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القائم باألعمال الروسي لـ »األنباء«: خفض الديون العراقية وخروج العراق
من الفصل السابع يتم في »األمم المتحدة« وموسكو تدعم الكويت إنسانيًا

روسيا أنقذت جورجيا من المطامع التركية والفارسية سابقًا ولوالها 
ما كانت موجودة والمشكلة الكبرى تكمن في نظام ميخائيل سكاشفيلي

وجـود قواعد عسـكرية أجنبية 
قريبة من حدودنا في پولندا وتشيكيا 

وقرغيزستان أمر ال نقبل به ألنها موجهة 
ضد روسيا وليس إيران وكوريا الشمالية

قاعـدة  تدشـين  مـن  محايـد  موقفنـا 
وروسـيا  أبوظبـي  فـي  فرنسـية  عسـكرية 
تقدمـت فـي 2007 بتصورهـا لــ »األمـن 

الجماعي« إلى قيـادات دول الخليج العربي

إلـى  العبـداهلل  أحمـد  الشـيخ  زيـارة 
التعاون  مجـاالت  لبحـث  فرصـة  روسـيا 
فـي اسـتخراج النفـط والغـاز والتطلـع 
بوبيـان جزيـرة  فـي  مشـاريع  إلنجـاز 

 بشرى الزين
أكد القائم باألعمال في سـفارة روسيا االحتادية حيدر غالييف ان سياسة بالده جتنح الى السالم كنهج حلل النزاعات، مشددا على دعمها للمبادرة العربية كأساس لتسوية النزاع في الشرق األوسط. 

وأشار غالييف في حديث لـ »األنباء« الى دعوة روسيا الى ان تكون منطقة الشرق األوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، الفتا الى تصور بالده لـ »أمن جماعي« يشمل دول اخلليج العربي والذي تقدمت 
به موسكو الى قيادات دول املنطقة في عام 2007.

وإذ ذكر غالييف ان موقف بالده من إنشاء قاعدة عسكرية فرنسية في أبوظبي »محايد« علق على انتخاب الرئيس أحمدي جناد مرة ثانية بأنه خيار الشعب اإليراني ومن املبكر ابداء الرأي في تعاطي 
اإلدارة األميركية مع هذا الظرف نظرا للتطور املستمر في العالقات الدولية.

وذكر الديبلوماسـي الروسي ان موقف بالده من خفض الديون العراقية املستحقة للكويت يتماشـى مع ميثاق األمم املتحدة وما يتم مناقشته في إطار املنظمة مع األخذ بعني االعتبار موقف 
الدولة املعنية، مؤكدا دعم روسيا للكويت التي عانت من العدوان العراقي مبا يتوافق واملفاهيم اإلنسانية في السياسة الروسية.

كما أكد دعم روسيا لعمل اللجنة السداسية للتوصل الى قرار يرضي األطراف املعنية بامللف النووي الكوري الشمالي، مشيرا الى ان املجتمع الدولي اعترف بهذه اللجنة دون تدخل أو ضغط 
من جهة أخرى، معربا عن رفض بالده إلنشاء قواعد عسكرية في دول قريبة من حدودها، معتبرا ان ذلك موجه ضدها وليس ضد إيران أو كوريا الشمالية.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: 

كيف تقيمون السياسة الروسية 
ف��ي املنطق��ة وتعاطي روس��يا مع 
قضايا الشرق األوسط مبا في ذلك 
النزاع اإلس��رائيلي � الفلس��طيني 

والوضع في العراق؟
سياسة روسيا جتاه اخلليج 
العربي والشرق األوسط مفهومة 
وواضحة، واذا أخذنا في االعتبار 
القضية الفلسطينية فإن روسيا 
النزاع على أساس  تدعم تسوية 
املب����ادرة العربية، وفي إطار نهج 
انعقاد  ف����إن  روس����يا االحتادية 
مؤمتر موسكو للسالم يدعو الى 
ان تكون منطقة الشرق األوسط 
خالية من أس����لحة الدمار الشامل 
الى تصور روسي لتأمني  اضافة 
األمن والسلم في منطقة اخلليج 
العربي وتقدمت روسيا بتصوراتها 

