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بن صقر: على دول اخلليج منع إيران من الوصول للسالح النووي
وضرورة أخذ اخلطوة الشرعية في تأسيس برنامج «مدني سلمي»

املتباعدة»، ومن املفترض ان مخاطر وتهديدات 
السياسة اإليرانية ستكون عامل توحيد جلميع 
األطراف اخلليجية مع انها أطراف ليست متباعدة 
في األساس، لكون مخاطر سياسة التوسع وفرض 
الهيمنة اإليرانية الراهنة وبعيدة املدى، ال تستثني 
أي طرف. ولذلك أعتقد أن دول مجلس التعاون 
تدرك أن مســايرة إيران وعدم حتدي سياستها 
التوسعية والتدخلية ضار بجميع دول املنطقة، 
واملوقف اخلليجي يجب أن يكون واضحا وموحدا 
جتاه هذه األطماع. وأي رسائل مترددة قد ترسل 
رسائل خاطئة إليران ال تخدم املصلحة اجلماعية 

لدول املجلس.
موقف حيادي

كيف ستوفق دول اخلليج بني حتالفاتها 
العسكرية واألمنية والسياسية مع واشنطن 
وحتالفاتها االقتصادية والنفطية مع موسكو؟

٭ احلرب األوكرانية والصراع في أوكرانيا، هو 
صراع بني معسكرين تقليديني، الغربي والروسي، 
وفي حقيقة األمر الصراع ال يعنينا بشكل مباشر 
في دول اخلليج، لذلك هناك هامش لتبني موقف 
حيادي متوازن بني طرفي الصراع. وبيان مجلس 
التعاون اخلليجي الذي صدر بعد اجتماع وزراء 
اخلارجية، أدان السلوك الروسي دون اإلشارة 
إلى اســم روســيا صراحة، ومع ذلــك أكد على 
وجوب احترام القانون الدولي واحترام سيادة 
واســتقاللية الدول، وعدم التدخل في شؤونها 
الداخلية، وهو إدانة للغزو الروسي ألوكرانيا، 
وانتصار للقانون الدولي ومبادئ األمم املتحدة.

وفي الوقت نفسه ال جتد دول املجلس مصلحة 
مبعاداة روسيا، واالنضمام إلى نظام العقوبات 
واملقاطعة الغربي، حيث إن هناك مصالح وطنية 
لدول اخلليج تدفع لتبني موقف متوازن، وليس 
محاباة لروســيا. ودون شك أن هذا املوقف لن 
يرضــي الواليات املتحــدة وحلفاءها الغربيني، 
ولكن علــى دول اخلليج التمســك بهذا املوقف 
بقــدر اإلمــكان، دون االجنرار إلــى مواجهة مع 

دول العالم الغربي.

في ظل انفتاح اململكة على العالم وسعيها لكل 
مناحي التطور والتقدم، هل يوجد ضمن هذه 
املناحي رغبة في متكني الشباب من املشاركة 

السياسية وفتح املجال أمامهم ملزيد من احلريات 
السياسية؟ وهل لتجربة الكويت تأثير محفز أو 

مثبط عليها؟
٭ جتربة الكويت في الدميوقراطية هي جتربة 
أفرزتها ظــروف الكويــت التاريخية اخلاصة 
التي قد ال تتكرر في الدول اخلليجية األخرى. 
ولكل دولة خليجية ظروفها اخلاصة وتدرجها 
وتطورها التاريخي، وفي اململكة يسير التطور 
بشكل جيد نحو توسيع قاعدة املشاركة الشعبية 
في اتخاذ القرار، وهو ما نراه حاليا في متكني 
املرأة والشــباب بصورة واضحة ومتســارعة 
سواء في قطاعات العمل املختلفة احلكومية أو 
اخلاصة، وكذلك في تركيبة مجلس الشــورى 
أو الوظائف القيادية، مبا ينســجم مع طبيعة 
املجتمع الســعودي وتركيبته الشــابة حاليا، 
وكذلك تاريخه وطبيعته، وعن توســيع دور 
جيل الشــباب في إدارة الدولــة، فقد مت تبني 
ذلك بشكل واسع منذ بداية تبني رؤية ٢٠٣٠، 
ما ســتكون له مردودات إيجابية على أسلوب 

صناعة القرار في اململكة.

