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أشاد وزير الدفاع االسبق ورئيس مجلس العالقات اخلارجية في البرملان البلجيكي فرانسوا ديدونيا بالتجربة الدميوقراطية في الكويت، منوها بدور مجلس األمة الفاعل 

واملؤثر في احلياة السياسية، داعيا دول املنطقة لالستفادة من هذه التجربة الفريدة والتي تؤسس لتقاسم حقيقي للسلطة بني البرملان واألسرة احلاكمة.

وتطرق ديدونيا في حوار صحافي لدى حضوره حفل استقبال مبناسبة اليوم الفرانكفوني الذي أقامه السفير البلجيكي لدى الكويت داميان اجنليه، الى ان زيارته الى 

الكويت جاءت تلبية لدعوة من البرملان الكويتي لبحث التطورات احمللية واالقليمية، واصفا الوضع في املنطقة بأنه مقلق، الفتا الى ان الوسيلة الوحيدة إليجاد حل لهذه 

القالقل هي تطوير الدميوقراطية وتقاسم السلطة واالستجابة ملطالب الشعوب لتهدئة الضغط احلاصل. وأكد املسؤول البلجيكي أن استقرار املنطقة مير عبر استقرار اململكة 

العربية السعودية وان عكس ذلك سيكون حتديا كبيرا، مشيرا الى ان حل املشكلة التي تعيشها مملكة البحرين يكمن في احلوار السياسي وفيما يلي تفاصيل احلوار:

كتبت:  بشرى الزين

رئيس مجلس العالقات اخلارجية في البرملان البلجيكي أكد أن دور مجلس األمة فاعل ومؤثر في احلياة السياسية

ديدونيا: تقاسم السلطة نهج عريق في الكويت
وعلى دول املنطقة االستفادة من هذه التجربة الدميوقراطية

فإن على هذه احلكومات األخذ 
بعني االعتبار عدم جبر الشعوب 
بعد التغيـــرات السياسية التي 

أثارتهــــا.

ما اقتراحاتكم في هذا 
الصدد؟

٭ أكرر أنه على هذه احلكومات 
إيجاد فرص عمل للشباب ليس 
فقط عبر اتخاذ سياسات ولكن 
بالتعـــاون االقتصادي املكثف 
مع دول صديقـــة كاالتـــحاد 
فـــإن على  االوروبـــي، ولهذا 
االحتاد تطــــوير استراتيجية 
التجارية مع  املبادالت  حترير 
العالم العــــربي ودول حوض 
البحر االبيض املتوسط بصفة 

عامة.

هل تتوقعون أن متتد 
هذه التحوالت الى دول 

عربية اخرى؟
٭ أعتقـــد ان مـــا حـــدث فــي 
تونس ومصر أعطــــى إشـــارة 
قوية ومهمة للدول العربيـــة، 
ولهذا على اجلميـــع أن يتساءل 
حول ما ميكن القيـــام به حتــــى 
ال يحدث مثـــل ما حــــدث في 
الدول، وأقول لكيــــال  هــــذه 
يحدث ذلك على هذه الـــــدول 
دمقرطة املؤسسات وإجــــراء 
إصالحات قوية الستيعاب أعداد 
البطالة. وهـــذا يطرح وضع 
ميكانيزمـــات قوية للتضامن 

احمللي.

القـــوات العراقية أو اإليرانية 
وكنت اشـــغل خاللها منصب 

وزير الدفاع في العام 1987.

