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تحليل سياسي

قمم الرياض ..رؤية مشتركة ملواجهة األخطار

الواقع الكاسح هزم
«االصطالحات املسبقة»..
ترامب أسقط تعبير «اإلسالم
الراديكالي»
التحالف اإلسالمي العسكري
ضد التطرف بقيادة السعودية
خطوة كبيرة في االتجاه الصحيح
وتأكيد على عدم وجود صلة بني
الدين واإلرهاب
االتفاقيات املبرمة بني
السعودية وأميركا ستسهم
في تحقيق رؤية اململكة 2030
تحالف الشرق األوسط
االستراتيجي نواة جديدة لدعم
سلم املنطقة والعالم
إنشاء مركز «اعتدال» ملكافحة
التطرف ثمرة للتعاون الدولي
ملواجهة اإلرهاب
القمة اإلسالمية  -األميركية
تؤسس النطالقة جديدة
في معالجة كل القضايا
قمم الرياض أعطت بعدًا جديدًا
للتفاهم العاملي حيال اإلرهاب
والفكر املتطرف
نساء البيت األبيض أكدن تمكني
املرأة في السعودية
توطني الصناعات العسكرية
مفهوم جديد للصفقات الناجحة
ضمن رؤية 2030

كتب المحرر السياسي

واص �ل��ت ق�م��ة ال��ري��اض إح� ��داث اث ��ر ع�م�ل��ي م�ب��اش��ر وس ��ط اح�ت�ف��اء
م �ت �ج��دد ب�ن�ت��ائ�ج�ه��ا ال �ت��ي اك� ��دت واق� ��ع زع ��ام ��ة ال�م�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
السعودية اقليميا وأسست لمفهوم صلب من الشراكة بين العرب
والغرب يقوم على رؤي��ة مشتركة ومتجانسة لمواجهة األخطار
االره��اب�ي��ة ال�ت��ي ت��واج��ه ال�ح�ض��ارة البشرية دون تمييز .وشهدت
ال�س�ع��ودي��ة ح��راك��ا دب�ل��وم��اس�ي��ا نشطا وات �ف��اق��ات ح�ي��وي��ة ضخمة
على وق��ع القمم الثالث التي انتجت رؤي��ة واح��دة بتأكيد االلتزام
والتعاون السياسي لتحقيق األمن العالمي.
وت��وج��ت ال ��زي ��ارة ال�ت��اري�خ�ي��ة ل�ل��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب
الى الرياض وجهته األول��ى دوليا بتوقيع الرؤية االستراتيجية
المشتركة بين البلدين وال�ت��ي تمثلت ف��ي  30اتفاقية بمختلف
ال �م �ج��االت ،ال�ع�س�ك��ري��ة وال �ت �ج��اري��ة وال �ط��اق��ة وال�ب�ت��روك�ي�م��اوي��ات
بلغت قيمتها  280مليار دوالر .كما تصدر ملف االره��اب قائمة
ال �م��وض��وع��ات ال �م �ط��روح��ة ع�ل��ى ط��اول��ة ال�ق�م��ة ب�ع��د ات �س��اع رق�ع��ة
االرهاب مؤخرا على مستوى العالم ،وشمل النقاش طرح قضايا
عالمية وعربية عالقة ،كان أهمها التمدد االيراني وخطورة هذا
المد على المنطقة العربية.
وبزيارة الرئيس األميركي دونالد ترامب ولقائه خ��ادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تأخذ العالقات السعودية
 األم�ي��رك�ي��ة م�ن�ح��ى ج��دي��دا وه��و م��ا ب��دا واض �ح��ا ف��ي ان�ط�ب��اع��اتالرئيس االميركي وخطابه الذي اشاد فيه بجهود مركز مكافحة
االره ��اب ف��ي ال�س�ع��ودي��ة ،م��ؤك��دا ض ��رورة م��واج�ه��ة خ�ط��ر االره ��اب
جماعيا حيث ق��ال «أدع��وك��م للعمل معا واذا وحدنا صفوفنا لن
نفشل اب��دا» وه��ي الرسالة التي ارادت القمة تعزيزها منذ اعالن
انطالقها.
وهي تظهر اهمية الحرب الفكرية على االره��اب في م��وازة العمل
ال �م �ي��دان��ي ك �م��ا ش ��دد م��دي��ر م��رك��ز «ب �ي �ل �ف��ر» ف ��ي ج��ام �ع��ة ه��ارف��رد
وزي��ر ال��دف��اع األم�ي��رك��ي السابق أش�ت��ون ك��ارت��ر خ��الل ن��دوة عقدت
ف��ي ال��ري��اض ع��ن االره� ��اب ع�ل��ى ض ��رورة اع ��ادة ال�ب�ن��اء السياسي
واالقتصادي وبناء الثقة في الدول التي عانت من االره��اب كي ال
تكون بيئات خصبة دائمة للجماعات المتطرفة وقال ان المملكة
العربية السعودية تقوم بدور محوري ومهم في قيادة التحالف
ومحاربة االرهاب والتطرف ،ونوه بأهمية التحالف وقدراته على
ال��رد على ادع��اءات المتشددين الذين يستخدمون الدين لتغذية
أفكارهم المتطرفة ونشرها .أما وزير الخارجية االيطالي السابق
ف��ران �ك��و ف��رات �ي �ن��ي؛ ف��أك��د أن ال�ت�ح��ال��ف االس ��الم ��ي ال�ع�س�ك��ري ضد
التطرف بقيادة المملكة هو خطوة كبيرة في االتجاه الصحيح،
منبها على أن��ه ال توجد أي صلة بين االره��اب والتطرف والدين
وأن ال �ح��روب ال�ت��ي تخوضها ال�ج�م��اع��ات االره��اب�ي��ة ه��ي م��ن أجل
السلطة والمال وفتح طرق التهريب حتى لو كانت تخاض باسم
الدين.