األهداف االســتراتيجية اإليرانية، والتســوية 
السياســية للصراع اليمني ال تخــدم املصالح 
اإليرانية، لذا فإن أمل التوصل إلى تسوية سياسية 
عادلة تضمن االستقرار لليمن أمر مرهون بتحييد 

الدور اإليراني في الصراع اليمني.
مسؤولية املجتمع الدولي

فيما يتعلق بامللفني اليمني والسوري، كيف 
نضمن أال يتكرر هذا السيناريو في أزمات 

مستقبلية؟
٭ امللف السوري وامللف اليمني شهدا تعقيدات 
كبيرة، ودخول أطراف إقليمية ودولية رمت بثقلها 
في هذا الصراع خلدمة مصاحلها. دول اخلليج 
العربية ال ميكنها حسم األمور بسهولة ضمن هذا 
التشابك والتعقيد. إيران رمت بثقلها في امللفني 
الســوري واليمني، وفي سورية شاهدنا كذلك 
دخول روسيا وتركيا وإسرائيل كالعبني أساسيني 
في الساحة. وعموما املجتمع الدولي هو املسؤول 
عن حالة التراخي التي قادت إلى استفحال نفوذ 
األطراف اخلارجية في هذه الصراعات. لو اطلعنا 
على قــرارات مجلس األمــن الدولي بخصوص 
سورية واليمن لوجدنا موقفا حازما ضد التدخالت 
اخلارجيــة، ولكن هذه القرارات لــم تنفذ، ولم 

تتوافر النوايا احلقيقية لتنفيذها.

كيف ميكن الوصول للحد األدنى من التنسيق 
بني دول اخلليج لتوحيد سياساتها ملواجهة 

التحدي اإليراني بأفضل طريقة ممكنة؟ وما الذي 
تنصح به اململكة العربية السعودية جاراتها؟

٭ هنــاك مقوله تقــول «اخلطر يوحد األطراف 

اجلزيرة العربية عبر األراضي اليمنية، وإطالة 
أمد احلرب تأتي ضمن االستراتيجية اإليرانية 
الستنزاف الدول اخلليجية عبر اليمن، وإيران 
ال يهمها مستقبل اليمن، أو وضع الشعب اليمني، 
بل اليمن واحلوثيون مجرد أداة تستخدم لتحقيق 

الشرعية في تأسيس برنامج نووي سلمي حتى 
ميكن تطوير مجال املعرفة بالعلوم والتكنولوجيا 
النووية، لذلك نحن نبني ونســتثمر في دولنا 
واقتصادنا وازدهارنا ورفاهيتنا، وإهمالنا أهم 
قضية في احلياة وهي قضية تأمني البقاء، لذلك 
ال أجد حال حقيقيــا في االعتماد على أي طرف 
خارجــي لتأمــني بقائنا وحمايتنا مــن التهديد 

النووي اإليراني.
مخاطر متعددة

ما أبرز التهديدات والتحديات التي يخلقها 
التوسع اإليراني في املنطقة على دول اخلليج في 

املستقبل القريب؟
٭ إيران تفكــر بعقليــة االمبراطورية، وتفكر 
باحلسابات االستراتيجية املعقدة، لذا لو نظرنا 
إلى خارطة التوسع اجلغرافي اإليراني في العالم 
العربي فسنجد أن هناك فلسفة وراء هذا التوسع، 
وهي تأســيس النفوذ اإليرانــي من مياه البحر 
املتوســط إلى مياه اخلليــج العربي، ومحاولة 
فرض حصار على دول اخلليج العربية من شمال 
وجنــوب اجلزيرة العربية (اليمــن والعراق)، 
ومحاولة السيطرة على املضائق البحرية التي 
تتحكم باملالحة البحريــة في املنطقة (مضيق 

هرمز ومضيق باب املندب).

