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بشرى الزين
اكد سفير جمهورية الصني الشعبية هوانغ جيمن على ان العالقات بني بالده والكويت شهدت زخما 
قوي�ا في جميع مجاالت التعاون منذ اقامة هذه العالقة قبل 38 عاما، مش�يرا الى ان الزيارة التي قام بها 
صاحب الس�مو االمير الش�يخ صباح االحمد الى بكني مايو املاضي اعطت دفعة قوية في تطور عالقات 
الصداقة بني البلدين، حيث مت التوقيع على س�ت اتفاقيات في مج�االت الطاقة والتعليم واملواصالت 

والرياضة واملال.
وشدد جيمن على ان بالده بصفتها عضوا دائما في مجلس االمن الدولي فإنها تؤيد بثبات الكويت في 
صيانة سيادتها واس�تقاللها ووحدة اراضيها، موضحا ان الصني تتفهم اهتمام الكويت في تسوية القضايا 
العالقة مع العراق والناجتة عن االحتالل العراقي مبا يرتبط بترس�يم احل�دود وتخفيض الديون ومصير 
املفقودي�ن، مبينا ان بالده تأمل من اجلانبني الكويتي والعراقي ان يعاجلا هذه القضايا بصورة دقيقة عبر 

املفاوضات الودية اليجاد احلل الكامل واملقبول لدى الطرفني.
وحول االنتقادات املوجهة الى الصني بش�أن حقوق االقليات، خصوصا قومية االيغور املسلمة، قال 

جيمن: ان احداث يوليو املاضي في مدينة اوردتش�ي ليست مس�ألة عرقية وال دينية، بل اعمال عنف 
اجرامية حاولت من خاللها القوى االنفصالية بزعامة ربيعة قدير التستر على اتهامات باطلة ضد سياسات 
الصني في الش�ؤون القومية والدينية في محاولة للنيل من الوحدة واالستقرار في اقليم شينجيانغ وفي 

الصني بأسرها.
وفي تعليقه بش�أن زيارة الرئيس االميركي باراك اوباما الى الصني نوفمبر املقبل، اعرب عن ترحيب 
بالده بهذه الزيارة التي ستكون فرصة ملواصلة بناء آلية احلوار االستراتيجي واالقتصادي بني البلدين وتبادل 

وجهات النظر حول القضايا العاملية ذات االبعاد االستراتيجية الشاملة بشكل يعزز الثقة املتبادلة.
واذ ذكر السفير الصيني ان احلقائق تدل على ان الصني والواليات املتحدة متتلكان املصالح املشتركة 
على الرغم من وجود بعض اخلالفات بينهما، فإنه يرى ان العالقات الصينية � االميركية اجليدة ال تتفق مع 
املصالح االساسية للبلدين والشعبني فقط، بل تساهم في االستقرار والتنمية في منطقة آسيا واحمليط 

الهادي والعالم بأسره.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

القوميات. ال تتمتع االقليات القومية 
مبا فيها املسلمون في الصني فقط 
بجميع احلقوق املنصوص عليها 
في الدستور والقوانني مثل ابناء 
قومية هان، وامنا لها االمتيازات 
مبا فيها حق احلكم الذاتي اما في 
املجال الدين����ي، فتحمي احلقوق 
واملصال����ح املش����روعة للمؤمنني 
باالديان وتوضع الطقوس الدينية 
والعادات لهم موض����ع االحترام 

