 

اإلرهاب، وس�يحاول أكثر من أي وقت مضى التنس�يق مع حلفائه 

اإلقليميي�ن والدوليي�ن وأيضا مع العش�ائر داخ�ل األردن والقوى 

العش�ائرية ف�ي الع�راق أيض�ا، كما قد يك�ون هن�اك توجه نحو 

تعديل في عقيدة الجيش، ولعل أول إش�ارة على ذلك تس�ليم راية 

الهاشميين أي راية ال إله إال الله في داللة على تغير مصادر الخطر 

وهي الجماعات اإلسامية. 

وبحس�ب مراقبين فإن عمان تس�عى الحتضان جبهة النصرة 

من أجل إبعاد خطر داعش وحزب الله والجماعات المؤيدة للنظام 

الس�وري ع�ن حدودها. ويق�ول أبو هني�ة إن األردن ال يقدم دعما 

مباش�را لجبهة النصرة على وإنما يحاول اس�تثمار الخافات بين 

هذه الجماعات لتعزيز االنقسامات بينها لصالحه«. 

األردن ل�م يتأث�ر فق�ط باألح�داث الدائرة في كل من س�وريا 

والعراق وإنما أيضا بما ش�هدته وتش�هده مصر، ويقول أبو هنية 

إن إخ�وان األردن تأثروا أيضا بمن�ع الجماعة في مصر وتصنيفها 

كمنظمة إرهابية، والسلطة في 

األردن تح�اول اآلن ش�ق هذه 

الجماع�ة إل�ى ش�قين: جماعة 

تكون المرخص له�ا والمقربة 

م�ن الس�لطة وأخ�رى تحاول 

الس�لطة فكها وحظره�ا وهذا 

يزيد م�ن توت�ر األوض�اع في 

س�تضغط  فالجماع�ة  األردن، 

أكثر على النظام وربما تنزلق األمور إلى توتر ثم أزمة ثم تصادم. 

يتخوف األردنيون أيضا من قوات الحشد الشعبي التي توصف 

بالطائفي�ة وتته�م بتلقي الدعم م�ن إيران لخدم�ة مصالحها في 

المنطقة. الخوف مما أصبح يس�مى المد الش�يعي اإليراني ال يبدو 

أقل حجما من خطر اإلرهاب حسب المتتبعين.

القيادة األردنية ستتدخل 
حال سقوط النظام السوري 

لمواجهة التنظيمات اإلرهابية
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اعرف عن العالقات السعودية الروسية باألرقام
تش���هد العالقات االقتصادية بين الس���عودية وروس���يا نمًوا يبرز قوة ومتان���ة الروابط بين 
البلدي���ن. وفي مقدمة الش���واهد على متانة ه���ذه العالقة يأتي التوقيع ف���ي نوفمبر 1994م 
عل���ى اتفاق للتع���اون االقتصادي والتجاري واالس���تثماري والفني بين البلدين والتي ش���كلت 

بموجبها اللجنة السعودية الروسية المشتركة.

 وال تقتصر العاقات الس�عودية الروس�ية 

على الجوان�ب التجارية واالقتصادية فحس�ب 

بل تتعداها لتشمل الجانب الثقافي والرياضي. 

فف�ي نوفمبر ع�ام 1995م ش�هدت العاصمة 

الروس�ية موس�كو افتتاح قس�م األمي�ر نايف 

ب�ن عبدالعزيز للدراس�ات اإلس�امية بجامعة 

موسكو وفي سبتمبر عام 2001م افتتح سفير 

خادم الحرمين الش�ريفين في موس�كو جناح 

السعودية في معرض الكتاب الدولي بموسكو. 

وفي ش�هر م�ارس 2003م تم تدش�ين اليوم 

الثقافي للمملكة العربية السعودية بموسكو.

 وب�دأ التع�اون بين الس�عودية وروس�يا 

في المج�ال الفضائ�ي حيث أطلق�ت المملكة 

بمس�اعدة روس�يا عددا من األقم�ار الصناعية 

إل�ى المدارالج�وي. وفي المج�ال الرياضي تم 

في مايو عام 2006م في موسكو التوقيع على 

برنام�ج التبادل الرياضي بين الرئاس�ة العامة 

لرعاي�ة الش�باب والوكال�ة الفيدرالي�ة للتربية 

والرياضة في روسيا.

 وفي 26 ابريل 2015 م شاركت السعودية 

في مؤتم�ر موس�كو الدولي الثان�ي لمكافحة 

المخ�درات ف�ي العاصمة الروس�ية موس�كو. 

وكش�ف تقرير أعدته الهيئة العامة لاس�تثمار 

لوكالة األنباء السعودية بمناسبة انعقاد منتدى 

األعمال السعودي الروسي الذي سيقام بمدينة 

سان بطرسبرغ الروسية يوم غد االربعاء جوانب 

مختلف�ة من فرص وآفاق التع�اون لزيادة عدد 

المشروعات الروسية في المملكة.

 ويتقدر تراخيص االس�تثمار الروسي في 

الس�عودية ب)22( مش�روعاً اس�تثمارياً فقط 

موزعة على قطاعات التش�ييد والبناء والتعدين 

صناع�ة الحدي�د والزجاج،وأنش�طة الخدمات 

اإلدارية والدعم والمساندة. واستعرض التقرير 

أه�م المزايا التي يتمتع بها اقتصاد الس�عودية 

ووجوده ضمن قائمة أكب�ر )20( اقتصاداً في 

العالم ومن أس�رع دول العال�م نموا. واحتال 

المملكة المركز الرابع عالميا من حيث استقرار 

االقتصاد الكلى، إلى جانب سياسات اقتصادية 

تتس�م باالنفتاح والمرونة، واس�تقرار سياسي 

وأمني جع�ل االقتص�اد الس�عودي بمأمن من 

أي تقلبات اقتصادية وسياس�ية تش�هدها دول 

العالم المختلفة.

 وأش�ارت الهيئ�ة العام�ة لاس�تثمار أن 

إجمال�ي رصيد االس�تثمارات ف�ي المملكة بلغ 

208 ملي�ارات ري�ال ف�ي قطاع�ات مختلف�ة 

)صناع�ة خدمات مالية وتأمين وغيرها( تمثلت 

من خال 11000 ترخيص استثماري ممنوح 

للش�ركات األجنبية،مبين�ة أن ع�دد التراخيص 

بأجمال�ي  مقارن�ة  الروس�ية  االس�تثمارية 

االس�تثمارات في المملكة تبلغ 18 مليون دوالر 

15 منه�ا في قطاع الصناعات التحويلية و2،5 

ملي�ون في قط�اع الخدمات،وذل�ك عبر )22( 

مشروعا فقط. 

وقدر التقرير حجم التب�ادل التجاري بين 

المملكة وروسيا بنحو 1.3 مليار،وأن صادرات 

روس�يا للمملكة تمثل�ت في الش�عير والحديد 

والقمح والزيوت،بينما تمثلت صادرات المملكة 

إل�ى روس�يا ف�ي بل�ورات االيثلي�ن واأللي�اف 

الصناعية و ألواح الباستيك. 

الوص�ول  بإمكاني�ة  المملك�ة  وتمت�از 

لاس�تفادة من البرام�ج والحاضن�ات المالية 

اإلقليمي�ة والدولي�ة إذ تتمي�ز بمجموعة فريدة 

م�ن المزايا، ب�دءاً م�ن موقعها االس�تراتيجي 

كمرك�ز بين الش�رق والغرب م�ع الوصول إلى 

300 مليون مس�تهلك في غضون ثاث ساعات 

من الس�فر، وكذل�ك تجمع ضخم من الش�باب 

والعمال يض�م 10.9 مليون نس�مة، واقتصاد 

متنام وقادر على المنافسة عالمياً، ويركز على 

تطوير البنية التحتية واس�عة النطاق والتنويع 

القطاعي.

من دبي: سيف العبداهلل

معلومة مجردة
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الجنرال بترايوس واإلرهاب 
الحميد في سوريا!!!

كن���ت، وال زلت، اعتقد بأن الجنرال ديفيد بترايوس، المدير الس���ابق لوكالة االس���تخبارات 
األمريكية )س���ي أي أيه( من المس���ؤولين والخبراء األمريكيين ال���ذي يمتلكون دراية كبيرة 
بتفاصيل المشهد العراقي المعقد منذ الغزو األمريكي في مارس 2003. وهذه الدراية تبدو 
أحيانًا كسالح ذي حدين؛ فقد تغذي أي توجه سياسي حقيقي النتشال العراق والعراقيين 
من دوامة االخفاق المتكرر الذي يعانونه منذ س���نوات مضت، والمس���اعدة في إيجاد بدائل 
فاعلة للتصدي لخطر تنظيم داعش االرهابي في س���وريا والعراق على حد س���واء، ولكنها 
ق���د تدفع أيضا باتجاه العمل على إطالة أمد األزمات الحاصلة في العراق وس���وريا وتفاقمها 

وإضافة مزيد من التعقيدات إليها.

سالم الكتبي

مقال
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 ومن�ذ أيام مضت، خرج الجنرال بترايوس بعد فترة صمت ليس�ت 

طويل�ة ليدعو باده إل�ى ضم »بع�ض مقاتلي« جبهة النص�رة التابعة 

لتنظيم »القاع�دة« االرهابي إلى التحالف الموس�ع الذي تقوده الواليات 

المتحدة األمريكية لمحاربة تنظيم داعش في سوريا!. 

وعل�ى خلفي�ة ه�ذه التصريح�ات المثيرة للج�دل والش�كوك معاً، 

انقس�م وجهات النظر إعامياً ودارت النقاشات وزاغت األعين واألبصار 

واستنفرت المخاوف والهواجس، واستدعى الكثيرون نظرية المؤامرة من 

أرفف الماضي القريب لملفات المنطقة المعقدة، وهذه في مجملها ردود 

أفع�ال طبيعية على ما يعتبر موقف الفت لألنظار في مس�ؤول أمريكي 

من طراز رفيع، حتى ولو أضيف إلى لقبه كلمة »سابق« التي ال تغير في 

األمر الشىء الكثير في ظل خبرة التعامل مع الواليات المتحدة، واحتفاظ 

المس�ؤولين الس�ابقين فيه�ا بأدوار غير رس�مية ربما تف�وق نظرائهم 

الرس�ميين. ال أس�تطيع ش�خصيا، االقتناع بالفكرة القائلة بأن الواليات 

المتحدة وجيش�ها وقواتها األكثر تطوراُ وتقدما وفاعلية في العالم، على 

المس�تويات كافة، قد عجزت عن 

وقف تقدم تنظيم »داعش« وتلجأ 

إلى االستعانة ببعض مقاتلين من 

تنظيم »القاعدة« االرهابي، العدو 

اللدود للواليات المتحدة األمريكية 

في مواجهة »داعش«!

 ب�ل إنني ش�خصيا اتش�كك 

في نوايا الجانب األمريكي إزاء توغل الفكر الداعش�ي االرهابي وتوسعه 

على حس�اب أراضي دولتي العراق وسوريا وقضمه الكثير منها، منذ أن 

توالت تصريحات وتأكيدات المسؤولين األمريكين بأن البغدادي ورفاقه 

يحتاجون إلى قتال قد يمتد إلى عشر سنوات للقضاء عليهم، فا استطيع 

ابت�اع ه�ذا التقدير االس�تراتيجي غي�ر المنطقي بل المفض�وح، الذي 

يكش�ف بش�كل فج عن نية أمريكية مبيتة البقاء أسطوانات األوكسجين 

النع�اش خطر هذا التنظيم واعتماد رس�مياً »فزاع�ة« جديدة للعديد من 

الدول العربية واالسامية طيلة العقد المقبل على األقل التقديرات.

وإذا كان األمر كذلك، فإنني ال أجد في تصريحات الجنرال بترايوس 

س�وى خلط جديد لألوراق في المنطقة واس�تدعاء ألفكار وبدائل قديمة 

ثب�ت فش�لها، وليس�ت بحاجة إل�ى اختبار جدي�د للتأكد م�ن كارثيتها 

وغبائها، إذ ال يمكن لعاقل أن يسلم بفكرة وجود »معتدلين« في صفوف 

»القاع�دة« وإال ف�إن الواليات المتحدة نفس�ها تصب�ح متهمة بماحقة 

ومطاردة من تعتبرهم عناصر معتدلة في صفوف »القاعدة«.

 كم�ا اليمكن لعاقل أن يمك�ن أن يقتنع بأن تنظيم�اً ارهابياً عالمياُ 

بال�غ الخط�ورة مث�ل »القاع�دة« يمكن أن يض�م بين صفوف�ه عناصر 

»معتدل�ة« قابل�ة لانخراط ضمن تحالفات س�وية تس�عى إلى ماحقة 

االرهاب والتطرف الداعش�ي.هذه المعلومات البديهية ال تغيب عن العقل 

التخطيط�ي األمريكي، الذي ال أش�كك في ألمام�ه بحقائق األمور، إن لم 

يكن امتاك المقدرة على توجيهها لمصلحته باس�تخدام أدوات مختلفة 

مباش�رة وغير مباش�رة، ومن ثم يصبح الخضوع ألي توجه أمريكي في 

هذا الشأن يعد بمنزلة مجازفة استراتيجية معروفة النتائج مسبقاً، فمن 

الحماقة أن يبيت المرء بجانب حيوان مفترس!! 

ضم�ن تصريحاته ه�ذه، يقول الجنرال بتراي�وس أن هناك عناصر 

انضم�ت إل�ى »جبهة النص�رة« لدواف�ع انتهازية وليس�ت أيديولوجية، 

وأن عل�ى الواليات المتحدة اس�تقطاب ه�ذه العناصر أو اس�تمالتها أو 

اس�تخدامها بش�كل م�ا، وبافتراض صحة ه�ذه المقول�ة فإنها تضعنا 

بش�كل واضح امام تساؤل مشروع حول كيفية »فرز« وانتقاء العناصر 

االنتهازي�ة في صفوف »جبهة النصرة« واس�تبعاد العناصر المؤدلجة؟ 

وماهي الضمانات لعدم حصول كارثة بحصول عناصر ارهابية مؤدلجة 

وذات عاقة تبعية أصيلة ومتجذرة للقاعدة على الساح واألموال والدعم 

اللوجس�تي والتدريب�ي ال�ذي يفترض أن تتلق�اه العناصر التي س�يتم 

تجهيزها وإعدادها للقتال ضد تنظيم »داعش« في سوريا؟. 

ال أحد يش�كك في خبرة الجنرال بترايوس بالحالة العراقية تحديداً، 

حيث اكتس�ب ثق�ة عالية به من�ذ أن نجح في تعديل كف�ة األوضاع في 

الع�راق ع�ام 2007 بنش�ر نح�و 30 ألف جن�دي األمريك�ي تمكن من 

خالهم، وعبر اقناع قادة العش�ائر الس�نية العراقية بع�دم التعاون مع 

تنظي�م »القاع�دة«، ليتمكن من 

اس�تعادة زمام المبادرة، وانقاذ 

الخط�ط األمريكي�ة ف�ي العراق، 

ولكن هذه الخبرة القتالية الكبيرة 

ق�د ال تنقذ بترايوس عن�د اقتراح 

حلول وبدائل اس�تراتيجية فاعلة 

ف�ي التص�دي لتنظي�م »داعش« 

االرهاب�ي، حيث ع�اد طارحاً فكرة ال تق�ل في انتهازيتها ع�ن انتهازية 

العناصر االرهابية التي يستهدف إشراكها في القتال ضد »داعش«.

 والخط�ورة هن�ا ال تكمن فقط ف�ي انتهازية الط�رح، فالحرب في 

األخير خدعة، بل في عواقب�ه الكارثية واحتمالية انضمام هذه العناصر 

االنتهازي�ة إلى من يدفع لها يمولها مس�تقباً، ناهيك عن س�قوط غطاء 

القي�م األخاقي�ة التي نس�عى إلى أن تتدث�ر بها الحرب ض�د االرهاب، 

بتقس�يم االرهاب وعناصره إلى إرهاب حميد وإرهاب »مسرطن«رغم أن 

االرهاب له وجه واحد قبيح وال يمكن مطلقاً لعاقل أن يقبل بأن يمد يديه 

للتع�اون مع تنظيم إرهابي حتى لو الغرض هزيمة تنظيم إرهابي أش�د 

خطورة!!!.

ال أحد يشكك في خبرة
الجنرال بترايوس لكنها

قد ال تنقذه
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تمدد داعش السريع يثير الريبة...

