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تؤكد ان أميركا في البداية مالت 
الى كفة صدام حســـني وطلبت 
منه أال يتعـــدي اخلفجي ولكن 
صدام عنيد ومندفع ولم تطمئن 
له القيـــادة األميركية باإلضافة 
الى انشغالها بالعديد من امللفات 
احليوية التي جتعل من قضية 
الكويت دون اهمية واكبر دليل 
ما حصـــل للكويت من قبل ديك 
تشيني حينما وصله خبر اجتياح 
العراق للكويت حيث قال «تساءلنا 
في اإلدارة هل ثمة داعي للتدخل؟ 
وكانت اجابته: ال داعي للتدخل من 
قبل االدارة ولكن إصرار تاتشر 
رئيســـة وزراء بريطانيـــا التي 
ضغطت علـــى اإلدارة األميركية 

من اجل حترير الكويت.

  التحديات الداخلية

  وتطرق النفيسي الى التحديات 
الداخلية املستقبلية لدول اخلليج 
حيث تتركز على عدة عوامل اولها 
العائالت احلاكمة فالبد ان تعيد 
الى وضعيتها  فلسفتها وتنظر 
وتفتح الباب أمام املشـــاركة في 
القرار اذا أردنا اإلصالح، وثانيها 
السياسية من حريات  املشاركة 
العامة وحرية الصحافة وانشاء 
البرملانات احليوية حيث كثير 
من دول اخلليـــج ال تتقبل تلك 
املفاهيم منتقدا مجالس الشورى 
والتحـــدي الثالث هي املطالبات 
االجتماعية والتي يتم جتاهلها 
ومنهـــا الســـكن وتوفير فرص 
العمل باإلضافة الى التحدي الرابع 
وهي املعضلة الســـكانية حيث 
مازالـــت دول اخلليج تعاني من 
ندرة ســـكانية وبالتالي حتتاج 
الى عمالـــة تخدمها مما ادى الى 
جعل نسبة الكويتيني ٢٦٪ الى 
الوافدين مما يشير الى اننا نسير 
في اجتاه خاطئ كما اننا أصبحنا 
اقلية في بلدنا مما قد يساعد تلك 
العمالة الى احلق في املطالبة بحق 
تقرير املصير كما حدث في ماليزيا 

وسنغافورة.
  واضاف النفيسي الى العوامل 
الداخلية، عوامل خارجية اولها 
اخلـــوف من ايـــران والتي تعد 
كابوســـا بالنسبة لدول اخلليج 
العربي فهي دولة نفطية وذات 
كثافة بشـــرية وقوة عســـكرية 
وامتداد جغرافي عظيم ومتتلك 
مقومات اقتصادية جبارة وهذا 
اخلطر فـــي االجتـــاه اآلخر من 
اخلليج يتطلب احتادا كونفيدراليا 
يتكون من توحيد وزارات النفط 
والدفاع واخلارجية وجيش واحد 
يتم تدويرها بني الدول األعضاء 
الســـت وهذا يعد بشرى سارة 
للشعوب ولكنها تبتدئ باحللم 

الذي يدفعنا الى التطوير.
  وبخصوص ليبيا اشار الى ان 
احلظر اجلوي سيكون لصالح 
الثوار في ليبيا حيث سيتم تدمير 
املنظومة العسكرية للقذافي وهو 
في حالة مـــوت تدريجي كما ان 
الثوار عازمون على السير قدما 
وخالل فترة بســـيطة سيحسم 

األمر.
  وردا على احد األسئلة املتعلقة 
بالتخوف من خطر ايران وهل هو 
تخوف مشروع؟ بني انني زرت 
العراق وايران مرات عديدة كون 
تخصصي في الشيعة والتشيع، 
كما انها كانت اطروحة الدكتوراه، 
ولزمني زيارتهما وااللتقاء بالعديد 
من الشـــخصيات البارزة فيهما 
واستطيع اجلزم بعد كل هذه املدة 
ان هناك تخوفا كبيرا منهم كونهم 
يعتقدون ان العرب هم من سلب 
حضارتهم ولذلك يسعون جاهدين 
الى اســـترجاعها بجميع السبل 
والطـــرق، الفتا الى ان حتركات 
ايران االخيرة ضد البحرين تؤكد 
ما اجتهت اليه سابقا ومازلت اؤكد 
عليه حاليا ان اخلطر احملدق بنا 

هو ايران.
 ٭  آالء خليفة

اخلارج.