العوائد الوطنية
وع�ل��ى ال�ج��ان��ب االق�ت�ص��ادي ثمة نتائج تستحق ال�ت��وق��ف عندها
باعتبارها نقطة تحول مركزية في صناعة المستقبل فقد اعتبر
األم �ي��ن ال �ع��ام ال�م�س��اع��د ل �ل �ش��ؤون ال�س�ي��اس�ي��ة وال �م �ف��اوض��ات في

مجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق أن االتفاقات التي
أبرمت خالل زي��ارة الرئيس األميركي دونالد ترامب الى الرياض
حققت ميزات مهمة.
وخ� ��الل ن� ��دوة خ��اص��ة ن�ظ�م�ت�ه��ا ق �ن��اة «س �ك��اي ن �ي��وز ع��رب �ي��ة» من
الرياض لمناقشة نتائج ال��زي��ارة التاريخية لترامب ال��ى المملكة
والقمم الثالث التي جرت في العاصمة السعودية قال العويشق
ان االت �ف��اق��ات ال �ت��ي أب��رم��ت ب�ي��ن ال�س�ع��ودي��ة وال ��والي ��ات المتحدة
بمئات المليارات من الدوالرات «ستسهم في تحقيق رؤية المملكة
 2030وبرنامج التحول السعودي» وأض��اف« :السعودية تسعى
ال��ى تحويل برامج التسلح ال��ى برامج اقتصادية بمعنى توطين
الصناعات العسكرية رؤية القيادة السعودية هي تصنيع أسلحة
بالشراكة مع شركات أميركية بدال من شراء أسلحة».

إعالن الرياض :تحالف استراتيجي
وج��اء اع��الن ال��ري��اض ليحول النقاشات والتفاهمات السياسية
الى واق��ع عملي اذ أكد على «الشراكة الوثيقة» لمحاربة التطرف
واالره��اب واعلن عن تشكيل ق��وة احتياط قوامها  34أل��ف جندي
لدعم العمليات ضد المنظمات االرهابية في العراق وسورية.
كما أك��د ال�ق��ادة ال�ت��زام دول�ه��م ال��راس��خ بمحاربة االره ��اب بجميع
أش�ك��ال��ه وال �ت �ص��دي ل �ج��ذوره ال�ف�ك��ري��ة وت�ج�ف�ي��ف م �ص��ادر تمويله
ورح� �ب ��وا ب �م��ا ت ��م ب �خ �ص��وص ف �ت��ح ب� ��اب ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى ات�ف��اق�ي��ة
ت �ع ��اون ف ��ي م �ج��ال م �ك��اف �ح��ة ت �م��وي��ل االره� � ��اب ت�ت�ض�م��ن ت��أس�ي��س
مركز الستهداف تمويل االره��اب ،ال��ذي ستقوم المملكة العربية
ال �س �ع��ودي��ة ب��اس�ت�ض��اف�ت��ه .وث �م��ن ال �ق ��ادة اي �ض��ا م �ب ��ادرة تأسيس
«تحالف الشرق األوسط االستراتيجي» في مدينة الرياض والذي
ستشارك فيه العديد من الدول لالسهام في تحقيق السلم واألمن
في المنطقة والعالم وسيرى النور في .2018
ورح��ب ال�ق��ادة بتأسيس م��رك��ز عالمي لمواجهة الفكر المتطرف
وم� �ق ��ره ال� ��ري� ��اض ،م �ش �ي��دي��ن ب� ��األه� ��داف االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل�ل�م��رك��ز
المتمثلة ف��ي محاربة التطرف فكريا واعالميا ورقميا ،وتعزيز
التعايش والتسامح بين الشعوب»