واألسئلة
ع���ام واحد فقط م���ر على إعالن تنظيم داعش عن تأسيس���ه، تمكن في���ه اخضاع مناطق 
شاسعة من العراق وسوريا تحت سيطرته، دمر الكثير من اآلثار، ورغم ضربات التحالف الدولي 
المكون من 60 دولة التي تس���تهدفه استطاع أّن يفرزتغيرات على خارطة المنطقة، وها هو 

يواصل تقدمه في حصد المزيد من األراضي.

من القاهرة: مريم حسين

السؤال العاشر
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 »داعش« تركيب هجين لألحرف إال أنه مصدر 

لألخبار واإلرهاب في العالم، وأثار استنفار جيوش 

المنطق�ة كلها، فالواليات المتحدة التي اس�تطاعت 

هزيم�ة نظام ص�دام حس�ين أقوى رئي�س عربي 

في أقل من ش�هر تعلن صراح�ة أّن هزيمة داعش 

تحتاج 5 أع�وام. اختلفت الروايات حول هوية األب 

الرس�مي للتنظيم الذي ولد متعطًشا للدماء هل هو 

االستخبارات األمريكية أو اإلسرائيلية أو اإليرانية أو 

السورية، وكانت دالئل كل طرف كافية للمحاججة، 

إال أّن الجمي�ع متف�ق عل�ى أن األم، الت�ي رعته في 

رحمها هي بؤر التطرف والفساد.

 حق�ق التنظي�م نجاح�ات كبيرة في األش�هر 

األولى لتأسيس�ه، فاس�تطاع الس�يطرة على كامل 

الموص�ل العراقي�ة، وانس�حب جيش كام�ل أمامه 

ليبدأ سرطانه بالتفش�ي ويقضم األرض شبرا بعد 

آخر ليصل نفوذه اآلن إلى بلدان عدة. واستولى على 

مساحات واسعة من العراق وسوريا، فمن الموصل 

إلى محافظة األنبار إلى الرقة ودير الزور الس�ورية 

وتدمر المدينة األثرية، التي سقطت على بعد 200 

كيلو متر من العاصمة دمشق، كما وصلت أذرعه إلى 

افهانس�تان ومصر وليبيا، وجديده إعان سيطرته 

الكاملة على س�رت الليبية. وبحس�ب روسيا اليوم 

يقول مراقبون إن طرابلس ستكون أول عاصمة له 

ناهيك عن خاياه في غزة والصومال والس�عودية، 

التي نفذ فيها هجمات انتحارية، ولم تسلم من شره 

دول تمك�ن من غزوه�ا أيديولوجيا قب�ل أن تصل 

مدرعات�ه إليها. فالحض�ارات القديمة، التي تتغنى 

بها المنطق�ة العربية وتعد أثمن ثرواتها لم تس�لم 

م�ن معاوله ومطارق�ه، فدمر اآلث�ار من حضارات 

اآلش�وريين والبابليين والسومريين إلى الحضارات 

األح�دث وآخره�ا إرث الملك�ة زنوبي�ا الس�ورية 

وس�يطر التنظيم على حقول الذهب األسود الكبيرة 

في ش�مال س�وريا والعراق وليبيا، لتكون المصدر 

األساس لتمويله مع اآلثار وسرقات البنوك.

 وفي الذكرى الس�نوية لمي�اده يرفع التنظيم 

شعار »أكثر عنفا«، كما أنه يقدم الهدايا لمنتسبيه، 

فيم�ا تبقى عجلته ت�دور وتدور ليطح�ن بها دوال 

ومدن�ا كامل�ة.. عجل�ة التنظيم التي ت�دور بعكس 

عق�ارب الزمن فكلما تق�دم لألمام كلم�ا تراجعت 

اإلنس�انية عصورا قد يكون وصفها بالظام قاصرا 

وبحسب دويتش�ه فليه يعزو زيدان خوليف، خبير 

ش�ؤون الشرق األوس�ط وأس�تاذ العاقات الدولية 

بجامعة الس�وربون بباريس، نج�اح تنظيم داعش 

ف�ي التمدد في العراق وس�وريا إلى س�ببين: األول 

سياس�ي ويكمن في انعدام التنسيق السياسي بين 

الحكوم�ات وتض�ارب مصال�ح دول المنطقة، أما 

الثان�ي فعس�كري ويكمن في انعدام اس�تراتيجية 

واضحة في التعامل مع التنظيم اإلرهابي.

داعش 
تركيب 
هجين 
لألحرف إال 
إنه مصدر 
لإلرهاب 
واألخبار في 
العالم
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العنف يخيم على تفكير شباب 
اإلخوان المسلمين

أظه���رت األزم���ة األخير الت���ي يمر بها جماع���ة االخوان المس���لمين في مصر الص���راع القائم 
داخل الجماعة السيما بين جيلين داخل الجماعة بشأن إدارة الصراع مع الدولة المصرية، وهو 
الصراع المشتعل منذ عزل الرئيس محمد مرسي وفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية 

في يوليو عام 2013. 

من القاهرة: علياء علي

بيان�ات وتصريح�ات متتالية أصدرها 

أعضاء يمثل�ون جيلين أحدهم�ا »الحرس 

القديم« واآلخر يمثل »الجيل الجديد«، بدت 

فيها الخافات الحادة والتشويش يسيطران 

على المشهدد. وبحس�ب بي بي سي يؤكد 

مص�در داخل الجماع�ة أّن خافات وقعت 

بين أعضاء المكتب اإلداري القديم وأعضاء 

ج�دد، ازدادت حدته�ا في األي�ام االخيرة، 

حتى حس�مها محم�د منتص�ر، المتحدث 

اإلعامي باس�م الجماعة، بانتخاب أعضاء 

جدد للمكاتب االدارية، وأن القدامي لم يعد 

لهم صفة داخل الهيكل اإلداري الجديد. 

ويؤك�د المص�در أّن بع�ض األعض�اء 

أصبح يعتقد أّن الس�لمية لم تعد تجد نفعا 

م�ع النظام القائ�م في مص�ر، ويطالبون 

بالتوج�ة نحو حمل الس�اح ضد الس�لطة 

والجي�ش الس�يما بع�د ماح�دث م�ن قتل 

واعتقال وتعذيب للشباب االساميين خال 

العامين الماضيي�ن، فضًا عن ترك بعض 

الش�باب اإلخوان وانضموا لداعش وبعض 

الجماع�ات األخ�رى الت�ي تتبن�ى العنف. 

تقرير
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ويتابع المصدر إال أّن بعض األعضاء السيما 

الجيل القديم يدعو إلى اااللتزام بالس�لمية 

كنهج أصيل لجماعة االخوان المسلمين في 

أزماتها عبر األجيال المختلفة. 

قرار محكمة جناي�ات القاهرة بإحالة 

أوراق الرئي�س المصري المع�زول محمد 

مرس�ي مع زه�اء مئ�ة وعش�رين آخرين 

لمفتي الباد الس�تطاع رأي�ه في اعدامهم 

ف�ي قضيت�ي التخاب�ر مع جه�ات أجنبية 

واقتحام السجون والهروب منها، منتصف 

ماي�و الماض�ي كان�ت منعطف�ا مهما في 

خطاب الجماعة، وليس األخير. بعدها خرج 

المتح�دث اإلعامي باس�م الجماعة محمد 

منتصر يطالب بثورة التبقى والتذر...ثورة 

تجت�ز الرؤوس، في إش�ارة إل�ى الحكومة 

المصري�ة والقض�اة والش�رطة والجي�ش 

واإلعاميين ممن يؤيدونها.

 ولم يكن هذا هو البيان األول من نوعه 

م�ن قب�ل الجماعة بهذا المعن�ي الذي فهم 

عل�ى أنه دع�وة صريحة للث�أر والمواجهة 

العنيف�ة فف�ي نهاية يناي�ر الماضي صدر 

بي�ان للجماع�ة يطالب الجمي�ع بأن يدرك 

مرحل�ة  بص�دد  المس�لمين  االخ�وان  أن 

جديدة نس�تدعي فيها ما كم�ن من قوتنا، 

ونس�تحضر فيها معاني الجهاد وتبع ذلك 

ع�دة كتابات م�ن أعضاء بارزي�ن بجماعة 

اإلخوان ومناصرين لها يدعون صراحة إلى 

مواجه�ة »ثورية« قوية مع الدولة الس�يما 

بع�د تكرار أحكام االعدام االولية والس�جن 

المش�دد بحق عدد كبير من رموز الجماعة 

وأنصاره�ا وم�ن ه�ؤالء عض�و الجماع�ة 

حازم س�عيد الذي نش�ر عدة مقاالت على 

مواقع وصفحات منس�وبة لجماعة االخوان 

المس�لمين تنتق�د »الس�لمية« م�ن جانب 

الجماع�ة ف�ي تعامله�ا مع الس�لطات في 

مص�ر. ودفعت تلك الدعوات فيما يبدو إلى 

ع�ودة عدد م�ن رموز الجماع�ة المختفين 

ع�ن المش�هد لش�هور طويلة، فف�ي مايو 

الماضي، كت�ب محمود غزالن عضو مكتب 

إرش�اد الجماع�ة، الذي قب�ض عليه مطلع 

يونيو الجاري، مقاال بمناسبة مرور سبعة 

وثمانين عاما على تأس�يس الجماعة شدد 

فيه على أّن السلمية ونبذ العنف من ثوابت 

الجماع�ة التي لن تحيد عنها أو تفرط فيها 

ووافق غزالن في رأيه عضو مكتب اإلرشاد 

مفتي الجماعة عبد الرحمن البر، الذي كتب 

مقاالت في ذات االتجاه. 

وفيم�ا يب�دو أن كتابات غ�زالن والبر 

اس�تفزت عددا من زمائهم ف�ي الجماعة 

فكتب كا من حازم سعيد وعاصم المصري 

مق�االت تنتق�د غ�زالن والب�ر صراحة بل 

وتنصحهما وغيرهما باالبتعاد عن المشهد. 

لكن المنعطف األب�رز داخل الجماعة كان 

بسبب البيان الذي أعلنت فيه الجماعة على 

لسان متحدثها محمد منتصر ترحيبها بما 

س�مى »نداء الكنانة« الموقع من عش�رات 

الدع�اة والهيئات اإلس�امية ف�ي 27 مايو 

الماضي ودعوته أنصار الجماعة لتأييده.. 

وفي حين رحب جيل الشباب بالبيان الذي 

دعا إلى »عودة مرس�ي للس�لطة باعتباره 

الرئي�س الش�رعي لمص�ر«، أعل�ن بعض 

أعضاء »الحرس القدي�م »رفضهم البيان. 

وأص�در األمي�ن الع�ام للجماع�ة محمود 

حس�ين أحمد المختف�ي منذ أش�هر بياًنا 

يؤكد أنه وأعضاء مكتب االرش�اد القدامي 

باقون ف�ي مناصبه�م وإن محمود عزت، 

نائب المرش�د ه�و من يتولى المس�ؤولية 

حاليا دون غيرهم«. ورد منتصر على بيان 

حس�ين قائا »تشدد الجماعة على أنها قد 

حسمت قرارها بعد استطاع رأي قواعدها 

بأن الخيار الثوري بشكله المعروف وبكل 

آلياته خي�ار اس�تراتيجي ال تراجع عنه«. 

وأض�اف منتص�ر »نؤك�د أن مؤسس�ات 

الجماعة التي انتخبتها قواعدها في فبراير 

م�ن الع�ام الماضي تدي�ر ش�ؤونها، وأن 

المتحدث باسم الجماعة ونوافذها الرسمية 

فق�ط ه�م الذي�ن يعب�رون ع�ن الجماعة 

ورأيها«.

صراع الجيل 
الجديد والقديم 

في الجماعة يفتح 
الباب أمام مزيد من 

العنف
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قناة الجزيرة تروِّج لمن؟
أج���رت قن���اة الجزيرة القطرية حوارا مع أب���و محمد الجوالني »أمير« جبه���ة النصرة في ثاني 
مقابلة مع هذا التنظيم المتطرف بعد لقاء س���ابق عام 2013، ما يطرح تس���اؤالت حول مخاطر 
من���ح منب���ر دعائي ُيوظف لنش���ر إيديولوجية الحق���د والكراهية. وأثارت المقابل���ة التي بثتها 
قناة الجزيرة القطرية يوم األربعاء 27 مايو تفاعل كبير من قبل مستخدمي وسائل التواصل 
اإلجتماعي، وتطرح أسئلة جوهرية حول الخط التحريري والدقة المهنية المتبعة في تغطية 

ظواهر اإلرهاب والتطرف من قبل العديد من وسائل اإلعالم العربية.

من القاهرة: حسين وهبة

ميديا
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المقابل�ة  وعندم�ا كان�ت 

مع زعي�م جبهة النص�رة أبو 

محمد الجوالني، جناح تنظيم 

القاع�دة ف�ي س�وريا، ج�اء 

فيه�ا أن الجبه�ة بات�ت تركز 

على االس�تياء على العاصمة 

الس�ورية دمش�ق واإلطاح�ة 

وال  األس�د  بش�ار  بالرئي�س 

تستهدف أهدافا غربية.

 وجاءت المقابلة من خال 

برنام�ج )ب�ا ح�دود( والذي 

يقدمه اإلعامي أحمد منصور 

ومن آخ�ر ردود الفعل ما قاله 

المبع�وث الس�وري لدي األمم 

أمام  الجعفري  المتحدة بشار 

مجل�س األمن الدول�ي، والذي 

قال إن تلك المقابلة تستهدف 

»التروي�ج لإلره�اب لتوجي�ه 

المزيد من التهديدات للحكومة 

وللشعب في س�وريا«، مؤكدا 

أنها تمث�ل »انته�اكا لقرارات 

لمكافح�ة  المتح�دة  األم�م 

اإلرهاب«.

وبغ�ض النظر ع�ن كون 

الجعفري يمثل نظاما يمارس 

ب�كل الوس�ائل اإلره�اب ضد 

ش�عبه، كما تؤكد ذلك العديد 

التي  الدولي�ة  المنظم�ات  من 

تتهم�ه بارتكاب جرائم حرب، 

فإنه من الملفت أن تمنح قناة 

الجزيرة ساعة بث كاملة لزعيم 

إيديولوجي�ة  يتبن�ى  تنظي�م 

العن�ف والكراهي�ة ويتحم�ل 

مس�ؤولية مقت�ل اآلالف م�ن 

المدنيين س�واء في الغرب أو 

ف�ي العالم اإلس�امي. وتضع 

الواليات المتحدة التنظيم على 

اإلرهابية  للمنظم�ات  قائمتها 

ويف�رض عليه مجل�س األمن 

الدكت�ور  ويق�ول  عقوب�ات. 

صف�وت العالم أس�تاذ اإلعام 

السياس�ي في جامعة القاهرة 

»المش�اهدة  أن  فيله  لدويتش 

ه�ذه  ه�دف  ه�ي  المكثف�ة 

اعتب�ار  أي  دون  القن�وات، 

أو  العربي،  المش�اهد  لحقوق 

المهنية أو االلتزام بالسياس�ة 

أحم�د  وب�دأ  التحريري�ة«. 

منص�ور مذيع قن�اة الجزيرة 

برنامجه بالق�ول »حوارنا مع 

مؤس�س جبهة النصرة محمد 

الجوالني... أشكرك أنك منحت 

ش�بكة الجزي�رة وبرنامج با 

حدود هذا الحوار«.

يض�ع  الجوالن�ي  وكان   

وش�احا أس�ود يغطى رأس�ه 

الراي�ة  ووضع�ت  وكتفي�ه، 

تس�تخدمها  الت�ي  الس�وداء 

جبه�ة النصرة عل�ى الطاولة 

بين�ه وبين مح�اوره. وجلس 

على مقعد مزخرف في الجهة 

وظه�ره  للمح�اور  المقابل�ة 

للكاميرا.

 وق�ال الجوالن�ي إن على 

األقلي�ة العلوي�ة أن تتب�رأ من 

األس�د، ولكنه أضاف ش�رطا 

آخ�ر لم يثر انتب�اه المذيع، إذ 

طالب العلويين بترك مذهبهم 

ودعاه�م إل�ى »ترك األش�ياء 

العقائدية الت�ي أخرجتهم من 

دينه�م والع�ودة إل�ى حضن 

اإلس�ام«، وهو الش�رط الذي 

وضعه على الدروز أيضا. ولم 

يقدم مذيع الجزيرة أي سؤال 

أو استفسار نقدي بهذا الصدد 

األمر بديه�ي وطبيعي.  وكأن 

ويرى صفوت العالم أن هناك 

ظاه�رة أساس�ية تجم�ع كل 

التنظيم�ات اإلرهابي�ة، وه�ي 

اهتمامها باس�تخدام وس�ائل 

الحديث�ة  والتقني�ات  اإلع�ام 

استخداما جيدا، وهي حريصة 

عل�ى تن�وع وتع�دد وس�ائل 

تواصله�ا مع الجمه�ور العام 

والجماهير المؤيدة لها.