حول هذا املوضوع.
كيف ذلك؟

هناك ما يسمى بسياسة »األمن 
اجلماعي« اخلاصة بالدول املطلة 
على اخللي����ج العربي، وال يكون 
هذا الهدف من طرف واحد بل من 

اجلهات كلها.
ب��أي  روس��يا  تقدم��ت  ه��ل 
مقترح��ات الى ال��دول املعنية حول 

هذه السياسة؟
ف����ي 2007 تقدم����ت روس����يا 
االحتادي����ة مبقترحها حول تأمني 
األمن في منطقة اخلليج العربي ومت 

تسليمه الى قيادات هذه الدول.
هل ملس��تم اي جتاوب من هذه 
الدول وهل تخشون جهات منافسة 

في املنطقة؟
ال علم لدي حول وجود منافسني 
لروس����يا لك����ن وزارة اخلارجية 
الروسية تصر على هذه التصورات 
وتأمل ان تكون هناك دراسة لها 
املعني����ة ومدى  ال����دول  من قبل 
قبولها لهذه املقترحات التي قدمتها 
وروسيا ال ميكنها ان تتدخل في 

رغبة كل دولة.

موقف محايد

وكيف تنظرون الى انشاء قاعدة 
عسكرية فرنسية في أبوظبي؟

موقف روسيا محايد ولم تكن 
هناك اي ردود فعل في وسائل 

االعالم الروسية، ونعتبر هذا 
املتفقني  امرا يتعلق بالبلدين 
االم���ارات العربي���ة املتح���دة 

وفرنسا.
باعتقادك��م ه��ل وج��ود ه��ذه 
القاعدة العس��كرية س��يعزز االمن 
والسلم الذي تنش��دونه في منطقة 

اخلليج؟
ال يوجد لدي تعليق.

النووي  املل��ف  تتابعون  وكيف 
االيراني مع انتخاب الرئيس احمدي 
جناد م��رة ثانية، وتراج��ع االدارة 
االميركية في وصف��ه بالزعيم، هل 
يؤثر ف��ي نظركم ذل��ك على دعوة 
واش��نطن حلوار ديبلوماس��ي مع 

طهران؟
االنتخابات التي جرت في ايران 
في اآلونة األخي����رة كانت خيارا 
للش����عب االيراني وأدى الرئيس 
محمود جناد القس����م الدستوري 
وال ميكن التسرع في ابداء اآلراء 
االدارة االميركية  واالح����كام الن 
جديدة ايضا ويجب ان مننح وقتا 

النفسنا ولآلخرين.
لك��ن في اي��ران اعي��د انتخاب 

الرئيس ذاته؟
دائما الظروف الدولية واالحداث 
السياسية تتغير، حتى وان اعيد 
انتخاب رئيس ملرة ثانية فهو يقوم 
بتقدير املواقف داخليا وخارجيا الن 
االنتخابات تظهر القوة السياسية 
في البالد ويأخ����ذ بعني االعتبار 
التطورات اجلارية على املستويني 

احمللي والدولي.

األوضاع في إيران

وكيف ترقب روس��يا االوضاع 
في ايران بعد هذه االنتخابات؟

متت االنتخابات بفوز الرئيس 
محمود احمدي جن���اد من قبل 
الناخبني ونحترم خيار الشعب 
االيراني، وروسيا حسب تاريخها 
عانى شعبها من كوارث مختلفة، 
وعلى هذا االساس فإن سياسة 
روسيا تتجدد دائما نحو السالم، 
وعلى سبيل الذكر ما حدث في 
الس���نة املاضية حي���ث اجبرت 
روس���يا على دخ���ول حرب مع 
جورجيا من اجل انقاذ ش���عب 

في االنضمام الى بلد يعيش ظروفا 
اقتصادية متدهورة، وكذلك روسيا 
االحتادية اعترفت باستقالل ابخازيا 
واوسيتيا اجلنوبية ومت التوقيع 
على معاه����دة الصداقة والتعاون 
اكبر  املتبادلة، وهي  واملس����اعدة 
العالقات  مس����توى للتعاون في 
الدولية، وحس����ب هذه املعاهدة 
توجد وح����دات فرعية روس����ية 
حلراسة حدود اجلمهورية الفتية 
بعدد يقدر ب� 500 جندي، و1600 
من اجلنود التابعني لوزارة الدفاع 
الروسية، ويجب ان اشير الى ان 
بعض الدول الغربية تقوم بإعادة 
تس����ليح جورجي����ا وه����ذا خرق 
لالتفاقيات، وهذا يعني ان جورجيا 
جتهز العتداء آخر في املستقبل ما 
يستدعي القلق من طرف روسيا 