كيف ترون هذه 
التحوالت في عدد من 

الدول العربية حيث بدأت 
في تونس، مصر واآلن 

ليبيا واليمن تعيشان 
أحداثا متتابعة؟

٭ أعتقد انه فـــي كل األنظمة 
والدول يجـــب ان يكون هناك 
تركيـــز نحـــو الدميوقراطية، 
الدميوقراطية  ومؤكد ان هذه 
لن تأتي بتلقني الدروس ولكن 
عبـــر الثـــورات للوصول الى 
مؤسســـات دميوقراطية أكثر 
واعتقـــد ان الكويت مثال جيد 
بالنسبة لبعض الدول اضافة 
الـــى انـــه كيفمـــا كان النظام 
بعد هـــذه التحوالت فإن عليه 
خلق فرص عمل للشباب ألن 
الكرامة،  الدميوقراطية تعني 
ولهذا فإن التحدي الكبير أمام 
احلكومات التي ستكون مسؤولة 
العربي ســـيأخذ  العالم  ـ ألن 
شـــكال جديدا من االســـتقرار 
على املستوى السياسي – هو 
إيجاد فرص عمل للشباب الذين 
يعانون البطالـــة، وهذا األمر 
يتطلب وقتـــا لتحقيقه، ألنه 
حتى أقوى حكومة في العالم ال 
تستطيع ان تخلق فرصا للعمل 
في وقت وجيز لعدد هائل من 
العاطلني عن العمل، وبالتالي 

٭ منذ ســـنوات عديدة يوجد 
تقاســـم حقيقي للسلطة بني 
البرملـــان واالســـرة احلاكمة 
واعتقد ان ما يقوم به البرملان 
مـــن دور فعـــال له قـــوة في 
احلياة السياسية، واعتقد ان 
على دول املنطقة ان تأخذ هذه 
التجربة بعني االعتبار وتتعلم 
الكويتية ملنح  من املؤسسات 
املواطنـــني صوتا أكبر وميكن 
للبحرين ان تستفيد من التجربة 
الكويتية الن الكويت هي الدولة 
االكثر تقدما من ناحية النظام 

الدميوقراطي في املنطقة.

تزامنت زيارتكم الى 
الكويت والى مجلس األمة 
مع زيارة رئيس البرملان 

العراقي، كيف تقيمون 
هذا التواصل البرملاني 

الكويتي – العراقي؟
٭ انها خطوة إيجابية ومهمة، 
بحيث ال يقتصر هذا التواصل 
على القيادات السياسية والوزراء 
ولكن يشمل أيضا البرملانيني، 
ألن البرملانيني لهم القدرة على 
التحدث بحرية أكثر من الوزراء 
الذين  واملسؤولني احلكوميني 
يكونون حذرين فيما يصرحون 

أو يتحدثون بشأنه.

مشاركات دولية

كنت وزيرا للدفاع واآلن 
ترأسون جلنة العالقات 

اخلارجية في البرملان 
البلجيكي، هل تطرقتم 
خالل زيارتكم هذه الى 
أي تعاون عسكري مع 

الكويت؟
٭ ال، لم يحـــدث ذلك، ولدينا 
ملحق عسكري محال للكويت 
الرياض، وبلجيكا  ومقيم في 
تدخلت عسكريا خالل حترير 
العراقي  الكويت من االحتالل 
حيث شـــاركت قوات البحرية 
البلجيكية لتساعد على اخالء 
املنطقة ومياه اخلليج من األلغام 
العراقية  القوات  التي زرعتها 
في تلك الفترة، كما شـــاركت 
القوات البلجيكية أيضا خالل 
العراقيـــة – اإليرانية  احلرب 
لتنظيف عدد مـــن املواقع في 
املنطقة سواء تلك التي زرعتها 

كانت البحرين ترغب في احلفاظ 
على استقرارها فلن يتحقق ذلك 
اال باحلوار وبتقاســـم السلطة 
املالكــــة والقوى  العائلة  بني 

الوطنية والبرملان.

بالنظر الى هذه التطورات 
كيف تنظرون الى 
استقرار املنطقة؟

٭ اعتقد ان استقرار املنطقة مير 
عبر ما ميكن ان يحدث في اململكة 
العربية السعودية، اذا اتخذ امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز اجراءات 
وقدم خطـــوات مقنعة لفائدة 
شعبه، فإن ذلك سينعكس على 
املنطقة واستقرارها رغم وجود 
مشـــاكل في اليمن والبحرين 
وكذلك االمارات العربية املتحدة 
وعمان والكويت ميكنها جتاوز 
اي مشاكل متوقعة، اما اذا حدث 
اي قالقل فـــي اململكة العربية 
السعودية والتي ال نأملها ابدا، 
فـــإن الوضع ســـيكون حتديا 
كبيرا يؤدي الى عدم استقرار 

املنطقة.