أن  ذل�ك  عل�ى  والدلي�ل   

أذرع  س�بعة  له�ا  »داع�ش« 

إعامي�ة، منها مجات ومواقع 

واس�توديوهات  الكتروني�ة 

وقن�وات. وال يمان�ع الخبي�ر 

المص�ري م�ن حي�ث المب�دأ 

تعام�ل اإلع�ام العرب�ي م�ع 

األص�وات المتطرف�ة، إال أن�ه 

األم�ر  »يت�رك  أال  يش�ترط 

ليخل�ق  الدعائ�ي  للمتح�دث 

درجة م�ن اإلث�ارة، أعتقد أن 

هذا أمر ال يليق وال يس�تجيب 

للمعايير المهنية«.

 وأضاف »هذه التنظيمات 

له�ا ق�درة عل�ى التواصل مع 

عديد م�ن القن�وات الفضائية 

لبث الرس�ائل اإلعامي�ة التي 

تريد. ه�ذه القنوات تجعل من 

نفس�ها منب�را وآلي�ة للتناول 

الدعائي واإلعام�ي لمثل هذه 

التنظيم�ات«. و ي�رى غي�دو 

األلماني  الخبير  ش�تاينبيرغ، 

إن  اإلره�اب  ش�ؤون  ف�ي 

»الطبيعي«  اإلعام�ي  الفضاء 

ه�و  اإلرهابي�ة  للتنظيم�ات 

وسائل اإلعام الجديدة.

 إال أن المقابلة مع الجوالني 

تظهر أن الجماعات المتطرفة 

ق�ادرة على اخت�راق القنوات 

الكب�رى أيضا. وبه�ذا الصدد 

يوضح صف�وت العالم »أعتقد 

أن القن�وات لديه�ا سياس�ات 

تحريري�ة، لكنه�ا تبح�ث عن 

كل م�ا هو مثير، وع�ن كل ما 

يشكل سبقا إعاميا من قبيل: 

ها نحن نس�تقبل أمير اإلعام 

في الجماعة الفانية«.

أيض�ا   وتج�در اإلش�ارة 

إل�ى أن هناك تنافس�ا ميدانيا 

وإعاميا متزاي�دا بين »الدولة 

إعاميا  المعروفة  اإلس�امية« 

ب�«داع�ش« وتنظي�م القاعدة 

جبه�ة  إلي�ه  تنتم�ي  ال�ذي 

النصرة. فيق�ول غونتر مولر، 

األلماني في ش�ؤون  الخبي�ر 

الش�رق األوس�ط ف�ي جامعة 

ماين�ز أن »الدول�ة اإلس�امية 

وأق�وى وأفضل  أهم  أصبحت 

القاعدة،  تس�لحا وتمويا من 

ولها قدرة فائقة على توظيف 

اإلع�ام الجديد ف�ي االنترنت 

م�ا  االجتماعي�ة،  والش�بكات 

الجهاديي�ن  الش�باب  يجع�ل 

ينجذب�ون له�ا أكث�ر«. وربما 

يدفع هذا بالقاعدة للبحث عن 

كسب نقاط بكل الوسائل أمام 

والظهور  »داع�ش«  منافس�ة 

إعامي�ا بأنه�ا ال ت�زال فاعلة 

وموجودة. 

العال�م  صف�وت  وي�رى 

أن�ه يتعين على ه�ذه القنوات 

اإلعامي�ة العربي�ة أن تض�ع 

المنط�ق الدعائ�ي للتنظيمات 

المتطرف�ة في س�ياق نقدي، 

فإذا كانت تستعمل »استماالت 

اقناعي�ة« كادعائه�ا مثا بأن 

هدفه�ا ه�و نص�رة اإلس�ام 

إب�راز  فيج�ب  والمس�لمين، 

بي�ن ه�ذا  التناق�ض  درج�ة 

العام واألدلة  الدعائي  المنطق 

والش�واهد التي يس�تند إليها، 

وبالتال�ي إظه�ار ان خطابها 

يفتقد للمصداقية.

أثارت مقابلة الجوالني عدة 
تساؤالت حول فتح المنابر 
اإلعالمية أمام المتطرفين
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السعودية السعيدة
قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون يوم الجمعة )أمس( بمناسبة “اليوم الدولي 
للس���عادة” إنه على جميع دول العالم رفع مس���توى السعادة عند ش���عوبها: »توفير السالم 
واالزدهار والحياة الكريمة للجميع هو ما نسعى إليه. إننا نريد أن يتمتع جميع الرجال والنساء 
واألطف���ال بحقوقهم اإلنس���انية كاف���ة. إننا نريد أن تع���رف جميع البلدان بهجة الس���الم، وأن 

ُتظلِّل الناس والكوكب معًا نعمة التنمية المستدامة.”

 ولك�ن تزامن�ت تصريح�ات األمي�ن 

العام نشُر دراس�ٍة جديدة أجرتها مؤسسة 

“غال�وب” للبح�وث اإلحصائي�ة، بعن�وان 

“مؤش�ر التجرب�ة اإليجابي�ة،” وأظه�رت 

نتائ�ج س�لبية للغاي�ة ف�ي دول الش�رق 

األوس�ط وشمال أفريقيا. فقد أفاد التقرير، 

والذي قد اس�تطلع مس�توى السعادة التي 

تتمتع بها ش�عوب العالم كاف�ة، بأنه أدنى 

المشاعر اإليجابية توجد في العالم العربي 

— باس�تثناء المملكة العربية الس�عودية 

— بينما كان 10 بلدان األعلى س�عادًة في 

أمريكا الاتينية.

 وف�ي مقابل�ة م�ع مجل�ة “الري�اض 

بوس�ت”، قال العالِم النفسي آيرا موزيس، 

المدير الس�ابق لبرامج التدريب في معهد 

ويليَم آلنسون للعلم للنفسي في نيو يورك، 

إن�ه يجب أخذ نتائج البح�ث بالحذر: “أي 

دراس�ة تعتمد على التقاري�ر الذاتية ال بد 

من تفس�يرها بحذر، من حيث مدى ارتياح 

الناس في التعبير عن المشاعر.

 وربما األكثر أهمية من مستوى سعادة 

اإلنسان هو الش�عور باألمان واألمن، بينما 

في ذلك األمن الجس�دي في بيئتهم واألمان 

العاطفي، والحماية من األذى ومدى سامة 

األسرة. وأضاف الدكتور موزيس أنه ليس 

بالضرورة أن يس�بب الفقر حزن�اً، إال في 

البلدان النامية حيث هن�اك زيادة التفاوت 

في الدخل، “ويصبح الكثي�ر أكثر إحباطاً 

عندم�ا تصب�ح الزي�ادة ف�ي الدخ�ل م�ن 

أهدافهم، وتقصر بهم.”

 تج�در اإلش�ارة أن دراس�ة مؤسس�ة 

“غالوب” لم تكن ش�املًة في دول الش�رق 

األوس�ط، وباألخص لم ُتستطلع آراء العديد 

من دول مجلس التعاون الخليجي. وضمن 

األس�باب الت�ي قد تجع�ل أهل الس�عودية 

أكثر س�عادًة من باقي ال�دول العربية هي 

مدى االس�تقرار واألمن، واستمرارية البنية 

الهيكلية لألسرة الس�عودية، وتوفير فرص 

العم�ل واالحتياج�ات المادي�ة للمواطنين، 

وذلك مقارنة بالدول التي تعاني من حروب 

أهلية والثورات والبطالة وتدهور اإلقتصاد.

 والحظت الدراس�ة أيض�اً أنه من دول 

العالم اإلس�امي غير العربي�ة التي تفتقر 

ش�عوبها إلى الش�عور بالس�عادة، إيران، 

حيث أُلقي القبض مؤخراً على أربع ش�بان 

بس�بب فيديو أنتجوه حول السعادة. ومن 

جانبه، قال الناطق الرس�مي باس�م األمين 

الع�ام، “فرحت حق”، رداً على س�ؤال من 

مجلة “الرياض بوس�ت”، إن السعادة هي 

ش�يء م�ن الصعب قياس�ه في اس�تطاع 

رأي. هناك العديد من األش�ياء التي تحتاج 

إليها ش�عوب العالم. إنهم بحاجة قوية إلى 

تأمين س�بل العي�ش االقتصادية، والتحرر 

من الخوف.

 هن�اك ف�وارق ف�ي تل�ك األن�واع من 

الحريات ف�ي جميع أنح�اء العالم.”. وفي 

موض�وع ذي عاق�ة بمدى األم�ن واألمان 

ف�ي العالم العرب�ي، أدان األمين العام يوم 

الجمع�ة )أم�س( الهجم�ات األخي�رة على 

مس�جَدين ف�ي اليم�ن بأش�د العب�ارات: 

“وينبغ�ي لجميع األطراف المش�اركة في 

المفاوض�ات وفقاً لمبادرة مجلس التعاون 

الخليج�ي والمس�اعي اإلقليمي�ة والدولية 

األخرى لحل النزاع.”

جوزيف برودي

تقرير دولي
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ما يقوله خامنئي في الخفاء... 
ال يقوله في العلن

كشف تقرير أن هناك اختالفات كبيرة بين التصريحات العلنية التحريضية التي أدلى بها 
المرش���د األعلى علي خامنئي بش���أن المحادثات النووية والتعليمات واإلرشادات األكثر عملية 
ومرونة التي يعطيها على ما يبدو للمس���ؤولين االيرانيين وراء الكواليس. وركز تقرير أعده 
الخبير مهدي خلجي لمعهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى على جلسة استجوب أعضاء 
البرلمان اإليراني وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونائبه عباس عراقجي، وذلك خالل جلس���ة 

غير رسمية ل� »المجلس«.

من واشنطن: رامي مجدي

تقرير سياسي
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 وتسربت تصريحات من الجلسة أشارت إلى أن 

ما قاله المرش�د األعلى علي خامنئي بصورة علنية 

ح�ول المحادثات النووي�ة الجارية م�ع مجموعة 

»دول الخمسة زائد واحد« قد تختلف عن التعليمات 

السرية التي يعطيها للمفاوضين اإليرانيين. وكانت 

من ضمن التس�ريبات ما قاله عراقجي بأن الفريق 

المفاوض سيوافق على اإلجراءات المعززة المطلوبة 

للتحقق والتثبت بموجب »البروتوكول اإلضافي« ل� 

»الوكال�ة الدولية للطاقة الذرية«، من بينها تفتيش 

المنش�آت العسكرية االيرانية - ش�ريطة أن ال يتم 

استغال هذه السلطة من قبل عماء أجانب. 

وقال للمجل�س أنه »منذ بداية المفاوضات في 

مسقط، تم تخويلنا بقبول »البروتوكول اإلضافي« 

والمضي قدماً ف�ي المفاوضات«، مما يعني ضمناً 

وإلى حد كبي�ر أن خامنئي هو الذي منح التخويل 

لذلك. وعندما احتج النواب، أش�ار إلى أنه »من حق 

»المجلس« أن يرف�ض الموافقة على »البروتوكول 

اإلضافي««، لكنه يعني أيضاً أن ذلك لن يغيّر شيئاً 

يذكر بالنسبة للمفاوضين ألنه كان قد تم تخويلهم 

بالفعل لقبوله. وعلى الرغم من إنكار عراقجي لهذه 

اإلدعاءات، إال أن تسريب رسايي ُيظهر ظريف وهو 

يقول: »حتى أن »خطة العمل المش�تركة« التي تم 

التوصل إليها في جنيف تش�ير إل�ى »البروتوكول 

اإلضاف�ي«، ويج�ب أن يتم الس�ماح بالوصول إلى 

المنشآت غير النووية بما فيها المنشآت العسكرية 

بموجب »البروتوكول اإلضافي«.

ويمضي التقرير إلى أنه وبالمثل، تقف أحدث 

تصريحات ظري�ف العلنية على خاف مع موقف 

خامنئ�ي العلني. فف�ي 25 مايو، قال ل�� »وكالة 

أنب�اء الطلبة اإليراني�ة« أن المقابات التي تجريها 

»الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة« م�ع العلماء 

النوويي�ن اإليرانيي�ن لي�س لها عاقة م�ع جوهر 

المفاوضات: »هذه قضية هامشية... حتى في ظل 

الحكوم�ة الس�ابقة ]محمود أحمدي نج�اد[، فقد 

أُجري�ْت عدة مرات مقابات م�ع علمائنا النوويين 

من قبل وكاء »الوكال�ة النووية للطاقة الذرية««. 

فيم�ا أعلن خامنئي في خطاب ألقاه في 20 مايو، 

»أن�ا لن أس�مح لألجان�ب بالق�دوم والتحدث إلى 

علماء وأطفال األمة األعزاء واس�تجوابهم... عدونا 

الفظ والوقح يتوقع منا الس�ماح لهم بالتحدث مع 

باحثين�ا وعلمائنا ح�ول ]إنجاز[ أساس�ي وطني 

ومحلي، ولكن لن يتم قط منح مثل هذه الرخصة... 

وه�ذا ينبغي أن يكون واضحاً ألع�داء الجمهورية 

اإلس�امية وجمي�ع أولئ�ك الذين ينتظ�رون قرار 

الحكومة ]حول االتفاق النووي[.« وكان قد توصل 

المفاوض�ون اإليراني�ون مع مفاوض�ي مجموعة 

خمس�ة زائ�د واح�د إلى إتف�اق إط�ار أول أبريل 

الماضي، ويتعين على االطراف الوصول إلى اتفاق 

نهائي نهاية يونيو المقبل. ويريد الغرب ضمانات 

لعدم س�عي طهران إلى امتاك س�اح نووي، في 

حين تطل�ب إيران رفع العقوبات االقتصادية التي 

تثقل كاهلها.

ما يصّرح 
به المرشد 
اإليراني حول 
المفاوضات 
النووية كان 
يختلف عن 
التعليمات 
التي 
يعطيها 
للمفاوضين 
اإليرانيين
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حقيقة ال يعلمها الفرنسيون: نابليون 

خسر معركة واترلو
ه���ل ال ت���زال فرنس���ا لديها مش���كلة م���ع معرك���ة واترلو بالرغم م���ن مرور 200 س���نة على 
هزيمتها النكراء على يد دوق ولينغتون البريطاني وحلفائه؟ هذا السؤال طرحته صحيفة 
ذا ل���وكال الفرنس���ية في تقرير له���ا، جاء فيه أنه بعد مرور اس���بوعين على اعتراض باريس 
إص���دار عملة تحي���ي ذكرى مرور قرنين من الزم���ان على المعركة التي غي���رت مجرى التاريخ 

األوروبي بأكمله. 

من باريس: فدوى الشيباني

ذلك التاريخ
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الحدث الذي أتهمت فرنس�ا ب�ازدراءه. وبينما يتوقع حضور 

عض�و م�ن العائلة الملكي�ة البريطاني�ة، وش�خصيات أوروبية 

أخرى، تلك الفاعلية التي س�يعاد فيها محاكاة جزء من المعركة، 

لن يحضر أي مس�ؤول رفيع من الحكومة الفرنسية. وخصصت 

الصحف البريطانية اليمينية عناوينها التهام فرنس�ا باالمتعاض 

من تذكر الهزيمة المريرة.

 لك�ن خبير فرنس�ي قال أن الرفض الفرنس�ي ج�اء نتيجة 

عاقة فرنسا بنابليون المعقدة والتي تضاف إلى مشاكل الرئيس 

الفرنس�ي فرنسوا أوالند الذي 

لديه من ما يكفي من المشاكل 

أكث�ر من كون ع�دم الحضور 

ل�ه عاق�ة ب�أن الفرنس�يون 

خاس�رون س�اخطون. وق�ال 

ج�اك اوليفيي�ه، رئيس معهد 

نابلي�ون، إن�ه ف�ي الحقيق�ة 

هزيمة واترل�و تلعب دورا في 

العزوف الفرنس�ي، ولكن الحكومة الفرنسية نادرا تحيي ذكرى 

أي معركة لنابليون، حتى تلك التي فاز بها. 

 و »كثير من الناس في فرنسا ال زالوا يروا نابليون فاتحا من 

ناحية وباعتباره طاغية من ناحية أخرى قام بأعمال أسفرت عن 

مقت�ل هذا ع�دد كبير من الناس وأضاف »والزال�وا ينظرون إليه 

كرجل سلب حرية الفرنسيين، وخاض حرب ضد كا من إسبانيا 

وروس�يا وما إلى ذلك«. ومن ناحية أخرى فإن اآلخرين يعتبرونه 

من محدثي الباد.

 وال�كام الزال ألوليفيي�ه، لدين�ا تاريخ معقد م�ع نابليون. 

