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ال مقات ً
طهران لن تدخل حرب ًا معنا أو مع غيرنا ...وروحاني ليس رج ً
ال

العجمي لـ«الشاهد» :من يصف إيران بالعدو
ال يفقه شيئ ًا فهي منافس وقرين
كتب فهد احلمود:

�أكد املدير التنفيذي ملجموعة مراقبة اخلليج ظافر العجمي
�أن وجود ال�شيخ نا�رص �صباح الأحمد يف احلكومة لي�س
حم�ض ال�صدفة بل هناك من يراهن عليه وقد يكون يف
الوقت الراهن يف مرحلة الت�أهيل ملن�صب �أعلى كونه �صاحب
فكر ور�ؤي��ة ،م�ؤكد ًا �أننا ن�ست�شف ذلك من خالل اهتمامه
بامل�شاريع امل�ستقبلية لبحث احلل عن ق�ضايا احلا�رض.
وقال العجمي خالل ا�ست�ضافة الزميل جعفر حممد له يف

برنامج «و�سع �صدرك» على تلفزيون «ال�شاهد» �إن من
ي�صف ايران بالعدو ال يفقه �شيئ ًا فنحن ل�سنا بدرجة عداء
مع �إي��ران فهي مناف�س وقرين �إال ان هناك حرب ًا باردة
من خالل وجود خالياها مثل حزب الله واحل�شد ال�شعبي
واحلوثيني ،مو�ضحا �أن رو�سيا �أخ��ذت �سوريا املفيدة
وتركت لإيران �سوريا غري املفيدة.
وبني �أن ترامب رئي�س �أمريكي حقق وعوده االنتخابية
فهو رجل �أقوال و�أفعال وهذا مل يفعله �أي رئي�س �سابق،
مو�ضح ًا �أن م��ن تلك ال��وع��ود القد�س ومنع امل�سلمني

• ظافر العجمي

م��ن دخ���ول �أم�يرك��ا وو���ض��ع ح��اج��ز م��ا ب�ين �أمريكا
واملك�سيك.
وا�ضاف �أن الكويت جزء من هذه الأزمة اخلليجية
خا�صة و�أن �صاحب ال�سمو قد ذكر �أننا تعر�ضنا
للكثري من ال�ضغوط ج��راء الو�ساطة مو�ضح ًا �أن
الو�ساطة لي�ست باالمر الهني تبد�أ بامل�ساعي احلميدة
وب��د�أت الو�ساطة باقرتاح احللول ومن ثم تقبل
احلوار مع اخل�صوم لإذابة اخلالف وفيما يلي
تفا�صيل احلوار:

التاريخ سيذكر بوتين فهو يستغل الفرص بشكل عجيب ...سيطر على سوريا المفيدة من موانئ ومطارات ونفط
• ه��ل ال��ع��م��ل يف اال�سرتاتيجيات
ور�ؤية ما وراء االحداث ينعك�س على
�شخ�صية املحلل اال�سرتاتيجي؟
 دون �شك فالدرا�سات اال�ست�رشافيةعلم قائم بذاته وحتى تكون حمل ًال
ا�سرتاتيجي ًا يجب ان يكون هناك
�ضوابط يف ال�شخ�صية حتى يتم
احلديث عن هذه االم��ور بتلقائية
وبب�ساطة فعندما اقوم بتحليل اي
علي ان اق��وم بثالثة �أمور
ق�ضية
ّ
وهي تب�سيط االمور للم�ستمع ومن
ثم تعبئة الفراغات يف الق�ضية ومن
ثم التنب�ؤ مبا قد يحدث وراء هذا
االمر وم�صطلح ا�سرتاتيجي كبري
علينا لذا اعتقد �أنني مل ا�صل �أنا
وغريي الى هذه املرحلة فبع�ض
االمم وال�شعوب تنتظر الوقت الذي
ي�سري الله لها �أحد �أبنائها حتى
يفتح لهم الطريق لتكون عندهم
قفزة ح�ضارية مثل �سنغافورة
وماليزيا فهم يرون �أم��ور ًا بعيد ًا
جد ًا.
• اال�سرتاتيجية علم �أم ر�ؤية؟
 اال�سترياتيجية فن وعلم فهويدر�س حتى يكون هناك �ضوابط
وق��واع��د وادب��ي��ات �أم��ا كفن فهو
موهبة تخلق من عند الله.
• من خطط للكويت يف اخلم�سينات
وال�ستينات هل ن�ستطيع ان نطلق عليه
ا�سرتاتيجي؟
 قر�أت درا�سات تتحدث عن تخطيطاملدن وقد علمت ب�أن اخلالدية من
اف�ضل امل��دن احلديثة لذلك نحن
لدينا من الرجال يف ال�سابق الذين
كانوا يتمتعون ببعد النظر لذلك
خططوا للبنية التحتية للأجيال
القادمة ولكويت امل�ستقبل.
• قدوم ال�شيخ نا�رص �صباح الأحمد
�إلى احلكومة ور�ؤيته مل�ستقبل مدينة
احلرير واجلزر هل هو �أمل املواطنني
يف تنمية الكويت؟
 حقيقة ال اع��رف ال�شيخ نا�رصألتق به بحكم
ال�صباح عن قرب ومل � ِ
متابعتي للأمور اخلارجية ،ولكن
هذا االمر مل ي� ِأت من فراغ وهناك
اك�ثر من رج��ل اث��ق به حت��دث عن
ال�شيخ نا�رص ال�صباح ويراهنون
عليه وقد يكون من�صبه يف الوقت
الراهن مرحلة ت�أهيلية ملن�صب
�أعلى لذا نحن ن�ستب�رش به خريا
كوننا مل ن�سمع عنه �إال كل خري
ك��ون لديه عمق وفكر واهتمام
بالآثار والتاريخ وقد طرح م�شاريع
م�ستقبلية لبحث احلل عن ق�ضايا
احلا�رض.
• هناك الكثري ممن يطرحون انف�سهم
كمحللني يف القنوات ويعملون على
قراءة الو�ضع االقليمي فكيف نفرق ما
بني الغث والثمني؟
 يف البداية طغت بع�ض التعاريفبهذا ال�ش�أن فالبع�ض يعتقد �أن
املحلل واال�سرتاتيجي يخت�ص
بالأمور الع�سكرية فقط بينما هناك
ا�سرتاتيجي يف االدارة ويف كل �شيء
لذا هناك خط�أ يف التعاريف ت�سبب
يف هذا اخللط وجعلت كل ان�سان
ي�ستطيع ت�سويق نف�سه كمحلل
ا�سرتاتيجي فمن يتعاطى التحليل
يف الأمور الداخلية لبلد يجب ان
يكون خمت�ص ًا بهذه الأمور ف�أنا ال
ميكن ان اثق ب�شخ�ص يتحدث ب�ش�أن
انتخابات جمل�س االم��ة وم��ن ثم

أنا من مؤيدي
شراء األسلحة...
وإدخال إيران
في سباق
التسلح
إلفالسها

ترامب صاحب
أقوال وأفعال
ورجل اقتصادي
حقق وعوده
االنتخابية مثل
القدس
• ظافر العجمي في حواره مع الزميل جعفر محمد

شراء األسلحة الخليجية يهدف لخلق توازن استراتيجي مع الخصم والقرين

صاحب السمو ينشر ثقافة مجالسة الخصوم فيما بينهم والدليل القمة
الخليجية وكأس الخليج واجتماع البرلمانيين

الشعوب الخليجية متعطشة للمصالحة ...والوساطة الكويتية ليست باألمر السهل
حد من الفوضى
لوال قانون اإلعالم المرئي لكنا في غابة حيث ّ