االحتادية.
االعت��داء على  تعتب��رون  وهل 

االقليمني اعتداء على روسيا؟
طبعا النه يجب علينا العمل في 
اطار املعاهدة املوقعة بني روسيا 
االحتادية واوس����يتيا اجلنوبية 
التي تقوم على الصداقة والتعاون 
واملس����اعدة املتبادلة ولذلك فإننا 
نعتبر اي اعت����داء على االقليمني 

اعتداء على روسيا والعكس صحيح 
بالنسبة الوسيتيا اجلنوبية.

م��ا املطلوب م��ن جورجيا، وما 
التي توجهها موسكو في  الرس��الة 

هذا الظرف؟
املطلوب هو توقيع اتفاقية »عدم 
االعتداء« بني جورجيا واوسيتيا 

اجلنوبية، وجورجيا وابخازيا.
بالنظ��ر الى الوض��ع في العراق 
أين الدور الروسي، وما موقفكم من 
خ��روج العراق من الفصل الس��ابع 

مليثاق األمم املتحدة؟
الروس����ي يتماشى مع  الدور 
ميثاق األمم املتحدة، والعراق طلب 
اخلروج من الفصل السابع، وروسيا 
ت����رى حل هذا األمر في اطار األمم 
املتحدة واألخذ بعني االعتبار مواقف 

الدول املعنية خاصة الكويت.
قبل أيام أيد املبعوث البريطاني 
ل��دى األمم املتحدة تخفيض الديون 
العراقي��ة املس��تحقة للكوي��ت هل 

روسيا تسير في هذا االجتاه؟
ليس ل����دي تعليق، والعدوان 
العراقي ف����ي العام 1990 كان ضد 
دولة مس����تقلة، ودعم بريطانيا 
ال ميك����ن التعليق عليه، وإذا كان 
هناك موقف للكويت بخفض الديون 

اوسيتيا اجلنوبية.

قرار قاس

فيما يتعلق به��ذه القضية، قبل 
ايام توعد الرئيس الروسي دميتري 
مدڤيديڤ جورجيا برد قاس في حال 
تكرار اي »اس��تفزاز« ضد اوسيتيا 
اجلنوبية هل ميكن ان تشهد منطقة 

النزاع تصعيدا آخر؟
حسب قول الرئيس مدڤيديڤ 
فإن اتخاذ قرار دخول احلرب التي 
اجبرنا عليها كان قاسيا نظرا الن 
الرئيس مدڤيديڤ كان جديدا في 
الرئاس����ة ولكنه وصفه  منصب 
بأنه قرار سليم النقاذ كتيبة حفظ 
السالم الروسية املرابطة على حدود 
اوسيتيا وما اثار النزاع هو قيام 
الفرعي����ة اجلورجية  الوح����دات 
بالهجوم على الكتيبة الروس����ية 
وما قام����ت به روس����يا هو دفاع 
العسكرية، وحسب  عن وحداتها 
ميثاق وقرارات االمم املتحدة فإن 
قوات حفظ السالم يجب حمايتها 
وكل دولة عليها مسؤولية تقدمي 
القوات، وللشعب  املساعدة لهذه 