وأضاف أن ش�أن نابليون كله يس�بب مش�اكل للفرنسين، أكثر 

من مس�ألة المعركة الخاس�رة. لكن رئيس معهد نابليون يعتقد 

فرنسا يجب أن تشارك في هذا الحدث الذي سيشهده 240،000 

متفرج س�يحضرون محاكاة المعركة بصوتها المدوي واألضواء 

المبهرة في عرض يضم بعض 5000 ممثل. وقال »نحن نتحدث 

عن معركة التي حولت تاريخ اوروبا«. »ويؤس�فني أن لن يكون 

هناك ممثل من فرنسا ألن الدول األخرى سوف تكون هناك.« 

يقول اوليفييه أيضا أن أوالند نفس�ه،ذو الش�عبية المتدنية، 

ال يري�د أن يك�ون حاضرا في أي ن�وع من الهزيم�ة في الوقت 

الراه�ن، حت�ى تل�ك التي وقع�ت قب�ل 200 عاما. وفيم�ا يعقد 

البعض المقارنات مع اس�تعداد ألمانيا العام الماضي للمشاركة 

في احتفاالت الذكرى الس�بعين لعملية إبرار الجنود من السفينة 

نورماندي، يق�ول أوليفييه إن الحالة مختللف�ة هنا. مضيفا »إن 

الفرنسيين ال يوجد لديهم نفس شعور األلمان بالندم على أفعال 

هتلر. ونهاية الحرب في هذه الحالة تعني س�قوط النازية، ولهذا 

األلمان لم يكن لديهم مشكلة في ذلك ». 

 م�ن جانبها لم تكترث وزارة الخارجية الفرنس�ية بكل هذه 

الضج�ة، ببس�اطة أج�اب المتحدث الرس�مي على أس�ئلة على 

الحضور عن مسألة واترلو بأنه ال يوجد »سبب موضوعي« لعدم 

الحضور، وأن الرئيس لن يتمكن من الحضور بس�بب ارتباطات 

أخرى. 

 وه�ذا يتع�ارض م�ع موق�ف فرنس�ا الرافض لطب�ع عملة 

تذكارية ف�ي منطقة اليورو إحيائا للذكرى، فقد أرس�ل الرئيس 

أوالن�د إل�ى مجلس أوروبا أن ه�ذه الخطوة س�تكون »رمز لكل 

ما هو س�لبي )..( وستولد ردود فعل س�لبية في فرنسا« الكاتب 

البريطاني ستيفن كارك، الذي أصدر كتاب جديد بعنوان »لماذا 

فاز الفرنس�يون في معركة واترل�و )أو يعتقدون كذلك(« يعتقد 

أن الفرنس�يين لي�س لديه�م 

ذك�رى  الحي�اء  االس�تعداد 

له اس�بابه.  المعرم�ة، وه�ذا 

مضيف�ا »لديهم حال�ة كبيرة 

من اإلن�كار )..( هناك مناهج 

مدرس�ية تدعي أن نابليون قد 

فاز في المعركة«.

أن  عل�ى  كارك  وش�دد   

الفرنسيين ال يريدون االعتراف بالهزيمة قائا »انهم سعداء جدا 

لاحتفال بنهاية الحربين العالميتين، والتي يرون أنها انتصارات 

ولكن ليس واترل�و«. وختم قائا »إنه ال يزال موضوع مؤلم جدا 

بالنسبة لهم. نابليون بالنس�بة للمواطن الفرنسي سيكون دائما 

أعظم بطل«.

نابليون يسبب مشاكل 
للفرنسيين أكثر من معركته 

الخاسرة
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استقرار البحرين.. شوكة في 
خاصرة المطامع اإليرانية

ل���م تس���لم أي من دول الج���وار اإليراني من التدخ���الت اإليرانية في ش���ؤونها الداخلية. وان 
وصل االمر احد قطع العالقات الديبلوماسية خاصة من طرف عدد الدول الخليجية إال ان ذلك 

اليمنع إيران على اإللقاء بسمها أينما اتجهت.
ويبدو ان دول الخليج العربي على يقين بأن ضمان استقرارها لن يكون سوى عبر التنسيق 

المشترك لمجابهة الخطر اإليراني المتنامي أوال وتهديدات التنظيمات اإلرهابية.

من واشنطن: خالد الطارف

دراسات سياسية
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وهن�ا يمك�ن أن تك�ون 

البحري�ن خير ش�اهدة على 

ه�ذا المش�هد اإلقليمي حيث 

يؤكد س�ايمون هاندرس�ون 

مدير برنامج الخليج وسياسة 

الطاقة في معهد واشنطن في 

مقال تحليلي نشر في موقع 

إي�ران  معه�د واش�نطن ان 

الق�ت بظالها على الس�ياق 

العام للسياس�ة الداخلية في 

البحري�ن،. فم�ن حين آلخر، 

يعيد السياس�يون اإليرانيون 

إحي�اء مطالبته�م اإلقليمي�ة 

بالبحرين.

مم�ا ال يبش�ر بالخير أن 

حدة التوترات م�ع إيران قد 

ازدادت من�ذ توقي�ع االتفاق 

الن�ووي بين طه�ران ودول 

زائ�د  الخمس�ة  »مجموع�ة 

واح�د« ف�ي تم�وز/ يوليو 

2015. ففي تشرين األول/ 

وبع�د   ،2015 أكتوب�ر 

لصن�ع  مصن�ع  اكتش�اف 

المنام�ة  جن�وب  القناب�ل 

ُيق�ال إن�ه مرتب�ط بإيران، 

الجمهورية  البحرين  اتهمت 

اإلس�امية كونها دولة راعية 

لإلره�اب، وطردت الس�فير 

اإليراني واس�تدعت مبعوثها 

الخاص من طهران.

تش�رين  أواخ�ر  وف�ي 

 ،2015 نوفمب�ر  الثان�ي/ 

دعا المرش�د األعلى اإليراني 

آي�ة الله عل�ي خامنئ�ي إلى 

ف�ي  الديمقراطي�ة  تطبي�ق 

البحري�ن، األم�ر ال�ذي دفع 

إل�ى المزي�د م�ن االحتجاج 

البحرين�ي.  الدبلوماس�ي 

وف�ي كانون الثان�ي/ يناير 

2016، وبع�د الهج�وم على 

ف�ي  الس�عودية  الس�فارة 

طهران نتيجة إلعدام الش�يخ 

الشيعي الس�عودي المتشدد 

نم�ر النمر، اتبع�ت البحرين 

العربي�ة  المملك�ة  خط�ى 

الس�عودية وقطعت عاقاتها 

الدبلوماسية مع إيران.

وحت�ى تل�ك اآلون�ة على 

األقل، كان المعتدلون الشيعة 

ف�ي البحرين يعتبرون إيران 

حليفاً محتماً وكانوا يسعون 

إلى الحصول على دعمها في 

سعيهم لإلصاح السياسي.

التهدي�دات  ولمواجه�ة 

اإليرانية التاريخية المتزايدة، 

توس�ع الوج�ود العس�كري 

األمريكي في البحرين إلى حد 

كبير منذ الحرب بين العراق 

واي�ران بي�ن عام�ي 1980 

و1988، م�ن خ�ال وجود 

مقر األس�طول الخامس في 

الجزي�رة، ووص�ل إلى نحو 

ثماني�ة آالف ف�رد. وفي عام 

2014، أعلن�ت البحرين أنها 

س�تمّول بناء قاع�دة بحرية 

حجم�اً،  أصغ�ر  بريطاني�ة 

وب�دأت تعم�ل عل�ى بنائها 

في ع�ام 2015. أما الهدف 

غير المعل�ن للقاعدتين فهو 

مواجهة أي تهديد، والتهديد 

خ�اص،  بش�كل  اإليران�ي 

لص�ادرات النف�ط م�ن دول 

»مجلس التعاون الخليجي«، 

التي تلعب دوراً بالغ األهمية 

في االقتصاد العالمي.

العاق�ات  ان  يذك�ر 

دائم�ا  اإليراني�ة  البحريني�ة 

م�ا تك�ون متوت�رة نتيج�ة 

ف�ي  اإليراني�ة  للتدخ�ات 

الش�ؤون الداخلية البحرينية 

وكان�ت االضطراب�ات الت�ي 

ش�هدتها البحري�ن بع�د ما 

وصف بثورات الربيع العربي 

خير دليل وشاهد على النوايا 

حي�ث  الخبيث�ة  اإليراني�ة 

س�عى القادة اإليرانيون الى 

تدخل  االحتجاج�ات.  تغذية 

ردت علي�ه مملك�ة البحرين 

الجنس�ية ع�ن 5  بإس�قاط 

مواطنين »أدينوا بالتآمر مع 

إيران« لتنفيذ هجمات داخل 

المملكة، كم�ا حكمت عليهم 

بالسجن المؤبد.

وزارة  اعتقل�ت  كم�ا 

الداخلية البحرينية 47 عضوا 

في خلية قالت إنها »مرتبطة 

بعناصر إرهابية في إيران«، 

و«تخط�ط لش�ن هجم�ات« 

اثر  البحرين. وعل�ى  داخ�ل 

ه�ذه األح�داث ش�به وزي�ر 

الشيخ  البحريني،  الخارجية 

خال�د ب�ن أحم�د آل خليفة، 

للتخري�ب  اإليران�ي  الدع�م 

بتهديد  العربي�ة  ال�دول  في 

للمنطقة،  تنظي�م »داع�ش« 

متهما إيران بتهريب أس�لحة 

فإي�ران  البحري�ن.  إل�ى 

متهمة بتغذي�ة االضطرابات 

ضربت  التي  واالحتجاج�ات 

البحري�ن قبل أع�وام، خال 

االحتجاج�ات الت�ي س�ادت 

عددا من الدول العربية.

التواج�د  يمث�ل  وإذ 

األراض�ي  عل�ى  األمريك�ي 

يدع�م  عام�ا  البحريني�ة 

االستقرار واالمن في المملكة 

ال�ى ان التوج�ه البحرين�ي 

تدعي�م  ال�ى  اكث�ر  يذه�ب 

التنس�يق اإلقليم�ي خاص�ة 

م�ع ال�دول الخليجي�ة على 

واالمارات  الس�عودية  غ�رار 

وقط�ر والكوي�ت للمحافظة 

على االس�تقرار في المنطقة 

اإليرانية  التدخات  ومجابهة 

المتكررة في شؤون البحرين. 

ويؤكد مراقبون بان انخراط 

البحرين ف�ي كل التحالفات 

االخيرة  الخليجية  العسكرية 

من مناورات »رعد الش�مال« 

الى التحالف العربي لمقاومة 

اإلرهاب ليس سوى دليل على 

وعي ق�ادة البحرين بان امن 

واس�تقرار المملكة لن يكون 

سوى بالتنسيق مع جيرانها.

البحرين ترغب في تدعيم 
التنسيق اإلقليمي لمواجهة 

التحديات
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تصريحات يونسي والتطرف 
القومي الفارسي

لم يخرج علي يونس���ي مستشار الرئيس االيراني لشؤون القوميات واألقليات الدينية في 
تصريحات أدلى بها مؤخراً عن نهجه المثير للجدل والفتن على حد س���واء حين قال »عندما 
قت���ل اإليرانيون ش���قيق المأمون )األمين( س���حبوا الس���لطة م���ن العرب إلى األب���د«، فقاد أعاد 
بتصريحات���ه هذه الزمن إلى الوراء، وفتح جروح لم تندمل في نظر الكثيرين، وس���لط الضوء 

على الكراهية التاريخية الفارسية العنصرية للعرب.

سالم الكتبي

والغريب في هذا األمر أنه يكيد للعرب 

ف�ي احتفال بمناس�بة وفاة اإلم�ام الثامن 

في المذهب الش�يعي االثني عش�ري، علي 

ابن موس�ى الرضا، ذو األصل العربي فهو 

من نس�ل الحس�ين والحفي�د الثامن المام 

عل�ي بن أبي طالب كرم الل�ه وجهه، الذي 

يعترف يونسي نفس�ه بأن لواله »لما بقي 

اسم إليران وال اإلسام« !!.

من المعروف عن علي يونسي تحديداً 

أنه ش�خصية عنصري�ة بامتي�از فهو من 

أثار موجة جدل كبيرة في مارس الماضي 

بقول�ه أن »إي�ران أصبح�ت إمبراطوري�ة 

كما كانت س�ابقا وعاصمته�ا بغداد، وهي 

مرك�ز حضارتن�ا وثقافتن�ا وهويتنا اليوم 

كما كانت عبر التاريخ«، وقد تس�ببت تلك 

التصريح�ات في ردة فعل عراقية غاضبة، 

حيث احتج�ت الحكوم�ة العراقية وأعلنت 

طه�ران اعتذاره�ا عن ه�ذه التصريحات، 

ولكن يبدو أن يونسي يبحث عن أي فرصة 

أو مدخل للتذكير بعدائه القومي الفارسي 

للعرب. 

مقال
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أم�ن  وزي�ر  وه�و  يونس�ي  أن  كم�ا 

واس�تخبارات س�ابق يتص�رف وفق هواه 

وال يحس�ب حساباً لحساسية منصبه، فقد 

س�بق أن أبدى انزعاجاً بس�بب رفع شعار 

الخلي�ج العربي ف�ي محافظ�ة آذربيجان 

اإليراني�ة خ�ال المباري�ات الت�ي تجمع 

فرقهم بفرق تأتي من محافظات فارس�ية 

ونعتهم بالمغفلين والعماء واصفاً رفع هذا 

الش�عار ب� »اإلجراء القذر والخطير« على 

حد تعبيره، مضيفاً »هؤالء ليس�وا إيرانيين 

وال آذريي�ن لذا ينبغي علين�ا أن نضع حداً 

لمثل هذه التصرفات«، ولم يتوان يونس�ي 

لحظة عن نزع الجنسية االيرانية عن هؤالء 

العترافهم بالهوية العربية للخليج.

يقول يونس�ي أن العرب يش�عرون ب� 

»الدوني�ة« تج�اه الفرس واألت�راك، وهذه 

خطيئة سياس�ية وحقوقية أخرى تستحق 

العربي�ة  العواص�م  م�ن  رس�مية  وقف�ة 

العرب�ي  الجماع�ي  العم�ل  ومؤسس�ات 

المش�ترك، فيونس�ي ليس محل�ًا فضائياً 

أو خطيب�اً عش�وائياً ك�ي يت�رك ليتف�وه 

بما ش�اء م�ن ال�كام ويطلق م�ا يحلو له 

م�ن مزاع�م وتخرصات، بل هو مستش�ار 

للرئيس االيراني، أي في منصب سياس�ي 

رفيع المس�توى، وتصريحاته هذه ينبغي 

أن تؤخ�ذ عليه كونه�ا تنطوي على تحقير 

وس�باب صري�ح للع�رب جميع�اً، ولي�ت 

م�ن ينادون لي�ل نهار بض�رورة التعاون 

مع إيرن وم�ن يطالب�ون بالتحالف معها 

يطالعون كيف ينظر إلينا كعرب قادة هذا 

البلد، وكيف يعتقدون أن لدينا ش�عور ب� 

»الدونية« تجاه الفرس واألتراك!! 

وليت من رحبوا بالثورة االيرانية أيضاً 

منذ عقود مضت يسمعون هذه التخرصات 

ليدرك�وا أنه ال ف�رق بين المال�ي ونظام 

الش�اه، الذي اعتقد البعض أنه زواله يعني 

زوال النب�رة الفارس�ية االس�تعائية ع�ن 

إي�ران، فإذا به�ا ترتدي قناع�اً أكثر قبحاً 

وعدوانية وشراسة عن نظام الشاه!!.

ربما يخ�رج علينا يونس�ي بع�د أيام 

ليعتذر عن هذه العنصرية المقيتة والنظرة 

البغيضة للعرب، ولكني شخصياً ال أنتظر 

منه أي اعتذار ولن أصدقه أيضا إذا اعتذر، 

فقد س�بق ل�ه أن اعت�ذر ع�ن تصريحاته 

بش�أن احتال بغ�داد، ولم يك�ن اعتذاره 

ذاك س�وى تعبي�ر عن موقف سياس�ي ال 

شعور شخصي، وبالقدر ذاته فإن نظرته 

العنصرية للعرب لن تمحوها اعتذارات أو 

كام منم�ق ولبق، ثم لَم االعت�ذار والرجل 

ع�ن أخرج لن�ا ماف�ي جعبت�ه العفنة من 

مش�اعر كريهة ل�ن يمحوها االعت�ذار وال 

الكام الدبلوماسي.