الكامل.
ان احداث 5 يوليو التي وقعت 
اخي����را ف����ي مدينة اورومتش����ي 
الصينية ليست مسألة عرقية وال 
دينية، بل هي اعمال عنف اجرامية 
خطيرة قامت بتدبيرها وتنظيمها 
بدقة »القوى الثالث« داخل الصني 
وخارجها، وهذه االحداث قد ادت 
الى اكثر من ألفي ضحية ومصاب. 
حاولت الق����وى االنفصالية وفي 
مقدمتها »املؤمتر العاملي لاليغور« 
بزعامة ربيعة قدير محاولة يائسة 
للتستر على حقيقة وقوفها وراء 
جرائم العن����ف ووجهت اتهامات 
باطل����ة ض����د سياس����ات الصني 
في الش����ؤون القومي����ة والدينية 
في محاول����ة النيل م����ن الوحدة 
واالستقرار في شينغيانغ وحتى 
في الصني بأسرها. وحفاظا على 
سالمة املواطنني وممتلكاتهم اتخذت 
حكومة منطقة شينغيانغ الويفورية 
الذاتية احلكم االجراءات املشروعة 
التي لقيت ترحيبا وتأييدا واسعني 
من اجلماهير. وقد عاد الهدوء الى 
مدينة اورومتشي، ومت استئن اف 
حركات التجارة واملرور واحلياة 
واالنتاج بص����ورة عامة. فنرجو 
من وس����ائل االعالم ف����ي الكويت 
ان تغطي االح����داث بدقة وأمانة 

وموضوعية.
كان��ت للص��ن مواق��ف داعمة 
للكوي��ت باعتبارها عضوا دائما في 
مجل��س االمن الدول��ي، كيف تنظر 
الى الدع��وة الى تخفي��ض الديون 
العراقية املس��تحقة له��ا والقضايا 

املتعلقة بترسيم احلدود وغيرها؟
خالل التعامالت الودية الطويلة 
االجل بني الص����ني والكويت ظل 
البلدان يتبادالن التفاهم والتضامن 
وقاما بالتعاون املثمر في الشؤون 
الدولي����ة واالقليمية. وان الصني 
بصفتها دولة دائمة العضوية في 
مجلس األمن تؤيد بثبات الكويت 
في صيانة الس����يادة واالستقالل 
ووحدة أراضيها، وتتفهم اهتمامها 
املعقول بتسوية املشاكل املعلقة 
والناجتة ع����ن االحتالل العراقي 
الكويتي  وتأمل م����ن اجلانب����ني 
والعراقي ان يعاجلا هذه املشاكل 
بصورة دقيقة وبارعة عن طريق 
التشاور الودي إليجاد احلل الكامل 
واملقبول لدى اجلانبني. وندعم طلب 
الكويت بتسوية هذه القضايا في 
اطار االمم املتحدة وعبر املفاوضات 

الودية.

كي��ف تقيم��ون العالق��ات بن 
الصن والكويت وما آفاق تطويرها 
خاص��ة بع��د الزيارة الت��ي قام بها 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

االحمد الى بكن مايو املاضي؟
ان الكويت اول دولة خليجية 
اقامت العالقات الديبلوماسية مع 
جمهورية الصني الشعبية وتربط 
بني الش����عبني الصداقة التقليدية 
والتاريخية، ومنذ اقامة العالقات 
الديبلوماسية بني الصني والكويت 
قبل 38 سنة شهدت العالقة الثنائية 
بني البلدين تطورا سليما وحققت 
هذه العالقات اجنازات مثمرة في 
املجاالت السياس����ية والتجارية 
والعسكرية والثقافية والتعليمية 
والصحة والطاقة وغيرها، نقدر 
تقديرا بالغا الدع����م املثمن الذي 
تقدمه احلكومة الكويتية للجانب 
ف����ي قضاي����ا تايوان  الصين����ي 
وشيتسانغ وشينغيانغ وحقوق 
االنسان وغيرها، كما ظل اجلانب 
الصيني يؤيد بثبات جهود الكويت 
ف����ي صيان����ة س����يادتها ووحدة 