االوسيتي البريء.
م��ا افق حل ه��ذه االزم��ة، هل 

بضم االقليمني، ام بتأمني االعتراف 
الدولي بهما، ما التصور الروس��ي 

لتجاوز هذا النزاع؟
اوال ال يوج����د هناك نزاع بني 
الروس����ي واجلورجي،  الشعبني 
وتاري����خ العالق����ات الروس����ية � 
اجلورجية طوي����ل وكانت هناك 
معاهدة جيورجيتس، وروس����يا 
انقذت جورجيا ف����ي فترة كانت 
فيها هذه االخيرة في خطر ووجود 
اليوم هو مبس����اعدة  جورجي����ا 
ووجود روس����يا النه كانت هناك 
مطامع تركية واخرى فارسية، لكن 
الكبرى تكمن في وجود  املشكلة 
النظ����ام احلالي في تبيليس����ي، 
والش����عبان الروسي واجلورجي 
شقيقان ويدينان بنفس الدين، لكن 
مذبحة 8 اغسطس 2008 وضعت 
نهاية بالنس����بة لسيادة االراضي 
اجلورجي����ة وبالتالي ل����ن يقبل 
شعبا ابخازيا واوسيتيا اجلنوبية 
االنضمام ال����ى جورجيا الن هذا 
العمل االجرامي ليس باالول فهذه 
املذبحة تعد الثانية ضد الشعبني 
في االقليمني، وال ميكنهما نسيان ما 
تعرضا له من القوات اجلورجية، 
اضافة الى انه من املستبعد التفكير 

العراقية، فهذا أمر يهم الكويت.
روس��يا كعضو دائم في مجلس 
األمن الدول��ي هل ميكن ان تؤيد أو 

تعارض هذا الطلب؟
روسيا االحتادية جتنح دائما الى 
السالم، وعانت من مخلفات احلرب 
العاملية الثانية وفقدت 28 مليونا 
من مواطني االحتاد الس����وفييتي 
سابقا و1000 مدينة دمرت من قبل 
املانيا النازية وعلى هذا األساس 
فإن روسيا تدعم الدولة التي عانت 
من عدوان دولة أخرى، وهذا مفهوم 

انساني سياسي لدولتنا.
هل هذا يعن��ي انكم مع املوقف 

الكويتي وإنسانيا مع العراق؟
بالتأكيد إنسانيا مع الكويت.

أميركية وغربية  هناك دع��وات 
لل��دول العربي��ة »للتطبي��ع« م��ع 
اس��رائيل، أنت��م في روس��يا كيف 

تنظرون الى هذه املسألة؟
في نهاية املطاف البد ان يكون 
هناك تطبيع، عندما يتحقق »حّل 
الدولتني« الفلسطينية واالسرائيلية 
وتطبيع العالقات في منطقة الشرق 
األوسط كله، وكما قال سمو األمير 
الشيخ صباح األحمد خالل زيارته 
الى واشنطن البد ان تقوم بتنفيذ 
التزاماتها وان تكون هناك حركة من 

االجتاهني االسرائيلي والعربي.
ف��ي  بالوض��ع  يتعل��ق  فيم��ا 
أفغانستان، على ماذا يقتصر الدور 
الروس��ي في هذا البلد وهل يشكل 
الوجود العس��كري الغربي في آسيا 

الوسطى اقصاء للنفوذ الروسي؟
القوات العسكرية املوجودة في 
أفغانستان تنتمي الى حلف شمال 
األطلسي وروس����يا غير منضمة 
للحل����ف، لكن روس����يا تقوم مبد 
مساعدات لوجستية ومدنية عبر 
مرورها من األراضي الروسية الى 
داخل أفغانستان وفي لقاء الرئيسني 
أوباما  دميتري مدڤيديڤ وباراك 
وافقت روسيا على مرور معدات 

عسكرية في يوليو املاضي.
أال يقلقك��م وج��ود عس��كري 
غرب��ي آخر ف��ي بعض دول آس��يا 
الوس��طى التي كانت منفذا لروسيا 

فيما سبق؟
ال توج���د حدود مباش���رة مع 

أفغانس���تان  الغربية في  القوات 
والتفكير في إنشاء قاعدة عسكرية 
أميركي���ة في قرغيزس���تان، فقد 
رفضت األخيرة التوقيع على هذه 
االتفاقية، وموقف روسيا واضح 
ووجود قوات عسكرية أجنبية دائما 
يشكل قلقا لروسيا ومثل ذلك وضع 
منصة بطاريات اطالق الصواريخ 
في پولندا وتشيكيا بحجة وجود 
السالح النووي في إيران وكوريا 
الشمالية، فروسيا ال تقبل بهذا األمر 
ألن هذه املواقع قريبة من حدودها 