لو أن المدع�و أبو بكر البغدادي زعيم 

تنظي�م »داع�ش« ق�د ب�ث رس�الة فيديو 

مصورة تح�دث فيها عن إيران الفارس�ية 

العنصري�ة  واللهج�ة  المنط�ق  بنف�س 

البغيض�ة لقام�ت الدني�ا ول�م تقع�د في 

الفضائي�ات تحلي�ًا وتفس�يراً وتفكي�كاً 

للخط�اب الداعش�ي، ولكن عندم�ا يخرج 

مس�ؤول إيران�ي به�ذا المس�توى ليته�م 

الع�رب جميع�اً بأنهم يش�عرون بالدونية 

تجاه األتراك والفرس فا من مجيب وال رد 

لهذه التخرصات والسخافات!!.

يحاول يونس�ي والق�ادة االيرانيين أن 

يواصل�وا امتط�اء حصان »داع�ش« الذي 

يتخذونه مطية لتنفيذ أغرضاهم الدنيئة في 

العراق وس�ورية، وأكاد اجزم بأن مشروع 

»داع�ش« يلتق�ي م�ع المش�روع االيراني 

ويتقاطع مع�ه مصالحياً ف�ي نقاط عدة، 

فتنظيم�ات االرهاب لديه�ا مصالح مؤكدة 

مع إيران التي تش�جعها وربم�ا تكون قد 

أسهمت في تأسيسها بشكل مباشر أو غير 

مباشر من أجل االساءة إلى االسام السني 

واس�تنزاف قوى الدول العربية السنية في 

الحرب ضد هذه التنظيمات.

ما يهمني في ما قاله يونسي أن إيران 

لم تزل تتجرع كأس الحقد التاريخي على 

العرب، فلم ينس الفرس هزيمة »القادسية« 

عل�ى ي�د العرب المس�لمون رغ�م أن هذه 

المعركة كانت بوابة دخولهم االسام الذي 

يزعمون أنهم يرفعون ش�عاره ويدافعون 

عنه الي�وم، ومن يق�رأ األدبي�ات االيرانية 

ي�درك تمام�اً أنها تحفل باتهامات بش�عة 

بح�ق العرب، وتنكر أي فض�ل للعرب في 

الحضارة والعلوم رغم أن أئمة الشيعة في 

معظمه�م من العرب، وكل ه�ؤالء المالي 

ينتم�ون عقائدياً إلى الحس�ين بن علي بن 

أبي طالب!!

التصريح�ات  أن ه�ذه  الجي�د  األم�ر 

العنصرية الوقحة بحق العرب تس�قط ما 

تبق�ى من أوراق التوت التي تخفي عورات 

المالي وادعاءته�م الكاذبة، فهي تعيدهم 

إلى أصولهم الفارسية الجاهلية وتجردهم 

من فضل الدين االس�امي الس�مح عليهم، 

وتظه�ر أن ادعاء الدفاع عن االس�ام ليس 

س�وى غطاء مكش�وف لتحقي�ق أغراض 

عنصرية بغيضة.

واآلن يتأك�د للجمي�ع ان الص�راع مع 

إيران ال يتعلق بالمذاهب، فالمسألة ليست 

صراعاً شيعياً سنياً كما يزعم الكثيرين، بل 

هو صراع تاريخي قومي ال يريد االيرانيون 

نس�يانه، ولكنهم يحاول�ون تغطيته برداء 

مذهبي ك�ي يس�تقطبوا عواط�ف العرب 

الش�يعة م�ن مختلف ال�دول العربية، كما 

فع�ل المالي حين نش�روا الذعر والخوف 

والفتنة والوقيعة بين الش�يعة والسنة في 

ب�اد عربية ع�دة من الع�راق إل�ى اليمن 

ومملكة البحرين وغيرها، وهو ما يغيب عن 

البعض ممن يسايرون إيران عن جهل في 

خططها ويمض�ون في تدبير المكائد ضد 

الش�يعة العرب في كل دولهم، متناس�ين 

أن الصراع مع إيران الفارس�ية هو صراع 

قومي تاريخي ال طائفي مذهبي، فما يتفوه 

به يونسي وغيره من المسؤولين االيرانيين 

ليس س�وى تطرف فارسي قومي مقيت ال 

يقل خطراً على األمن واالس�تقرار االقليمي 

ع�ن تطرف »داعش« والقاع�دة« وغيرهما 

المتطرف�ة،  االرهابي�ة  التنظيم�ات  م�ن 

التي يعم�ل المجتمع الدول�ي جاهداً على 

استئصالها والقضاء عليها.

الصراع مع إيران ال 
يتعلق بالمذاهب 
بل صراع تاريخي 

قومي
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حقيقة سعي أنقرة المتالك سالح نووي
في مطلع مارس من العام الجاري زار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو الكونجرس 
األمريك���ي مح���اوال – وفي خطوة وترت العالقات بين واش���نطن وتل أبيب – الضغط من أجل 
ع���دم التوص���ل إلى إتفاق غربي إيراني حول برنامج طهران النووي. وفي معرض خطابه الذي 
حاز تأيدا كبيرا داخل الكونجرس، ال سيما بين أعضاءه الجمهوريين، قال أن من شأن السماح 
لطهران باس���تكمال برنامجها النووي أن يشعل سباق التسلح في منطقة الشرق األوسط، 
وهو األمر الذي تلقفه الكثير من المحللين بالتأييد، بل وذهبوا إلى أن ربما السعودية وتركيا 

وربما مصر ستسعى بدورها للتسلح النووي إلستعادة ميزان القوة في المنطقة. 

غير أن باحثين تركيين يريان في هذه 

الفرضية الكثير من الس�طحية، وفندا تلك 

المزاعم في تقرير لهما حمل عنوان »لماذا 

لن تتبنى تركيا النهج النووي العس�كري« 

على موقع قنطرة األلماني المعني بالحوار 

مع العربي واإلسامي. فوفقا رأي الباحثين 

ج�ورج بيركوفيت�ش وس�نان أولغين فإن 

تركي�ا لديها برنامج ناش�ئ لتوليد الطاقة 

النووي�ة. إذ وقعت الحكوم�ة التركية عقداً 

مع روس�يا في عام 2010 لبناء وتش�غيل 

أول محط�ة طاق�ة نووية في الب�اد. كما 

تخوض اآلن مفاوضات مع اتحاد فرنس�ي 

ياباني لبناء محطة طاقة نووية ثانية على 

البحر األس�ود. وتحتاج تركي�ا بالفعل إلى 

الطاق�ة النووي�ة ألن وارداته�ا األولية من 

الطاق�ة تش�كل ما يقرب م�ن نصف عجز 

الحس�اب الجاري المزمن في الباد، ألنها 

تستورد أكثر من 90٪ من احتياجاتها من 

النفط والغاز الطبيعي. 

ويمض�ي التقري�ر إلى أن ل�دى تركيا 

الحافز لعدم الس�عي إلى امتاك األسلحة 

النووية. فتركي�ا، باعتباره�ا دولة موقعة 

على معاهدة منع انتشار األسلحة النووية، 

ُيحَظر عليه�ا تطوير تطبيقات عس�كرية 

لهذه التكنولوجيا. 

وم�ن ش�أن خ�رق أنق�ره للمعاهدة 

تعريضها لعقوبات اقتصادية وهذا بدوره 

من ش�أنه أن يق�وض النم�و االقتصادي 

ال�ذي يش�كل أهمي�ة مركزي�ة كمح�ور 

للحفاظ على ش�عبية الحكومة على مدى 

العقدي�ن الماضيي�ن. فضا ع�ن الجانب 

األمني إذ نصبت الواليات المتحدة أسلحة 

نووية ف�ي تركيا لعقود م�ن الزمان، كما 

نش�ر حل�ف ش�مال األطلس�ي والواليات 

المتحدة دفاعات صاروخية باليستية في 

الباد. وإذا س�عت الحكوم�ة التركية إلى 

الحصول على أس�لحة نووية خاصة بها، 

فإن هذا من شأنه أن يعرض للخطر هذه 

الضمانات األمنية وأن يحول حلف شمال 

األطلسي ضد تركيا. 

وأش�ار الباحثان إلى افتقار تركيا إلى 

الدراي�ة والبني�ة األساس�ية الازمة إلنتاج 

األس�لحة النووية بس�رعة، وسوف تحتاج 

الباد إلى وقت طويل ربما أكثر من عش�ر 

س�نوات الكتس�اب ه�ذه الق�درة. وخال 

هذه الفترة، س�وف تواج�ه تركيا ضغوطاً 

سياس�ية واقتصادي�ة وأمني�ة قوية ليس 

من جانب الوالي�ات المتحدة وبلدان حلف 

شمال األطلسي فحسب، بل وأيضاً من ِقبَل 

روسيا وإيران وبلدان أخرى.

من بيروت: خالد عبد اهلل

شؤون نووية
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من قال من رحم المعاناة 

يولد اإلبداع؟!

ق���د تكتب ألن���ك تحب الكتابة، وقد تبدع وأن���ت فقير مهموم و»حالتك حال���ة«، لكن الحالة 
األكم���ل، أن تكت���ب وأنت آمن مطمئن ش���بعان رّيان. ال أعرف من قال »م���ن رحم المعاناة يولد 
اإلبداع«، ولكني ال أحب هذا الشخص، ومن يفكرون مثله، ولكنه بالتأكيد إما أن يكون »كفرانا«، 
أو صاحب دار نش���ر أو ش���ركة إنتاج، يريد أن يتكسب من إبداع اآلخرين دون أن يكسبوا مبالغ 

حقيقية.

أحمد السهيمي

مقال
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جيمس  األميركي  الكات�ب 

باترس�ون ه�و حام�ل الرق�م 

موس�وعة  ف�ي  القياس�ي 

»غينيس«، حي�ن كان أول من 

يبيع مليون نس�خة إلكترونية 

م�ن كتبه، وثروته تقدر ب� 94 

ملي�ون دوالر بحس�ب مجل�ة 

»فورب�س«، وه�و يعاني اآلن 

ليكم�ل المائ�ة ملي�ون، إذ أن 

عمره 68 عاما! س�تيفن كينغ 

الغم�وض  برواي�ات  الش�هير 

تحول�ت  والت�ي  والجريم�ة، 

أف�ام  إل�ى  منه�ا  مجموع�ة 

يملك ث�روة تقدر  هوليودي�ة، 

ب�� 39 مليون دوالر، بحس�ب 

المجلة نفس�ها. مؤلفة سلسلة 

»هاري بوتر« لألطفال حققت 

ث�روة »صغي�رة« م�ن الكتابة 

أيض�ا، لم تتج�اوز 17 مليون 

دوالر، غي�ر م�ا تحقق�ه م�ن 

حق�وق األفام التي انتش�رت 

حول العالم، وقد كتبت كتابها 

األول قبل أن يعرفها أحد، لكنها 

بعد ذلك أكملت السلس�لة التي 

تفوقت عل�ى الجزء األول وهي 

»تلعب بالمايين« كما يقولون. 

ف�ي صناعة التلفاز والس�ينما 

الكت�اب  ي�زال  ال  العربي�ة، 

يجلس�ون في أدنى السلس�لة 

الفتات  ويتقاض�ون  الغذائية، 

على إبداعه�م، ولذلك انصرف 

وتركوا  الحقيقيون،  المبدعون 

المج�ال للمتردي�ة والنطيحة، 

مم�ن يملك�ون الصب�ر عل�ى 

ولكنه�م  الطويل�ة،  الكتاب�ة 

يفتقرون إل�ى التميز »غالبا«. 

المنتج يتقاضى عن المسلسل 

مبلًغا ال يقل عن مليون دوالر، 

لألعم�ال »التافه�ة«، وترتف�ع 

المبالغ إلى أرقام أكبر بحسب 

أس�ماء النج�وم، لك�ن في كل 

األحوال، ال ين�ال الكاتب حتى 

10٪ م�ن المبال�غ المصروفة 

على األعمال، في الحاالت األعم. 

كتاب الرأي في صحفنا ينالون 

الفت�ات، متوس�ط مرتباته�م، 

ألن  مكافئاته�م  حت�ى  أو   -

متفرغي�ن  ليس�وا  الغالبي�ة 

للكتاب�ة – ال تتج�اوز 5 آالف 

ريال عل�ى األكث�ر، إال النجوم 

بالطب�ع، وتجده�م يأخ�ذون 

مبال�غ ال تزي�د أيًض�ا عن 30 

ألف ري�ال، في نفس الصفحة 

الت�ي تنت�ج للصحيفة ضعف 

المبل�غ نفس�ه م�ن اإلعانات! 

وللمقارن�ة فق�ط، ف�ي ع�ام 

2007 اجتمعت رابطة الكتاب 

األميركيين في مجال الس�ينما 

والتلفزيون والراديو على كلمة 

واح�دة، مطالبين بنس�بة من 

حق�وق التوزي�ع الت�ي تتمتع 

به�ا ش�ركات اإلنت�اج دونهم، 

ورغم أن مدراء االستوديوهات 

البداية،  الهوليودية كابروا في 

إال أنهم أذعنوا في نهاية األمر، 

ووقع�وا اتفاقية بعد 100 يوم 

من اإلضراب عن العمل، وصار 

الكاتب األميركي يتلقى أرباًحا 

من أعماله طوال حياته. الكتابة 

ليست هوى أو هواية فقط، هي 

عمل إبداعي، يتطلب أن يكون 

التفكي�ر،  الش�خص مس�تقل 

متخلًص�ا من ضغ�وط العيش 

األساس�ية حتى يس�تطيع أن 

ينت�ج أغزر وأجود. ولألس�ف، 

ارتب�ط الكات�ب ف�ي أذهانن�ا 

بصورة من الفقر والعوز، وكم 

وكم يقضي ش�عراءنا وأدباؤنا 

وه�م يعيش�ون تح�ت وط�أة 

الديون وينتهي بهم الحال في 

مستش�فى كئي�ب، يتمن�ى أن 

يك�ون قضى وق�ت إبداعه مع 

أحبابه بدال من أن يكتب للعالم 

الذي ال يش�عر بوجوده إال بعد 

أن يم�وت! ثم إن دور النش�ر 

ف�ي عالمنا العرب�ي، ال تحترم 

الكتاب، وتتعامل معه كسلعة، 

مع أن الس�وق يتيح لها الكثير 

من الخي�ارات الت�ي يمكن أن 

ت�در عليه�م أرباح�ا كبي�رة، 

ولكن حين تتعامل مع الكاتب 

»المقاول«،  تتعام�ل م�ع  كما 

فبالتأكيد لن يكون لديك أفكار 

ح�ول تطوير مص�ادر الدخل 

من الكت�ب وأصحابها. الكاتب 

الجيد في الغرب، يتلقى دفعة 

الفصل  ينج�ز  مقدم�ة حي�ن 

األول م�ن كتاب�ه، ناهي�ك عن 

المقدم  الت�ي تأخ�ذ  األس�ماء 

قب�ل أن تكتب حرف�ا واحدا أو 

تقدم فكرة، وه�ذا ما يجعلهم 

ينتج�ون إص�دارات تقدم لهم 

ول�دور النش�ر الت�ي تدعمهم 

عش�رات المايين. صحيح أن 

من�ا من ال يزال يس�خدم ورق 

الكتب للف السندويتشات، لكن 

هن�اك آالف آخ�رون يتناقلون 

ويحتفظون  الجمي�ل  المنت�ج 

به. في معرض الكتاب األخير 

ف�ي الرياض، أكثر من مليوني 

ش�خص، وفقا ألقل التقديرات 

زاروا المعرض، لو اشترى كل 

واحد منهم كتاًبا واحًدا بعشرة 

الحصيل�ة  لكان�ت  ري�االت، 

عش�رين مليوًن�ا. الرق�م ليس 

دقيقا، ومتوس�ط سعر الكتاب 

لي�س بعش�رة ري�االت، لك�ن 

ل�و فكرنا فيه�ا، الن�اس تقرأ 

وتشاهد الس�ينما والتلفزيون، 

بل وحتى يوتي�وب، فاحترموا 

الذي يفكرون ويكتبون  أولئك 

لتنعموا بالمايين!
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ولي العهد يفتح روسيا أمام 
اإلستثمارات السعودية

زيارة األمير محمد بن سلمان ولّي العهد، وزير الدفاع السعودي لروسيا، لم تنتظر طوياًل 
لُتعط���ي بواكي���ر ثمارها. فق���د أعلن األمير إثر لقائ���ه بالرئيس الروس���ي فالديمير بوتين، أن 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سيزور روسيا في القريب 
العاجل تلبية لدعوة من رئيس���ها. هذه النقطة المبكرة التي جرى تس���جيلها خالل زيارة ال 
ب���د م���ن وصفها بالتاريخية، أعطت إش���ارة واضحة عن النجاح الذي باش���رت الزيارة بتحقيقه، 
واألهمي���ة العالي���ة لم���ا أقدمت علي���ه المملكة في س���ياق نهضته���ا الحالية عل���ى مختلف 
المس���تويات الخارجي���ة والداخلية. فالرياض الت���ي تخّلت عن مقعد المراق���ب الناصح دخلت 
مباش���رة ف���ي ي���داً فاعلة في األح���داث البارزة، وبطريقة غير مس���بوقة، ما يؤك���د على ولوج 
المنطقة وبالتالي العالم، مرحلة جديدة في س���ياق تناغم القوى الكبرى وتفاهمها ورسم 
حدود أكثر ثباتًا لمصالحها، ضمن بوتقة االعتراف المتبادل بالمصالح واحترام موازين القوى 

والفعل والتأثير.

