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السفير هو جونغ يتوسط عددا من احلضور

جانب من احلضور

مجموعة من الصور املعروضة في مقر السفير هو جونغ

سفير بوتان متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

السفير هو جونغ

جونغ لـ »األنباء«: ُأجبرنا على امتالك السالح النووي لوجود 
سالح أميركي مماثل في كوريا الجنوبية وّلد عدم ثقة مطلقة

بشرى الزين
أعرب سفير كوريا الشمالية هو جونغ عن شكر بالده وتقديرها الكبير ملواقف 
الكويت الداعمة لكوريا الدميوقراطية الشـعبية مـن خالل احملافل الدولية، 
مشيدا بالتعاون الذي مييز عالقات البلدين على املستوى الدولي، مشيرا الى 
ان الكويت اول دولة من بـن دول اخلليج التي اعترفت بكوريا الدميوقراطية، 

مؤكدا على تقاسم الرؤى بن بالده والكويت والدول العربية.
وأكد جونغ في حديث لـ »األنباء« على هامش االحتفال الذي اقامه، مبناسبة 

الذكرى الـ 69 مليالد القائد كيم جونغ ايل، انه رغم الصعوبات التي تواجهها 
بالده جراء احلصار االقتصادي والسياسي املفروض من الواليات املتحدة والدول 
التي تدور في فلكها فإن ذلك لن مينع كوريا الشـمالية من السير على نظامها 
االشتراكي والتمسك مبا حققته من اسـتقاللها بقرارها السياسي واالقتصادي 
وتطوير قدرتها العسـكرية الدفاعية. وتطرق جونـغ الى التدخل االميركي في 
سياسة بالده والتوتر الطويل الذي يشوب العالقات بن البلدين، مبينا ان جذور 
النزاع بن الكوريتن مصدرها الرئيسي هو تدخل الواليات املتحدة وانحيازها 

لكوريا اجلنوبية لتحقيق اهداف استراتيجية بدأت بعد احلرب العاملية الثانية 
ليست ضد كوريا الشمالية فقط بل ضد االحتاد السوفييتي سابقا والصن.

واذ استبعد جونغ ان تدخل بالده في مواجهة عسكرية مباشرة مع جارتها 
اجلنوبية فإنه رأى ان القوى الكبرى مبا فيها الواليات املتحدة ال ترغب في ذلك، 

مشيرا الى ان احلوار هو السبيل الوحيد لنزع فتيل النزاع.
كما اوضح ان بيونغ يانغ أجبرت على امتالك السـالح النووي لوجود سالح 

اميركي مماثل في كوريا اجلنوبية ووجود عدم ثقة مطلقة بن البلدين.

ماذا متث��ل لكم ذك��رى ميالد 
الزعيم كيم جونغ ايل؟

نحتفل بالذكرى الـ 69 مليالد 
الزعيم كيم جونغ ايل رئيس جلنة 
الدفاع الوطنيـــة والقائد االعلى 
للجيش الشـــعبي في جمهورية 
الدميوقراطيـــة، والقائد  كوريا 
ايـــل قاد بلدنـــا 50 عاما الى حد 
اآلن وفـــق نظام اشـــتراكي وله 
تفكير خاص يتلخص في نظام 
سياسي مستقل، وكما هو معروف 
في القرن املاضي انهار املعسكر 
االشـــتراكي وهذا اثـــر بصورة 
ســـلبية على بالدنا، اضافة الى 
احلصارين السياسي واالقتصادي 
املفروضني من الواليات املتحدة 
والدول الدائرة في فلكها، وبالتالي 
نعاني من صعوبات لكن ذلك لن 
مينعنا من االستمرار في السير 
على نظامنا اخلاص حتت قيادة 
الزعيم ايل ونفخر بأنفسنا ومبا 
التـــي اصبحت  حققتـــه بالدنا 
معروفة باســـتقاللها في قرارها 
السياسي واالقتصادي وبقدرتها 
الدفاعية ومســـيرتنا ال ميكن ان 
تتقدم دون املســـاعدة والتعاون 
من الدول الصديقة مثل الكويت. 
اننا نتجه الى انتهاج السياســـة 
البلدان الصديقة  املوســـعة مع 
وذلك حتت املثل العليا للصداقة 
والتضامن، وبالنســـبة الجتاه 
سياستها خالل العام احلالي هو 
تركيز كل قوى الدول نحو املجال 
الزراعي وحتسني ورفع املستوى 

املعيشي للشعب.
أال تعتقدون ان التمسك بالنهج 
االش��تراكي يكلف بالدكم ثمنا في 

عالقاتها مع املجتمع الدولي؟
ليس هناك موانع من حتسني 
العالقات مع املجتمع الدولي مع 
استمرارنا في النهج االشتراكي، 
وما يدلل على ذلك اننا نختلف مع 
الكويت في النظام والفكر السياسي 
لكن ليست هناك اي صعوبات في 
تطوير العالقات بيننا الذي حتكمه 
مبادئ االحترام املتبادل للسياسة 
الداخلية واخلارجية،  الكويتية 
وايضـــا حتظى بالدنا سياســـة 
ونظاما بالتقدير من الكويت اميرا 
وحكومة وشعبا، اضف الى ذلك 
اننا ال نخفي ان بعض الدول تريد 
اسقاط النظام االشتراكي في بالدنا 