اراضيها.
على مدى الس����نوات االخيرة 
تتمتع العالقات الصينية الكويتية 
بزخم النمو القوي وشهد التعاون 
بني اجلانبني في مجاالت االقتصاد 
والتجارة والطاقة واالس����تثمار 
وغيره����ا تعزيزا مس����تمرا، وفي 
التبادالت  ارتفع حجم  عام 2008 
البلدين بنس����بة  التجاري����ة بني 
87% مقارنة بالعام املاضي ليصل 
الى 6.78 مليارات دوالر، وبلغت 
النفط  الكويتي����ة من  الصادرات 
اخلام الى الصني 5.9 ماليني طن، 
وباالضافة الى ذلك تعتبر الكويت 
اول دولة خليجية قدمت القروض 
امليسرة الى الصني، ومنذ عام 1982 
حتى اآلن قدم الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية 820 
مليون دوالر من القروض للمساهمة 
في اكثر من 30 مشروعا في مجاالت 
التحتية والبتروكيماوية  البنية 
والطاقة والتشجير والزراعة والري 
وحماية البيئة والخ، وجدير بالذكر 
ان الزيارة الرسمية التي قام بها 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد للصني ف����ي مايو املاضي 
دفعت بقوة تطورا كبيرا في عالقات 
الصداقة بني البلدين، وخالل الزيارة 
اللق����اءات واملباحثات بني  جرت 
صاحب الس����مو االمير والرئيس 
الصيني هو غينتاو وسيادة رئيس 
مجلس الوزراء ون غيا باو تبادل 
النظر بصورة  اجلانبان وجهات 
الثنائية  العالق����ات  معمقة حول 
والقضايا االقليمية والدولية ذات 
االهتمام املش����ترك ومت توقيع 6 
الطرفني  اتفاقيات تعاوني����ة بني 
الطاق����ة والتعليم  في مج����االت 
واملواص����الت والرياض����ة واملال، 
االمر الذي ارتقى بعالقة الصداقة 
والتعاون القائمة بني البلدين الى 

املتبادلة  الثق����ة  منظم لتعزي����ز 
املتبادلة  املنفعة  وتعميق تعاون 
بينهما مبا يدفع العالقات االيجابية 
والتعاونية والشاملة بني البلدين 
الى مزيد من التطور املستمر في 

القرن ال� 21.

انتقادات للصين

توجه انتقادات الى الصن بشأن 
حقوق االقليات وخاصة املسلمة من 
أبن��اء »االيغور« كي��ف تردون على 

هذه االنتقادات؟
ينص دس����تور الص����ني على 
ان كل القومي����ات مبا فيها قومية 
االيغور متساوية وتتمتع بنفس 
احلقوق واملصالح وفقا للقانون. 
وضعت حكومة الصني سلس����لة 
الدينية والقومية  السياسات  من 
على اساس خصوصياتها القومية 
والدينية من اجل حتقيق املساواة 
والوحدة والتنمية املشتركة لكل 

موقف واضح
قال السفير الصيني ان موقف بالده واضح من امللفني 
النوويني الكوري الش���مالي وااليران���ي، معربا عن امل 
الصني في ان ترى منطقة شبه اجلزيرة الكورية خالية 
من االس���لحة النووية وان تعود كوريا الش���مالية الى 
املفاوضات السداسية حتى يتم تسوية املوضوع النووي، 
مش���يرا في الوقت ذاته ال���ى ان اليران احلق في امتالك 
الطاقة النووية الغراض سلمية وان تكون منطقة اخلليج 

خالية من السالح النووي.

سياسة دفاعية
قال السفير الصيني هوانغ جيمن ان االحتياجات املتزايدة في 
املجال العسكري تدفع بالده الى تطوير اسلحت�����ها، مشيرا الى 
ان امليزانية املخصصة للمجال العسكري التزال محدودة مقارنة 

مع عدد السكان.
 مؤكدا ان الصني تنتهج سياسة عسكرية دفاعية وال تهدد اي 

بلد وال بأي وسيلة.
وحول التعاون العس���كري بني الصني والكويت، ذكر مبذكرة 
التفاهم العسكرية بني البلدين املوقعة في 1995، مبينا ان الكويت 

ال تستورد اال كمية قليلة جدا.