عودة الى الوضع في 
ليبيا اال تعتقدون ان 

التدخل العسكري الدولي 
جاء سريعا بناء على 

حماية مصالح أوروبية 
في ليبيا؟

٭ اعتقد ان قرار االحتاد االوروبي 
وكذلك مثله مجلس االمن الدولي 
وقرار الدول العربية الذي دعم 
التدخل العسكري للتحالف ملنع 
القذافي من قتل الشعب الليبي، 
وهذا التحرك هو انساني قبل 
اي امر آخـــر وحماية املدنيني 
واملعارضني والهدف من التدخل 
العســـكري ليس القبض على 
القذافـــي وهذه هـــي النتيجة 
املتوقعـــة، ولكـــن ليس عبر 
قصف قصره لقتله ولكن حماية 
املدنيني والثوار الذين يوجدون 
في بنغازي ومدن أخرى، وهذا 
واضح في قرارات االمم املتحدة 
التي اجازت هذا التحالف الذي 

لن ينزل بقواته الى البر.

وإذا حتدثنا عن الكويت 
كيف تقيمون التجربة 

البرملانية فيها؟

بداية ما سبب زيارتكم 
الى الكويت؟

٭ بصفتي رئيسا للجنة العالقات 
اخلارجية في البرملان البلجيكي 
ورئيس جلنة الصداقة البرملانية 
البلجيكيـــة – الكويتية، فإني 
أزور الكويت بدعوة من البرملان 
التطورات  الكويتـــي لبحـــث 
احمللية واإلقليمية مع البرملانيني 
الكويتيني وممثلني عن وزارة 

اخلارجية الكويتية.

وكيف تنظرون الى هذه 
التطورات في املنطقة 
وما الدور الذي ميكن 

ان تلعبه بلجيكا في هذا 
الصدد؟

٭ أعتقد ان الوضع مقلق في 
بعـــض دول املنطقة وحتديدا 
فـــي البحرين وأيضـــا اليمن 
التي متر بوضع أكثر صعوبة 
وهناك قالقل في سلطنة عمان 
الســـعودية  العربية  واململكة 
وحلســـن احلظ األمور هادئة 
وطبيعيـــة في هاتني الدولتني 
اآلن وما كان يجب اتخاذه من 
اجراءات مت من قبل مسؤولي 
البلدين من أجل تهدئة  هذين 
الضغط الشعبي واالستجابة 
ملطالب الشعب واعتقد ان هذه 
هي الوسيلة الوحيدة لتطوير 
الدميوقراطية وتقاسم السلطة 
كما اتخذته الكويت نهجا عريقا 

في نظامها منذ زمن بعيد.
وما ميكن ان تقوم بلجيكا 
في هذا الصدد ومبعية االحتاد 
األوروبي هو تعزيز التواصل 
والروابط مع مجلس التعاون 
اخلليجي إليجاد طريقة جديدة 
لبحث حلول للمشاكل احلالية 
واملســـاعدة على توفير فرص 
عمل للمواطنني الذين يعيشون 
حالة بطالة وذلك عبر توقيــــع 
اتفاقية لتحرير التجارة، ونحن 
فـــي االحتـــاد األوروبي ندرك 
جيـــدا ان رهان عدد من الدول 
العربية هو على ايجاد فرص 
عمـــل للشـــباب بالتعاون مع 
االحتاد األوروبي ودول شمال 
افريقيا والشـــرق األوسط من 
جهة ودول مجلس التعاون من 

جهة أخرى.