مركز «اعتدال» :حرب ب�  6ثوان
وج ��اء ان �ش��اء م��رك��ز «اع� �ت ��دال» ال�ع��ال�م��ي ل�م�ك��اف�ح��ة ال �ت �ط��رف ثمرة
للتعاون ال��دول��ي ف��ي م��واج�ه��ة الفكر المتطرف ال�م��ؤدي ل��الره��اب
العدو األول المشترك للعالم حيث قامت على تأسيسه ع��دد من
الدول واختارت الرياض مقرا له ليكون مرجعا رئيسا في مكافحة
الفكر المتطرف من خالل رصده وتحليله للتصدي له ومواجهته
والوقاية منه ،والتعاون مع الحكومات والمنظمات لنشر وتعزيز
ثقافة االعتدال.
وبحسب تقارير سعودية فان المركز يقوم على ثالث ركائز وهي
م�ك��اف�ح��ة ال �ت �ط��رف وب��أح��دث ال �ط��رق وال��وس��ائ��ل ف�ك��ري��ا واع��الم�ي��ا
ورقميا وي�ط��ور المركز تقنيات مبتكرة يمكنها رص��د ومعالجة
وتحليل الخطاب المتطرف بدقة عالية وجميع مراحل معالجة
البيانات وتحليلها يتم بشكل س��ري��ع الي�ت�ج��اوز ال� �  6ث��وان فقط
من لحظة توافر البيانات أو التعليقات على االنترنت بما يتيح
مستويات غير مسبوقة في مكافحة األنشطة المتطرفة في الفضاء
الرقمي.

وي�ع�م��ل ال �م��رك��ز ع�ل��ى ت�ف�ن�ي��د خ �ط��اب االق �ص��اء وت��رس �ي��خ مفاهيم
االعتدال وتقبل اآلخر وصناعة محتوى اعالمي يتصدى لمحتوى
الفكر المتطرف بهدف مواجهته وكشف دعايته الترويجية.
ويضم المركز عددا من الخبراء الدوليين المتخصصين والبارزين
ف��ي مجال مكافحة الخطاب االع��الم��ي المتطرف على ك��ل وسائل
االعالم التقليدية والفضاء االلكتروني.
وي�ع�م��ل ال�م��رك��ز بمختلف ال�ل �غ��ات وال�ل�ه�ج��ات األك �ث��ر اس�ت�خ��دام��ا
ل ��دى ال�م�ت�ط��رف�ي��ن ك�م��ا ي �ج��ري ت�ط��وي��ر ن �م��اذج تحليلية متقدمة
ل�ت�ح��دي��د م��واق��ع م�ن�ص��ات االع ��الم ال��رق�م��ي وت�س�ل�ي��ط ال �ض��وء على
البؤر المتطرفة والمصادر السرية الخاصة بأنشطة االستقطاب
والتجنيد .وتتشكل أهمية انشاء المركز في أنها المرة األولى التي
تجمع دول العالم صفا واحدا وبشكل جاد لمواجهة خطر التطرف
لما يشكله من تهديد للمجتمعات وتعريضها للخطر ،وبالتالي
ف��ان��ه م��ن واج�ب�ن��ا أن ن �ح��ارب م�ع��ا ف��ي سبيل أن ننتصر ونحمي
الناس من خطرها.
ويتم اختيار ممثلي مجلس االدارة المكون من  12عضوا من الدول
والمنظمات ما يعكس استقاللية أداء المركز الذي يتمي��ز بنظ��ام
حوكم��ة يطبق أفض��ل الممارس��ات الدولي��ة ف��ي ادارة المنظم��ات
العالمي��ة ال�ك�ب� � ��رى ،بم��ا يتي��ح ال�ح�ي��ادي� � ��ة وال�م��رون� � ��ة وال�ك�ف� � ��اءة
والش��فافية لتأدي��ة مه��ام المرك��ز وتحقي��ق أهداف��ه.