ماريا معلوف

شؤون اقتصادية
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منذ عشرينات القرن صحيح أن العاقات السعودية الروسية 

تحتف�ظ بماٍض مش�رق وبنّاء حيث كان االتحاد الس�وفياتي أول 

دولة غير عربية تعترف بالمملكة الناشئة لدى تأسيسها في العام 

1929. إال أن التق�ارب الحال�ي الذي تقوده المملكة مع روس�يا 

يأتي في وقت له دالالته األساس�ية الهامة أيضاً. فقد بلغت أزمات 

الش�رق األوسط نقطة حساسة ومفصلية، وبات التقارب االيراني 

- االميرك�ي ف�ي الملف الن�ووي يط�رح تس�اؤالت عميقة حول 

مفاعلي�ه المفترضة على توازن العاق�ات التاريخي في المنطقة 

والعالم، وتأثيره على العاقات االيرانية – الروسية، وبالتالي على 

الحراك العربي عموماً والسعودي خصوصاً في انطاقته الراهنة. 

الهّم االقتصادي المش�ترك كان المهيمن على مباحثات اللقاء بين 

الطرفين، لكن الحوار لم ينحصر في هذا المجال بل تطّرق كما هو 

متوّقع إلى مختلف الملفات اإلقليمية الساخنة، من تفاقم األوضوع 

في س�ورية واليمن إلى التطورات الحاصلة في العراق واإلنسداد 

القائ�م في لبنان، وكل ذلك على خلفي�ة المّد المتطرّف الذي بات 

الهّم الش�اغل لمختلف القوى اإلقليمي�ة والعالمية. وبالطبع فإن 

االس�تياء السعودي من سياسة الرئيس األميركي باراك أوباما في 

منطقة الشرق األوسط، كان في طليعة أسباب التقارب السعودي 

الروس�ي، إال أن اتجاه الرياض إلى بن�اء عاقات واعدة مع قطب 

عالمي آخ�ر، غير الواليات المتحدة األميركي�ة، ال يقوم البتّة على 

حس�اب عاقته�ا التاريخي�ة 

واش�نطن.  م�ع  الوثيق�ة 

فالسياسة السعودية ال تتخلّى 

ع�ن مبادئه�ا األساس�ية، وال 

تغامر بقرارات غير محسوبة، 

ب�ل ه�ي ُعرف�ت على ال�دوام 

ببقائها عل�ى ثوابتها ووضوح 

الرؤي�ة أمامها. وكم�ا أنه بإمكان ال�روس بناء عاق�ة طيبة مع 

العربية الس�عودية، وفي الوقت نفس�ه مع إيران أيضاً، كذلك من 

الطبيع�ي للرياض أن تكون على عاق�ة طيبة مع مختلف القوى 

التي تحقق لها مصالحها، سواء كانت في واشنطن أم في موسكو، 

من دون أن يؤدي ذلك إلى أي خلل في عاقاتها مع كلي الطرفين. 

فما يقود سياس�ة المملكة الخارجية هو ما يضمن لها مصالحها 

م�ن دون أن يمّس بقيمها السياس�ية وال بمصال�ح حلفائها. من 

جه�ة أخرى فإن التفاهم القائم والمتطّور بين المملكة وروس�يا، 

هو بالغ األهمية بالنس�بة إلى البلدين ي�ؤدي إلى تعزيز العاقات 

ورفعها إلى مس�توى غير مس�بوق، مع ضمان�ه تحقيق مصالح 

اقتصادية وتكنولوجية تس�تفيد منه�ا المملكة من باب أولى، كل 

هذا من دون أن يعني أن أّياً من البلدين يسعى الستبدال شركائه 

التقليديين ف�ي مختلف مجاالت التعاون السياس�ي واالقتصادي 

والصناعي والعسكري القائمة. المملكة »دولة فضائية« والحقيقة 

أن المملكة أبدت اهتماماً بمش�اريع الطاقة في العالم، وأيضاً في 

روسيا، وهو ما أّكده وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، مشيراً 

في تصريح له أن اللجنة الس�عودية الروس�ية المشتركة للتعاون 

التجاري االقتصادي والعلمي التقني، س�وف تستأنف عملها في 

تش�رين األول/أكتوبر القادم بعد توقف عملها 5 س�نوات. كذلك 

فالمملك�ة مهتمة اليوم كما في األمس بتطوير إمكاناتها في علوم 

الفض�اء، كما ف�ي ميادين الزراعة وضمان مس�توى مريح ألمنها 

الغذائي السعودي، مع تحقيق عائدات استثمارية شبه مضمونة. 

هذا باإلضافة إلى اهتمامها بتطوير التعليم وتعزيز الش�راكة مع 

روس�يا في هذا المجال، وامكان رفع عدد المبتعثين إلى روس�يا 

إل�ى 500 مبتعث ف�ي العام المقبل. وف�ي المحّصلة جاء حصاد 

زي�ارة األمير محمد بن س�لمان ولّي العهد لروس�يا، ناجحاً بكل 

المقايي�س، وأثم�ر توقيع س�ّت اتفاقيات تعاون مش�تركة عالية 

المس�توى، ووجرى خاله�ا البحث في التعاون مع روس�يا على 

بناء وتشغيل 16 مفاعًا نووًيا في المملكة لتوفير الطاقة من هذا 

الس�بيل. كذلك ُعلم أن وكالة الفضاء الروسية »روس كوسموس« 

تخط�ط بالتعاون مع »مدينة الملك عب�د العزيز للعلوم والتقنية« 

لتنفيذ مش�اريع في مجال تطوير البني�ة التحتية الفضائية على 

أراض�ي الس�عودية، بما يلبّي اهتمام الرياض في إنش�اء أس�س 

القطاع الفضائي السعودي وصياغة البرنامج الفضائي الوطني، 

عل�ى ما أفادت قناة »روس�يا اليوم«. أزمات وحل�ول وفي تعليق 

أدلى به الباحث السياس�ي السعودي الدكتور أنور ماجد عشقي، 

قال »إن روس�يا بدأت تعطي اش�ارات انها س�تقف مع الش�عب 

السوري بعدما كانت تقف مع 

بش�ار االس�د، مما سيس�هل 

كثيرا في تقرير الحل السلمي 

االم�ر  وه�ذا  س�وريا.  ف�ي 

انعكس على الواليات المتحدة 

الت�ي اخذت تطالب  االميركية 

مجلس الن�واب بمنطقة عازلة 

فوق س�وريا، كم�ا بدأت تظهر اص�وات في اوروب�ا منها صوت 

المبع�وث الدول�ي دي مس�تورا، الذي ق�ال انه ال بد م�ن ايقاف 

البرامي�ل المتفجرة ضد الش�عب الس�وري«، ليخلص إلى القول: 

»اآلن ادركت روس�يا انه ال يمكن الخاص من داعش اال باستقرار 

سوريا«. مجمل هذه األمور السياسية البارزة، إضافة إلى الملفات 

االقتصادية والتكنولوجية الهامة، كانت في جعبة األمير محمد بن 

س�لمان ولّي عهد المملكة خال زيارته الهامة لروس�يا. وقد عاد 

س�موّه بنتائج أكثر من باهرة لمحادثاته مع الروسي األول، ما ال 

بد أن تظهر تباش�يره في المستقبل القريب، ليس فقط من خال 

زيارة خادم الحرمين الش�ريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل 

س�عود لروس�يا، بل أيضاً من خال النتائج العملية التي ال بد أن 

تظه�ر على األرض، ف�ي المملكة أوالً على األصع�دة االقتصادية 

والزراعي�ة والتكنولوجية، وفي مختلف بؤر التوتر المش�تعلة في 

المنطق�ة، من س�ورية إلى اليمن، م�روراً بالع�راق ووصوالً إلى 

لبنان، ما يعد بغٍد أفضل لشعوب هذه البلدان ولمستقبلها، ويثبت 

البصمة العربية الس�عودية في مسارات وحلول األحداث الجارية 

في المنطقة والعالم.

جاء حصاد زيارة ولي العهد 
السعودي إلى روسيا ناجحا 

بكل المقاييس
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أمن اإلمارات في اإلطار اإلقليمي

وض���ع صاحب الس���مو الش���يخ محم���د بن زاي���د آل نهيان ولي عه���د أبوظبي نائ���ب القائد 
األعلى للقوات المسلحة النقاط على الحروف في موضوع استراتيجي حيوي موضع كثير من 
التحليالت في الفترة األخيرة، حيث أكد سموه خالل لقائه مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
ه���ادي ف���ي أبوظبي مؤخ���راً، أن دولة االم���ارات العربية المتح���دة »تؤمن إيمانًا راس���خًا بأن أمن 
المنطقة والبلدان العربية كل ال يتجزأ« وأن« أمننا في دولة االمارات ال ينفصل عن أمن الدول 
العربية مجتمعة«، مش���يراً س���موه إلى أن »االمارات ستقف مع أشقائها كل حزم في مواجهة 

أية مخططات وأطماع تستهدف زعزعة أمن واستقرار بلداننا والتمسك بعروبتنا«.

سالم الكتبي

من الخليج
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هذه التأكيدات تعيد التأكيد على ثوابت 

دولة االمارات ورؤيته�ا لألوضاع االقليمية، 

وتق�دم رداً كافياً وش�افياً عل�ى من يحاول 

التشكيك في الحس�ابات االستراتيجية التي 

يرتك�ز عليه�ا موق�ف الدولة ف�ي األزمات 

الحاصلة في بعض الدول العربية، والسيما 

ف�ي اليم�ن، حي�ث يتجاهل البع�ض فكرة 

»الوحدة العضوي�ة« لألمن القومي العربي، 

ويسعون إلى بناء منظور ضيق مبتور ألمن 

كل دول�ة عربي�ة عل�ى حدة، وم�ن ثم نجد 

أحيان�اً تس�اؤالت غريبة تط�رح في بعض 

وس�ائل االعام من مثل: لم�اذا تتدخل دولة 

االمارات عسكريا في اليمن البعيدة جغرافياً 

عنها؟ ولماذا تهتم االمارات باألزمة الليبية؟ 

ولم�اذا تق�دم كل ه�ذا الدع�م والمس�اندة 

للش�قيقة مص�ر؟ ولماذا تج�ازف االمارات 

بدماء أبنائها في صراعات عس�كرية ال ناقة 

لها فيها وال جمل؟؟!!

قد يق�رأ بعض المتابعي�ن لألمور هذه 

التساؤالت ويس�تغرب ضيق أفق أصحابها، 

ولكن الحقيقة أن هذه النوعية من التساؤالت 

ال تس�تهدف س�وى التش�كيك واثارة الفتن 

واللغط حول موقف الدولة المدروس حيال 

هذه األزمات وغيره�ا، فأي دارس أو باحث 

في العلوم السياسية يدرك األسس الحقيقية 

الت�ي يق�وم عليه�ا وينطل�ق منه�ا األم�ن 

الوطن�ي للدول كافة، ويدرك أن المس�ألة ال 

تتوقف على حس�ابات المسافات الجغرافية 

وحس�ابات األرق�ام و«الكيلومت�رات«، ب�ل 

ترتبط جوهرياً بسلسلة معقدة من حسابات 

المصال�ح واألهداف االس�تراتيجية واألبعاد 

التاريخية والجيوسياس�ية وع�دا ذلك ليس 

س�وى نوع من الهرطق�ة التحليلية التي ال 

طائل من ورائها.

مس�ألة الوحدة العضوية لألمن القومي 

العربي وأنه »كل ال يتجزأ« هي يقين راس�خ 

وفك�رة متج�ذرة ف�ي الفكر االس�تراتيجي 

والسياس�ي االمارات�ي منذ تأس�يس الدولة 

عل�ى يد الوالد المؤس�س المغف�ور له بإذن 

الله تعالي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

طي�ب الله ثراه وليس�ت عاب�رة وال تعكس 

تحوالت في السياس�ة الخارجي�ة كما يزعم 

بعض الكت�اب والباحثين، ولو صح كامهم 

ف�إن ه�ذه التحوالت أيض�ا ليس�ت جديدة 

ألن إم�ارات زاي�د الخير طيب الل�ه ثراه قد 

اتخ�ذت الموقف العروب�ي القومي ذاته في 

حرب الس�ادس من أكتوبر عام 1973، أي 

قب�ل أربعة عقود ويزيد، حين أعلن الش�يخ 

زاي�د طيب الله ث�راه أن النفط العربي ليس 

بأغل�ى من ال�دم العرب�ي داعما الش�قيقة 

الكبرى مصر بكل م�ا أوتيت دولة االمارات 

م�ن موارد وثقل سياس�ي واقتصادي، ومن 

ثم فإن مايحدث اآلن ليس س�وى اس�تمرار 

للنهج وما أشبه الليلة بالبارحة.

مواقف االمارات في مس�اندة األش�قاء 

الع�رب وتقديم الدعم له�م ال تقبل المزايدة 

وال التشكيك وليست كذلك طارئة وال عابرة، 

بل سلس�لة م�ن الثوابت القومي�ة المتصلة 

المتج�ذرة في يقين أبناء االم�ارات جميعاً، 

وفي مقدمتهم أبناء زايد الخير طيب الله ثراه 

فه�م من تربوا على ه�ذه الثوابت وماضون 

على درب الوالد المؤس�س حي�ث ال تفريط 

ةال تهاون في األم�ن القومي العربي وحيث 

نج�دة األش�قاء وتلبية اس�تغاثة الملهوفين 

لها األولوية والصدارة في حس�ابات القرار 

الوطني االماراتي.

إن تأكيد صاحب الس�مو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان على أن أمن دولة االمارات 

ال ينفص�ل عن أمن ال�دول العربية مجتمعة 

يعبر ع�ن رؤي�ة اس�تراتيجية واعية لألمن 

الجماعي العربي، فالصراعات التي تموج بها 

المنطقة من حولنا وتنافس الخطط وتكالب 

الق�وى االقليمي�ة والدولية، يف�وق طاقات 

أي دول�ة عربية عل�ى مواجهت�ه والتصدي 

له بش�كل منف�رد، والوض�ع االقليمي الذي 

يزداد ارتباكاً وتعقيداً يتطلب ترجمة دقيقة 

لرؤية االمارات بوحدة األمن القومي العربي 

وااللتزام بها، باعتبارها طوق االنقاذ الوحيد 

من دوامة الفتن والمؤامرات.

إن تصريحات صاحب الس�مو الش�يخ 

محم�د ب�ن زاي�د آل نهي�ان بش�أن األم�ن 

القومي العربي تعكس أيضا تجذر العروبة 

واألصال�ة في الفك�ر السياس�ي االماراتي، 

وتؤك�د للحاقدين والمش�ككين أن االمارات 

ال تع�ادي أح�داً بل تدافع عن ش�رف أمتها 

العربية ومصالح شعوبها ومكتسباتها وحق 

هذه الشعوب في حياة كريمة آمنة مستقرة 

كباقي شعوب العالم.

مسألة الوحدة 
العضوية لألمن 
القومي العربي 

مسألة راسخة في 
الفكر اإلستراتيجي 

اإلماراتي
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ما الذي يمكن أن يتعلمه العرب من 

تجربة كوريا الجنوبية؟

ُتعد كوريا الجنوبية مثاالً بارزاً للعديد من القوى اآلس���يوية المش���اركة في االقبال المتزايد 
على نفط الشرق األوسط، فضاًل عن ميلها للتنافس مع االقتصادات العالمية األخرى للحصول 

على عقود مربحة في جميع أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
وربم���ا كبل���د خرج م���ن الفقر المدقع واالنهزامي���ة إلى قوة هائلة وثرية، قد تعطي دروس���ًا 

للدول العربية التي اآلن في خضم تحديات مماثلة.