  المناخ الخليجي

النفيســـي عـــن    وحتـــدث 
مناخنـــا اخلليجي حيث أكد انه 
صحراوي ومن ســـماته النظام 
القبلي والبداوة حيث ان قياداتنا 
مرهفة ومسنة وملولة بحكم كبر 
السن وهذه العملية بيولوجية لها 
عامل جســـماني تؤثر في القرار 
مستشـــهدا مبقولة معاوية بن 
سفيان عندما خاطب األمة وقال 
«لقد مللتكم ومللتموني ومتنيت 
فراقكم ومتنيتم فراقي وهو لم 
ميكث باحلكم سوي ٢٠ عاما»، فما 
حال معمر القذافي الذي استمر 
باحلكم ٤٢ سنة ويقول «شعبي 

سيدافع عني».
  وشـــرح النفيسي الفرق بني 
العوائل احلاكمة واملالكة، فاألولى 
متارس أعمال السلطة بشكل يومي 
وتتحكم بالقرار، والثانية كالدول 
األوروبية مثل بريطانيا وبلجيكيا 
حيث حتتفظ مبزايا دون التدخل 
في شؤون السلطة، موضحا ان 
األفق السياسي مفتوح في اخلليج 
العربي على الرغم من ان وضعنا 
بالكويت افضل عن املقارنة بدول 

اخلليج.
  ورفض النفيسي حجة تعارض 
التظاهرات مع الشرع حيث وصف 
بعض علماء الدين بعلماء اخلمس 
والســـلطة اذ يداهنون السلطة 
مطالبا عـــدم االنصيـــاع وراء 
الفتاوى التي يصدرونها، رافضا 
العقيدة التي يحاول البعض ان 
يرسخها في أذهاننا بان أميركا 
ستدافع عن دول اخلليج العربي 
وحكامها والدليل على ذلك ما حدث 
في فترة االحتالل سنة ١٩٩٠ حيث 
التي  التقارير  العديد من  ذكرت 

الدول نقابة للحرامية والدليل على 
ذلك الثروات التي اكتشفناها بعد 
سقوط احلكام مرجعا سبب هذا 

العبث الى الطغيان السياسي.
النفيسي ويكيليكس    وشكر 
التي نشرت غسيل بعض احلكام 
واألنظمة لنا وهي لم تنشـــر اال 
القليل من واقعنـــا املر، متمنيا 
إطالة عمـــر ويكيليكس ليمدنا 
اكثر، مضيفا ان الشعوب العربية 
عاطفية وهذا خطر فعندما نشاهد 
التي حتدث باملنطقة  التحوالت 
نعتقد ان قضايانا حلت، مؤكدا 
على ضرورة ان ننظر الى مجريات 
األمور بعقولنا وليس بقلوبنا، 
مســـتبعدا انتقال ما يحدث في 
محيطنا الى الشأن احمللي وعدم 
االستعجال في احلكم على انتقاله، 
مطالبا بضرورة استخدامها في 
الســـلطة  ضغوط متارس على 

إلحداث إصالحات سياسية.
  واستغرب النفيسي ما أعلنته 
وزيرة خارجية الواليات املتحدة 
الســـابقة كوندوليزا  األميركية 
رايس عن مشروعها وهي تصفية 
احللفاء القدماء للواليات املتحدة 
األميركية مما يجعلنا نقف مليا 
ونطالع بتمعن ما أعلنته وزيرة 
اخلارجية األميركية السابقة وما 
كانت تقصده، مشيرا الى ان ما 
حدث في مصر وتونس وغيرهما 
من الدول ليس مبنأى عن الوقوع 
في الكويت ويجب علينا استخدامه 
كوســـيلة من وســـائل الضغط 
على أصحاب القرار السياســـي 
في الكويت للمباشرة بإصالحات 