لهـــا قاعدة عســـكرية في كوريا 
اجلنوبية بعد نهاية احلرب العاملية 
ليس ضد كوريا الشمالية وامنا 
إليجاد استراتيجية ضد االحتاد 
السوفييتي سابقا والصني، ومادام 
يوجد مثل هذا التدخل األميركي 
فال ميكـــن ان تتوحد الكوريتان 
ولذلك نريد ان نقطع هذه الصلة 
األميركيـــة ـ الكورية اجلنوبية، 
الكورية  ومازالت شبه اجلزيرة 

الداخليـــة واخلارجية وان كان 
ذلك ال يروق لكم، ولدينا تاريخ 
الواليات  النزاع مـــع  طويل من 
املتحدة لكن لدينـــا ايضا حوار 
ومفاوضات مطولة ومســـتمرة 
ونقول لالميركيني بصورة ثابتة 
مادمتم حتترموننا وحتترمون 
نظامنا وسياســـتنا فال مانع من 
حتسني العالقات بيننا وبينكم.

وكي��ف تنظ��رون ال��ى الدعم 

للتعامل إما بالسلم أو بالقوة ففي 
خمسينيات القرن املاضي نشبت 
حرب بيننا وبني الواليات املتحدة 
وتعلمون ان بالدنا معروفة بقدرتها 
العسكرية مع وجود اختالف في 
القدرة الدفاعية بني البلدين وظنت 
السهل  انه من  الواليات املتحدة 
التغلب على كوريا الشمالية ولكن 
خاب ظنها واستمر األمر ألكثر من 
7 ســـنوات، وال اعتقد ان القوى 

وبصراحة الواليات املتحدة هي 
الدولة الرئيسة التي حتاول اسقاط 
النظام في بالدنا وفرض التدخل 

في سياستنا.
وكيف تتصدون لهذه احملاوالت 

األميركية؟
تعلمون اننا جنلس دائما الى 
طاولة املفاوضات ونقول لكم ال 
تتدخلوا في نظامنا االشـــتراكي 
وحقوقنا االنسانية وسياستنا 

جـذور التوتر بين بيونغ يانع وسـيئول هي التدخل األميركي الهادف إلى جعل األولـى حليفًا للواليات المتحدة

نقول لألميركيين »مادمتم تحترمون نظامنا وسياسـتنا واسـتقاللنا فال مانع من تحسـين العالقات بيننا وبينكم«

للواليات  محاولـــة  هنـاك  دامـــت  مـا 
كوريــا  فــي  النظــام  إلسـقاط  المتحــدة 
الشـماليـة فـال يمكـن أن تتوحـد الكوريتـان

القـدرة الدفاعيـة لبالدنـا بإمكانهـا التصــدي 
ألي هجـوم ومـع ذلـك ال نرغـب فـي حرب يخسـر 
فيهــا الكوريـون ويكــون الربــح لألميركييـــن

تشـــهد توترا خاصة في اآلونة 
األخيرة وبالتالي فجذور النزاع 
الرئيس هو تدخل الواليات املتحدة 
الذي يهدف الى ان تكون كوريا 
الشـــمالية مثل كوريا اجلنوبية 

وحليفة لها.
هل تعتقـــدون ان هذا التوتر 
ميكـــن ان يقـــود الكوريتني الى 

مواجهة عسكرية مباشرة؟
كل الدول لديها طرق خاصة 

األميرك��ي لكوري��ا اجلنوبي��ة في 
نزاعها مع بالدكم؟

الواليات املتحدة  إن سياسة 
املنحازة لكوريا اجلنوبية بدأت 
الثانية ألن  العاملية  بعد احلرب 
هناك مصالح اســـتراتيجية لها 
هناك وتقسيم كوريا الى جزأين 
السياســـة  هذا ايضا من نتائج 
األميركيـــة وتدخلها حيث كانت 
للواليات املتحدة حاجة ألن تكون 

الكبرى مبن فيها الواليات املتحدة 
ترغب في احلرب ونعتقد ان القدرة 
العســـكرية لبالدنا بإمكانها ان 
تتصدى ألي هجوم من أي بلدان 
اخرى مجاورة وعلى هذا األساس 
فإننا ال نرغب في نشوب حرب 
ألنهـــا لو حدثت فإن اخلســـارة 
ستكون من نصيب الكوريني فقط 
والصناعات العسكرية األميركية 
هي التي ستربح وبالتالي فاحلوار 
هو السبيل الوحيد حلل النزاع.