يقفز للحديث عن ال�ش�أن االيراين
�أو االقليمي فال ميكن ان يكون هناك
�شخ�ص ملم ب�أمرين يف نف�س الوقت
واال�سو�أ من ذلك هو من يظهرهم على
ال�شا�شة ويروج لهم وقد ا�ستذكرت
حادثة حدثت يف القمة االقت�صادية
يف الكويت يف  2008حيث تلقيت
ات�صا ًال من احدى املحطات الكبرية
وطلبوا مني احلديث فقلت لهم هذه
قمة اقت�صادية وطلبوا مني قراءة
�أي �شيء م��ن االن�ترن��ت فرف�ضت
فالغث ال ي�أتي فقط من املحلل بل
حتى من و�سائل االعالم وهذه كارثة
الن التحليل دون اي اخت�صا�ص قد
ي�سبب ذع��ر ًا يف الأم��ن وذع���ر ًا يف
ال�سوق وذع��ر ًا للكثري من النا�س
نتيجة هذا اجلهل.
• هناك بع�ض التناق�ضات من ا�شخا�ص
متواجدين يف م�ؤ�س�سات عريقة يف
الدولة فما اال�سباب التي جتعله يتنقل
ما بني حدث و�آخ��ر مع وجود الكثري
من التناق�ضات؟
 لأن البع�ض يطالبهم ب�إبداء ر�أيدون معرفته مبا يتحدث ودون
وجود خلفية ب�ش�أن هذه الق�ضية.
• كيف ت�ستطيع قراءة احلراك يف دولة
و�أخرى دون ابداء ر�أيك؟
 �أنا حا�صل على الدكتوراه يف امناخلليج وقررت �أال اظهر بالتحليل
والقراءة �إال يف ق�ضايا اخلليج فقط
لذلك االخت�صا�ص مطلوب �أوال رغم
وج��ود مغريات كثرية للخروج
على جميع القنوات الف�ضائية
وو�سائل التوا�صل االجتماعي ولكن
«الركادة» مطلوبة فمن كرث حديثه

كرثت �أخطا�ؤه لذلك جند الكثري
من التناق�ضات.
• جن���د ان ال��ك��وي��ت وغ�ي�ره���ا من
ال��دول يوجد لديها �صفقات ب�أ�سلحة
وط��ائ��رات بينما ا�رسائيل تعيث يف
االر�ض ف�سادا فلما كل هذه ال�صفقات
امل�سلحة مبا اننا دولة دفاعية؟
 لأ�سباب عديدة ف�أنا من م�ؤيدي��شراء اال�سلحة فانا �ضابط 30
�سنة يف القوى اجلوية وتقاعدت
ف�رشاء اال�سلحة ي�أتي بناء على
برنامج فعندما ن�شرتي طائرات
قبل � 25سنة يعتقد البع�ض ب�أنها
يف امل��خ��ازن دون ان ي��درك ب�أن
ه��ن��اك خ��روج�� ًا ج��وي � ًا �صباحا
وم�ساء �إ�ضافة �إلى التمارين وهذا
ً
يف كل دول العامل فال ميكن ان مير
على دولة  20عام ًا دون حتديث
ا�سلحتها كما علينا ان نفرق بني
ام��ري��ن� ،سباق الت�سلح وبناء
اجليو�ش ،ا�ضافة �إل��ى �أن هناك
دو ًال كربى تدخل دو ًال �صغرى يف
�سباق الت�سلح حتى تعمل على
افال�سها وه��ذا ح�صل يف ال�سابق
عندما قام ريغان بادخال االحتاد
ال�سوفييتي ،مبنظومة بحرب
النجوم وعمل على تفكيك االحتاد
ال�سوفييتي ون��ح��ن يف اخلليج
و�صلنا لهذه املرحلة بعد ادخالنا
اليران يف �سباق الت�سلح ففي 2007
حتى يومنا هذا مت �رشاء ا�سلحة من
قبل دول اخلليج مل يتم �رشا�ؤها
على م��ر ال��زم��ن وك��ان��ت مبثابة
الر�سالة ،اما دول اخلليج لن جتد
م�شكلة يف اخلبز والبندقية وذلك