في ظل استمرار حرب اليمن بال أفق للحل 
السياسي أو الديبلوماسي، من املسؤول من 

وجهة نظرك عن إطالة أمد احلرب؟ وكيف ميكن 
الوصول فيها إلى نهاية؟

٭ حــرب اليمن هي حــرب إيرانية على منطقة 

تراقب دول اخلليج في الوقت احلالي مفاوضات 
إحياء االتفاق النووي اإليراني.. من وجهة 

نظرك هل ميكن أن تشتبك دول اخلليج بشكل 
أكبر للتأثير في سير هذه املفاوضات وتوجيه 

بوصلتها ملصاحلها؟
٭ تتحمل الدول املشــاركة في االتفاق (٥ +١) 
مســؤولية إبرام ذلك االتفاق بشــكل حصري، 
وقد أثبتت التطورات الالحقة انه اتفاق ضعيف 
وهش، وال يلبي األهداف املطلوبة في منع إيران 
من تطوير وحيازة القدرات النووية العسكرية، 
ومن هنا جاء قرار االنسحاب األميركي من االتفاق 

خالل رئاسة الرئيس دونالد ترامب.
أنــا ال أجــد أي مبرر ملشــاركة دول مجلس 
التعاون في عملية إعادة التفاوض إلحياء هذا 
االتفاق، لكونه اتفاقا هشا وال يلبي املتطلبات 
األمنية لدول املجلس، ولذلك ال يستحق اإلحياء.

جتنب املفاجأة

إذا فشلت املفاوضات كما ذكر كثير من املراقبني، 
كيف ميكن أن تتعامل دول اخلليج مع جارة 
نووية في ظل النوايا العدوانية التي تبديها 

طهران في كثير من امللفات؟
٭ مشــكلة االنتشــار النووي، ليســت مشكلة 
إقليمية، بل هي في طبيعتها األساسية مشكلة 
دولية تخص الســيطرة على انتشــار السالح 
النووي وتنفيذ معاهدة «حترمي االنتشار النووي» 
لعام (١٩٦٨، NPT)، وهي من مهام املجتمع الدولي 
ومنظماته الدولية، ومن مسؤولية الدول الكبرى 
التــي متتلك الســلطة والقــدرات إلجبار الدول 
املخالفة على االلتزام بنصوص املعاهدات الدولية.

بغــض النظر عن اإلنــكار اإليراني، وبغض 
النظر عن التعهــدات والتطمينات الكاذبة التي 
تصــدر عن القيادات اإليرانيــة، فإن ترك إيران 
دون إجــراءات فعالة وملزمة إليقاف برنامجها 
النووي سيقود إلى مفاجأة أنه سوف تستيقظ 
يوما دول اخلليج واملجتمــع الدولي على وقع 

امتالك إيران للقنبلة النووية.
علينا، كدول اخلليج، أن نرفض التعامل مع 
إيران كقوة نووية، ونركز على ضرورة منعها 
من حيازة السالح النووي أوال وقبل كل شيء، 
والوقت مازال متاحا للقيام بإجراءات املنع، ليس 
بإجــراءات معاجلة موقف يقوم على التســليم 
بظهور إيران كقوة نووية. الدول الغربية تفضل 
احلديث عن اإلجراءات القادمة، وتهيئنا لفشلها 
في إيقاف طموحات إيران النووية، لكن احلقيقة 
أننا في سباق مع الوقت، ومازال من املمكن إجبار 
إيران على التخلي عن خططها السرية في امتالك 
السالح النووي. املشكلة هي أن املجتمع الدولي 
بكاملــه ال يبدو جادا وحازمــا على التعامل مع 
هذه القضية، وأيضا يوجد تراخ خطير روسي 