سريعة وعاجلة.
  ولفت النفيسي الى ان الثورات 
عادة متر مبراحل منها اوال قمة 
الثـــورة وثانيها بنايـــة الدولة 
التواصل مع  اجلديدة وثالثهـــا 

يكون لتلك القرارات نتائج كارثية 
مستغربا االســـتمرارية في هذا 
النهج وعدم االستفادة من األحداث 
او املقـــوالت او العبر او احلكم، 
مضيفا ان املشكلة الثانية وهي 
سوء توزيع الثروة والتي تفرز 
طبقة غنية ال تعرف ماذا يفعلون 
بتلك األموال وطبقة فقيرة ال متلك 
قوت يومها باالضافة الى طبقة 
من الناس حتت خط الفقر وطبقة 
فوق خط الرفاهيـــة مدلال على 
ذلك بكثرة النوادي الصحية التي 
تعمل على تخليصنا من السمنة 
بينما شعوب كالصومال تختلف 
بدرجة كبيرة عن ذلك، مشـــيرا 
الى املشكلة الثالثة وهي تبعيتنا 
للخارج والتي تستمدها كل فئة 
متواجدة في كل دولة عربية من 
احلليف اخلارجي وهو من يثبتنا 
في السلطة فبالتالي تعمل تلك 
الفئة على اعطاء احلليف اخلارجي 

اكثر مما يطلبه.
  وتابع النفيسي ان هذه املشاكل 
الثالث تتفرع منها اشـــكاليات 
عديدة حيـــث أصبحت االجهزة 
األمنية تستهلك ميزانيات ضخمة 
ترهق شعوب الدول باإلضافة الى 
توجهها الى العمل السياسي حيث 
أصبحت تتحكم في حركة احلكام 
مستشهدا بزين العابدين بن علي 
حيث كان مسؤوال عن املخابرات 
باإلضافة الى حسني مبارك الذي 
كان يعينه عمر سليمان رئيس 
املخابرات، مضيفا ان احد التقارير 
التي نشرت عن االسرائيليني تقول 
ان االجهزة األمنية العربية تؤمن 
مصلحة اسرائيل ولوال تعاونها 
ملا حققت اسرائيل االنتصار على 
الدول العربية، مؤكدا ان الثورات 
اليـــوم هي نتاج تلـــك العوامل 
واملشكالت حيث أصبحت ادارة 

 أكـــد عضـــو مجلـــس األمة 
األســـبق، واملفكـــر اإلســـالمي 
اننا نعيش  النفيسي  د.عبداهللا 
في مرحلة حتتاج الى تشخيص 
وتدقيق وصياغة موقف من هذا 
التشخيص متسائال ملاذا هذه األمة 
من قطر الى آخر؟ والتي وصفها 
بأنها ليست إصالحية وامنا تغيير 

من اجلذور.
  وقال في الندوة التي نظمتها 
اللجنة الثقافية في جمعية اعضاء 
هيئة التدريس في جامعة الكويت 
حتت عنـــوان موجـــة التغيير 
الشـــعبي فـــي الوطـــن العربي 
السابق  «السياق والداللة»: في 
التغيير رجال  كان يقود موجة 
العسكر واليوم يقودها الشباب 
والطلبة واألساتذة ألنهم مؤهلون 
للقيادة وهم الفئة القلقة صاحبة 
األسئلة واألجوبة والفرضيات 
رافضا وصـــف احلالة الكويتية 
بالفـــراغ وخصوصيتهـــا عـــن 
اخلارج، مؤكد أننا جزء من هذا 
العالم املتالطم وستثبت األيام 
ذلك، طالبا بضرورة الغاء مفهوم 
االستقرار والهدوء والرحمانية 

التي ترعاها السلطة.
  وأضاف النفيسي اننا ضمن 
نظام دولي تتحكم فيه دول املركز 
وهي الواليات املتحدة األميركية 
واالحتـــاد االوروبي فـــي دول 
األطـــراف وهي أميركا الالتينية 
وافريقيا وآسيا والشرق األوسط 
ونحن جزء منها بـ ٤ وسائل منها 
السالح ودول املركز هي من تتحكم 
في إعطاء السالح ومنعه وتسيطر 
على موارده حيث متتلك بيدها 
مفتاح احلروب وحتدد من ينتصر 
ويهزم، مشيرا الى ان أي دولة من 
دول األطراف تتجرأ على صناعة 
السالح تهاجم بشكل عنيف من 
قبل دول املركز، مضيفا ان الوسيلة 
الثانية للتحكم هي السيطرة على 
اخلامات مثل النفط والقمح حيث 
يتحكم في تلك اخلامات الشقيقات 
الســـبع من الشركات البترولية 
في أميـــركا وهولندا وفرنســـا 
وبريطانيـــا وبيدهم تســـويقه 
وبيعه واســـتخراج الصناعات 
منه ويحتكرون القمح وأي دول 
حتاول انتـــاج القمح يتم قرص 
اذنها وخير دليل على ذلك عندما 
القمح  انتاج  حاولت السعودية 
وكلنا يعرف احلادثة الشـــهيرة 
بني امللك فيصل واألميركي هنري 
كيســـنجر، مشيرا الى ان جميع 
املرجعيات الثقافية اكدت ان جميع 
احلروب في املســـتقبل سيكون 

أساسها النفط والقمح.
  وأشار النفيسي الى الوسيلة 
الثالثة وهي الشـــرعية الدولية 
التي تســـيطر عليها دول املركز 
ومتنحها وتنتزعها الى من تشاء 
من دول األطراف وهي وســـيلة 
للتحكم في القرارات الدولية ومن 
يخرج عليها يواجه باإلقصاء من 
دول املركـــز والتي تتبعها دول 
األطراف مستشهدا «بقول مهندس 
السياســـية األميركيـــة هنري 
كيســـنجر والذي يقول ان بني 
األميركيني والبريطانيني مشاكل 
كثيرة ينبغي حلها لكي ال نخسر 
موقعنا كدول املركز» مستشهدا 
ايضا بكتاب القوة الناعمة للمؤلف 
جوزيف ناي والذي عرف القوة 
التـــي تقوم على  الناعمة وهي 
أســـاس االســـتدراج من خالل 
التجارية باعتمادها  الشـــركات 
على شركات املطاعم واالتصاالت 
والتكنولوجيا وهي حتقق نفس 

نتيجة العمل العسكري.
  وتطرق النفيسي الى املشاكل 
املتشابهة والتي تعانيها جميع 
الـــدول العربية بداية بالطغيان 
السياســـي حيث استئثار القلة 
بالقرار السياسي واالستراتيجي 
وكل الـــدول العربيـــة مبا فيها 
الكويت حتتكر القرار والقلة تقرر 
واألمة تنصاع لتلك القرارات وقد 

 د.عبداهللا النفيسي ود.عواد الظفيري خالل الندوة

 جانب من احلضور في الندوة

 خالل ندوة «موجة التغيير الشعبي في الوطن العربي السياق والداللة» 

 النفيسي: الطغيان السياسي وسوء توزيع الثروة
  والتبعية للخارج أهم مشاكل الدول العربية

 الراجحي رئيسًا 
لـ «اإلعالم» 

  في جامعة 
الكويت

 «التطبيقي» تشارك في احتفاالت 
على انضمام الكويت لليونسكو

 «املستقبل الطالبي» تعلن دعمها 
حلملة «نستاهل الـ ٢٠٠»

 اختارت االدارة اجلامعية د.مناور الراجحي استاذ 
االعالم في كلية اآلداب بجامعة الكويت رئيسا جديدا 

لقسم االعالم، والراجحي من الكفاءات الوطنية املشهود 
لها بالعلم واخللق، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه 

واملاجستير في االعالم من الواليات املتحدة االميركية، 
كما ان له اسهامات اعالمية ومجتمعية متنوعة، فضال 

عن البحوث والدراسات املتخصصة في مجال عمله.