ب�سبب الوفرة املالية ولكن ايران
يبني عليها ه��ذا االم��ر لذلك ثار
ال�شعب ب�سبب ان ميزانية الدفاع
تفوق ميزانية التنمية وجميعها
للحر�س الثوري.
• هل ن�ستطيع ان نقول �إن اخلليج حقق
نقطة بهذا االمر؟
 دون �شك ف�رشاء الأ�سلحة مل ي�أتم��ن ف��راغ فهي جم��دول��ة وم��ن ثم
لبناء اجليو�ش ا�ضافة �إل��ى خلق
التوازن اال�سرتاتيجي مع اخل�صم
�أو القرين.
• هل �إيران عدو؟
 من ي�صف ايران بالعدو ال يفقه�شيئ ًا فنحن ل�سنا بدرجة عداء مع
�إيران فهي مناف�س وقرين.
• كيف علينا ان نقنع املواطن ب�أن
ايران لي�ست عدو ًا؟
 هناك قوة ناعمة و�صلبة فعندر�ؤي��ة القوة الناعمة فال�شك �أن
هناك حرب ًا �رش�سة بيننا وبني
ايران وهذا ي�أتي من خالل االعالم
والن�رش الثقايف والفكر ولكنه
لي�س بالقوة ال�صلبة التي تقوم
بها احل���روب م��ن خ�لال البوارج
�أو احل��رب املعلنة فهناك فعال
تدخالت �أو ما ي�سمى يف العقيدة
االيرانية املكمالت اال�سرتاتيجية
اليران مثل حزب الله واحلوثيني
واحل�شد ال�شعبي ف�إيران لن تدخل
حرب ًا معنا �أو مع غرينا ب�شكل
مبا�رش فالقانون االيراين يقنن هذا
االمر يف م�س�ألة احلرب و�أن يعود
الأمر �إلى روحاين وروحاين لي�س
بالرجل املقاتل ا�ضافة �إلى �أن �أي

خ�سارة له يف احل��رب �سيفقد كل
م�ؤيديه وقد�سيته وه��ذه �سيا�سة
ناجحة اليران.
• هل تفاج�أت من جناح ترامب رئي�س
الواليات املتحدة الأمريكية؟
 ت��ط�يرن��ا م��ن ت��رام��ب و�أ�صبحمنبوذ ًا حيث قمنا بتقييمه ب�سبب
اح��ادي��ث ال مت��ت باحلقيقة لهذا
الرجل ولكن عندما ا�ستلم الرئا�سة
تغري االمر فهو �صاحب فكر ورجل
اقت�صادي ونحن على درب��ه بهذا
الأم��ر لوجود م�صالح اقت�صادية
ولكن م��ا جعلنا ن�ستاء حقيقة
ق�ضية القد�س ونرف�ض ذلك جملة
وتف�صيال �إال �أن الرجل كان �صادقا
مع نف�سه من خالل تطبيقه للوعود
االنتخابية وحتقيقها على �أر�ض
الواقع مثل القد�س وبناء حائط مع
املك�سيك وعدم دخول امل�سلمني فال
يوجد رئي�س �أمريكي حقق وعوده
االنتخابية مثل ترامب فهو رجل
�أقوال و�أفعال.
• دخول رو�سيا يف اللعبة ال�سيا�سية
االقليمية ب�شكل ملفت هل هو العادة
�أجمادها �أم �أن لديها ر�سالة للعامل؟
 ال�شك �أن التاريخ �سيذكر بوتنييف كثري من الق�ضايا فهو ي�ستغل
الفر�ص ب�شكل عجيب فهو مل يتدخل
يف الق�ضية ال�سورية يف بداياته وقد
كان الالعب الرئي�سي ايران ولكنه
دخل يف الوقت املنا�سب وقرر اقناع
اال�سد ان هناك �شيئني يف �سوريا
املفيدة وغ�ير املفيدة ف�سوريا
املفيده �سيطرت عليها رو�سيا
مثل املوانئ واملطارات وجميع

حقول النفط املنتجة وك�أن ايران
مل تفعل �شيئ ًا طول � 4سنوات منذ
بداية احلرب رغم ان ايران خ�رست
ماال ورجاال يف �سوريا لذلك اخذت
ايران �سوريا غري املفيدة املدمرة
كما ان بوتني ا�ستغل �ضعف �أوباما
كونه مل يوف بوعده باخلط االحمر
عندما ا�ستعمل ب�شار الكيماوي �ضد
�شعبه ولكنه مقاتل وقد قال كلمته
ال�شهرية بان التاريخ �سينظر �إليه
كرجل اع��اد توحيد �سوريا رغم
ا�ستهزاء املحللني مبقولته ويكاد
ان يفعل ذلك فقد كان هناك �سوء
تقدير لب�شار اال�سد ونحن كخليج
كنا ج��زء ًا من هذه الأزم��ة بدعمنا
للفرقاء وال�شعب ال�سوري �ضحية
الطاغية ب�شار و�ضحية اخلليج
و�ضحية الأمريكان والرو�س.
• ك��ي��ف ت���رى ان��ت�����ش��ال ال��ك��وي��ت من
ال�ضياع من قبل �صاحب ال�سمو اثناء
ما ي�سمى بالربيع العربي؟
 هناك عدة �أمور فعندما انهارتليبيا مبقتل القذايف ال�شعب مل يجد
هياكل حتى يذهب �إليها فقد كان
يدمر احلياة ال�سيا�سية يف ليبيا
ف�صارت �ضحية لتجمعات ا�سالمية
وتكتالت قبلية� ،أما الكويت هذا
الأمر غري موجود ولدينا من الوعي
ال�سيا�سي ما يكفي كما لدينا �سقف
حرية ٍ
عال فمن املمكن ان نختلف
�سيا�سيا دون ان نتعارك كما �أن
�صاحب ال�سمو كان حكيم ًا جدا بهذا
االمر وهذا امر لي�س بغريب عليه
والدليل على ذلك ما قام به باالزمة
اخلليجية ودوره امل�شهود له وهو

مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط

عقد اجتماعه األول في  2018بالكويت
قالت نائبة رئي�س جمل�س �أمناء املعهد العربي
للتخطيط رجاء بولبيار� ،إن العمل العربي
امل�شرتك يعترب �أحد �أهم الو�سائل لتحقيق تنمية
عربية م�ستدامة على امل�ستويات كلها.
و�أ�شادت بولبيار يف كلمتها االفتتاحية خالل
االجتماع الأول لعام  2018-2017ملجل�س
�أم��ن��اء املعهد ال��ذي يتخذ الكويت مقرا له
بالدور الذي ت�ؤديه م�ؤ�س�سات العمل العربي
امل�شرتك يف تطوير ر�ؤيتها ومنظومة عملها
ملواكبة التطورات املت�سارعة وا�ستجابتها
لالحتياجات التنموية املتجددة واملتزايدة يف
الدول العربية.
و�أ���ض��اف��ت بولبيار ال��ت��ي متثل اجلمهورية
التون�سية يف االجتماع �أن التحديات الإمنائية
التي تواجه دول املنطقة العربية تتطلب املزيد
من التعاون العربي ملواجهتها.

و�أو�ضحت �أن املعهد ا�ستطاع �أن يخطو خطوات
نوعية يف تنفيذ اال�سرتاتيجية الثامنة له
للأعوام � 2020-2015إ�ضافة �إلى خطة العمل
ال�سنوية للعام  2017-2016م��ؤك��دة م�ضي
املعهد بعزم لتحقيق الأهداف الكمية والنوعية
ال�سرتاتيجيته الثامنة.
وذك��رت �أن الن�سب املتحققة حتى الآن على
�صعيد الن�شاط التدريبي متثل م�ؤ�رشا �إيجابيا
ومرتفعا مبينة �أنه ال تزال هناك ثالث �سنوات
لتنفيذ تلك اال�سرتاتيجية كذلك احلال بالن�سبة
ملختلف الأن�شطة اال�ست�شارية والبحثية.
و�أف��ادت ب��أن املعهد �سينظم على هام�ش هذا
االجتماع ملتقى �صناع القرار حول «�آفاق التنمية
امل�ستدامة والنمو االقت�صادي» بناء على تو�صية
جمل�س الأم��ن��اء خ�لال اجتماعه الثاين لعام
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بريوت يف يوليو املا�ضي.
وقالت بولبيار �إن امللتقى �سيت�ضمن جل�ستني
الأولى ت�ستعر�ض حمتوى اال�صدار الثالث لتقرير
التنمية العربية ب�ش�أن ال�سيا�سات احلديثة
للتنوع االقت�صادي يف االقت�صادات العربية فيما
تركز الثانية على مناق�شة املحتوى العام
للإ�صدار الرابع من تقرير التنمية العربية.
و�أعربت عن �أملها �أن يحقق امللتقى الأهداف
املرجوة منه وا�ستفادة ال��دول العربية من
خمتلف الأن�شطة التي يقدمها املعهد.
يذكر �أن املعهد العربي للتخطيط بالكويت
هو م�ؤ�س�سة عربية �إمنائية م�ستقلة غري ربحية
ت�أ�س�ست ع��ام  1972وتهدف �إل��ى دع��م جهود
التنمية يف الدول العربية من خالل امل�ساهمة
يف بناء القدرات الب�رشية الوطنية وتعزيز
الأداء امل�ؤ�س�سي.