البعد العاملي واإلقليمي
ومع زيارة الرئيس األميركي دونالد ترامب للمملكة والحراك غير
المسبوق المصاحب ل�ه��ا ،ل��ن ت�ك��ون األم ��ور بعدها كما ه��ي اآلن
فالى جانب االنعكاسات الهائلة لها على العالقات المتصاعدة
بصورة متسارعة بين السعودية والواليات المتحدة ،هناك بعد
اقليمي وعالمي لها ،يتجلى في قمة عربية اسالمية تاريخية على
أرض المملكة.
وال��واق��ع ي��ؤك��د ان�ه��ا ق�م��ة عالمية ب��رع��اي��ة واح�ت�ض��ان ال�س�ع��ودي��ة،
تؤسس النطالق جديد في معالجة كل القضايا المطروحة ،وفي
مقدمتها بالطبع االرهاب الذي يمثل وباء لن يعود قابال لالنتشار
أو التوسع ،أوحتى اتخاذ أشكال جديدة.
والرياض قادت في الواقع منذ عقود الحملة ضد هذا الوباء ،ليس
فقط لحماية أراض�ي�ه��ا م�ن��ه ،ب��ل لتوفير الحصانة أي�ض��ا للعالم
أجمع.
وت�ف�ت��ح «ال �ق �م��ة ال�ع��ال�م�ي��ة» آف��اق��ا ج��دي��دة ع�ل��ى ص�ع�ي��د ال�ت�س��ام��ح
والتعايش المشترك ،وهذا الميدان عملت فيه المملكة أيضا على
م��دى ع�ق��ود وأط�ل�ق��ت ل��ه ال�م��ؤس�س��ات ال��داع �م��ة ،وم�ض��ت ف��ي ح��راك
يستهدف بالدرجة األولى تكريس حقيقة أن الدين االسالمي هو
منبع رئ�ي��س للتسامح وأن االره ��اب ال ��ذي يحمل اس �م��ه ،ه��و في
الواقع ارهاب على االسالم قبل أي جهة أخرى.
وت� �ع ��ي االدارة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ال� �ج ��دي ��دة ت �م ��ام ��ا ال � � ��دور وال �م ��وق ��ف
السعوديين في هذا المجال واألهم أنها تعي أن المملكة تمثل ركنا
محوريا في التعاون الدولي ضد االرهاب ،وفي كل المجاالت التي
تخدم االنسانية يضاف الى ذلك ما تتمتع به من مكانة اقليمية
وعالمية تدعم دورها العالمي.
ويمكن النظر لألوضاع ما بعد القمة ،بصورة مختلفة عما هي
عليه اآلن .ف��ال�ح��راك ل��ن ي�ك��ون آن�ي��ا وال يختص بحالة م�ح��ددة أو
أكثر بل هو حراك مستدام يشكل المعالم الجديدة للتعاون الدولي
ل�ي��س ف�ق��ط ض��د االره � ��اب ،ب��ل أي �ض��ا ال �ت �ع��اون ف��ي م �ج��ال التنمية
والنهوض مجددا في المنطقة.

تعديالت اصطالحية
وعلى المستوى الفكري فقد انتجت قمم الرياض اعادة لصياغة
التفسير المسبق ف��ي ال�ع��الق��ة بين ال�غ��رب وال �ش��رق ال�ت��ي حكمها
جدل اصطالحي يتجاهل الواقع على االرض في المنطقة  ،وقرر
الرئيس األميركي شطب مصطلح كان يستخدمه باستمرار وهو
«االرهابيين االسالميين» بتأثير زيارته الى السعودية واطالعه
عن كثب على محتوى واهمية الحرب التي تشنها دول اسالمية
بينها السعودية كقوة اقليمية كبرى ضد االره��اب .وفي خطابه
أمام قادة العالم االسالمي في القمة العربية االسالمية األميركية
بالرياض األح��د وف��ي كلمة تم اع��داده��ا بعناية اسقط ترامب عن
ق�ص��د مصطلح «االره � ��اب االس��الم��ي ال��رادي �ك��ال��ي» ال ��ذي ك ��ان قد
استخدمه ف��ي خ�ط��اب تنصيبه ف��ي يناير وخ�ط��اب أدل��ى ب��ه أم��ام
الكونغرس بعد شهر من تنصيبه.
اال أن اخ �ت �ي��ار ت��رام��ب للمملكة ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ألول زي ��ارة
خارجية له قد جعل الرئيس يتخذ نهجا أكثر تصالحية عندما
تواصل مع القادة المسلمين .وقال مستشار االمن القومي هربرت
م��اك�م��اس�ت��ر ق�ب��ل ان �ع �ق��اد ال�ق�م��ة ان «ت��رام��ب ي �ش��ارك ل�ك��ي يستمع
وي�ع��رف» .وق��ال ماكماستر في مقابلة مع «اي بي سي نيوز» ان
«الرئيس يطرح اسئلة ويستمع ويعرف وبالطبع سيصف الرئيس
األمر كما يريد تسميته» واضاف ماكماستر عن االرهابيين «انهم
أعداء لكل الحضارات ،ان ما يرغبون فيه هو أن اتخاذ هذة الفكرة
ال��زائ �ف��ة ل �ح��رب دي�ن�ي��ة ك�س�ت��ار لتصرفهم االج ��رام ��ي» .ول �ع��ل اح��د
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إعادة رسم الخارطة الجيوسياسية في املنطقة

خادم الحرمين الشريفين
دشن المركز العالمي
لمكافحة الفكر المتطرف
بمشاركة الرئيس
األميركي وقادة ورؤساء
وفود الدول المشاركة في
القمة العربية اإلسالمية
األميركية (واس)

اه��م نتائج قمم ال��ري��اض وزي ��ارة ال��رئ�ي��س ت��رام��ب ال��ى السعودية
تظهر في انها اعطت بعدا جديدا للتفاهم العالمي حيال تحديد
ال�ق��واس��م المشتركة ت�ج��اه االره ��اب وال�ف�ك��ر ال�م�ت�ط��رف .لكن ايضا
اثبتت صوابية الموقف الخليجي والسعودي من أن الغرب يخطئ
احيانا في تمييع الحدود بين الدعاية االرهابية وحرية التعبير.
وف��ي ه��ذا ي�ب��دو م�ش��روع��ا ال �ت �س��اؤل ال ��ذي س��اق��ه وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال �س �ع��ودي ع� ��ادل ال �ج �ب �ي��ر ح ��ول م�ن�ط��ق اي � ��واء ال � ��دول األوروب� �ي ��ة
لمتطرفين ومتشددين في مدنها بحجة «حرية التعبير» مخيرا
اياهم بين الحرية أو التطرف الذي يسكن بينهم.
واس �ت �غ��رب ك�ي��ف ي�م�ك��ن ل�ه��م ات �ه��ام ال�س�ع��ودي��ة ل �س �ن��وات بتمويل
االره � ��اب ف��ي ال �ع��ال��م «دون دل �ي��ل» وق ��ال ف��ي ح�ل�ق��ة ن �ق��اش ملتقى
«م�غ��ردون» ال��ذي عقد على هامش قمة الرياض «لسنوات اتهمت
ال�س�ع��ودي��ة بتمويل االره ��اب ف��ي ال�ع��ال��م أق��ول م�م��ن ي�ق��ول��ون أنتم
ت �ص��درون االره� ��اب أرون ��ا أي��ن ه��م لنحاسبهم أق ��ول ل�ه��م :ان ك��ان
لديكم ارهابي فرنسي أو ألماني فامنعوه من االحتكاك باآلخرين،
وان لم يكن منكم فاطردوه» .وحول دور مواقع التواصل في نشر
التطرف قال الوزير السعودي« :ال ألوم منصات أو مواقع التواصل
االج�ت�م��اع��ي على نشر ال�ت�ط��رف واالره� ��اب ،ه��ي وسيلة بالنهاية
وال تمتلك ف�ك��را أو تنشر ت�ط��رف��ا .اذن ه��ي أداة ي�ت��م استخدامها
بشكل سلبي ،وال�س��ؤال هو في كيفية منع ه��ؤالء المتطرفين من
نشر فكرهم المتطرف في منصات التواصل االجتماعي .هذا هو
ال �ت �ح��دي» .وت��اب��ع «أع�ت�ق��د أن�ه��ا م�س��أل��ة وق��ت ق�ب��ل أن ن�ج��د طريقة
تمكننا م��ن محاصرتهم والتخلص منهم دون أن نمس بالوقت
ذات��ه حرية األشخاص العاديين في استخدام ه��ذه التكنولوجيا
بشكل مفيد» .وت�س��اءل الجبير ع��ن ال��ذي��ن ي��دع��ون ب��وج��ود ع��داوة
بين السعودية والواليات المتحدة «وأنا أجيب ..كيف تكون هناك
ع��داوة وأول زي��ارة للرئيس ترامب كانت الى السعودية؟ الرئيس
ت��رام��ب ج��اء وه��و يحمل رس��ال��ة ش��راك��ة وت�ع��اون م��ن أج��ل تحقيق
االستقرار واألمن للمنطقة والعالم».
وع ��ن ق �م��ة ال ��ري ��اض ،أوض � ��ح أن �ه��ا اس �ت �ط��اع��ت أن ت �غ �ي��ر م ��ن فكر
األميركيين بالقول عبر اعالمهم ان رئيسهم جاء الى السعودية.
وق� ��دم ال�ج�ب�ي��ر ث��الث��ة أم� ��ور ي�ج��ب ال �ق �ي��ام ب�ه��ا ل�م�ك��اف�ح��ة االره� ��اب
والتخلص منه:
أوال :مواجهة المتطرفين عسكريا.
ثانيا :تجفيف مصادر التمويل :وهذا أمر معقد ويحتاج الى اعادة
النظر في المؤسسات النقدية حول العالم.
ثالثا :مواجهة الفكر ..ويحتاج الى العمل في المدارس والمساجد
واالعالم والتوعية ،والبد أن يكون جهدا مستمرا.
وخ�ت��م ب�ح��رص ال�س�ع��ودي��ة ع�ل��ى أه�م�ي��ة ن�ش��ر م �ب��ادئ ال�ت�س��ام��ح و
التعايش وتوضيح ماهو الدين وأسسه ،والتركيز على التعليم
وقبول اآلخ��ر في التعامل فضال عن محاولتها استعادة الشباب
المغرر بهم في ساحات القتال.

املوقف اإليراني
وف�ي�م��ا ي�خ��ص ال �ع��الق��ات م��ع اي� ��ران وال �م��وق��ف م��ن ت��دخ��الت�ه��ا في
ش��ؤون دول المنطقة ش��دد «اع��الن ال��ري��اض» ال��ذي يعتبر بمثابة
بيان ختامي للقمم الثالث على أهمية التعاون القائم بين الدول
وال �ع��الق��ات ال�م��رت�ك��زة ع�ل��ى م �ب��ادئ ح�س��ن ال �ج��وار وع ��دم ال�ت��دخ��ل

ف��ي ال �ش��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة ل �ل��دول ،واح� �ت ��رام اس�ت�ق��الل�ه��ا وس�ي��ادت�ه��ا
ووح ��دة أراض�ي�ه��ا .وأك��د ال�ب�ي��ان رف��ض ال �ق��ادة ال�ك��ام��ل لممارسات
النظام االيراني المزعزعة لألمن واالستقرار في المنطقة والعالم،
والستمرار دعمه لالرهاب والتطرف.
والشك أنه بعد فوز الدكتور حسن روحاني بفترة رئاسية ثانية
فاننا ن��أم��ل كثيرا ب��أن نشهد م��رون��ة ف��ي الموقف االي��ران��ي وفتح
باب الحوار على مصراعية مع دول المنطقة حتى تشعر شعوبنا
باالستقرار واألمان.

تمكني املرأة ...ورؤية التسامح والسالم
ومن بين النتائج المهمة ايضا للقمة ان نساء البيت االبيض اطلعن
عن كثب على تجربة ال�م��رأة السعودية في المجتمع واالقتصاد
بعيدا عن االحكام الجاهزة التي تسوقها منصات اعالمية غربية
فقد اثنت عقيلة الرئيس األميركي ميالنيا ترامب أمام  200امرأة
عاملة سعودية خ��الل زيارتها ألح��د مراكز الخدمات ال��ذي تعمل
فيه النساء على «تمكين المرأة» في العاصمة السعودية ،وقالت
ميالنيا التي راف�ق��ت زوج�ه��ا ف��ي أول رحلة خارجية ل��ه ان «األم��ر
يتعلق بايجاد التوازن» وانها تحاول تحقيق التوازن بين دورها
كسيدة أولى وكأم .مشيرة الى أن النساء يجب أن يعملن معا كما
يجب عليهن تعليم أطفالهن تعليما جيدا .والحقا غردت السيدة
االميركية االول��ى أنها استمتعت بالحديث مع النساء العامالت
المدهشات ،الفتة الى أن هناك خطوات عظيمة يتم اتخاذها نحو
تمكين المرأة.
ام��ا ايفانكا ابنة الرئيس األميركي ومستشارته فقد شاركت في
مؤتمر المغردين في الرياض.
وق ��ال ��ت ان� �ه ��ا ت �ع �ل �م��ت ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ل �ق ��اءات �ه ��ا م ��ع رواد األع� �م ��ال
السعوديين .كما شكرت ايفانكا خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبد العزيز وولي العهد األمير محمد بن نايف وولي
ولي العهد األمير محمد بن سلمان على كرم الضيافة .وأضافت
قائلة :نشكر ولي ولي العهد على رؤيته وعمله الدؤوب .وختمت
ابنة الرئيس األميركي« :التسامح واألمل والسالم مفاهيم سادت
لقاءات اليوم».

