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لم يستبعد حصول تقارب أميركي - إيراني في صفقة تخدم مصالحهما.. خالل ندوة نظمتها الحركة السلفية

النفيسي يدعو التحاد دول الخليج في دولة واحدة عاصمتها المدينة المنورة
 أسامة دياب

ذّكر النائب السابق د.عبداهلل 
النفيسي احلضور، في الندوة التي 
أقامتها احلركة السلفية مساء أمس 
األول بديوان أمني عام احلركة بدر 
الشبيب في منطقة عبداهلل املبارك 
وس���ط حضور حاش���د، بثالثة 
تواريخ مهمة مرت على الكويت، 
األول عام 1974 حينما تضررت 
الواليات املتحدة األميركية جراء 
حظر اإلم���ارات العربية املتحدة 
الس���عودية  العربية  واململك���ة 
البترول عنها مما دفعها للتباحث 
مع الكي���ان الصهيوني الحتالل 
الشريط النفطي من الكويت إلى 
مسقط، وبالفعل أقرت جلنة األمن 
والدف���اع بالكونغرس األميركي 
خطة أطلق عليها آنذاك »آبار النفط 
كأهداف عس���كرية« إال أن تدخل 
البيت األبيض حال دون تنفيذها، 
مش���يرا إلى إمكانية حصول أي 
شخص على نسخة من هذه اخلطة 
التي مازالت موجودة في مكتبة 

الكونغرس بأقل من دوالرين.

شواهد التاريخ
وتغير الخارطة السياسية

 وأوضح النفيسي أن التاريخ 
الثاني ميثل سنة سوداء عاشها 
الكويتيون ب���دأت في 1990/8/2 
الق���وات  اجتاح���ت  حينم���ا 
الصدامية الكويت وشطبتها بني 
عش���ية وضحاها من اخلريطة 

السياسية.
وثالثا أشار الى أنه في 22 يناير 
1992 عقدت ندوة برعاية املجلس 
األميركي للعالقات اخلارجية على 
م���دار ثالثة أيام ف���ي نيويورك 
طرحت خاللها 28 ورقة عمل قدم 
إحداها احمللل السياسي بال� »سي 
أي ايه« أرون كاتز الذي أوضح 
أنه في غض���ون 2025 لن يبقى 
في اخللي���ج واجلزيرة العربية 
سوى 3 دول اليمن، اململكة العربية 
السعودية وسلطنة عمان، مشددا 
على أن باقي دول املنطقة ستختفي 
وعليه ستنضم الكويت للعراق، 
وقط���ر والبحرين س���تنضمان 
للمملكة العربية السعودية، أما 
اإلمارات فستنضم لساحل سلطنة 

عمان.
وش���دد النفيس���ي عل���ى أن 
الشاهد من التواريخ الثالثة هو 
أن مس���ألة اختفاء دول وتغير 
اخلريط���ة السياس���ية وضياع 
أمر مطروح  الش���عوب  مصائر 
عملي���ا، مس���تغربا اللغط املثار 
حول استقرار الكويت في اآلونة 
األخيرة، موضحا أن اإلش���كالية 
الكب���رى ليس���ت في اس���تقرار 
الكويت ولكن ف���ي بقائها وهذا 
ما ينسحب على كل دول مجلس 
التعاون اخلليجي، مشيرا إلى أننا 
نعاني في الكويت من خلل فكري 
جوهري حيث نناقش قضايانا 
احمللي���ة واإلقليمي���ة بناء على 
معطيات فنية تافهة ومبنأى عن 
اإلطار اإلستراتيجي العاملي العام 

والصراع الدولي واإلقليمي.

مثلث الضغط

وبني أن وضع الكويت خطير 
جدا ونعاني م���ن عقلية العزلة 
واحلصار وذلك ألننا نقع في قلب 
مثلث ضغط تتكون أضالعه من 
إيران والعراق واململكة العربية 
الكويت  أن  السعودية، موضحا 
حاولت على مدار تاريخها املوازنة 
بني األضالع الثالثة، ومؤكدا أنه لو 
خير بني األضالع الثالثة فإنه ال 
يأمن إال اململكة العربية السعودية 
التي جتمعنا بها عالقات تاريخية 
قدمية وعريقة باإلضافة إلى أن 
جتاربنا م���ع الدولتني االخريني 
غير مشجعة، الفتا إلى أن الكويت 
وقطر والبحري���ن واإلمارات لن 
تستطيع حتقيق احلد األدنى من 
أمنها القومي، ما دامت س���تظل 
شظايا جغرافية، واحلل الوحيد 
لتحقيق ذلك البد أن يكون وفق 
صيغة وحدوية في إطار مجلس 
التعاون اخلليج���ي، معربا عن 
مخاوفه من حتقق استقراء أرون 
كاتز، مبينا أن قوة دول مجلس 
التعاون ستكون أعظم في حال 
احتدت في دولة واحدة عاصمتها 
املدينة املنورة حيث أن اململكة هي 
موطن الثقل في املنطقة والقادرة 