جوزيف برودي

حوار
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 ولذلك أجرت »الرياض بوست« مقابلة 

م�ع معالي الس�فير »أوه ج�ون« المبعوث 

الكوري الدائم لدى األم�م المتحدة في نيو 

ي�ورك. س: ف�ي ع�ام 1964 كان بلدك�م 

أوتوقراطياً بناتج محلي إجمالي مس�اوي 

تقريب�اً لنظيره ف�ي مصر، أم�ا اليوم فقد 

أصبح�ت ديمقراطية متط�ورة ومن أقوى 

اقتصاديات في العالم بناتج محلي إجمالي 

يعادل خمس أضعاف نظيره في مصر.

 فه�ل يوجد نم�وذج تنمية كوري 

يمك�ن لدول�ٍة عربي�ٍة أن تس�عى إل�ى 

تقليده؟

- ما زلت أذكر، عندما كنت في الروضة 

فترة الس�تينيات، وأشرب الحليب في وقت 

مبكر من كل يوم في قدٍح عليه شعار األمم 

المتح�دة، والذي كان جزءاً من المس�اعدة 

الت�ي تلقيناه�ا من األم�م المتح�دة. اليوم 

نحن واحدة من الح�االت القليلة للبلد التي 

قد تحولت من متلقي للمس�اعدات األجنبية 

إلى مانح للمساعدات الخارجية خال جيل 

واحد. عندما ُطلب منا تحطيم »نموذجنا«، 

لدرجة أن هناك واحد، أؤكد على استثمارنا 

ف�ي التعلي�م، وال�ذي ُيع�د اس�تثماراً في 

المس�تقبل؛ وزعي�م جيد مع رؤي�ة إلدارة 

فعالة ومجتمع ش�امل. وف�ي بداية مرحلة 

التطوي�ر لدينا لم نك�ن بل�داً ديمقراطيًة، 

ولك�ن ثقافتن�ا التعددية س�اعدتنا في أن 

نصبح كذلك.

 هذه ه�ي المب�ادئ العام�ة، هل 

ُقم�ت بش�رح التجرب�ة الكوري�ة ف�ي 

مجموعة من المفاهي�م التنموية التي 

ُيمكن ألشخاص من الخارج دراستها، 

حياكتها، لتكن مناس�بة؟ هل انش�ئت 

آلية يمكن من خاللها نقل ذلك؟

- م�ا نقدم�ه ه�و حرك�ة س�ايماول 

أوندون�ج »القري�ة الجدي�دة«، التي كانت 

مبادرة سياس�ية بدأت في عام 1970 من 

ِقب�ل وال�د رئيس�تنا الحالي�ة - وهي نوع 

م�ن برنام�ج المس�اعدة الذاتي�ة للتنمي�ة 

الريفي�ة. أنها ليس�ت حا س�حريا، لكنها 

تعمل لمجتمعاتنا الريفية، ولدينا اآلن نوع 

من البرنامج إلرس�اله إلى البل�دان النامية 

األخ�رى عن طريق برنام�ج األمم المتحدة 

للتنمية.

 من الذي يقوم بالمشاركة؟

- إنها أكثر شعبية مع الدول األفريقية، 

إن معظ�م ال�دول العربية الغني�ة بالنفط 

مث�ًا لم يكن لديه�ا المناط�ق الريفية في 

البداي�ة، وإن كن�ت أدرك أن بع�ض الدول 

العربية الفقيرة لديها ذلك. كانت سايماول 

أوندونج مبادرة حاكم مس�تبد على المدى 

الطويل لتنظيم القرى إلى تجمعات تتمتع 

بحكم ش�به ذاتي وتمكينهم من العمل في 

طريقه�م للخ�روج م�ن الفقر م�ن خال 

بن�اء الطرق، وش�بكات الري، واإلس�كان. 

إنه�ا ته�دف ليس فق�ط إلى إث�راء الريف 

وإنش�اء بنية تحتي�ة وطني�ة، ولكن أيضا 

لتحوي�ل الثقافة االنهزامية والس�لبية التي 

س�ادت في الباد بعد سنوات من االحتال 

والح�رب. عقدت الحكومة الع�ام الماضي 

مؤتم�راً دولياً إلص�دار صيغة ل�� »عولمة 

س�ايماول أوندون�ج« ف�ي العال�م النامي. 

من�ذ ذل�ك الحي�ن، التزم�ت بذل�ك ثاث�ة 

عش�ر دولة آس�يوية وأفريقية في سلس�لة 

نموذجي�ة«. وكان  قري�ة  م�ن »مش�اريع 

المتقدمين للديمقراطية الوليدة مثل رواندا 

وكمبودي�ا، والت�ي حققت مؤخ�را التحرر 

من إراقة الدماء والتمتع باالس�تقرار لش�ن 

حمل�ة طويلة المدى ف�ي األرياف الخاصة 

به�م. المناط�ق الريفي�ة المماثل�ة بليبي�ا 

واليمن، حيث الحكومة بالكاد تسيطر على 

الوظائف والحرب األهلية، من غير المحتمل 

أن تقوم بالمشاركة. أما في البلدان األخرى 

م�ن العال�م العربي، ربما تك�ون الظروف 

مهيأة للتعلم من جوانب أخرى من التجربة 

الكورية التي لم تتناولها مش�روع »عولمة 

س�ايماول أوندونج«. ففيما يتعلق بالمدى 

العربي�ة الضخم�ة كالقاه�رة على س�بيل 

المث�ال، فهناك قائد يواجه مخاطر االنهيار 

االقتصادي إذا فش�ل في جذب االس�تثمار 

الخارجي، والقضاء على الفس�اد، وإصاح 

التعليم، وتوفير مساحة للعناصر السياسية 

التقدمية في النمو والمش�اركة في ش�ئون 

الدولة. وبالنس�بة ل�ه وللنخب المخولة في 

نجاحه، ما يهمه لي�س أرياف كوريا ولكن 

قصة العاصمة سيول.

 م�ا ال�ذي كان يتعلم�ه الس�فير 

ف�ي المدرس�ة بينما يحتس�ي الحليب 

م�ن ق�دح األم�م المتح�دة ف�ي مطلع 

الستينات؟ كيف كان الرجل العسكري 

الق�وي الذي حك�م في وق�ت بناء قوة 

اقتصادية عالمية، فضالً عن تأس�يس 

مجتمع ديمقراطي من ش�أنه انتخاب 

ابنته للرئاسة بعد مرور ٤٠ عاماً؟ 

باس�تراتيجيات  المعنيي�ن  للع�رب   -

التنمي�ة اإلبتكاري�ة، فإن�ه ليب�دوا مجدياً 

متابعة التحقيق في تلك »التجربة الكورية«، 

وبالنس�بة لكوريا لتوس�يع نطاق جهودها 

ل�«تصدي�ر« نم�وذج التنمية بم�ا يتجاوز 

البع�د الريف�ي لتش�مل مس�ائل التجدي�د 

الوطني�ة،  السياس�ية  وتنمي�ة  الحض�ري 

وباألخص في المدن الكبرى ومؤسساتها.
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جدي والملك سلمان

الوق���ت: صباح يوم صيفي في أوائل الثمانينات الم���كان: مدينة الرياض. جدتي ألمي )هيا 
المطي���ري( رحمه���ا اهلل توقظني من النوم وهي تمازحني بجملة )ط���ش الريق( الجملة التي 
أحببته���ا منها الى درجة أني حولته���ا الى أغنية بلحن راقص تضحكها الى درجة انها احيانا 

كثيرة تخجل من ضحكتها العالية وما أجمل خجل الجدات وضحكاتهن.
المشهد هنا ال ينتهي الن أهم ما فيه قادم.هي تعرف أنى متعلق بجدي )علي الشيباني( 
وكذل���ك تعل���م ان جدي يح���ب أن يراني في األوقات الت���ي كنت أنام فيها ف���ي بيتهم أوقات 

اإلجازات. أنا أكبر األحفاد وأنا من أعطاني جدي االسم الذي أحمله. 

مشعل المطيري

جدت�ي تض�ع اللمس�ات االخي�رة على 

)قرصها(.بعد أن تأكدت من القهوة والشاي 

والحلي�ب. يخ�رج ج�دي علينا م�ن غرفته 

المستقلة ذلك الخروج المهيب وهو متحزماً 

)بمجلده( الذي ال يفارقه في كل المناسبات. 

وفي يده يحمل سيفه ذا الغمد الذهبي. 

وعلى وجه�ه األبيض ابتس�امة جميلة 

يتشكل معها ش�نبه وسكسوكته الكثيفين. 

ال اذكر ش�يء من أثاث او ديك�ور المكان 

إال ه�االت وجهيهما المضيئ�ة. وال من كل 

أحاديثهما إال اس�م )سلمان( بكل سياقاته: 

)األمير( و )أبو فهد( و)طويل العمر( كان 

ج�دي يذكر أه�م المواقف الت�ي حدثت له 

في قصر الحك�م وكذلك عن المهمات التي 

يوكلها لهم ف�ي المناط�ق النائية. يتحدث 

جدي بفخر عن حل أألمير للمشكلة الكبيرة 

بين تلك القبيلتين.

 وع�ن تدخل�ه ت�ارة للمس�اعدة إحدى 

القرى في موضوع كان يشكل أزمة ألهلها. 

وع�ن تعامله تارة مع ف�ان بن فان بحزم 

وق�وة عندما ارتك�ب خطأ في ح�ق غيره. 

وعن ف�ان غيره حين خ�رج فرحاً مرفوع 

الرأس من مجلس أبو فهد بعد أن اقتص له 

حقه وقضى له )لزومه(. 

مقال
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وعن عيادة أبو فهد لفان في المستشفى 

وزي�ارة فان اخر في بيت�ه وكل هؤالء من 

أبناء الوطن م�ن كل القبائل والعوائل ومن 

كل االطياف والطبق�ات... األحاديث كثيرة 

واألحداث أكثر وشعور جدي بالحب والفخر 

)باألمي�ر( والعمل الذي يق�وم به، جعلتني 

وكأني أرى أمي�راً وحاكماً من األس�اطير، 

وأح�د فرس�انه المخلصي�ن ل�ه، الُمحبّين 

المؤمنين بما يفعل، المس�تعدين للتضحية 

في سبيل كل ذلك. في ذلك الوقت كان عهد 

الملك فهد المعظم. الملك المهاب. 

المل�ك ال�ذي قال ل�ي أح�د أصدقائي 

في الجامع�ة انه كان وهو صغير يس�جل 

خطاب�ات الملك فه�د ليعيد س�ماعها مرة 

أخ�رى. ومنها ذلك الخطاب الش�هير الذي 

غير لقب الملوك في هذه األرض الطيبة الى 

خدام للحرمين الش�ريفين. نشأت في هذا 

العهد ودرس�ت وتخرجت. تعب الملك. قلق 

الجمي�ع. ظهر لنا عبد الل�ه بن عبد العزيز 

أكمل العهد وهو تحت ظل الفهد. مات ملك 

وع�اش ملك. ألول مرة أعي�ش لحظة موت 

مل�ك تربين�ا وترعرعنا في عهده س�نوات 

طويلة.

 فرغ�م أنى ولدت في آخ�ر عهد الملك 

خالد فأنا ألذكر س�وى مشهد )فاش باك( 

لخالي الش�اب حينه�ا وهو يبك�ي بحرقة 

غربية. أول مرة أش�اهد كبي�راً يبكي بهذه 

الطريق�ة. عرف�ت بعده�ا بفت�رة ان ملكاً 

محبوباً مات. لحظة غريبة ان يموت الملك. 

مشاعر غريبة يتناقلها الناس. لكن الخلف 

الذي عرف�ه الناس جيداً في عهد الس�لف، 

وتعرف�وا أكثر علي�ه ملكاً غي�ر متوج، في 

مرحل�ة المرض التي مر بها الملك المهاب، 

جعلت الناس تطمئن.

 أكمل أبو متعب المسيرة وعاش الوطن 

في عهده تطوراً الفتاً في كل مجال. كل هذه 

العهود وكل هؤالء الملوك و)س�لمان( كان 

حاضراً كان جزء من الصورة الملكية وجزًء 

مهم�اً من كل السياس�ات، والقرارات. كان 

األمين، والمستش�ار، والي�د اليمنى للملوك 

في إدارة الوطن. وكان األخ المحب والرفيق 

في كل الرحات، س�واء كانت لاس�تجمام 

أو للع�اج، للملوك وأولي�اء العهد، إخوانه 

الذين س�بقوه. كان دائماً بوقفته بجانبهم 

في الصور رسالة وانطباع يصل لكل أبناء 

ه�ذا الوطن يقول فيها أن�ا األخ والرفيق أنا 

المحب والعضيد وأنا السند لكم.

 كان الحاكم س�لمان وه�و يدير قصر 

الحكم في الرياض يصل الى كل البيوت في 

المملك�ة. ال أحد اال ويم�ر له أمر من خال 

الري�اض او ألح�د من أقربائ�ه أو معارفه. 

فس�لمان كان حاضراً ف�ي كل البيوت على 

مدى تلك العهود. وس�لمان األب ال يختلف 

عن الحاك�م هو أبو األيت�ام، وراعي العلم، 

والتعلي�م والثقافة واألخ�اق، وهذا كله لم 

يكن إال أصياً في داخلة.

 عندم�ا ت�رى أبن�اء المل�ك وأخاقهم 

ورقي نفوس�هم وتواضعه�م ونجاحاتهم، 

تع�رف ان خلفهم أب�اً اس�تثنائياً يرى انه 

ق�دوة ل�كل إخوانه أبناء الوط�ن، حتى في 

رعاي�ة ابناءه وأحف�اده. أما ع�ن الرياض 

فالحدي�ث هن�ا ال يكفي وال يوف�ي. يكفي 

ان أتذكر ما قالته ابن�ة الملك الوحيدة أنها 

كان�ت تغار من الرياض عندما كانت طفلة 

وجعلت بعد ذل�ك من )أخت الرياض( لقباً 

لها عندما كب�رت ألنها عرفت في حينها ان 

انش�غال أباها بالرياض وأهله�ا ما هو إال 

عش�ق أبدي للرياض فهي األصل والتاريخ 

وهي المستقبل الحلم الذي يبنيه اآلن. 

الري�اض هي المثال الواضح والنموذج 

المصغر للمملكة التي يراها سلمان بن عبد 

العزي�ز. وليس أكبر دلي�ل على عظمة هذا 

اإلنس�ان إال قرارت�ه. فعندم�ا يفقد الوطن 

مل�ًكا كعبد الله بن عبد العزي�ز له كل هذا 

الحب في قلوب أبنائه. ويحزنون ويقلقون 

على ما بعده. ال ينتظرون أكثر من سويعات 

حتى وق�د اطمأن�ت قلوبهم. عل�ى الوطن 

ومس�تقبله. وعلى رخاءه واس�تقراره. كل 

ذلك يحدث والزال مشهد جدي في ذاكرتي. 

جدي الذي أتى بعد اخر مهمة له في رئاسة 

أح�د مراكز منطقة الرياض قضى بها عدة 

سنوات وهو متعب وبعدها أصيب بالمرض 

الذي ادخله في غيبوبة لس�نتين لم ينقطع 

أميره بالسؤال عنه والحرص على حصوله 

على أفضل الرعاية الصحية. وعندما انتقل 

جدي وحبيب قلبي إلى الرفيق األعلى )قبل 

ان يكت�ب ل�ي القصي�دة الت�ي وعدني انه 

س�يعود لكتابة الش�عر الذي اعتزل كتابته 

فقط من أجل كتابتها لي بعد موقف باس�م 

بيننا( كان أبو فهد اول الحاضرين للعزاء. 

وعندم�ا احتض�ن األمي�ر اب�ن خال�ي 

سلمان وسأله عن أسمه قال انا سلمان قال 

األمير وانا بعد س�لمان ف�رد الطفل ببراءة 

ال ان�ا فق�ط س�لمان رد األمي�ر وال يهم�ك 

أنت س�لمان. وكلنا س�لمان. نعم نحن كلنا 

س�لمان. بعد )علي( بس�نوات ماتت )هيا( 

ومات�ت معه�ا أغاني له�ا وغ�اب قرصها 

بع�د موت حبيبها.لكن )أب�و فهد( لم يغب 

عنا. عند حضور أبن�ه األمير الخلوق نايف 

ليعزي فيها. وال زلت أنا أشعر بذلك الحب. 

الذي كان يملئ تلك الجلس�ات الصيفية... 

عندما أرى )الملك سلمان(.
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واقعية بن تميم وتحذيرات 
ماكس فيبر

ل���م تمض س���وى س���اعات قليلة على تفس���ير المفك���ر اإلماراتي الدكتور عل���ي بن تميم 
لمصطلحه الحصري »فقهاء الجحيم« مع الصديق س���لطان السعد القحطاني في برنامجه 
»حديث العمر« على قناة روتانا خليجية، حتى صدمتنا الشاش���ات اإلخبارية ورس���ائل الجوال 
بخب���ر عن عملي���ة انتحارية في باريس الالف���ت في صياغتها التأكيد عل���ى أن مرتكبها ردد 

مفردة »اهلل أكبر« وهو يطلق رصاصاته في صدور ضحاياه. 