الخاتمة
وفي الخالصة ،يمكن القول إن قمم الرياض الثالث ،اعادت رسم
الخارطة الجيوسياسية في المنطقة ،وأطلقت مرحلة جديدة
في الحرب العالمية على االرهاب ،يقودها المسلمون لتخليص
البشرية من وباء الشر الذي يحاول السطو على الدين االسالمي
بقوة السالح وعقيدة الذبح.
لكن ه��ذه ال�ح��رب ستكون مختلفة ف��ي محتواها وم��آل�ه��ا ،فهي
س�ت�ق��وم ع�ل��ى دم��ج ال �م �ي��دان ال�ع�س�ك��ري بتحقيق تنمية بشرية
وص�ن��اع�ي��ة وتعليمية وث�ق��اف�ي��ة وت��وط�ي��ن ال�ت�ق��ان��ة وخ�ل��ق ف��رص
عمل ف��ي بيئة منتجة تجهض مسبقا ال�ب��روب��اغ�ن��دا االره��اب�ي��ة
والتكفيرية ال�س��وداء .وتستلهم ه��ذه الحركة االقتصادية رؤية
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بأن ال سبيل
للقضاء على االره��اب إال بتحقيق التنمية المستدامة والعدالة
االجتماعية.

مضامني كلمتي صاحب السمو َّ
حددت
آمن
«رؤية الكويت االستراتيجية»
ملستقبل ٍ
ٍ

ٌ
ٌ
وصفة أميرية لحل
أزمات املنطقة
بقلم د .عماد بوخمسين

رسم صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ما
يمكن أن يطلق عليه «رؤي��ة الكويت االستراتيجية لحل
أزم��ات المنطقة» وذل��ك من خالل مضامين كلمتي سموه
أم ��ام ال�ق�م��ة الخليجية  -األم�ي��رك�ي��ة وال �ق �م��ة اإلس��الم �ي��ة -
األميركية أول من أمس في العاصمة السعودية الرياض.
وح��دي��ث س �م��وه اس�ت�ن��د إل ��ى س �ن��وات ط��وي�ل��ة م��ن ال�خ�ب��رة
والحنكة السياسية المتميزة.
ففي موضوع مكافحة اإلره��اب َّ
وج��ه سمو األمير رسالة
ق��اط �ع��ة ل�ل�م�ت�ط��رف�ي��ن وال �م �ش �ك �ك �ي��ن ف ��ي أن دول م�ج�ل��س
التعاون الخليجي لن تتردد في مكافحة فكرهم ونهجهم
ً
الشاذ ،مشددا في الوقت نفسه على أن مكافحة اإلرهاب لن
تتأتى إال بتوفير التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية.
وق� ��ال ص��اح��ب ال �س �م��و إن ال �ق �م��ة اإلس��الم �ي��ة  -األم�ي��رك�ي��ة
تمثل ف��رص��ة ل �ل��دول اإلس��الم �ي��ة ل�ل�ت�ع��اون وال�ت�ن�س�ي��ق مع
الواليات المتحدة لرسم خارطة طريق لمستقبل جهودها
المشتركة ف��ي التصدي لظاهرة اإلره ��اب البغيضة وكل
م�ظ��اه��ر ال�ع�ن��ف وال �ت �ط��رف .وأض� ��اف« :ل�ق��د قمنا ف��ي دول
المجلس ب��إج��راءات عدة وم�ب��ادرات متعددة لإلسهام في
الجهود الهادفة إلى نبذ التطرف وإشاعة روح التسامح
ف��ي ال �ع��ال��م وي��أت��ي اف �ت �ت��اح ال �س �ع��ودي��ة ل�ل�م��رك��ز ال�ع��ال�م��ي
ّ
ً
ً
لمكافحة الفكر المتطرف ليمثل ت��أك�ي��دا وتجسيدا على
التزامنا بهذا النهج المتسامي وم��ا يدعو إل��ى االرت�ي��اح
أن ي�ت��زام��ن ذل ��ك االف �ت �ت��اح م��ع ان�ع�ق��اد ال�ق�م��ة اإلس��الم �ي��ة -
األم �ي��رك �ي��ة األول � ��ى ل �ت��وج��ه ب��ذل��ك رس��ال��ة ق��اط �ع��ة إل ��ى كل
المشككين وال�م�ت�ط��رف�ي��ن ف��ي ك��ل أن �ح��اء ال�ع��ال��م ب��أن�ن��ا لن
مكافحة فكرهم المتطرف ونهجهم
ن�ت��ردد ع��ن م��واص�ل��ة
َّ
الشاذ» .وفي هذه العبارات لخص سمو األمير الموقف من
الفكر المنحرف ،حيث رأى سموه أنه سبب كل ما يحدث
في المنطقة من أزمات وحروب أهلية وكوارث.
وحول القضاء على «داع��ش» ،أوضح سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد أن القضاء على «التنظيم» أولوية
مستحقة لينعم العالم باألمن والسالم وقال« :إن القضاء
ع�ل��ى تنظيم داع ��ش وأف �ك��اره وس�ي��اس��ات��ه ف��ي المنطقة
ي �س �ت��وج��ب اس� �ت� �م ��رار ال �م �ج��اب �ه��ة ال ��دول� �ي ��ة ال �ج �م��اع �ي��ة
وال�ق�ض��اء على البيئة االق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية التي
تغذيه ول��ن يتأتى ذل��ك إال بتوفير التنمية المستدامة
وت�ح�س�ي��ن ال �ع��دال��ة االج �ت �م��اع �ي��ة» .وه �ن��ا ح � َّ�دد صاحب
السمو الوسيلة ال�ت��ي يمكن م��ن خاللها دح��ر التطرف
ال��ذي يتزعمه تنظيم «داع��ش» وذل��ك م��ن خ��الل تنسيق
دول ��ي محكم ت�ك��ون مهمته م��واج�ه��ة «ال�ت�ن�ظ�ي��م» ومنع
وص ��ول ال �م �س��اع��دات ال�م��ال�ي��ة وال�ل��وج�س�ت�ي��ة إل �ي��ه .وف��ي
قضية اليمن ،أعلن سمو األمير أن دول مجلس التعاون
ستحافظ على حرمة الحدود السعودية من االعتداءات
ال �ح��وث �ي��ة ،وق� ��ال« :إن ال �ص ��راع ل�ي��س م��ع ال�ي�م��ن ب��ل مع
ط��رف خ��ارج��ي ي��زود الحوثيين بالسالح وال�م��ال لقتل
أبناء الشعب اليمني وال��دول المجاورة» .وج��اءت هذه
ً
ال�ع�ب��ارات لتؤكد بما ال ي��دع م�ج��اال للشك ب��أن الكويت
ً
ً
َّ
ت �ق��ف ق �ل �ب��ا وق��ال �ب��ا م��ع ال �س �ع��ودي��ة ون��ب��ه إل ��ى أن ح��رب
ً
اليمن أخذت كل هذا الوقت ألن هناك أطرافا خارجية ال
َّ
وشدد
تريد لهذا البلد وال للمنطقة االستقرار واألم��ان.
صاحب السمو على ضرورة توظيف زخم قمم الرياض
ً
ل�ح��ل أزم� ��ات س��وري��ة وال �ع��راق وال�ي�م��ن ول�ي�ب�ي��ا ،م�ش�ي��را
ً
ً
إلى أن للواليات المتحدة دورا كبيرا في إنهاء الكارثة