وموجهة ضد روسيا.
امللف النووي الكوري الشمالي، 
ما املساعي الروسية في هذا األمر؟

اللجنة  روس����يا تدعم عم����ل 
السداسية التي تشمل روسيا الى 
جانب دول أخرى للتوصل الى قرار 
يرضي جميع الدول وجناح هذه 
اللجنة يهمنا دون تدخل أو ضغط 
من ط����رف ما ألن املجتمع الدولي 

اعترف بعمل اللجنة السداسية.
زي��ارة وزي��ر النف��ط واإلعالم 
الش��يخ أحمد العبداهلل الى روسيا، 
ماذا ميكن ان حتمل من التعاون في 

املجال النفطي؟
هذه الزيارة تعد فرصة لتبادل 
اخلبرات وبحث مشاريع التعاون 
التي يتطلع إليها البلدان في مجال 
استخراج النفط والغاز، علما ان 
الزي����ارة كانت الفتت����اح معرض 
»ذخيرة الدنيا« وهذا يدل على متيز 
متحف هيرميتاج الروسي الحتواء 
هذا املع����رض، والبلدان يترقبان 
اجتماع اللجنة املشتركة ويتوقان 
الى تبادل اخلبرات وتعاون شركات 
روسية وكويتية الستخراج النفط 
ألن روسيا حتتل املرتبة الثانية في 
استخراج النفط، اضافة الى اجناز 
مشاريع طويلة األمد في جزيرة 

بوبيان ومد السكك احلديدية.
وخ����الل زيارة الش����يخ أحمد 
الى سانت بطرسبورغ  العبداهلل 
قدم دع����وة الى وزي����رة التنمية 
االقتصادية الروسية ونحن نقوم 
الزيارة  بتحضير وحتديد موعد 
التي ستفتح آفاقا بني الشركات في 
كال البلدين ومن املتوقع ان تكون 

في 9 و10 أكتوبر املقبل.

روسيا تجنح دائمًا للسالم ودخولها الحرب مع جورجيا ُأجبرت عليه
للدفـاع عن قواتها العسـكرية ومسـاعدة أوسـيتيا الجنوبيـة وأبخازيا

أكد تأييد بالده للمبادرة العربية كأساس لتسوية النزاع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي

تبادل ثقافي.. 
مفتاح للتواصل

القائ����م باألعمال  أكد 
الروس����ي حيدر غالييف 
على التنوع الثقافي الذي 
تتميز به روسيا االحتادية 
القوميات  نظرا لتع����دد 
التي تضمه����ا. موضحا 
الثقافي بني  التب����ادل  ان 
البلدين سيزيد من التقارب 
الش����عبني  واملعرفة بني 
والكويت����ي،  الروس����ي 
مبينا ان هذا املجال يعتبر 
مفتاحا للتواصل. وأعلن 
عن وص����ول لوحات من 
جمهوريتي تاتارس����تان 
وباشقرطستان للمشاركة 
في املعرض الروسي الذي 
سينظم في مارس املقبل، 
مشيرا الى مهرجان »العالم 
الذي سينظم  اإلسالمي« 
في موسكو من أغسطس 
الى سبتمبر، حيث شاركت 
العربي  دول من اخلليج 
ومنحت اجلوائز األولى 
الذهبي« ملشاركة  »املنبر 
كويتية من طرف الفنان 

عبداهلل بوشهري.

تعاون عسكري.. مستمر وناجح
قال حيدر غالييف إن هناك اتصاالت 
مس���تمرة وناجحة ب���ني وزارتي الدفاع 
في البلدين الصديقني، كما يوجد تبادل 
للخبرات بني الوفود الكويتية والروسية، 
مش���يرا الى زيارة املسؤولني العسكريني 
ملعرض نيجني تكير الروس���ي لألسلحة 
وجتري مفاوضات في هذا املجال، مشيرا 
الى ان التعاون العس���كري يسير بصورة 

جيدة.
واش���ار غالييف الى حتويل نسبة فوائد 
الدين الروس���ي املستحق للكويت الى معدات 

عسكرية سيتم تزويدها بها.

)أحمد باكير(القائم باألعمال الروسي يتحدث للزميلة بشرى الزين


