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الزيارة ستضع حجرًا جديدًا في بنيان العالقات الثنائية

رئيس الوزراء يبدأ اليوم زيارة إلى إيران في إطار تطوير العالقات بين البلدين
من جانبه، رحب املستشار االعالمي للرئيس 
االيران����ي علي اكبر جوانفك����ر أمس بالزيارة 
املرتقبة التي سيقوم بها سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد الى ايران.
وقال جوانفكر في تصريح خاص ل� »كونا« 
»نحن نرحب وننتظر زيارة سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس الوزراء الكويتي، ونتمنى ان تؤدي 
هذه الزيارة الى اتخاذ خطوة جديدة في طريق 

تعزيز العالقات بني البلدين«.
واعتب����ر ان هذه الزي����ارة »خطوة لتعزيز 
العالقات الودية بني اجلانبني في شتى املجاالت 
وكذلك لتوطيد الروابط االجتماعية والثقافية 

بينهما«.
ووصف جوانفكر مستوى العالقات االيرانية � 
الكويتية بأنها »جيدة« داعيا في الوقت نفسه الى 
استثمار الفرص واالمكانات املتاحة لدى اجلانبني 

لترسيخ مختلف أوجه التعاون بينهما.
ولفت الى ان »طه����ران والكويت متتلكان 
قواسم مشتركة كثيرة وميكن من خالل االعتماد 
على هذه العوامل املشتركة تدعيم العالقات على 

الصعيدين الرسمي والشعبي«.
ورأى ان »بإم����كان هذين البلدين اجلارين 
التشاور حول مختلف املسائل االقليمية«، معتبرا 
ان »توطي����د العالقات يس����اعد في حل قضايا 
املنطقة وميكن ان تصبح العالقة اجليدة بينهما 

منوذجا ملزيد من التعاون بني دول املنطقة«.
من جانب����ه، أكد رئي����س حترير صحيفة 
»الوفاق« االيرانية مصيب نعيمي اهمية هذه 
الزيارة في املرحلة الراهن����ة قائال ان »زيارة 
س����مو الش����يخ ناصر احملمد ستشكل فرصة 
مناسبة لالرتقاء مبستوى العالقات االيرانية 

- الكويتية«.
وبني نعيمي ان هذه الزيارة مهمة من عدة 
نواح كونها تأتي في املرحلة التي تتولى فيها 
الكويت رئاسة مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، وكذلك في مرحلة تتطلب من اجلميع 
التعاون من اجل إخ����راج املنطقة من أزماتها 

املفتعلة.
وأعرب عن اعتقاده أن »نتائج الزيارة ستكون 
مهمة ومؤثرة على الصعيدين الثنائي واإلقليمي، 
خاصة ان الكويت تلعب دورا مهما في الوقت 

الراهن باملنطقة«.
واضاف ان »بإمكان ايران والكويت بالتعاون 
مع باقي الدول النفطية في املنطقة تشكيل كتلة 
اقتصادية كبيرة من شأنها ان تقوم بدور مؤثر 

حتى في االقتصاد العاملي«.
وتوقع نعيمي ان »يتناول اجلانبان اإليراني 
والكويتي خالل هذه الزيارة العديد من املواضيع 
التي تهم البلدين، السيما في املجالني السياسي 

واالقتصادي«.

بأمن املنطقة واالستقرار االقليمي الدولي احد 
املبادئ االساسية التي رسخها صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
وأضاف ان زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء 
إليران تأتي في اطار املبادرات الكويتية جتاه 
القضايا االقليمية والدولية، وهي انعكاس ملدى 
الثقة الت����ي توليها دول املنطقة لدور الكويت 

في هذا املجال.
وتوق����ع الظفيري ان تعمل زيارة س����موه 
على تكوين اس����تراتيجية مميزة على صعيد 
االستحقاقات االقليمية مبا يصب في مصلحة 
تعزيز التفاهم بني دول اخلليج وايران والعراق 

ودعم االستقرار واالمن في املنطقة.
وأوضح »ان الزيارة مهمة ملناقشة العالقات 
بني الكويت وايران والتي تعتمد على التفاهم 
والوضوح والشفافية«، مؤكدا ان عالقة الكويت 
مع جميع الدول تنطلق من مبادئ واضحة هي 
»الصراحة املطلقة والشفافية واحلرص على 

تعزيز املصالح مع جميع الدول«.
واكد ان ثقافة الكويت الديبلوماسية عززت 
من مصداقيتها لدى العديد من الدول لذلك »فإن 
مبادرات الكويت دائما تتكلل بالنجاح او تخلق 

اجواء ايجابية تأتي بثمارها ولو بعد حني«.
وأشار الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء ليس 
بعيدا عن ايران بحكم سيرته الذاتية باعتباره 
كان سفيرا للكويت في بداية السبعينيات وعميدا 

للسلك الديبلوماسي لدى ايران.
وذكر ان سموه متابعا للشأن االيراني بشكل 
مباشر موضحا ان زيارته إليران هي جتسيد 

لهذا االهتمام.
واضاف الظفيري ان سموه غير بعيد عن 
امللف االيراني وتطوراته وتفاصيله، فهو ملم 
بكل التفاصيل وقال ان زيارته إليران ستكتسب 
أهمية خاصة ملا لديه من منظور ايجابي يخدم 

جميع االطراف في املنطقة.
وبني الظفيري ان الكويت لديها العديد من 
االتفاقيات الثنائية مع ايران على املس����توى 
االقتصادي مؤك����دا »ان الكويت تهتم بتفعيل 
تلك االتفاقيات مبا يعزز العالقات االقتصادية 

والتجارية بني البلدين«.
وقال ان هامش االتفاقية التجارية بني البلدين 
محدود ولكن اطار التفاهم السياسي ليس له 
حدود مؤكدا ان تلك االتفاقية حتتاج ملزيد من 

الوقت لزيادة حجم التبادل التجاري.
وختم سفيرنا لدى ايران مجدي الظفيري 
قائال »ان احلديث ع����ن العالقات االقتصادية 
التجارية ال بد ان يرافقه التفاهم السياس����ي«، 
مؤكدا ان التفاهم السياسي هو املدخل احلقيقي 
ألي تطور اقتصادي اس����تثماري جتاري بني 

البلدين.

وزيرا الدفاع الكويتي وااليراني في س����بتمبر 
2002 مذكرة للتفاهم الدفاعي بني الدولتني.

وتكتس����ب تلك االتفاقية األمنية أهميتها 
كونها تعد األولى من نوعها بني ايران ودولة 
خليجية حيث تتضمن بنودها حضور مراقبني 
من اجلانبني املناورات العسكرية التي يجريها 
كل بلد وتبادال للخبرات واملعلومات وللدورات 

التعليمية في املجال الدفاعي.
ان العالقات الكويتي����ة � االيرانية عالقات 
متميزة لم تؤثر فيها األزمات العابرة بل زادتها 
ترسيخا حتى أصبحت اليوم منوذجا للعالقات 

املتزنة بني الدول.
أكد سفيرنا لدى ايران مجدي الظفيري ان 
زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد الى ايران تأتي في اطار تطوير العالقات 

الثنائية بني البلدين.
وأوضح الظفيري ف����ي تصريح ل� »كونا« 
مبناس����بة زيارة س����موه الى ايران اليوم »ان 
الزيارة مهمة للغاية ألنها تأتي في ظل التطورات 
االقليمية والدولي����ة«، مؤكدا ان العالقات بني 
البلدين وصلت الى مرحلة التفاهم والتنسيق 

على املستوى االقليمي والدولي.
وقال ان زيارة سموه تأتي في اطار الدور 
الذي تق����وم به الكويت لتعزيز فرص التفاهم 
بش����كل خاص بني الدول االقليمية في املنطقة 

ولتعزيز فرص االستقرار واألمن.
وبني ان الكويت ستتولى الرئاسة في القمة 
اخلليجية املقبلة لدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية التي تستضيفها الكويت الشهر 
املقبل ما يضيف عليها مسؤوليات اكبر جتاه 

األمن واالستقرار االقليمي.
وش����دد الظفيري عل����ى ان اهتمام الكويت 

وفي يناير 2008 وخالل زيارة نائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
الى طهران مت توقيع اتفاقية جتنب االزدواج 

الضريبي بني البلدين.
ولعل من أهم أوج����ه التعاون االقتصادي 
بني الكويت وايران متث����ل في اعالن الدولتني 
في مارس 2005 عن ابرامهما بروتوكوال أوليا 
لتصدير الغاز الطبيعي من ايران الى الكويت 
في صفقة بلغت قيمتها سبعة مليارات دوالر 
يتم مبقتضاه����ا تزويد الكويت ب� 300 مليون 
متر مكعب من الغاز الطبيعي االيراني يوميا 

وملدة 25 عاما.
وعلى الرغم من بعض املعوقات الفنية التي 
حال����ت الى اآلن دون البدء بتنفيذ الصفقة، إال 
انها تعد من أهم خط����وات التعاون والتقارب 

الكويتي � االيراني.
 ومن اجلانب االقتصادي ننتقل الى اجلانب 
األمني، حيث لم تقتص����ر العالقات الكويتية 
� اإليرانية على التج����ارة واالقتصاد فقط بل 
تعدتها ال����ى جوانب أخرى ال تقل عنها أهمية 

ومن أبرزها اجلانب األمني.
فقد أدرك����ت الدولت����ان الصديقتان أهمية 
التنسيق فيما بينهما بشأن قضايا األمن الداخلي 
واخلارجي فترجم هذا االهتمام من خالل توقيع 
اجلانبني الكويتي وااليراني في يونيو 1998 على 
مذكرة تفاهم في مجال تنمية التعاون األمني 

ومكافحة تهريب املخدرات.
وفي أكتوبر عام 2000 مت االتفاق بني وزيري 
الداخلية الكويتي وااليراني على تشكيل جلنة 
أمني����ة مش����تركة ملكافحة اإلره����اب وتهريب 

املخدرات.
 أم����ا على صعيد األمن اخلارجي، فقد وقع 

أجراها مع أخيه صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد حول العالقات الثنائية وس����بل 
تعزيزها لدليل واضح على عمق العالقات بني 

البلدين الصديقني.
وقد وصف الرئيس االيراني خالل تلك الزيارة 
العالقات مع الكويت بأنها »جيدة«، مشيرا الى 
أن »البلدين يشتركان في القواسم السياسية 
واالقتصادية والتجارية والتاريخية واجلغرافية 

والثقافية التي جتمع بينهما«.
أما في اجلانب االقتصادي فقد ازداد معدل 
التبادل التجاري بني الدولتني من حوالي 7.5 
ماليني دوالر عام 1991 الى حوالي 23.5 مليون 
دوالر عام 1997 واس����تمر املؤشر التجاري في 
الصعود حتى وصل عام 2003 الى 180 مليون 

دوالر.
وتع����د الفاكهة واخلضراوات واملكس����رات 
والسجاد ومواد البناء من أهم األصناف التي 
تستوردها الكويت من إيران، فيما تصدر إليها 
احلديد والصلب واألنابيب املعدنية واألجهزة 

الكهربائية واليوريا.
وتأكيدا لهذا االهتمام االقتصادي املشترك 
وقع اجلانب����ان الكويتي واإليراني في اكتوبر 
1999 اتفاقية التعاون التجاري للمناطق احلرة 
التي تهدف الى تسهيل نقل البضائع عن طريق 

البحر.
وف����ي يناير عام 2000 وقع اجلانبان أيضا 
مذك����رة التفاه����م التجارية الت����ي جاءت في 
ختام اجتماع����ات اللجنة الكويتية � االيرانية 

املشتركة.
وفي يناير 2001 وقع البلدان اتفاقية تعاون 
ثنائي في مجال انتقال األيدي العاملة والشؤون 

االجتماعية والتدريب احلرفي واملهني.

يتوجه اليوم سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد على رأس وفد رفيع املستوى 
الى العاصمة االيرانية طهران في زيارة رسمية 
تستغرق يومني تلبية لدعوة كرمية من النائب 
األول لرئيس اجلمهورية االسالمية االيرانية 

محمد رضا رحيمي.
وتأتي هذه الزيارة املهمة لتضع حجرا جديدا 
في بنيان العالقات الكويتية � االيرانية التي متتد 

جذورها التاريخية الى عشرات السنني.
وتعتبر العالقات ب����ني البلدين الصديقني 
منوذجا للعالقات احليوية والديناميكية بني 
الدول قامت أساسا على االقتصاد والتجارة ثم 
ما لبثت أن تطورت الى ميادين أخرى فشملت 

السياسة واألمن والثقافة.
وف����ي مرحلة ما قب����ل اس����تقالل الكويت 
)األربعينيات واخلمس����ينيات(، شكل العامل 
االقتصادي العنصر األول والركيزة االساسية 
في العالقات بني الشعبني الكويتي وااليراني 
من خالل التبادل التجاري بني موانئ الكويت 
وموانئ احملمرة وبوشهر وبندر عباس االيرانية 
الى جانب جتارة الترانزيت التي كانت رائجة 
بني الدولتني على ضفتي اخلليج لدرجة تسمية 
أسواق البضائع اجليدة في ايران آنذاك باألسواق 

الكويتية.
ومن باب االقتص����اد كان الولوج الى عالم 
السياس����ة، حيث كانت إيران من اولى الدول 
التي اعترفت رس����ميا بالكويت بعد استقاللها 
عام 1961 وترجمت هذا االعتراف الى واقع فعلي 
بافتتاحه����ا في يناير عام 1962 مقر الس����فارة 

االيرانية في الكويت.
واستمرت العالقات الكويتية � اإليرانية منذ 
ذلك الوقت بني م����د طويل وجزر قصير حتى 
عام 1990 عندما حدث الغزو العراقي للكويت 
وشكل نقطة فاصلة وجديدة في العالقات بني 

الدولتني الصديقتني.
فقد رفضت ايران منذ البداية هذا االحتالل 
ودعت الى انسحاب العراق غير املشروط من 
الكويت كما أبلغت إيران األمم املتحدة امتثالها 
لقرار مجلس األمن رق����م 661 القاضي بفرض 

املقاطعة الشاملة على العراق.
هذا املوق����ف الواضح والصريح من جانب 
القيادة اإليرانية كان له التأثير املباش����ر على 
العالقات بني الدولتني في مرحلة ما بعد حترير 
الكويت، حيث عمل اجلانبان الكويتي واإليراني 
على ترس����يخ أواصر العالق����ات فيما بينهما 
في جميع املجاالت السياس����ية واالقتصادية 

واألمنية.
ولعل الزيارة القصيرة التي قام بها الرئيس 
االيراني محمود أحمدي جناد الى الكويت في 
فبراير 2006 وما صاحبها من مباحثات ثنائية 

محمد رضا رحيمي السفير مجدي الظفيري سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

المهري: استجواب وزير الدفاع يثير عالمات تعجب

مجلس األمن والعدوان العراقي على الكويت كتاب جديد للعتيبي

الراشد يسأل عن مكافآت االستحقاق للعسكريين المتقاعدين

أكد وكيل املرجعيات الدينية في الكويت السيد 
محمد باقر املهري ان استجواب وزير الدفاع � وهو 
من ذرية الش����يخ مبارك الكبير، رحمه اهلل، وأحد 
أقطاب أس����رة آل الصباح الكرام ووزير الدفاع في 
احلكوم����ة احلالية � وهذه الوزارة في غاية األهمية 
واحلساس����ية � وفي هذا الظرف العصيب الذي متر 
به املنطقة والكويت له دالالت خاصة ويثير عالمات 
التعجب واالستفهام ويثير الشكوك والشبهات حول 
من وراء هذا االس����تجواب اخلطير الذي ال مضمون 
حملاوره بل هو استجواب فارغ وبعيد عن املوضوعية. 
وقال ان استجواب وزير البلدية واألشغال د.فاضل 
صفر هو استجواب طائفي حتى النخاع، حيث يعلم 
اجلميع وحتى املس����تجوب نفسه ان الوزير إنسان 
وطني شريف ومخلص ونزيه ونظيف اليدين يعمل 

ليل نهار ألجل مصلحة الكويت واملواطنني ويشهد 
ل����ه القاصي والداني وه����و ال يتحمل تركة الوزراء 
الس����ابقني، فقد صرح وزير س����ابق بأنه ال يتحمل 
مسؤولية محطة مشرف أبدا، فلماذا هذا االستجواب 
إال حلاجة في نفس يعقوب وألجل كس����ب أصوات 
الناخب����ني، حيث ان احد زمالئ����ه في املجلس جنح 
من خالل إثارة الطائفية والفتنة املذهبية فانهالت 
األصوات الطائفية والقبلية عليه وهو يريد تقليد 
زميله حت����ى ينجح بأصوات كثيرة في االنتخابات 
القادمة. فأقول: اتق����وا اهلل في الكويت وال تعكروا 
صف����و الوحدة الوطنية وال تكفروا بأنعم اهلل التي 
أغدقها علينا نحن الكويتيني وبفضل قيادة س����مو 
األمير فكفران النعمة ال سمح اهلل يوجب زوالها فال 

تفعلوا شيئا يسبب ذلك.

وجه النائب علي الراشد سؤاال الى وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد جاء فيه: أصدر مجلس الوزراء 
ق����راره رقم 495 املتخذ ف����ي اجتماعه رقم 2008/19 
املنعقد بتاريخ 28 ابريل 2008، رغبة منه في تسهيل 
تقاعد العسكريني ممن أمضوا مددا طويلة في اخلدمة 
وإفساح املجال لغيرهم، يقضي باملوافقة على منح 
معاش استثنائي للعسكريني في القطاعات الثالثة 
)اجليش، الشرطة، احلرس الوطني( وذلك بناء على 
امل����ادة 14 من القانون رقم 69 لس����نة 1980 اخلاص 

مبعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني.
يرج����ى إفادتي ع����ن اآلتي: 1 � ه����ل قامت وزارة 
الداخلي����ة بإصدار تعميم بش����أن منح معاش����ات 
استثنائية للعسكريني وزيادة مكافأة االستحقاق الى 
كل العسكريني حسب قرار مجلس الوزراء؟ )في حال 

اإليجاب يرجى تزويدي بنسخة من التعميم(.

2 � ما أس����باب عدم صرف الوزارة زيادة مكافأة 
االستحقاق لكل املتقاعدين العسكريني األفراد ملن بلغت 
خدماتهم الفعلية 25 سنة فأكثر او من انتهت خدماتهم 

بالوفاة أو أصيب أثناء العمل بواقع سنتني؟
3 � ما أس����باب عدم صرف الوزارة زيادة مكافأة 
االس����تحقاق لكل املتقاعدين العسكريني األفراد ملن 
بلغت خدمتهم الفعلية 20 س����نة فأكثر بواقع سنة 
ونصف الس����نة؟ وكذلك املتقاعدين العسكريني ملن 
انتهت خدماتهم بالتقاعد ويستحقون املكافأة بواقع 

سنة واحدة؟
4 � ما اإلجراءات والضوابط املتعلقة التي اتخذتها 

الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 495؟
5 � ما الفترة الزمنية التي حددتها الوزارة لسريان 
تطبيق ق����رار مجلس ال����وزراء؟ ومتى تنتهي هذه 

الفترة؟

صدر عن مركز البحوث والدراسات الكويتية كتاب 
جديد بعنوان »مجل����س األمن في مواجهة العدوان 
العراقي على دولة الكويت وتداعياته 1990 � 2008« 
ملدير ادارة املنظم����ات الدولية في وزارة اخلارجية 
منصور العتيبي. وتشير مقدمة الكتاب الى مسؤوليات 
مجلس األمن في صيانة السلم واألمن الدوليني وفقا 
ملا نصت عليه املادتان 24 و25 من ميثاق األمم املتحدة 
ومدى الزامية ما يصدر عن مجلس األمن من قرارات 
والتبعات القانونية والسياسية التي قد ترتبت على 

الدول األعضاء في حال رفضها تنفيذ القرارات.
وتبرز أهمية الكتاب في تس����ليطه الضوء على 
مضمون هذه القرارات وتفس����يرها بأسلوب سهل 
ومبس����ط ومواقف الدول األعضاء حيالها من خالل 
جداول توضح نتائج التصويت على هذه القرارات 

واألسباب التي أدت الى صدورها وردود فعل النظام السابق في العراق 
جتاهها وابراز جهود الكويت ومس����اعيها الديبلوماسية احلثيثة على 
أكثر من مستوى لشرح قضيتها العادلة وكشف زيف االدعاءات العراقية 
بشأنها.ويس����تعرض الكتاب القرارات التي أصدرها مجلس األمن منذ 
اليوم األول للغزو العراقي على الكويت في 2 أغسطس 1990 والقرارات 

األخرى التي عالج من خاللها األسباب واآلثار التي 
ترتبت على هذا الغزو واالحتالل.

ويتطرق الكتاب لبعض األحداث الهامة التي توضح 
دور الديبلوماسية الكويتية في حشد الدعم والتأييد 
ملطالبها ومشاغلها وخصوصا تلك التي بذلها صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد عندما كان وزيرا 
للخارجية أثناء مشاركاته في دورات اجلمعية العامة 
واالجتماعات املكثفة التي كان يعقدها مع نظرائه من 
الدول األخرى على هامش املناقشات العامة للجمعية 

العامة لألمم املتحدة.
كما تطرق الكتاب الى دور الكويت في مساعدة 
العراق الستعادة مكانه الطبيعي في محيطه العربي 
بعد سقوط النظام السابق وذلك من خالل االشارة الى 
دور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح وحرصه على تقدمي الدعم السياسي واملعنوي 
للحكومة العراقية في جميع احملاف����ل االقليمية والدولية عالوة على 
اس����تضافة الكويت لعدد من املؤمترات الهامة ملس����اعدة العراق على 
مواجهة التحديات األمنية والسياس����ية واالقتصادية مبا يحفظ أمنه 

واستقراره ووحدة أراضيه.

السيد محمد املهري

علي الراشد

منصور العتيبي


