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المليفي: االقتصاد هو البوابة الحقيقية
لمستقبل العالقات اإليرانية ـ الخليجية 

أسامة دياب
اكد النائب السابق أحمد املليفي 
وحدة مصير كل من إيران ودول 
اخلليج لكونهما على ضفتي خليج 
واحد وميثالن أطماعا مهمة للعالم 
مبا ميلكانه م����ن ثروات نفطية، 
مؤكدا أن التعاون املشترك القائم 
على االحترام املتبادل واملتكافئ 
بينهما هو السبيل الوحيد ملواجهة 
الصراع الدولي وخاصة األميركي 
للسيطرة على املنطقة، موضحا 
أنه ال خيار للطرفني سوى تقوية 
العالقات بينهما وإزالة  وتعزيز 
أي توتر س����ابق، مش����ددا على 
التعامل مع املش����كالت  ضرورة 
التي قد تطرأ مستقبال بروح من 
القائمة على  الدولية  املسؤولية 
احترام الطرف اآلخر واخلضوع 

للقوانني الدولية. 
جاء ذلك في مجمل كلمته التي 
ألقاه����ا أثناء الندوة التي أقامتها 
حركة التوافق الوطني اإلسالمي 
مساء أمس األول بديوان سماحة 
الس����يد محم����د باقر املوس����وي 
املهري مبنطقة اجلابرية بعنوان 
»العالقات العربية � اإليرانية على 
ضوء امللفات اإلقليمية« وبحضور 
لفيف من أعضاء احلركة ورواد 
الديوان وعدد من املهتمني بالشأن 

العام.
 وأوضح املليفي أن العالقات 
اخلليجية � اإليرانية مرت مبرحلتني 
مهمتني منذ قيام الثورة اإلسالمية 
الثورة  امتدت من قي����ام  األولى 
اإلس����المية عام 1979 حتى وفاة 
اإلمام اخلميني عام 1989 ومتيزت 
العالقات اإليرانية – اخلليجية في 
هذه الفترة باحلذر والتوتر بسبب 
شعار الثورة القائم على تصدير 
الثورة وزاد من هذا التوتر اندالع 
احلرب العراقية - اإليرانية ودعم 

دول اخلليج للموقف العراقي. 
وأشار الى أن املرحلة الثانية 
بدأت بوفاة اإلمام اخلميني وتولي 
علي خامنئي منصب مرشد الثورة 
وهاشمي رفسنجاني الرئاسة، وقد 
قاد بالده نحو االعتدال السياسي 
سواء على مس����توى املنطقة أو 
العالم ككل وشكلت هذه املرحلة 

نوعا من االنفراجة في العالقات 
بني إيران ودول اخلليج وبالرغم 
من ه����ذا التقارب إال أن العالقات 
اإليرانية � اخلليجية كانت سريعة 
االضط����راب والتحول إلى املربع 
األول خاصة إذا تطرق األمر إلى 
القضايا الدينية املذهبية وهذا ما 
حدث أثناء فترة الرئيس اإليراني 
احلالي أحمدي جناد الذي ميثل 

التيار احملافظ.
 وعرض ألس����س بناء عالقة 
الطرفني اإليراني  مستقبلية بني 
واخلليجي ومنها حتديد عناصر 
الطرفني  االتفاق واالختالف بني 
ووض����ع آلي����ة حلله����ا، تغليب 
التعامل  اجلانب االقتصادي في 
بني الطرفني فاالقتصاد هو البوابة 
احلقيقية للعالقات املس����تقبلية 
بني الطرفني، إبعاد اجلانب الديني 
عن التعامل، عل����ى إيران اتخاذ 
خطوات إيجابي����ة لطمأنة دول 
اخلليج بنواياها السلمية ورسم 
السياس����ات اإليرانية اخلارجية 
جت����اه املنطقة بعيدا عن الوضع 
الداخلي اإليراني من خالل سياسة 
واضحة ومستقرة ال تتأثر سلبا او 

إيجابا مبن سيحكم إيران. 
ومن جهته أكد رئيس حترير 
جريدة الديوان اإللكترونية احملامي 
عبداحلميد دشتي أن الكويت وطن 
أزليا بجيرانه  ارتباط����ا  يرتبط 
والشأن اإليراني يهم العالم كله 
ألن إي����ران أصبحت رقما صعبا 

في املعادلة الدولية، موضحا أن 
الس����بيل الوحيد لفهم العالقات 
اإليرانية � العربية هو مقارنتها 
بالعالقات مع إيران الش����اه قبل 
قيام الثورة اإلسالمية، الفتا إلى 
اس����تقرار العالقات مع إيران في 
زمن الشاه بالرغم من أنها كانت 
دولة صديق����ة ألميركا ومتبرعة 
أمنيا واستخباريا وماليا إلسرائيل 
وعدوا للشعب الفلسطيني فلما 
حتولت إي����ران بعد قيام الثورة 
لصديقة للفلسطينيني وداعم لهم 
وعدو إلسرائيل س����لطنا عليها 
وسائل اإلعالم املوجه التي تخدم 

ثقافة العم سام.
وأضاف دشتي أن إيران دولة 
إقليمية كبيرة لها مصالح حتاول 
احلفاظ عليه����ا وهي تتدخل في 
العراق، ولبنان وفلسطني ورمبا 
في اليمن ولك����ن أين مصلحتها 
في عدائها إلس����رائيل وألميركا؟ 
خصوصا أن هذا العداء جلب عليها 
وعلى شعبها الويالت ومنها العداء 
العربي وحرب إعالمية مذهبية 
جنحت في ش����يطنة إيران على 
كافة األصعدة الشعبية، موضحا 
أن حليف العرب اليوم هو إيران 
ولي����س أميركا أو إس����رائيل أو 

تركيا.
 وأشار إلى أن العراق له وضع 
خاص في الوجدان اإليراني يتراوح 
بني احلب والبغضاء فهذا البلد شن 
حربا عليها راح ضحيتها املاليني 

ودمر اقتصادها، مشددا على أن 
حالة عدم االس����تقرار التي متر 
بالعراق هي السبب املباشر لتدخل 

إيران فيه حلفظ مصاحلها.
واختتم دشتي كالمه مشددا 
على انه من مصلحة العرب بصفة 
عامة وال����دول اخلليجية بصفة 
خاصة أن تتعامل مع إيران بكل 
ما تقتضيه النوايا احلسنة وحسن 
اجلوار فاجلمهورية اإلسالمية خير 
عون وس����ند فهي بلد يرفع لواء 
اإلسالم واإلنسانية مع الشعوب 
املظلومة واملس����تضعفة، داعيا 
اجلميع إلى نبذ الصور التشاؤمية 
التي يح����اول الكيان الصهيوني 
واالستكبار العاملي تغليف إيران 
بها، معربا ع����ن ثقته بأن إيران 
ستفرض نفسها كرقم صعب في 

املعادلة.
 ومن جهته أوضح الناش����ط 
السياسي وعضو املكتب السياسي 
بحركة التوافق الوطني اإلسالمي 
محمد حبيب احملميد أن األمة ككل 
تواجه قضاي����ا وملفات ال ميكن 
جتاوزها إال من خ����الل عالقات 
ديبلوماس����ية وأحالف سياسية 
قائمة على أسس سليمة من احترام 
متبادل ومصالح مشتركة وثقة 
على املستويني الشعبي والرسمي، 
العربية  العالقات  داعيا لترشيد 
التكامل  إط����ار من  اإليرانية في 
حلماية اإلقليم من استغالل العدو 

خليراته وشعوبه.