- صيني في هذا األمر.
برنامج سلمي

كيف ميكن لدول اخلليج بقيادة السعودية أن 
تطور سياسة ناجحة ملواجهة التحدي اإليراني 
بعيدا عن التحالف مع إسرائيل التي تشكل في 

حد ذاتها حتديا نوويا آخر لدول اخلليج؟
٭ نحن كدول خليجية ودول عربية ال منلك حتى 
اليوم برنامجا نوويا (مدنيا - سلميا)، واآلخرون 
ممــن يحيطون بنا ميتلكون كل شــيء، ســواء 
برنامج نووي سلمي، أو برنامج نووي عسكري 
(علني أو سري). ولذلك علينا أوال أخذ اخلطوة 

اخلبير السعودي ورئيس مركز اخلليج لألبحاث أشار إلى أن املشكلة تكمن في أن املجتمع الدولي بكامله ال يبدو جاداً وحازماً في التعامل مع هذه القضية وردع إيران

د.عبدالعزيز بن صقر خالل اللقاء عبر األونالين مع عبدالعزيز العنجري

ال أجد حًال حقيقيًا في االعتماد على أي طرف خارجي لتأمني بقائنا وحمايتنا من التهديد النووي اإليراني

ــعودي ــع الس ــة املجتم ــب طبيع ــورى وبحس ــس الش ــة مجل ــباب وتركيب ــرأة والش ــني امل ــر متك ــرار عب ــاذ الق ــي اتخ ــعبية ف ــاركة الش ــدة املش ــيع قاع ــو توس ــير نح ــعودية تس الس

جتربة الكويت في الدميوقراطية أفرزتها ظروف خاصة قد ال تتكرر في الدول اخلليجية األخرى
التسـوية السياسـية للصـراع اليمنـي ال تخدم املصالـح اإليرانيـة وهي مرهونـة بتحييـد دور طهرانمخاطر وتهديدات السياسة اإليرانية يجب أن تكون عامل توحيد جلميع األطراف اخلليجية

كشفت الشهور القليلة املاضية عن تعثر مفاوضات ڤيينا بني إيران من جهة والدول الكبرى من جهة أخرى بشأن إحياء االتفاق النووي املوقع في ٢٠١٥، وهو ما يستلزم االستعداد للتعامل مع إيران كدولة نووية في غضون بضع سنوات. هذا االحتمال الكابوسي يفرض 
نفسه وبقوة في الوقت احلالي على الباحثني واحملللني وخبراء السياسة. وعليه، فقد استضاف مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات اخلبير السعودي املخضرم ورئيس مركز اخلليج لألبحاث د.عبدالعزيز بن صقر، في لقاء عبر تقنية «التواصل املرئي» لم تنقصه الصراحة 

واجلرأة، حيث أجاب من مكتبه في جنيڤ عن األسئلة التي وجهها له املؤسس والرئيس التنفيذي للمركز عبدالعزيز العنجري عبر حوار مطول. وخالل اللقاء لفت إلى أنه ال يجد حال حقيقيا في االعتماد على أي طرف خارجي لتأمني بقائنا وحمايتنا من التهديد النووي 
اإليراني. وبينما ذكر بن صقر أن جتربة الكويت في الدميوقراطية أفرزتها ظروف خاصة قد ال تتكرر في الدول اخلليجية األخرى، ذكر أنه في اململكة العربية السعودية يسير التطور بشكل جيد نحو توسيع قاعدة املشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وهو ما نراه حاليا في 

متكني املرأة والشباب بصورة واضحة ومتسارعة سواء في قطاعات العمل املختلفة احلكومية أو اخلاصة، فإلى تفاصيل اللقاء:

د.عبدالعزيز بن صقر 
في سطور

٭ مؤسس ورئيس مركز اخلليج لألبحاث.
٭ دكتوراه في السياسة والعالقات الدولية 

من جامعة النكستر، اململكة املتحدة.
٭ ماجستير في العالقات الدولية من جامعة 

كينت، اململكة املتحدة.
٭ أستاذ زائر (جامعة كافوسكاري بإيطاليا، 
جامعة أوساكا باليابان، معهد األمير خالد 
الفيصل لالعتدال بجامعة امللك عبدالعزيز).