• جانب من االجتماع

ين�رش ثقافة جمال�سة اخل�صوم فيما
بينهم والدليل على ذل��ك القمة
اخلليجية حتى وان غاب البع�ض
ومن ثم �إقامة ك�أ�س اخلليج ومن
ثم اجتماع الربملانيني و�سي�ستمر
ه��ذا االم��ر ال��ى ان ي��ذوب اخلالف
كما �سيجرى مترين ع�سكري يجمع
جميع ال�ضباط الع�سكريني لدول
اخلليج وكما ذكر �صاحب ال�سمو
االزمة �صعبة وحتتاج الى حلول
غري تقليدية وهذا ما يقوم به.
• كيف ق��ر�أت خروج �صاحب ال�سمو
بعفوية وراحة �أثناء خطابه يف البيت
االبي�ض ومناق�شته لبع�ض الق�ضايا؟
 نحن ال�شك جزء من هذه االزمةاخلليجية وما يجري وال ن�ستطيع
ان نقول اننا حمايدون وال�شك �أن
�سيدي �صاحب ال�سمو والكويت
تعر�ضا لكثري من ال�ضغوط جراء
الو�ساطة فالو�ساطة لي�ست باالمر
ال�سهل وه��ي مت��ت على اك�ثر من
مرحلة �أواله��ا امل�ساعي احلميدة
ونقل الر�سائل ما بني الطرفني
وم��ن ثم كانت مرحلة الو�ساطة
حيث يجوز للو�سيط �أن يتدخل
بطرح احللول لذلك مل يكن �أمام
اخلليجيني �إال الو�ساطة الكويتية
فنحن كنا امام اكرث من �سيناريو
ل��و مل تتم الو�ساطة الكويتية
ا�ضافة الى انه يحاول باجتهاد
لعدم الو�صول الى االزمة املمتدة
بني دول اخلليج.
• ه��ل �ساهمت ب����آرائ���ك جت���اه هذه
االزمة؟
 ذهبت �إل��ى ثالثة م��ؤمت��رات يفال��ب��ح��ري��ن و�أب��وظ��ب��ي وال��دوح��ة
و�أل��ق��ي��ت نف�س ال��ورق��ة �أال وهي
امل�صاحلة الكويتية وذلك بحكم
تخ�ص�صي فهناك تعط�ش للم�صاحلة
بني ال�شعوب.
• ما عالقة تهدئة احلياة ال�سيا�سية يف
الربملان الكويتي بالتحديات االقليمية
حيث نادى بها الكثري؟
 �أنا اتقبل هذا القول من �صانعالقرار ال�سيا�سي ولكن ال اتقبله
من حملل �سيا�سي ف�صانع القرار
ميلك معلومات نحن ال منلكها
عك�س املحلل ال�سيا�سي.
• ماذا قدمت للكويت واجلهاز الأمني
من �آراء ومقرتحات؟
 يجب ان اكون من�صفا بهذا االمرفالدولة متعاونة جد ًا بهذا الأمر
فت�أهيلي للدكتوراه من قبل اجلي�ش،
واجلي�ش ي�ستدعيني يف �إلقاء
حما�رضات وقد قمت بالتدري�س يف
اجلامعة لفرتة معينة.
• هل لدينا مركز نعتمد عليه ببع�ض
الدرا�سات لو احتجنا لها؟
 اخلرباء وامل�ست�شارون متواجدونيف وزارة اخلارجية واحلكومة
ا�ضافة ال��ى ان بع�ض اخلطابات
ال�سيا�سية بوجود بع�ض املفردات
ا�ست�شعر ب�أن وراءها احد او فريق
وهذا لي�س مبعيب.
• كيف ترى االعالم الكويتي؟
 تلفزيون الكويت احلكومي لديه�ضوابط جيدة فهم ال ي�ست�ضيفون
�أي �أح��د �إال مبعايري معينة اما
االعالم فقد اخلا�ص خ�ضع لقوانني
املرئي وامل�سموع وحد من الكثري
من الفو�ضى فلوال هذه القوانني
لأ�صبحنا يف غابة.