 اعتمـــد مدير عـــام الهيئة العامة للتعليـــم التطبيقي 
والتدريب د.عبدالرزاق النفيســـي قرار مشـــاركة الهيئة 
فـــي احتفاالت ذكرى مرور ٥٠ عاما على انضمام الكويت 
ملنظمة اليونسكو مبا يؤكد حرص الكويت على مد جسور 
التعاون الثقافـــي والعلمي مع جميع دول العالم، وبهذه 
املناسبة ستقيم اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم 
والثقافة احتفاال يوم االربعاء املقبل الساعة السابعة مساء 
على مسرح الهيئة بكلية التربية االساسية بنات مبنطقة 

الشامية (ملحق ١).
 ٭  محمد الخالدي

 اعلن المنسق العام لقائمة المستقبل الطالبي في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ثامر المطيري عن دعم 
القائمة لحملة «نستاهل الـ ٢٠٠» التي دشنها االتحاد العام 
لطلبة ومتدربي الهيئة بالتعاون مع اتحاد جامعة الكويت 
والجامعات الخاصة، مشيرا الى ان القائمة بجميع عامليها 

تدعم تلك الخطـــوة المباركة 
لالتحـــاد وســـتكون بجانبه 
لتحقيق هذا المطلب الذي تطمح 

اليه الجموع الطالبية.
  ودعـــــا المطيــري جميــع 
القـــوى الطالبية ســـواء في 
الجامعــة او التطبيقي للتكاتف 
ومؤازرة تلك الحملة التي تهدف 
لزيادة مكافأة الطلبة الى ٢٠٠ 
دينار، كما اعرب عن شـــكره 
اللجنة  وتقديــره العضـــــاء 
التعليميـــة بمجلـــــس االمة 
المشرف تجــاه هذا  لموقفهم 

الملف وتلمسهــم لمعاناة ابنائهم الطلبــة ومــدى الحاجة 
الملحــة لزيادة المكافــأة.

 ٭  آالء خليفة

 ثامر املطيري 

 احتاد بريطانيا وإيرلندا استنكر 
عدم صرف بدل «الب توب» 

 استنكر رئيس اللجنة الطالبية في االتحاد الوطني لطلبة 
الكويت ـ فرع المملكة المتحدة وايرلندا خالد الشـــهري 
عدم صرف بدل الب توب ١٥٠ دينارا للطلبة الدارسين في 
المملكة المتحـــدة وايرلندا حتى اآلن، حيث يعتبر البدل 
من ابسط الحقوق التي يســـتحقها الطالب المغترب مما 

يساهم في تشجيعه للمزيد من 
التحصيل العملي.

  واضاف الشهري ان االتحاد 
قـــدم استفســـارا للمكتبيـــن 
الثقافييـــن في لنـــدن ودبلن 
عن سبب تأخير صرف البدل 
للطلبة، وبـــرر المكتبان عدم 
صرفه لعـــدم تلقيهما االوامر 
العالي.  التعليـــم  مـــن وزارة 
وطالب الشهري وزارة التعليم 
العالي باالستعجال بصرف بدل 
الب توب لطلبتنا في المملكة 
المتحدة وايرلندا والنظر، مبينا 

ان المكتب الثقافي في لندن قدم كتابا رسميا لوزارة التعليم 
العالي بزيادة المخصصات المالية لطلبة المملكة المتحدة 
٥٪ بعد الزيارة االخيرة لزيادة نسبة الضرائب في بريطانيا 
الـــى ٢٠٪، وكذلك المكتب الثقافي فـــي جمهورية ايرلندا 
قدم كتابا رسميا للوزارة بزيادة المخصصات المالية في 

ايرلندا لتصل الى ٣٠٪.
 ٭  محمد المجر

 خالد الشهري

 السالح والسيطرة 
على اخلامات 

والشرعية الدولية 
أهم وسائل تتحكم 

فيها دول املركز
  في دول األطراف

 ما حدث في مصر 
وتونس ليس

  مبنأى عن الوقوع
  في الكويت 

 احلظر اجلوي على 
ليبيا سيكون لصالح 

الثوار وإيران تعد 
كابوسًا لدول اخلليج