٭ عضو الهيئة االستشارية لقسم العلوم 
السياسية بجامعة امللك عبدالعزيز، وعضو 
في العديــد من مجالس األمنــاء والهيئات 
االستشارية ملراكز بحثية وجامعات عاملية.

٭ رئيس حتريــر كتاب (اخلليج في عام) 
ورئيس حترير مجلة (آراء حول اخلليج) 
مجلة متخصصة في الشــؤون اخلليجية، 

تصدر عن مركز اخلليج لألبحاث.

الفريح: عمل األطفال في الكويت ال يشّكل ظاهرة
أعلن الديوان الوطني حلقوق اإلنسان أن 
عمل األطفال في الكويت ال يشكل ظاهرة كما 
في مختلف دول العالم، مبينا أن احلاالت 
املســجلة في البالد قليلــة مقارنة بالدول 

األخرى.
وقالــت نائب رئيس الديوان د.ســهام 
الفريح في تصريح صحافي مبناسبة اليوم 
العاملي ملكافحة عمل األطفال الذي يصادف 
أمس األول إن أنشطة الديوان مستمرة في 

رصد ومتابعة أي ظاهرة حول عمل األطفال.
وأشارت د.الفريح الى ان عمل األطفال 
ظاهــرة عامليــة تتفــاوت فــي حدتها من 
مجتمــع آلخر، مؤكدة أن هــذه القضية ال 
تشــكل ظاهرة في الكويــت وهناك حاالت 
قليلة لعمالة األطفال قد تكون ازدادت في 
اآلونة األخيرة خصوصا في أماكن تصليح 
السيارات (الكراجات)، وكذلك بعض الباعة 
املتجولني بالشوارع لكنها تبقى محدودة.

الفنان التشكيلي محمود أشكناني: الرسم
التجريدي الكويتي يتميز باجلودة واإلتقان

أكد الفنان التشكيلي محمود 
أشكناني أهمية املشاركة في 
املعارض العاملية لنشر الفن 
الكويتي إلى العالم، مبينا أن 
الرسم التجريدي احمللي يتميز 

باجلودة واإلتقان.
وقال أشكناني في اتصال 
مع «كونــا» أمــس األول إنه 
يشارك حاليا بخمسة أعمال 
فنية وفيلم وثائقي في معرض 
ســومبزيوم الدولي الـ٣٠ في 
هنغاريا، معتبرا ان املشاركة 
مبثل هذه املعارض الدولية لها 
دور فــي نقل الصورة الفنية 
احلضاريــة للفن التشــكيلي 

الكويتي.
وأشــار الــى انــه وضمن 
فعاليات املعــرض مت عرض 
فيلم وثائقي بعنوان (زري) 
يبــرز اعمالــه الفنيــة علــى 
مــدى ٥٠ عامــا، مؤكدا أهمية 
دور الفنــان بتمثيــل بــالده 
خير متثيل وايصال ونشــر 
الثقافة البصرية ونقل الصورة 

املشرفة عن بالده.
ولفت الى ان الفن الكويتي 
له طابع مميز السيما الرسم 
التجريــدي بســبب اجلــودة 
واإلتقان في األعمال التي يتم 
إنتاجها، معتبرا أن االحتكاك 
مع كبار الفنانني العامليني له 

دور كبير في اكتساب خبرات 
جديــدة فضال عن اهميته في 
الفنــي  النتــاج  اســتعراض 

الكويتي املتميز.
يذكر أن املعرض الذي يقام 

في مدينة كيندليمايور جنوب 
العاصمة بودابســت  غربــي 
انطلق منذ أسبوعني مبشاركة 
٣٠ فنانــا مــن مختلــف دول 

العالم.