ه��ل يعن��ي ذل��ك ان الواليات 
املتح��دة ه��ي التي حت��رض على 
نشوب احلرب وجني هذه األرباح 

التي ذكرمت؟
إذا نظرنا من زاوية املصالح 
أو األرباح فيمكن ذلك لكن اندالع 
القدرات  حرب ليس ســـهال ألن 
العســـكرية لدول هـــذه املنطقة 

قوية.
على ذكر هذه القدرات الدفاعية.. 
الى أين تس��ير املفاوضات بش��أن 
البرنامج النووي الكوري الشمالي 

في ظل التوتر الدائر؟
موقفنا الثابت هو إجراء هذه 
املفاوضات حلـــل امللف النووي 
فاملجتمـــع الدولـــي يعتقـــد ان 
البرنامج النووي هو لدى كوريا 
الشمالية فقط وليس لدى دول 
اخرى، ونحن ُأجبرنا على صناعة 
الســـالح النووي ألن األســـلحة 
النووية األميركية موجودة حاليا 
في كوريا اجلنوبية، طبعا املعادلة 
تختلف لكـــن عندما يقال إخالء 
شبه اجلزيرة الكورية من األسلحة 
النووية فهذا ينطبق ليس فقط 
على كوريا الشمالية ولكن ايضا 
يجب ان تكون كوريا اجلنوبية 
خالية ايضا، لكن الواليات املتحدة 
ال تريدها خالية وبالتالي كوريا 
الشمالية لن تتخلى عن سالحها 
النووي من أجل الدفاع عن بالدنا 
وألنه توجد عدم ثقة مطلقة بيننا 
الواليـــات املتحدة، ولذلك  وبني 
نرغب في احلوار معها واالعتداء 
الى الضعيف  القـــوي  يأتي من 
وخير دليل ما حدث في أفغانستان 

والعراق مثال.
واعتقـــد انـــه لو لـــم منتلك 
األسلحة النووية لتعرضت بالدنا 
الى االعتداء في فترة مبكرة وهذا 

هو الواقع الدولي.

السفير الكوري الشمالي في الذكرى الـ 69 لميالد الزعيم إيل: نقدر كثيرًا مواقف الكويت الداعمة لبالدنا

سفير بوتان: افتتاح سفارة كويتية لدى بالدنا يمثل دفعة قوية لتطوير العالقات الثنائية
بشرى الزين

أكد ســـفير مملكـــة بوتان 
العالقات  ثيراب تنزن علـــى 
املتميـــزة التي تربـــط بالده 
والكويت مشددا على روابط 
الصداقـــة الوثيقة واالحترام 
املتبـــادل الـــذي يطبـــع هذه 
الرؤى  العالقـــات وتوافـــق 
الذي مييز  والتفاهم األكبـــر 
عالقة القيادتني السياسيتني.

وأعلـــن تنزن فـــي مؤمتر 
صحافـــي عقـــده مبناســـبة 
اليوبيـــل الذهبي الســـتقالل 
الكويت ومرور 20 عاما على 
التحرير و5 اعوام على تولي 
سمو األمير مقاليد احلكم، ان 
ملك بوتان كيزار واجنشوك 
سيصل الكويت في 25 اجلاري 
حلضور هذه االحتفاالت، مؤكدا 
الطيبة والصداقة  العالقة  ان 
التي تربط البلدين ستستمر 
لكونها الدافع ملواصلة جهودنا 
نحو تنمية وتعزيز عالقاتنا 
الثنائية وتوسيع آفاق التعاون 
في مختلف املجاالت مبا يخدم 
البلديـــن الصديقني  مصالح 
حتت القيادة احلكيمة لصاحب 
الســـمو األمير الشيخ صباح 
األحمـــد وملك بوتـــان كيزار 

واجنشوك.
واشار الى ان هذه املناسبات 
الوطنية التي حتييها الكويت 
ليست مهمة لكويتنا فقط بل 
الكويت،  بالنســـبة ألصدقاء 
الفتا الى انها شـــهدت تطورا 
في مختلف املجاالت موضحا 

ان الكويت جنحت سياسيا في 
ترسيخ مبادئ الدميوقراطية 
واملشـــاركة الشعبية وحرية 
الـــرأي والتعبير ودفع عجلة 
التطور السياسي نحو تعزيز 
العالقات الديبلوماسية وفتح 
بعثات في مختلف دول العالم 
ما يؤكد موقف الكويت الداعم 
واملستمر في ترسيخ العالقات 
الثابت  الثنائية واهتمامهـــا 
بالقضايا العربية واإلسالمية 
والدوليـــة مضيفـــا انه على 
املســـتوى االقتصادي تعمل 
التقدم والتطور  على مواكبة 
ودعم االنفتـــاح االقتصادي 

لتحويل الكويت الى مركز مالي 
واقتصادي اضافة الى حتقيق 
الرقي االجتماعي، موضحا ان 
صاحب السمو األمير الشيخ 
الكويت  صباح األحمد وضع 
على خطى ثابتة لتحقيق التقدم 

واالزدهار.
الى  واشار ســـفير بوتان 
ان ســـفارة بالده في الكويت 
افتتحت فـــي العام 1983 ومت 
افتتـــاح ســـفارة كويتية في 
بالده في ديسمبر املاضي ما 
يعطي دفعة قويـــة لتطوير 
العالقات الثنائية بني البلدين 

الصديقني.

أعلن أن ملك بالده سيصل في 25 الجاري ليشارك في احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية


