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السفير البريطاني: على العراق تنفيذ جميع التزاماته للخروج من الفصل السابع

أول وزيرة مسلمة في المملكة المتحدة سعيدة وارسي: مستعدون لتقديم 
خبرتنا الطويلة في قضايا التخطيط لمدينة الحرير وإنجاز مشروع المترو

بشرى الزين
في زيارتها التي تسبق احتفال 
الكويت بالذكرى الـ 50 لالستقالل 
والـ 20 للتحرير أكدت وزيرة الدولة 
في احلكومة البريطانية البارونة 
سعيدة وارسي، التي تعتبر اول 
وزيرة مسلمة في اململكة املتحدة، 
على عمق العالقات التاريخية التي 
تربط اململكــــة املتحدة بالكويت 
والتي تعود إلــــى 100 عام خلت 
واصفة هذه العالقات بانها قوية 

خاصة بني البلدين.
وتطرقت وارســــي في مؤمتر 
صحافي عقد في مقر إقامة السفير 
البريطاني فرانك بيكر إلى القضايا 
التي مت تناولها خالل لقائها سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ونائب رئيس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون التنمية واالسكان 
الشيخ احمد الفهد والتي شملت 
الكويت  رؤية لتلبية احتياجات 
مستقبال في خطتها التنموية مؤكدة 
استعداد بريطانيا لدعم هذه اخلطة 
وتقدمي خبرتها الطويلة في مجاالت 
األمن والتجارة وخاصة ما يرتبط 
بتنفيذ مدينة احلرير ومشــــروع 
املترو وانشاء اجلسور، مشيرة 
إلى أن قوة العالقات الثنائية بني 
البلدين الصديقني تفسح املجال 
لشــــراكة قوية وايجاد توازن في 
آليات التمويل واالســــتثمار التي 
ميكن ان تضطلع بها الشــــركات 

البريطانية العاملة في الكويت.
كما عبرت وارسي عن اعجابها 
بأجواء احلرية والتعبير واالنفتاح 
والتسامح التي يتمتع بها املجتمع 
الكويتي موضحة ان التسامح هو 
االســــاس الذي يؤسس لالحترام 
والتقدير رغــــم االختالف، الفتة 
الى ان هذه الصورة تعطي اشارة 
ايجابيــــة لفتح نقاش متســــامح 
يذكرها مبا هو عليه الوضع في 
الدول االوروبية وبريطانيا. وفيما 

يلي تفاصيل املؤمتر الصحافي:

احلكومة البريطانية؟
اعتقــــد ان كل دولــــة تواجــــه 
حتديات في هذا الســــياق ومنها 
بريطانيــــا لها حتديــــات تتعلق 
باألقليات الدينية فأنا ـ مثال ـ من 
مواليد بريطانيا ألبوين مسلمني 
مهاجرين باكستانيني واآلن وزيرة 
في احلكومة البريطانية وهذا مثال 
واضح على حرص بريطانيا في 
نظام حكمها علــــى منح األقليات 
فرصــــة متاثل التــــي يحظى بها 
البريطانيون، اضيف انني واجهت 
حتديــــات كوزيرة مســــلمة فقد 
اصبحت في العــــام 2005 عضوا 
في البرملــــان ولم يكن مرحبا بأن 
يكون شــــخص من اصل آسيوي 
ليس ذا بشــــرة بيضاء ممثال في 
البرملان ولكن وبعد مرور خمس 
ســــنوات جند ان هناك 3 اعضاء 
مسلمني في البرملان البريطاني كما 
ان اجلالية املسلمة اثبتت كفاءتها 
فــــي مجاالت الرياضــــة والصحة 

والتجارة واالعالم.
كي��ف تنظري��ن ال��ى تصويت 
مجل��س األمن على رف��ع العقوبات 

عن العراق؟
رد الســــفير البريطاني فرانك 
بيكر: مجلس األمة لم يصوت على 
رفع العقوبات النه ال توجد عقوبات 
على العراق اساســــا، فقط هناك 
شروط قبل بتنفيذها العراق بعد 
حترير الكويت في العام 1991 ومنذ 
العام 2003 انتهت هذه العقوبات، 
ولم يتبق سوى بنود حتت الفصل 
السابع وقد اسقط منها بندان هما 
برنامج النفط مقابل الغذاء ونزع 
اسلحة الدمار الشامل بعد التفتيش 
الذي قام به خبراء الوكالة الدولية 
املقابل على  فــــي  الذرية،  للطاقة 
العراق ان يفــــي بباقي التزاماته 
التــــي يتضمنها الفصل الســــابع 
جتاه الكويت فيما يرتبط بترسيم 
احلدود وملف االسرى واملفقودين 

واعادة االرشيف الكويتي.

بالنظر الى االزم��ة االقتصادية 
العاملي��ة، كي��ف تقيم��ن الوض��ع 
االقتص��ادي في بريطانيا وأوروبا، 
وه��ل تواجه��ون أي صعوبات في 

هذا االطار؟
ال يوجد شك في أن أغلب الدول 
االوروبية عانت من تداعيات األزمة 
املالية مبا فيهــــا بريطانيا، إال ان 
التدابير التي قامت بها احلكومة 
االئتالفيــــة أعطــــت ثمارهــــا من 
خــــالل االحصائيات التي أظهرت 
النمو في الناجت القومي وسجلت 
انخفاضــــا في البطالــــة وحققت 
مكاسب في املؤشرات الصناعية 
باعتراف منظمة التجارة العاملية 
واملنظمات االقتصادية االقليمية 
االخرى، كما انه مت دعم اقتصاد 
ايرلندا باعتبارها عضوا في االحتاد 
اننا  القول  االوروبي، ونستطيع 
متفائلون بالسياسة االقتصادية 
التي تنتهجها احلكومة البريطانية 

للتصدي ألي أزمات طارئة.
باعتب��ارك أول وزيرة مس��لمة 
في احلكوم��ة البريطانية هل لك أن 
تعطينا مقارنة بن احلريات الدينية 

في بريطانيا والكويت؟
اعتقد انني ملست خالل زيارتي 
الى الكويت أجواء احلوار وحرية 
الرأي واالنفتــــاح التي يتمتع بها 
املجتمع الكويتي وما أثار إعجابي 
التي يتمتع  التعبيــــر  هي حرية 
بها الكويتيون سواء في القضايا 
السياســــية أو االقتصادية وهذه 
إشارة جيدة ملجتمع سليم يتيح 
مجاال للنقاش االيجابي وهي صورة 
مماثلة ملــــا يوجد عليه احلال في 
أوروبا. واملهم ان نكون متسامحني 
ألن التسامح واالحترام والتقدير 
رغم االختالف أمر مهم،  فالتسامح 
هو األساس لكن ال يجب التوقف 
عنده، بل يتعداه الى التفهم واالطالع 

على االديان االخرى والتعلم.
الت��ي  التحدي��ات  طبيع��ة  م��ا 
تواجهينه��ا كوزي��رة مس��لمة في 

الى ان عددا من مســــؤولي حزب 
احملافظني يشاركون في احتفاالت 
الكويت باليوبيل الذهبي لالستقالل 

والذكرى الـ 20 للتحرير.
م��اذا ميكن ان تق��دم بريطانيا 
خطته��ا  تنفي��ذ  ف��ي  للكوي��ت 

التنموية؟
ملســــت خالل زيارتي ولقائي 
باملســــؤولني عن برامج وخطط 
الثنائية،  العالقات  التنمية عمق 
وبريطانيا متتلك الكثير مما ميكن 
ان تقدمه لهذه اخلطة من خبرات 
القطاعني  بــــني  خاصة بالتعاون 
احلكومي واخلاص وإيجاد توازن 
بينهما اضافة الى آليات التمويل 
واالستثمار واالستئناس باخلبرات 
البريطانية التي متثلها الشركات 
الكويت  التي تعمل في  الضخمة 
وإيجاد شراكة قوية لدعم مجاالت 
األمن والتجارة ومشاركة الكويتيني 
الهامة بالنســــبة  هذه املرحلــــة 
للكويت وتقاسم الرؤى في جميع 

املجاالت.

اخلبــــرات واخلدمــــات من خالل 
شركاتها املختلفة في مجاالت مثل 
مدينة احلرير ومشروع املترو وهي 
مشاريع مثيرة بالنسبة ملستقبل 
الكويت بعد 5 أو 20 عاما ما يطرح 
السؤال »كيف ستكون الكويت في 
السنوات املقبلة؟« بريطانيا لديها 
خبرة طويلة في قضايا التخطيط 
وغيرها، فعالقتنا بالكويت متتد 
الى 100 عام، ونسعى الى تطويرها 
أكبر، إضافة  وتعزيزها بشــــكل 

احلكومة البريطانية.
ما أهم املوضوع��ات التي كانت 
مطروحة عل��ى مائدة نقاش��ك مع 

املسؤولن الكويتين؟
كانت هناك فرصة ملناقشــــة 
املرتبطة  القضايــــا  مــــن  العديد 
بخطة التنمية والتي متثل رؤية 
لتلبية احتياجات الكويت مستقبال، 
إضافة الى رسم صورة ملستقبلها 
االقتصادي واالجتماعي واستعداد 
بريطانيا لدعم هذه اخلطة وتقدمي 

بهذه الزيارة التي أثارت اعجابي 
بالرؤية التنموية في الكويت كما 
زرت املسجد الكبير الذي وجدته 
صرحا دينيا كبيرا. كما أن زيارتي 
هذه ايقنت خاللهــــا أن العالقات 
التاريخية بني بريطانيا والكويت 
قوية جدا. وأشعر بالسعادة كوني 
تلقيت ترحيبا كبيرا من املسؤولني 
الذين التقيتهم في الكويت، حيث 
عبروا عن إعجابهــــم لتولي أول 
امرأة مســــلمة منصب وزيرة في 

ما سبب زيارتك إلى الكويت وما 
القضايا التي مت التطرق إليها خالل 
لقائك س��مو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ونائب رئيس مجلس 
ال��وزراء ووزي��ر الدولة لش��ؤون 
التنمي��ة واإلس��كان الش��يخ أحمد 

الفهد.
أزور الكويت بدعوة من نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واالسكان الشيخ 
أحمد الفهــــد وكذلك تلبية لدعوة 
من مستشارة شــــؤون املجتمع 
املدني نورية السداني التي زارت 
اململكة املتحدة ســــابقا وتطرقت 
خالل لقائي سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد والشيخ احمد 
الفهد وكذلك وزير الكهرباء د.بدر 
الشريعان إلى موضوعات اقتصادية 
ترتبــــط بخطة التنمية، حيث مت 
اســــتعراض مشاريع اخلطة مثل 
مدينة احلري والطرق واجلسور 
املزمع تشــــييدها خالل السنوات 
األربع املقبلة، وأنا ســــعيدة جدا 

تسريبات ويكيليكس
وفي تعليقها على ما أثارته تسريبات ويكيليكس 
ومدى تأثيرها على عالقات الدول الديبلوماسية قالت 
وزيرة الدولة في احلكومة البريطانية سعيدة وارسي 
انه من غير الالئق التعليق على هذه الوثائق ألن 
الديبلوماسية تقتضي مستوى عاليا من الصراحة 
والصدق، وقد اتيحت لي الفرص ملناقشة قضايا 
عديدة مع املس��ؤولن الكويتين بأسلوب صادق 

ما يعزز عالقات الصداقة مع الكويت.

تحد تعليمي
وفي ردها حول االحتجاجات التي قام بها الطلبة في بريطانيا 
احتجاجا على رفع رسوم اجلامعات قالت الوزيرة البريطانية: 
هناك حتد تواجهه احلكومة البريطانية في التعليم اجلامعي نتيجة 
عجز في امليزانية الذي كان له تأثير على النفقات في القطاعات 
العامة ومنها القطاع اجلامعي. وأضافت أن احلكومة تتكفل بتمويل 
التعليم اجلامعي واجلامعة البد أن تكون عرضة للمساءلة وأنه 
على األس��ر ذات الدخل املرتفع أن تساهم في نفقات الدراسة 

اجلامعية عبر طرق معينة ومنها القروض اجلامعية.
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