خالل ندوة بعنوان »العالقات العربية ـ اإليرانية على ضوء الملفات اإلقليمية«

دشتي: من مصلحة العرب ودول الخليج التعامل مع إيران بحسن نوايا

المغامس: المشاورات جارية مع واشنطن 
إلغالق ملف معتقلينا في غوانتانامو نهائياً

بشرى الزين
ق����ال مدير ادارة املتابعة والتنس����يق في وزارة 
اخلارجية الس����فير خالد املغامس ان املش����اورات 
التزال جارية مع اجلانب االميركي، مشيرا الى قرب 
التوصل الى حل نهائي لقضية املعتقلني الكويتيني 
في غوانتانام����و واغالق هذا امللف نهائيا، الفتا الى 
ان الكويت تس����ير في الطري����ق الصحيح وننتظر 
س����ماع اخبار طيبة حول هذه املسألة واالفراج عن 
التواصل  الكويتيني، موضحا استمرار  احملتجزين 

واملباحثات بشأن هذا املوضوع.
وحول التطورات فيما يتعلق مبسألة التعويضات 
العراقية املس����تحقة للكويت اوضح املغامس انها 
قرارات دولية وان مجلس احملافظات هو الذي يقرر 
ما يش����اء، مبينا ان العالقات مع العراق »نتمنى ان 
تتطور اكثر«، مشيرا الى حرص الكويت على تطور 

وتقدم العراق وأمنه واستقراره.
كما اعرب املغامس الذي حضر حفل االستقبال 
الذي اقامه س����فير مملكة كمبوديا لونغ كيم مساء 
اول من امس مبناس����بة العيد الوطني لبالده، عن 
تهانيه باملناس����بة، مش����يرا الى ان هذا يعتبر اول 
احتفال بالعيد الوطني لكمبوديا في الكويت خاصة 
بعد افتتاح الس����فارة الكمبودية قبل عام، الفتا الى 
ان هذه تعتبر خطوة متقدمة نحو تطوير العالقات 
واالنفت����اح على كثير من دول العالم، وخاصة دول 

شرق آس����يا، مذكرا بان هذه املنطقة تشمل اسواق 
جديدة، والكويت حريصة عل����ى تطوير العالقات 

مع هذه الدول.
ومن جهته قال س����فير كمبودي����ا لونغ كيم ان 
االحتفال بالعيد الوطني يصادف الذكرى ال� 56 لعيد 

االستقالل الكامل للمملكة.
واش����ار كيم الى ان العالقات الديبلوماسية بني 
بالده والكويت التي انشئت في العام 1994 تعززت 
من خالل تبادل الزيارات الرسمية من كبار املسؤولني 
والتي شملت الزيارة التي قام بها سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد وزيارة رئيس وزراء بالده الى 
الكويت يناير املاضي، مبينا انها ساهمت في تعزيز 
العالقات وتوقيع عش����ر اتفاقيات ثنائية ومذكرات 

تفاهم بني البلدين.
واكد الس����فير الكمبودي عل����ى اهمية العالقات 
املتبادلة الطيبة بني كمبوديا والكويت، مشيرا الى ان 
كمبوديا تتلقى مساعدات سخية من الكويت العادة 
بناء البنية التحتي����ة وتطوير التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، باالضافة الى دراسة جدوى مشتركة 
ملش����اريع الري والطرق ف����ي كمبوديا وكذلك اعداد 
الدراسات التي اكتملت، آمال تنفيذ مشروعني بتمويل 
من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
ومن شأنه ان يوفر املزيد من املنفعة املتبادلة وتعزيز 
العالقات القائمة بني البلدين والشعبني الصديقني.

خالل احتفال بالعيد الوطني لمملكة كمبوديا

سـخية مسـاعدات  تتلقـى  بالدنـا  كيـم:  لونـغ 
مـن الكويـت  إلعادة تطويـر البنيـة التحتية فـي كمبوديا

الحماد: القضاء هو الوسيلة اآلمنة للمحاكمات المنصفة
مع تطور التجارة واالستثمار لحين إيجاد وسائل بديلة

رندى مرعي
اعتب����ر وزير الع����دل ووزير 
األوقاف والش����ؤون اإلس����المية 
اآلليات  املستشار راش����د احلماد 
والطرق البديلة لتسوية املنازعات 
ليس����ت سوى وس����ائل أو أدوات 
مساعدة وهي طريق مواز لتخفيف 
العبء عن احملاكم وقصدا في النفقة 
والوقت وبعدا عن شطط اخلصومة 