سياسة االنفتاح
في تعليق عل���ى الوجود الصيني املتزايد في افريقيا الى جانب 
احلضور االميركي واالسرائيلي اوضح السفير الصيني هوانغ جيمن 
ان العالقات التي تربط بالده والصني تاريخية وتعود الى خمسينيات 
القرن املاضي. واشار جيمن الى انه في العام 2000 مت اقامة منتدى 
التعاون الصيني – االفريقي مببادرة من الدول االفريقية فلبت الصني 
طلبها الفتا الى ان���ه بعد الدورات الثالث بني اديس ابابا وبكني فان 
القاهرة على استعداد الستضافة الدورة الرابعة في نوفمبر املقبل، 
مشيرا الى ان شركة صينية تقوم بانشاء مقر االحتاد االفريقي في 

العاصمة االثيوبية، مؤكدا متسك بالده بسياسة االنفتاح.

احليوية ورفع اخلالفات ومعاجلة 
القضايا احلساسة بينهما، فيمكن 
للجانبني دفع العالقات الصينية 
� االميركي����ة الى االم����ام بصورة 
مستمرة وس����ليمة ومستقرة في 
املرحلة التاريخي����ة اجلديدة مبا 

يخدم الشعبني بشكل افضل.
ث��ارت خالف��ات ب��ن الص��ن 
والوالي��ات املتحدة بش��أن التجارة 
والسياسة االقتصادية، كيف ميكن 

جتاوز هذه املشاكل؟
يرحب اجلانب الصيني بزيارة 
فخامة الرئيس اوباما جلمهورية 
الصني الش����عبية في أقرب وقت 
ممكن ويس����تعد ملواصلة تعزيز 
آلية احلوار االس����تراتيجي  بناء 
واالقتصادي بني البلدين وتبادل 
وجهات النظر مع اجلانب االميركي 
حول العالقات الثنائية والقضايا 
العاملية ذات االبعاد االستراتيجية 
والشاملة والطويلة االجل بشكل 

وان احلقائق تدل على ان الصني 
والواليات املتحدة متتلكان املصالح 
املشتركة وأسس التعاون الواسعة 
عل����ى الرغ����م من وج����ود بعض 
اخلالفات بينهما. ونرى ان العالقات 
الصينية � االميركية اجليدة ال تتفق 
مع املصالح االساس����ية للبلدين 
والش����عبني فحس����ب، بل تساهم 
في السالمة واالستقرار والتنمية 
الهادئ  في منطقة آسيا واحمليط 
والعالم بأسره. ومادام اجلانبان 
الصيني واالميركي يتابعان عمل 
السلف ويش����قان طريقا للخلف، 
ويحافظان على االنطالق من الزاوية 
البعي����دة املدى،  االس����تراتيجية 
ويواصالن تعزيز الزيارات املتبادلة 
العالي����ة املس����توى واحلوارات 
الثقة  االس����تراتيجية وتعزي����ز 
االستراتيجية بينهما، ويوسعان 
تعاون املنفعة املتبادلة باالضافة 
الى تبادل االحترام ومراعاة املصالح 

الكويتية لالس����تثمار في الصني 
وكذلك نؤيد ونشجع املؤسسات 
الصينية القادرة وذات الس����معة 
الطيبة لالستثمار وتنفيذ املشاريع 
في الكويت، وانني بصفتي سفيرا 
صينيا معتمدا لدى الكويت سأبذل 
كل م����ا في وس����عي لدفع عالقات 
الصداقة والتعاون بني بلدينا في 

كل املجاالت قدما الى االمام.
باراك  الرئي��س االميركي  يزور 
أوباما الصن نوفمب��ر املقبل كيف 
تنظرون الى هذه الزيارة، وهل ميكن 
ان تساعد في حتسن العالقات بن 

البلدين؟
خالل السنوات االخيرة ظلت 
العالق����ات الصيني����ة � االميركية 
حتافظ على تطور مستقر بشكل 
ع����ام وأجرى البل����دان احلوارات 
املثمرة  والتب����ادالت والتعاونات 
الواسعة  الثنائية  العالقات  حول 
والقضايا االقليمية والدولية املهمة. 

ثم فتحت شركة البترول الكويتية 
مكتبها في بكني عام 2005، كما مت 
توقيع اتفاقية االمدادات الطويلة 
االجل للنفط بني ش����ركتي النفط 
الصيني����ة والكويتية واصبحت 
الكويت في املرتبة الس����ابعة بني 
الدول املصدرة للنفط الى الصني، 
ويجري حاليا التشاور املكثف بني 
شركات النفط املعنية للبلدين حول 
انشاء مشروع لتكرير النفط في 
مقاطعة قوانغدونغ بالصني وقد 
مت التوصل الى النتائج االيجابية 
لهذا املشروع الذي ستبلغ قيمته 
نحو 9 مليارات دوالر وسيكون من 
اكبر املشاريع املشتركة الصينية 
االجنبية ف����ي بالدنا بعد اجنازه، 
وان تعزيز التع����اون بني الصني 
والكويت في مج����االت االقتصاد 
والتجارة والطاقة وغيرها يتفق 
مع املصالح املشتركة لكال البلدين 
فنرح����ب مبزيد من املؤسس����ات 

املس����توى االعلى من خالل هذه 
الزيارة، ويحرص اجلانب الصيني 
الكويت  على تعزيز الصداقة مع 
ويستعد للعمل مع اجلانب الكويتي 
على دفع التعاون بني البلدين في 

جميع املجاالت الى االمام.

استيراد النفط

تتزايد حاجة الصن الس��تيراد 
النف��ط كي��ف ميك��ن ان يلعب هذا 
امل��ورد دورا في تعزي��ز العالقات 

االقتصادية بن البلدين؟
ان الكويت بلد غني مبوارد النفط 
والغاز، والصني لديها طلب متزايد 
الى النفط والغاز، فيتمتع البلدان 
مبزايا تكاملية بارزة وامكانيات 
ضخمة وآفاق رحبة للتعاون في 
مجال الطاقة والغاز، وفي يوليو عام 
2004 مت توقيع »االتفاقية االطارية 
للتعاون في مجال النفط والغاز« 
بني احلكومتني الصينية والكويتية، 

أكد أن زيارة صاحب السمو إلى بالده أعطت دفعة قوية لتعزيز العالقات بين البلدين الصديقين في مجاالت الطاقة والمواصالت والرياضة والتعليم

السفير الصيني ل� »األنباء«: ندعم طلب الكويت تسوية القضايا العالقة
 مع العراق في إطار األمم المتحدة وعبر التشاور الودي بينهما

الرئيس  بزيارة  نرحب 
أوباما  ب�اراك  األميرك�ي 
لمواصل�ة  بكي�ن  إل�ى 
تعزيز الثق�ة وبناء آليات 
اإلس�تراتيجي  الح�وار 
الش�املة واالقتص�ادي 

القومية المسلمة تتمتع بجميع 
حقوقها وأحداث 5 يوليو ليس�ت 
أو عرقية بل محاولة لقوى  دينية 
انفصالية للنيل من وحدة الصين

الك�وي�ت أول دول���ة 
خليجي��ة أقام�ت ع�الق�ات 
وأول  الصين  مع  ديبلوماسية 
ميس�رة  قروضًا  قدم�ت  من 
1982 الع�ام  منذ  السفير هوانغ جيمن متحدثا للزميلة بشرى الزينلبالدن�ا 

مسلمو »االيغور« يؤدون شعائرهم في احد املساجد في بالصن

)أحمد باكير(

سفير جمهورية الصن 
الشعبية هوانغ جيمن