على مواجهة التحديات املقبلة.
 وأعرب عن أس���فه لالعتداد 

مستش���هدا مبا كتبه كيس���نغر 
في كتابه »الشراكة املضطربة«، 
موضحا أنه بالرغم من اخلالفات 
األوروبية إال أنهم هبوا ملساعدة 
أزمتها االقتصادية،  اليونان في 
مشددا على غياب فلسفة وثقافة 
احلوار في عاملنا العربي فاليمن 
على سبيل املثال يعاني من أزمات 
طاحنة ولم يهب احد إلنقاذه، داعيا 
دول مجلس التعاون الى العمل من 

خالل وحدة جغرافية متكاملة.

التقارب األميركي ـ اإليراني

وردا على سؤال حول التقارب 
األميركي � اإليراني، لفت النفيسي 
إلى وجود حوار إيراني �� أميركي 
نش���ط منذ فترة مع الوضع في 
االعتبار أن اإليرانيني هم س���ادة 
الش���طرجن ويجي���دون فن���ون 
التفاوض من خالل سياسة النفس 
الطويل وهذا ما نفتقده في عاملنا 
العربي، مستشهدا بكتاب رئيس 
االستخبارات اإلسرائيلية هركابي 
»العقل العربي« الذي وصف فيه 
العربي بأنه شخص ملول، صاحب 
نفس قصير، يحب الراحة والنوم 
والطعام الرهيف ولكنه ش���ديد 

العداوة إذا استفز.

اتفاق غير معلن

ولم يس���تبعد اتفاق إيران 
والواليات املتحدة على صفقة 
تخدم مصاحلهما، مش���ددا أن 
على حكومتنا أن تكون طرفا 
في هذا احل���وار أو على األقل 
على علم بتفاصيله لكي نستعد 
للتط���ورات وعل���ى مجل���س 
التع���اون أن يطالب الواليات 
املتحدة مبزيد من الشفافية وأن 
تكون كل القضايا على طاولة 
النقاش، مستشهدا بكتاب ألفه 
تريتا بارسي أحد رجال األعمال 
اإليراني���ني املقيمني بالواليات 
املتح���دة بعن���وان »التحالف 
الش���رير« والذي كش���ف فيه 
خفايا الصراع اإلعالمي الدائر 
بني إي���ران من جهة والواليات 
املتحدة وإس���رائيل من جهة 
أخرى، مشددا على أن السياسة 
اإليرانية له���ا وجهان أحدهما 

الع���داء ألميركا  معلن ظاهره 
وإسرائيل واألخر خفي حريص 
على التفاهم معهما والوصول 
حلل مرض، موضحا أن إيران 
قبل الثورة اإلس���المية كانت 
ترتبط بعالقات استراتيجية 
مع إسرائيل ولكن بعد الثورة 
حدث نوع من التشدد اإلعالمي 
جتاهها ولكن واقع األمر أن هناك 

عددا من التفاهمات بينهما.

الشيعة واألميركان

وأوضح النفيسي أن العالم 
يتعامل م����ع الكيانات الكبيرة 
فالدول الصغيرة تتعرض ملخاطر 
جمة، مشددا على أن مشاكل األمن 
الكويتي لن حتلها  واالقتصاد 
اخلصخصة ولذلك فإن علينا 
أن نفكر على مستوى التحديات 
العملة  واإلس����راع في توحيد 
والقوانني والوثائق والعمل على 

إجناز السوق املشتركة.
وردا على سؤال حول ميل 
األميركان للتعامل مع الشيعة 
أكثر من السنة، أوضح النفيسي 
أن حاكم العراق األسبق برامير 
كان قد عقد مؤمت����را صحافيا 
في بغداد بعد ع����ام من حكمه 
لها فسأله صحافي سني نفس 
هذا السؤال فأجابه برامير ذلك 
ألن الشيعة لديهم عنوان ومقر 
نذه����ب إليه للتفاوض أال وهو 
أنتم فأين عنوانكم  أما  املرجع 
أن  وأين مرجعيتكم؟ موضحا 
العرب الس����نة يجب أن يحلوا 
مشكلة املرجعية والفتوى التي 

أصبحت بال قيود.
ولفت النفيسي إلى أن إيران 
تدعم جهات معروفة بسنيتها 
فهي تدعم حماس شهريا ب� 23 
ملي���ون دوالر لتغطي رواتب 
موظفيه���ا، موضحا أن العرب 
السنة باعوا حماس فتلقفتها 
إيران، مش���ددا عل���ى أننا لو 
أردنا تقلي���ص الدور اإليراني 
في منطقتن���ا فعلينا ان ندعم 
مثل هذه احلركات ونحل مشكلة 
املرجعية ألن حماس اضطرت 
إيران عندما  لقبول مساعدات 

خذلها العرب.