ياسر الشاذلي

ثقافات
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المشهد وإن بدا عبثياً إلى حد كبير إال أن دعوة الدكتور علي 

ب�ن تميم رغم تعارضها مع تحذي�رات ماكس فيبر بأننا »نعيش 

في زمن نزع القداسة« تؤكد من جديد أن الدين في المطلق لدينا 

هو الباب الرئيس لولوج المنحرفين كما هو الجسر اآلمن لغسيل 

األرواح من خطاياها.

وغير بعيد عن بن تميم و 

فبير فإن ذاكرتنا على ما يبدو 

تتلذذ بالنسيان وتتعمد إشاحة 

وجهه�ا عن الحقيق�ة، فوليام 

لي�درر الذي وص�ف المجتمع 

األميرك�ي في كتاب�ه »أمة من 

الخراف« بتعرضه ألكبر عملية خداع في تاريخه باس�م الحفاظ 

على المصالح األميركي�ة، فإننا أيضاً نتعرض لمحاولة »خرفنة« 

باس�م النصوص المقدس�ة التي يجب أن تطأ رؤوس�نا وعقولنا 

بأقدام من وصفهم بن تميم ب� »فقهاء الجحيم«.

م�ا ح�دث في فرنس�ا وم�ن قبله ف�ي أميركا وما س�يحدث 

مس�تقباً في كثير من دول العال�م لن يكون المتضرر األول منه 

مواطن�و تلك الدول، ب�ل ربما تجاوزهم نحون�ا كمواطنين عرب 

أكث�ر، في ظل ضعف أو محاوالت اغتيال المثقف العربي لصالح 

هؤالء الفقهاء الجدد.

الدكت�ور علي بن تميم قال ف�ي مقابلته المميزة مع اإلعامي 

س�لطان الس�عد القحطاني »إن اإلسام السياس�ي استطاع بناء 

قوة كبي�رة عبر الخديعة وتضليل المجتم�ع ولكن المجتمع اآلن 

ب�ات يميز ذلك« مضيفاً أن »»المتش�ددين خلقوا ألنفس�هم هالة 

كبيرة وس�يطروا لمدة طويلة على التعلي�م واإلعام ويجب على 

المثقف أن يواجههم باس�تمرار دون قلق« لكنه اس�قط من بين 

أوراقه أن الحلقة األضعف )عن عمد( هو المثقف نفسه الذي تاه 

ما بين س�لطة االحتياج وغواية الوقت، فبات طرفاً خارج معادلة 

المواجهة والتعويل على دوره ض�رب من المغامرة، خاصة وأن 

الكلمة التي هي رس�الة الل�ه المعجزة إلينا كع�رب لم تعد بقوة 

قداس�تها القرآنية في وجه محترفين ومدربين على تحويلها من 

رحم�ة للعالمين إلى جمر على حرير وعينا، وبالتالي فإن فقدان 

قوته�ا يق�ود حتماً نح�و انهيار كام�ل لبنية مجتمعاتنا بش�كل 

مستتر حتى اآلن.

الخ�وف من أن انهي�ار وانهزامية أه�م أدوات المثقف وهي 

)الكلمة( س�يقود حتماً إلى انهيار علني في مرحلة الحقة يقضي 

علينا كجيل فشل في اإلدراك مبكراً حقيقة ما يحاك ضدنا.

لعل الصادم في الصراع المصيري الحاصل اآلن أننا لم نصل 

بع�د إلى مرحلة الحس�م فم�ا زال عدد ضحايان�ا رغم ضخامته 

أقل بكثير من عدد ضحاي�ا دول مثل أميركا الاتينية والتي راح 

قبل عقدان أكثر من 75 الف ش�خص ضحية ألحداث بها عرفت 

سياسياً ب� »الخيار السلفادوري«.

الحقيقة الغائبة رغم حضورها في أبجديات المشهد بطغيان 

ملموس هنا أننا وتحت س�لطة س�يف »القداس�ة الدينية لفقهاء 

الجحيم« س�نتحول جميعاً إلى مجرد »حانوتية« وفق المصطلح 

المص�ري لدفن الموتى خال الفترة المقبلة ش�ئنا ذلك أم أبينا، 

إن لم تتبنى دول بحجم اإلمارات أو الس�عودية مشروعات فكرية 

ثقافية تت�وازى مع مش�روعاتها العس�كرية أو التنموية، تكون 

بح�ق ق�ادرة عل�ى احتضان 

ورعاية المثقف العربي أينما 

كان ألنه في األخير هو المعني 

المجتمع داخلياً  األول بحماية 

وتحصين�ه ضد ه�ؤالء الغزاة 

الجدد.

وأدع�و هنا الش�يخ محمد 

ب�ن زاي�د أواألمير خالد الفيص�ل ليكونا رعاة لمث�ل هذه الدعوة 

خاصة وأن طرفي التعوي�ل على دور المثقف في ظل ما يعانيه 

من صعوبات يعد ضرباً من التنظير ليس إال. 

Yayasser200@hotmail.com

لعل الصادم في الصراع 
المصيري أننا لم نصل إلى 

مرحلة الحسم بعد



الرياض بوست54

ثقافة الـواتس أب

نقاطنا البيضاء

بفع�ل التط�ور التكنولوج�ي الذي صرعن�ا في اآلون�ة األخيرة.. 

أصب�ح التواصل عبر »الواتس أب« األكثر انتش�اراً وتداوالً في العالم، 

وخصوص�اً ف�ي الخليج العربي، وقد تطور ذل�ك التواصل حتى غدى 

ثقافة تس�تحق الدراسة والوقوف عندها للمناقشة، ال سيما مع ظهور 

مجموعات الدردش�ة. الحق والحق يقال، لقد س�ّهل الواتس أب كثير 

م�ن التواصل بين البش�ر، ال س�يما بين أولئك الذي�ن تتطلب أعمالهم 

تواصاً مس�تمراً لنقل المعلومات والتعاطي مع التعليمات أوالً بأول، 

وقد مكنت المجموعات من فتح الدردش�ات الجماعية لمناقشة قضايا 

معينة محل اهتمام مش�ترك، أو لمجموع�ة زماء في العمل أو النادي 

أو ما شابه ذلك. ولكن.. يبدو أن هذا البرنامج بقدر ما هو نعمة أنعم 

بها الله على البش�رية ف�ي عصرنا الحديث، بقدر ما هو نغمة س�لط 

بها الله علينا من ال يجيد اس�تخدامها، ويتمادى على حريات اآلخرين 

وراحته�م من خاله�ا. أن يكون جه�ازي مزود ببرامج الدردش�ات 

والمحادث�ات ال يعني أن أبعث برس�ائل إلكترونية واحدة تلو األخرى 

وبشكل مس�تمر على كل األفراد في قائمتي، وال يعني أن أرسل الغث 

والس�مين من كل ما يصلن�ي كالببغاء تردد كل ما تس�مع دون وعي 

وفه�م ودراي�ة. من الماح�ظ أيض�اً أن ظاهرة مجموعات الدردش�ة 

ف�ي اآلونة األخيرة، بدأت تظهر بش�كل الفت عن ح�دود الذوق العام 

واللياقة، يفاجئ المرء منا في كثير من األحيان بإضافته في مجموعة 

ما دونما اس�تئذانه، مع أفراد ال يعرفهم وال تربطه بهم صلة غير أنهم 

ف�ي دائرة معارف الش�خص الذي قرر إضافت�ه، متغاضين عن كون 

رقم الهاتف جزء من خصوصية الفرد التي ال يحبذ دائماً تداولها بين 

الناس با حدود، متغاضين عن حقه في اختيار نوع المجموعات التي 

ينض�م إليه وق�در ما تلبي من احتياجاته، فإن ل�م يكن أحدهم مهتما 

بموضوع ما فمن باب أولى عدم إضافته واقحامه فيما ال يعنيه عنوة. 

إن ثقاف�ة المجموعات »القروبات« ال ب�د أن تخضع للتغيير والتعديل 

بما يتناس�ب مع الذوق العام؛ اإلرسال في األوقات المخصصة للراحة 

ممنوع، اإلرس�ال في وق�ت ذروة العمل ممنوع، الخ�روج عن الذوق 

العام واألعراف والمس�اس بالمعتقد ممنوع، المحادثات والدردشات 

على المجموعات مزعجة لكثير من األعضاء مقابل متعة يحصدها قلة 

م�ن األعضاء. أيضاً ياحظ أن المجموعة تنش�أ ألغ�راض معينة، كأن 

يتم تبادل األخبار بشأن معين، أو التواصل مع الزماء والمسؤول في 

العمل فيما يتعلق بنشاط العمل، ومن ثم ما تلبث تخرج عما خصصت 

له، وتتحول إلى ساحة منوعات. ومضة: المسألة بحاجة إلعادة نظر.

حين يبدو كل ش�يء معتماً في لوحة حياتك، ال تضع يد الحسرة 

على خدك بل دقق في تلك اللوحة وابحث عن أي نقطة بيضاء تختبىء 

ف�ي مكان م�ا، وإن لم تجدها فث�ق أن قاعدة تل�ك العتمة هي بياض 

ناصع، وأن لتلك اللوحة انعكاساً المعاً حين ُتسِقط عليها ضوء روحك 

م�ن أي زاوية. ليس مهماً أن ترى هذا األمر بعينيك، األهم أن يؤمن به 

قلبك. ألنه حين يفعل، فحتماً ستراه متجسداً في واقعك. فبإمكانك أن 

تعيش الحياة التي تريدها، وبالطريقة التي تحلم بها، مهما اس�تغرق 

تحقيق هذه الغاية من وقت وجهد وصبر. وإن حدث أن نسيت ذلك أو 

س�هوت، فسيذكرك الله في يوم من األيام بدعوٍة أو رجاٍء لك ألقيت به 

عن كاهل�ك إليه في لحظة من لحظات حياتك، حين تراها منثورة في 

طريقك. أن تحيا كما تطمح هي غاية ال يسكت جوعها سوى الوصول 

إل�ى حي�ث تري�د. فالمحطات الصغي�رة ال تش�بع نهمها أب�داً! فهي 

تتغ�ذى على اإلنجازات الكبيرة، والمحط�ات التي تغير في ذاتك وفي 

اإلنسانية، والرضا الذي يفوح من روحك لدى وصولك! لكن أين يمكن 

أن تجد تلك النقطة البيضاء التي أش�رت إليها؟ سأخبرك. قد تتجسد 

في قصة ع�ّداء انتهت بلمس خط النهاية، أو إخف�اق متكرر لطبّاخة 

هاوية انتهى بسلس�لة مطاعم ش�هيرة، أو معاناة اجتماعية وزوجية 

انته�ت بحياة جديدة وس�عيدة! بل وحتى تل�ك اآلالم التي قد نحاول 

أن نتجاهل وجودها أو نخفيها عن أنفس�نا حفاظاً على كبريائنا، من 

الممكن أن تكون النقطة التي نبحث عن س�حر بياضها. أختم حديثي 

إلي�ك بأن أدعوك ألن تتخيل ما س�يحدث حين تجمع بذكائك أكثر من 

نقطة بيضاء في حياتك! دامت قلوبنا عامرة بالبياض.

فاطمة عبداهلل

رندا الشيخ

أصوات
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أصوات

من األشطر.. نحن أو أنجلينا جولي؟
الكل دون استثناء حينما يتحدث 

ع�ن الفنان�ة أنجلينا جول�ي، على 

الفور تأتي س�يرة أعمالها الخيرية 

الت�ي تقوم به�ا، قب�ل أن يتحدثوا 

عن أفامها الناجحة أو حتى خبايا 

سيرة حياتها الشخصية.

ويعن�ي ذل�ك أن ه�ذه الفنانة 

لق�ب  تحم�ل  والت�ي  األمريكي�ة 

س�فيرة األم�م المتح�دة لش�ؤون 

تعي�د  أن  اس�تطاعت  الاجئي�ن، 

الص�ورة الحقيقة لم�ا يجب عليه 

أن يك�ون الفن�ان، حي�ث ذك�رت 

الصحف العالمية أن أنجلينا قامت 

على مدار سنوات عملها كسفيرة، 

ف�ي  وثري�ة  عدي�دة  بزي�ارات 

نتائجها، إذ زارت معس�كر اللجوء 

األفغاني في باكس�تان، ومنكوبي 

دارف�ور، ومخيم�ات الاجئين في 

لبنان والعراق وكينيا وس�يراليون 

وتنزاني�ا والصوم�ال، وغيرها في 

كافة مناط�ق العال�م، إضافة إلى 

الخيرية  المادي للمنظمات  دعمها 

كمنظمة أطباء با حدود، ومنظمة 

أليان�س، ومنظمة  إي�دز  غلوب�ال 

الطفل العالمي، وإنش�اءها عيادة 

طبية لمكافحة اإليدز في أثيوبيا.

وأخيراً قد تناهى إلى مسامعنا 

أنه�ا قامت بتبني طف�ل من أيتام 

حرب سوريا، بعد أن قامت بزيارة 

لاجئي�ن الس�وريين الماكثين في 

مخيم�ات فقي�رة مادي�اً ومعنوياً 

على حدود تركيا، ولم تنسى أثناء 

زيارته�ا إل�ى المناطق المس�لمة 

بأن تضع غطاء على رأس�ها، وأن 

ترتدي ماب�س متواضع�ة، رغبة 

منها في أن تكون صورة مشابهه 

لما هن عليه حال نساء الدول التي 

تزورها، كي ال يش�عر من تزورهم 

أنها تتف�وق عليه�م، إذا ما جاءت 

وهي ترتدي أفخر وأفخم المابس 

وهي قادرة على ذلك.

إذاً، ه�ذا هو الفن�ان الحقيقي 

ال�ذي ال يمكن ل�ُه أن ينفصل عن 

واقعه المعاش، ولكن ماذا عنا؟

 كم فنانة أو فنان اس�تطاع أن 

يقوم بمثل ما قامت به هذه الفنانة، 

ربما الحظنا في اآلونة األخيرة، عن 

قيام عدد من الفنانين السعوديين 

بزيارة إلى مرضى الس�رطان من 

األطف�ال والترفيه عنه�م، وزيارة 

المعوقي�ن ودور األيتام، لكن تظل 

ه�ذه المبادرات ف�ي حدود ضيقة 

ج�داً، على الرغم من أن الكثير من 

الفنانين السعوديين على األخص، 

ناتجة  فياض�ة  يحملون مش�اعراً 

ع�ن تقديس�هم للعم�ل الخي�ري 

والتطوع�ي، ولك�ن قلته�ا يع�ود 

بسبب عدم وجود مؤسسات تدعم 

مث�ل ه�ذه األعمال، وما ن�راه اآلن 

من أعمال تطوعية، فهي تقوم إلى 

ح�د كبير عل�ى جه�ود فردية من 

الشعب.

ولست هنا أدون إنجازاتي في 

العم�ل الخي�ري والتطوع�ي التي 

لربم�ا يعرفها الكثي�رون، بمقدار 

رغبتي في نش�ر مفه�وم التطوع 

ل�دى الجميع وليس فق�ط للفنان، 

أنه دوري الحقيقي كمواطن مسلم 

وس�عودي، إذ أنه يقع على كاهلي 

ألن أفّعل هذا الدور داخل المجتمع 

بشكل فاعل ومؤثر، وأعتقد أن هذا 

أقل ما يمكن لي أن أفعله.

وحينما يتم تداول النش�اطات 

الخيري�ة التي أقوم بها، فأنني من 

خالها أحاول حض بقية الفنانين 

على أن يكونوا أكثر نش�اطاً مني، 

وأكث�ر حماس�ة للقي�ام بأكثر من 

مج�رد زيارة إل�ى مستش�فى أو 

زيارة ل�دور العجزة، أننا كفنانين 

يتوج�ب علين�ا أن يك�ون تفاعلنا 

ش�اماً جمي�ع القطاع�ات الت�ي 

تحت�اج من�ا إل�ى دع�م حقيقي. 

ولكن كما قلت مسبقاً، يعود غياب 

الفنان عن هذا الدور بس�بب عدم 

وجود أي مؤسسة ترعى مثل هذه 

النشاطات التطوعية، والتي يمكن 

له�ا أن ترتب برامجه�ا التفاعلية، 

م�ع العديد من الفناني�ن الراغبين 

ف�ي المش�اركة دون أي مقاب�ل، 

مج�رد أن تك�ون رس�الة لجميع 

أفراد الش�عب بأداء هذه الرس�الة 

اإلنسانية القيمة.

فايز المالكي
فنان
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