القضائية واللدد فيها.
كالم احلماد جاء خالل رعايته 
افتت����اح املؤمتر الكويتي للقضاة 
حول حل املنازعات التجارية والذي 
يقيمه معهد الكويت للدراس����ات 
القضائية والقانونية بالتعاون مع 
برنامج تطوير القانون التجاري 
)CLDP( ووزارة التجارة االميركية 
ويس����تمر على م����دى يومني تتم 
خاللهما مناقشة األمور القضائية 
والقرارات اإلداري����ة واملنازعات 
التجارية بحضور ومشاركة عدد 

من القضاة العرب.
وف����ي كلمته ق����ال احلماد ان 
الق����دم واليزال  القضاء كان منذ 
الوسيلة األساسية حلل املنازعات 
فهو املالذ حملاكمة منصفة لكن مع 
تش����عب مناحي احلياة تطورت 
الداخلي  التج����ارة واالس����تثمار 
والدولي تطورا ملحوظا ونشطت 
حركة التصنيع نش����اطا واضحا 
واتس����عت أعمال البنوك اتساعا 
ضخما وتعددت جوانب نشاطها 
وتنوعت خدماتها في مجال االئتمان 
واالستثمار، وقد نتج عن ذلك تعقيد 
في املعامالت أفرز نوعيات جديدة 
من املنازع����ات التجارية، وكثرت 
وتضخمت التشريعات التي حتكمها 
ومن ثم نشأت الى جانب القضاء 
أدوات قانونية مبسطة  أو  آليات 
أقرب ال����ى طبيعة هذه املنازعات 
وما تقتضيه من وجوب س����رعة 
الفصل فيها بأس����لوب يخرج عن 
دائرة االج����راءات التي تقتضيها 
الدع����اوى القضائية فكانت فكرة 

وذل����ك انه في ظل تلك اآلليات قد 
توجد بع����ض التصرفات التي ال 
تخلو من خطر وال تذعن النفوس 
لنتائجها اال بصعوبة، كما ان كثيرا 
من املنازعات مم����ا يقتضي بحثا 
ودراسة متأنية يستغرق من الوقت 
الكثير، فالسرعة ال يجب ان تكون 
على حس����اب العدالة اذ ال حياة 
لطائر يفقد احد جناحيه، ولذلك 
البديلة  اآلليات  فإن السعي نحو 
يجب أال يتسبب في إهدار اجلوهر 
القضائي لعمل احملاكم مبا يوفره 
هذا اجلوهر من ضم����ان النزاهة 

واحليدة واالستقاللية.
من أجل ذلك كان املؤمتر ملناقشة 
هذه اآلليات ومدى إمكانية تطبيقها 
داخل الكويت، وإذا كان يشوبها او 
بعضها مواطن قصور فليكن احلوار 
مفيدا حول سد ثغراتها وإصالح 
عيوبها وتكملة نقائصها وصوال 
للحل الذي ه����و أوفى باملصلحة 
العامة وأكثر مسايرة لواقع احلياة 
التجاري����ة الداخلية والدولية في 
بالدنا. من جانبها قالت السفيرة 
االميركية لدى الكويت ديبورا جونز 
ان مبادرة الشراكة الشرق أوسطية 

الطرق أو الوسائل البديلة لتسوية 
املنازعات بصورها املختلفة.

وقال: ه����ذه اآلليات وإن كانت 
أمام  التقاضي  تبدو بديلة لطرق 
احملاكم إال انها في احلقيقة ليست 
سوى وسائل أو أدوات مساعدة أو 
باألحرى هي طريق مواز لتخفيف 
العبء عن احملاكم وقصدا في النفقة 
والوقت وبعدا عن شطط اخلصومة 
القضائية واللدد فيها، وأيضا ملا 
تضمنه هذه اآلليات من احلفاظ على 
السرية بني األطراف وخصوصية 
النزاع بعيدا عن عالنية احملاكم، 
وما تتيحه هذه الطرق من مشاركة 
اخلصوم في إيجاد حلول ألنزعتهم 
فتنقلهم من مجال القانون املفروض 
الى القانون القابل للمفاوضة، كما 
ان هذه األدوات تعمل على تهدئة 
النفوس بني املتخاصمني مبا يحقق 
دميوم����ة العالقات التجارية فيما 

بينهم.
وعلى الرغم مم����ا تقدم يبقى 
الق����ول ان املقاص����د النبيلة من 
تلك اآلليات لن تس����تطيع النيل 
من أهمية القض����اء ودوره كمالذ 
مضمون للمحاكمة املنصفة العادلة، 

تأتي لتشجيع التطور االقتصادي 
وتشجيع املرأة، وهذا املؤمتر يعمل 
بدوره على التنمية املستدامة في 

الشرق األوسط.
وقال����ت ان مس����ألة العومل����ة 
التزال تؤثر عل����ى حياتنا وعلى 
مستقبلنا ويجب علينا احلصول 
عل����ى املعايير التي نأخذها اليوم 
في عال����م التكنولوجيا مثال وفي 
التواصل عل����ى اإلنترنت، مؤكدة 
ان هناك الكثير من األفراد يدعمون 
ش����بكات عمل كبيرة وعليه كان 
القضائية على  التفكير بالقاعدة 

انها تخدم التجارة الدولية.
وأكدت جونز ان اإلبداعات قد 
تكون في جميع املجاالت منها العمل 
القانوني الذي يقدم إبداعات لرجال 
األعمال دون اخلوف من ان تكون 
ه����ذه اجلهود غي����ر منظورة في 
األنظمة القضائية األخرى، والتي 
تدعم التج����ارة العاملية وتطوير 
األعمال والنظام القضائي جزء ال 
يتجزأ من النظام القانوني وعليه 
يجب التطور على مستوى التحكيم 
والوساطة بشكل عاملي. وتابعت ان 
املؤمتر يتعامل مع جميع القوانني إذ 

كل الدول تعمل على تطوير األنظمة 
التجارية ونحن  القوانني  وتدعم 
جنهز أنفسنا لنكون أكثر جناحا 
في التغيرات القضائية التي حتدث 
ويجب على كل املجتمعات ان تطور 
نفسها مواكبة لهذه التطورات. من 
جانبه، قال مدي����ر معهد الكويت 
القضائية والقانونية  للدراسات 
املستشار جمال الشامري ان للمعهد 
واجبا في نشر الثقافة القانونية 
ومن اجل اس����تكمال التشريعات 
الكويت ومنه مت  األساس����ية في 
تنظيم ه����ذا املؤمتر بالتعاون مع 
وزارة التج����ارة االميركية. وقال 
ان األصل ان احملاكم هي صاحبة 
الوالية العامة بالفصل في جميع 
املنازع����ات بكل فروعه����ا املدنية 
والتجارية وغيرها اال انه بعد ان 
قطعت التجارة شوطا بعيد املدى 
في سبيل التقدم واالزدهار وازاء 
التي تشهدها  العميقة  التحوالت 
ف����ي مختلف  احلي����اة املعاصرة 
املجاالت االقتصادية ظهرت ألوان 
كثيرة من املنازعات التجارية لم 
تكن مألوفة من قبل بعضها يحتاج 
الى مس����توى م����ن التكنولوجيا 
املتطورة جعلها معقدة احلل فضال 
عن ان هناك بعض املنازعات ذات 
الطابع الدولي يجد اطرافها صعوبة 
في التقاضي امام احملاكم الوطنية 
فكل طرف يسعى الستجالب الطرف 
اآلخر امام محاكم دولته ومن ثم 
بدأ التفكير في آلية تواكب طبيعة 
هذه املنازعات واضعة في االعتبار 
الذي يحمل أهمية  الوقت  عنصر 
بالغة لالس����تثمارات واملشاريع 
االقتصادي����ة فظهرت الوس����اطة 
والتوفيق وغيرهما. وهذا الشكل 
من العدالة قدمي جدا بل هو أقدم 
من عدالة الدولة فقد كانت الوساطة 
تتم في الس����ابق ولكن على شكل 
مبسط قائم على إصالح ذات البني 
ونابع من العادات والتقاليد السائدة 

في املجتمع.

خالل افتتاح المؤتمر الكويتي للقضاة حول حل المنازعات التجارية

جونز: النظام القضائي جزء ال يتجزأ من النظام القانوني وعليه يجب تطوير مستوى التحكيم والوساطة