املبالغ فيه بقدرات الكويت، موضحا 
أن العالم ال يعتد بالشعارات ولكن 
باملعطيات املادية، مشيرا إلى أن 
حزام النف���ط محتل بالكامل وال 
توجد فيه دولة ح���رة لها قرار 
استراتيجي فقرار السلم واحلرب 
بيد الواليات املتحدة ألننا شعوب 
ال جترؤ على املعارضة، مشددا على 
أننا ال نعيش في فراغ ولكن في 
نظام دولي تتحكم فيه دول املركز 
األميركان واملجموعة األوروبية 
بينما كل دول العالم العربي يطلق 

عليها دول األطراف.

سيطرة دول المركز

وأشار إلى أن دول املركز تسيطر 
على العالم من خ���الل 4 أدوات 
استراتيجية أوال: السالح فهم من 
يصنعون السالح ويزودونا به 
ويتحكمون في احلروب ونتائجها، 
ثانيا: السيطرة على اخلامات مثل 
النفط والقم���ح واملاء، موضحا 
أن مس���تقبل احلروب هو كيفية 
الس���يطرة على اخلامات ولهذا 
السبب احتل األميركان العراق في 
نكسة إستراتيجية للعرب والعالم 
اإلسالمي، الفتا إلى أنه كان البد 
من معاقبة صدام ولكن مع احلفاظ 
على مقدرات دولة لها ثقل ووزن 

وفق الرؤية اجلديدة للعالم.
ودعا النفيس���ي الى ضرورة 
جتاوز املعطي���ات احمللية وهي 
محاولة فهمها من خالل املعطى 
اإلستراتيجي االشمل، فمن يقرأ 
صحافتنا احمللية يصاب باالكتئاب 
ألنها تركز على الشأن احمللي من 
خالل شخصنة اجلدل وتناسي 
البعد االس���تراتيجي للقضايا، 
محذرا اجلميع من أن خطة احتالل 
الش���ريط النفطي جاهزة ورمبا 
يوعز األميركان لإلس���رائيليني 
بتنفيذها، ولذلك علينا أن نحفر 
التواريخ الثالثة في أذهاننا ألننا 
لن نستطيع حتقيق احلد األدنى 
من أمنن���ا القوم���ي إال في إطار 
وح���دة حقيقية مع دول مجلس 
التعاون وباألخص اململكة العربية 

السعودية.

الشراكة المضطربة

وأش���ار الى تخبط سياسات 
الواليات املتحدة األميركية التي 
لم تنجح في العراق وأفغانستان 
ولكنها مازالت ناجحة في االمساك 
بتالبي���ب النظ���ام الدولي، الفتا 
الى وجود خالف���ات كبيرة بني 
األميركيني واألوروبيني ولكنهم 
مازال���وا قادرين عل���ى احلوار، 

استراتيجي في املنطقة، مستشهدا 
بكتاب مايكل كيلر الذي يعتبر احد 
أشهر اخلبراء األميركيني في شؤون 
الطاقة »حروب اخلامات« والذي 
أكد فيه أن حروب املستقبل هي 
حروب السيطرة على اخلامات التي 
تعتبر السبيل الوحيد الستمرار 
االقتصاديات العاملية وبس���ببها 
ستفنى شعوب بأكملها، أما األداة 
الثالثة فه���ي األمم املتحدة أو ما 
يسمى بالش���رعية الدولية التي 
أصبحت أهم وسائل التحكم فينا، 
فالع���راق احتل بق���رار من األمم 

املتحدة وقصفت ليبيا والسودان 
وحوصرت إيران بقرارات أخرى 
وذلك ألن حق االعتراض مقصور 
على 5 دول فقط وعلينا أال نؤمن مبا 
يسمى بالشرعية الدولية، مشيرا 
إلى أن األداة الرابعة هي العوملة، 
مستشهدا بزيارة ليز تشيني ابنة 
الرئيس األميركي األسبق  نائب 
ديك تشيني لدول املنطقة لتطلب 
حذف اآليات التي متس اليهود من 
املناهج الدراسية على اعتبار أنها 
حترض على الكراهية وتبث الفرقة 
في دعوة صريحة لتنقية املناهج 

د.عبداهلل النفيسي محاضرا في ندوة احلركة السلفية

)هاني الشمري( جانب من احلضور يتابع كلمة د.النفيسي   