السورية كما أنها الدولة الوحيدة القادرة على الضغط
على الفلسطينيين واإلس��رائ�ي�ل�ي�ي��ن إلي�ج��اد ح��ل ع��ادل
وشامل للصراع.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب� ��إي� ��ران ،ق� ��ال س �م��و األم� �ي ��ر« :ن �ت �ط �ل��ع أن
تجسد الرئاسة اإليرانية الجديدة احترام سيادة الدول
وأنظمتها بما يحقق األم��ن واالس�ت�ق��رار ف��ي المنطقة».
وهنا َّ
حمل سمو األمير أميركا مسؤولية كبيرة في وضع
أسس لحل جميع قضايا المنطقة ألن الواليات المتحدة
دولة يهمها أمن واستقرار هذه المنطقة.
ً
َّ
وثمن سمو أمير البالد عاليا مبادرة الرئيس األميركي
دون� ��ال� ��د ت ��رام ��ب ب� ��زي� ��ارة ال �س �ع��ودي��ة وال� �ل� �ق ��اء م ��ع ق ��ادة
«ال �خ �ل �ي �ج��ي» ف��ي ب��داي��ة ن �ش��اط��ه ال �خ��ارج��ي ب �ع��د ت��ول�ي��ه
الرئاسة ،وق��ال« :نتفهم أبعاد ه��ذه المبادرة التي تؤكد
عمق العالقات بين ال��والي��ات المتحدة األميركية ودول
المجلس وتجسد ال�ش��راك��ة االستراتيجية بيننا وعلى
التزام الواليات المتحدة بأمن واستقرار المنطقة».

اجتثاث اإلرهاب لن
يتأتى إال بتوفير التنمية
املستدامة والعدالة
االجتماعية
ٌ
ٌ
ٌ
مركزي إلنهاء
أميركي
دور
الكارثة السورية وحل
القضية الفلسطينية
مشكلة اليمن خارجية
وحماية حرمة ٌالحدود
السعودية عهدة خليجية
احترام القانون الدولي
الفيصل في العالقة
مع إيران