وضع مختلف

فيما يتصل بالوضع 
في اليمن هل سيسلك 
االحتاد األوروبي نفس 

املسلك الذي تعامل به مع 
الوضع في ليبيا؟

٭ ال أعتقد ذلـــك ألن الوضع 
امليداني مختلف متاما، في اليمن 
هناك حركة شعبية مهمة جدا 
وجوبهت بالعنف وسقط عدد من 
الضحايا لكن النظام في اليمن 
لم يقصف شعبه بالطائرات، 
في ليبيا اتخـــذ مجلس األمن 
الدولي قرارا صائبا مبنع العقيد 
القذافي من اســـتخدام املجال 
اجلوي لقصف جيوب املقاومة 
ومعارضي نظامـــه، وبالتالي 
فـــإن إقامة منطقة حظر جوي 
في ليبيا لـــن يكون لها معنى 
مماثل فـــي اليمن، ونتمنى ان 
تتبنى القيادة اليمنية اصالحات 
من شـــأنها ان حتقق تقاسما 
التي  للسلطة والدميوقراطية 
من املمكن ان تفضي الى تهدئة 

املعارضني.

وما يجري في البحرين، 
كيف ميكن ايجاد حل له؟

٭ اعتقد ان املشكلة في البحرين 
ال ميكـــن ان حتـــل بوســـائل 
عســـكرية، وحفظ النظام امر 
مهم، اذا لم يكن االمن مستتبا 
فال ميكننا مناقشة املشكلة لكن 
حلها ال ميكن ان يأتي اال عبر 
احلوار السياسي الذي يؤدي الى 
تقاسم السلطة بني العائلة امللكية 
من جهة واملواطنني والبرملان 
واملؤسســـات الدميوقراطيـــة 
التي يجب ان تتطور في هذه 

البالد.

لكن هناك من يرى ان 
االزمة مفتعلة ووراءها 
اياد ايرانية ما تعليقكم؟

٭ هذا ممكن ولكن ايران تدخلها 
جاء بناء على استغالل مشاكل 
في البحريـــن، واعتقد انه اذا 

رئيس مجلس العالقات اخلارجية في البرملان البلجيكي فرانسوا ديدونيا

فرانسوا ديدونيا خالل اللقاء مع الزميلة بشرى الزين

ما حدث في تونس 
ومصر إشارة قوية 

ومهمة لباقي الدول 
العربية لدفعها 
إلى »دمقرطة« 

مؤسساتها وإجراء 
إصالحات فورية

»الدميوقراطية« 
تعني »الكرامة« ولن 
تتأتى بتلقني الدروس

ولكن بخلق فرص 
عمل للشباب واالحتاد 

األوروبي مستعد 
للمساعدة

التدخل العسكري 
في ليبيا حترك 

إنساني ملنع 
»القذافي« من قتل 

شعبه وحلماية جيوب 
املقاومة واملعارضني 

لنظامه

اتفاقية التجارة احلرة

قذافي آخر

قال وزير الدفاع البلجيكي االسبق ورئيس مجلس 
العالقات اخلارجية في البرملان البلجيكي فرانسوا ديدونيا 

ان املفاوضات التزال مستمرة بخصوص توقيع اتفاقية 
التجارة احلرة بني دول مجلس التعاون اخلليجي واالحتاد 

االوروبي وهي تسير بشكل بطيء.
وأضاف: آمل أن تنفع االحداث احلالية الطرفني إلمتام 

توقيع االتفاقية التي تسهل املبادالت التجارية بني االحتاد 
االوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي.

مشيرا الى سياسة اجلوار التي تنتهجها املجموعة االورية 
مع دول حوض البحر االبيض املتوسط، خاصة دول شمال 

افريقيا لتنمية العالقات االقتصادية.
الفتا الى ان هذه السياسة التزال غير فعالة وحتتاج 

الى مراجعة مع هذه الدول وأخرى في الشرق االوسط 
واخلليج لوضع تصورات الستراتيجية أخرى تلبي 

احتياجات الشباب الذين قادوا هذه التغيرات سواء في 
مصر أو تونس أو الذين ميكن أن يثوروا في دول عربية 

أخرى.

في رده حول ما اذا كانت باقي االنظمة العربية قد 
استوعبت الدرس مع استمرار ما يقوم به الرئيس الليبي 

معمر القذافي من ممارسات غير مسؤولة ضد شعبه.
قال ديدونيا: حلسن احلظ ال يوجد »قذافي آخر« فـــي 

العالم العربي، وهذا أمر جيــد، ألن القذافي شخصية 
مثيـــرة للجـدل.


