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السفيرة األميركية عقدت مؤتمرًا صحافيًا مع ممثلي الصحافة المحلية

جونز: عالقاتنا بالكويت فريدة ونتعاون لرفع مستوى األمن اإلقليمي في المنطقة
إطالق سراح معتقلي غوانتانامو أمر صعب ألنه يشكل تهديدًا لنا ولكمنتطل�ع لمش�اركة ش�ركات أميركية في مش�اريع خط�ة التنمية

بشرى الزين

في غرة احتفاالت الكويت باالعياد الوطنية واس�تذكار الشعب 
الكويتي لسنوات االستقالل ومناسبة التحرير واالحتفال بالذك���رى ال� 
5 لتولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم أكدت 
السفيرة األميركية ديبورا جونز ان الواليات املتحدة تتمتع بعالقات 
صداقة فري�دة ومتميزة مع الكويت، مؤكدا الت�زام بالدها بالعالقات 
االس�تراتيجية واألمنية بني البلدين. وذكرت جونز في بداية حديثها 
في املؤمتر الصحافي الذي عقدته ظهرا في مقر الس�فارة ان الروابط 
االقتصادية بدأت منذ عهد بعيد في إش�ارة إلى الشركات املتعددة 
التي عملت في الكويت، إضافة إلى الرمزية التي ميثلها املستش�فى 
األميركي الذي انشئ منذ ما يزيد على عام مشددة على التعاون الثنائي 
في رفع املس�توى األمني اإلقليمي. ولم تخف جونز تطلع بالدها الى 
املش�اركة في تنفيذ مشاريع اخلطة التنموية في الكويت مؤملة في 

الوقت ذاته مساعدة اكبر للشركات األميركية التي ترغب في املشاركة. 
وعلى صعيد ما يناشد به الشارع الكويتي من إطالق سراح املواطنني 
الكويتيني املعتقلني في غوانتانامو قالت جونز ان هذا األمر حرج ويشكل 
قلقا للواليات املتحدة والكويت معا والتزال املفاوضات مستمرة لكن 
لم يحسم بعد نظرا العتبار  القضية تشكل تهديدا ليس فقط للواليات 

املتحدة وامنا للكويت ايضا.
كما تطرقت السفيرة األميركية الى العالقات بني الكويت والعراق، 
مشيدة بتجاوز البلدين رواسب املاضي بصبر وحكمة، مؤكدة ان الكويت 
واضحة في ملفاتها العالقة مع العراق ولم تخف جونز إعجابها مبا حدث 
في مصر وتونس وما تتطلع اليه الشعوب العربية نافية وجود اي تدخل 
أميركي وان كان نتيجة لتحرك شعبي دون إغفال السرعة الفائقة التي 
تفوق بها »غوغل« و»تويتر« على اإلجراءات التي اتخذها القادة في مصر 

وتونس ما خلق حالة من عدم التوازن. وفيما يلي التفاصيل:

تعلم��ون أن الكويت بصدد تنفيذ 
اخلطة التنموي��ة التي رصدت لها 37 
ملي��ار دينار ما املس��اعدة التي ميكن 
للكويت  املتحدة تقدميه��ا  للوالي��ات 

لتطوير تنفيذ مشاريع هذه اخلطة؟
اعتقد ان الواليات املتحدة رحبت 
بهذه املبادرة وتقدر املستوى املالي 
الذي بلغته العالقات االقتصادية بني 
البلدين وما حتاول احلكومة االميركية 
القيام به في هذا املوضوع هو تشجيع 
االس���تثمارات مع الكويت وأش���ير 
هنا إلى وجود بعض االستثمارات 
االميركية التي تتمثل في بنك بوبيان 
واملشاريع البيئية والصحية ونتمنى 
مشاركة اوسع للشركات االميركية في 
املشاريع التي تضطلع بها الكويت وال 
تزال احملادثات مستمرة والتفاصيل 
رهينة بتنفيذ هذه املشاريع، نريد 
ان تكون هناك شراكة في مشاريع 
الرعاية الصحية مبشاركة مختصني 
أميركيني ونأمل في املساعدة ايضا 
فالكويت اليوم ليست هي الكويت 
قبل 50 عام���ا واملوارد واالمكانيات 
التي تتوافر معه���ا حتتم ان تكون 
الكويت دولة رائدة في املنطقة ولديها 
معرفة بإدارة األعمال وان يكون هذا 
التطور هنا وان ننظر إلى مستقبل 

الكويت وهذا اهتمام كبير.

تعي��ش  الكوي��ت  ذك��رمت  كم��ا 
االحتفاالت باالعياد الوطنية هل ميكن 
أن نرى هدية من اإلدارة االميركية في 
هذه املناسبات بإطالق سراح املعتقلني 

الكويتيني في غوانتانامو؟
هذا موضوع حرج، ويشكل قلقا 
للواليات املتحدة والكويت واحلوار 
واملفاوضات التزال مستمرة حول 
كيفية دراس���ة الشروط التي ميكن 
ان تعال���ج املوضوع م���ن خاللها، 
الواليات املتحدة مهتمة بهذه القضية 
كما الكويت مهتمة أيضا بهذ احلوار 
وهذا األمر صعب جدا بالنسبة لإلدارة 
االميركية النه يش���كل تهديدا ليس 
فقط للواليات املتحدة ولكن للكويت 
ايضا وبصراح���ة هناك مفاوضات 

واملوضوع لم يحسم بعد.
ي��زور الكوي��ت رئيس ال��وزراء 
العراقي ن��وري املالك��ي كيف ميكن 
للوالي��ات املتح��دة أن تلعب دورا في 
تطوير العالقات بني الكويت والعراق.

اعتقد أنه م���ن اجليد ان تكون 
زيارته بع���د توليه منصب رئيس 
الوزراء وس���بق أن زار الكويت في 
ابريل 2008 حلض���ور مؤمتر دول 
اجلوار، واعتقد ان احلكومة الكويتية 
قادرة على جتاوز اس���باب ما حدث 
من صراع ف���ي املاضي وان تخطو 

العالق���ات الثنائية بني البلدين إلى 
مرحلة احلوار الثنائي والنموذجي 
ومن الضروري ان يعود العراق بلدا 
قويا من الناحية االقتصادية ومهم 
جدا يضا ان يكون مستقرا ومساملا 
مع جيرانه وال يش���كل تهديدا ألي 
طرف في املنطقة وان يكون مصدرا 

لالستقرار فيها.
واآلن تعرف هذه املرحلة حوارا 
على مستوى مجلس األمن ودورنا 
تش���جيع البلدان على حل القضايا 
العالق���ة وجتاوز املاض���ي بينهما، 
فالكويت واضح���ة في هذه امللفات 
وال اعتقد انه سيوجه اي سوء فهم 
ألن البلدين يتباحثان بصبر وحكمة، 
وحان الوقت ألن يحدث هذا لتحقيق 

املصلحة املشتركة بني البلدين.
للواليات املتحدة حلفاء في املنطقة 
اال أنن��ا في االدارة االميركية لم تتخذ 
أي خط��وة للتعامل مع م��ا حدث في 
مصر هل تعتقدون ان ما حدث يخيف 

أي نظام حليف لها في املنطقة؟
ان تنحي الرئيس حسني مبارك 
عن الرئاس���ة جاء نتيجة ملا قام به 
الشعب املصري وليس هناك أي تدخل 
م���ن الواليات املتحدة ألن مصر لها 
سيادتها وما حدث كان سببه »غوغل 
وتويتر« واكرر ان الشعب املصري 

واملؤسسات املصرية مبا فيها املؤسسة 
العسكرية والشرطة كانوا شاهد عيان 
على احلركة والتغيير في مصر وهذا 
لم يؤثر عل���ى العالقات بني اميركا 
ومصر فالرئيس مبارك كان صديقا 
وحليفا للواليات املتحدة وقاد البالد 
في فترة عصيبة بعد اغتيال الرئيس 
انور السادات وحتمل مسؤولياته في 
ادارة البالد لكنه لم يكن واعيا مبا كان 
يحدث، فوسائل االتصال االجتماعي 
كانت تسير بسرعة فائقة في حني 
ان االجراءات التي اتخذت في مصر 
كانت بطيئة جدا، ما خلق حالة من 
عدم التوازن، والتاريخ سيوضح كل 
ش���يء فالواليات املتحدة لم تراقب 

الثورة ولم تسيرها.
ه��ل تعتق��دون ان ما ح��دث في 
مصر ميكن ان ينتقل الى اي دولة في 

املنطقة؟
ه���ذه الث���ورة له���ا ش���روطها 
وخصائصه���ا ولكل بلد خصائصه 
فما حدث في مصر هو مختلف عما 
حدث في تونس، استطيع القول اننا 
كدول امامنا حتديات ميثلها شباب 
يريدون حرية وفرصا اكثر وعلينا 
كحكومات ان نؤمن ملواطنينا شرعية 
ذلك الن شبكات التواصل االجتماعي 
اصبحت مس���يطرة وتسهل عملية 
التعارف واملعرفة بني هؤالء الشباب 
واسوق مثاال هنا فالكويت محظوظة 
جدا ومنذ مجيئ���ي إليها قبل ثالث 
سنوات الحظت انها تتميز بحرية 
االع���الم والصحافة ولديها مجلس 
أمة منتخب وشباب يستخدم وسائل 
االتصال االجتماعي منذ وقت طويل 
وكانت اول دولة عربية في تشكيل 
مدونات والوضع ال يستدعي العنف 
الن هناك صوتا وحرية في التعبير 
واملواطنون أصبحوا لديهم متطلبات 
جدي���دة علينا مراعاته���ا وهذا امر 
طبيعي ووزيرة اخلارجية هيالري 
كلينتون صرحت في اجتماع بقطر 
تصريحا قويا حول الفساد والرشوة 
والتجاوزات والفوضى، وقالت ان ما 
حدث في مصر لم يكن ايديولوجيا 
بل فكرة حقيقية ملموسة، ونتيجة 

ملا كان متفشيا مما ذكرته.

م��ا رؤيتكم ملس��تقبل اس��رائيل 
وعالقاته��ا مع جيرانها بع��د التغيير 

الذي حدث في مصر؟
كان هن���اك بي���ان للمؤسس���ة 
العس���كرية في مصر بأنها حتترم 
وتلت���زم باملعاه���دات واالتفاقيات 
التغيير في  الدولي���ة واعتق���د ان 
مصر كان سلميا، وهذا شيء رائع 
»ما شاء اهلل« ومثير لكنه حساس 
وحرج بالنسبة ملصر وجميع الدول 
تتعامل بديبلوماسيتها من اجل واقع 
موج���ود وليس هناك ش���يء ثابت 
فالدميوقراطية تس���تدعي التغيير 
واسرائيل دولة دميوقراطية وكيف 
ميكن لها ان تتعامل مع الوضع اجلديد 

هذا هو السؤال.
لكن تبقى الواليات املتحدة من 
اولوياتها ايج���اد حل للصراع بني 
االسرائيليني والفلسطينيني وحلمي 
في احلياة ان ارى سالما وان تعيش 
دولتان، فلسطينية واسرائيلية جنبا 

الى جنب.
اختل��ف الوع��ي السياس��ي لدى 
االدارة  ومواق��ف  العربية  الش��عوب 
األميركية خلف فجوة بينها وبني هذه 
الشعوب، هل تغيرت اآلن بعدما حدث 

في مصر؟
السياس���ة األميركية ومواقفها 
تتأس���س على احلري���ة والعدالة 
والس���الم وهناك حقيقة براغماتية 
ونعتقد نحن كأميركيني ان اهلل منحنا 
احلقوق كإنسان وحرية في العيش 
والتفكير والتغيير ايضا، والواليات 

املتحدة لديها حتالفاتها ومصاحلها 
املشتركة، والتركيز كان يتمثل 

في تش���جيع ما حدث في 
مصر وتونس حيث حترك 
الشعبان بسلم واصبح 
لدى املواطن قناعة بأن 
»صوتي سيسمع بعيدا 

عن العنف«، في الواليات 

أفادت الس���فيرة األميركية ديبورا جونز ان جيمس بيكر وكولن باول س���يمثالن احلضور االميركي في احتفاالت 
الكويت بأعيادها الوطنية، مش���يرة إلى أن هذه االحتفاالت س���تكون ذات طابع خاص نظرا لتزامن احتفال السفارة 

االميركية كذلك بالعيد الوطني الذي مت ترحيل توقيته من 4 يوليو إلى 24 فبراير.

بيكر 
وباول

املتحدة كان���ت لدينا مراحل صراع 
عنيفة واخرى سلمية وبكل شرف 
انظر الى تاريخنا ودور املجتمع املدني 
الذي ساهم في االبقاء على حكومة 
شريفة ونعتقد ان احلكومة عليها ان 
تستمع الى املواطنني الذين يرفعون 
صوتهم، نري���د ان ننقاد بضميرنا 

ومن خالل دستورنا.
مل��اذا حتركت هذه الش��عوب اآلن 
وبالتحدي��د في فترة حك��م الرئيس 
االميركي باراك اوباما وما رؤيتكم ملا 

يحدث اآلن في لبنان؟
ليس لدي معرفة كافية مبا يحدث 
في لبنان وأتاب���ع من بعيد ولدينا 
س���فيرة المعة في بيروت واعتقد 
اننا لدينا قلق م���ن الوضع هناك، 
ونري���د ان يكون لبن���ان بلدا حرا 
مستقال وهذا اهتمامنا في السياسة 

االميركية، وال نرغب في 
ص���راع ب���ني االطراف 

وال تدخالت اجنبية 
تخلق مشاكل بني 
اللبنانيني وحتد من 

حريتهم، ونلتزم 
بهذا في لبنان.


