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سفيرنا في الدوحة أكد في حديث لـ »الوطن« القطرية عمق العالقات بين الكويت وقطر والتنسيق والتعاون المستمر بين البلدين

المرجان: ال نريد سالحاً نووياً في منطقتنا 

ــات القطرية ـ الكويتية  ــن املعلوم ان العالق م
متميزة.. ما جديدها؟

العالق����ات بني بلدينا ليس لها اي س����قف، 
وحتظى برعاية سامية من القيادتني القطرية 
والكويتية، ولها قاعدة عريضة ومتجذرة عبر 
التجانس واملصاهرة بني الش����عبني الكويتي 
والقط����ري، ولذل����ك نقول ان عالقتن����ا أزلية، 
وجذورها تاريخية، وامتدادها مستقبلي، وال 
حدود لها في كل القطاعات، العالقات القطرية 
� الكويتي����ة ال حتكمها مصال����ح، بل يحكمها 
تاريخ مشترك ومصير مشترك، وكل األبواب 
مفتوحة بني اجلانبني، واالتصاالت مستمرة، 
ويتم التنس����يق والتعاون بش����كل مستمر ملا 
فيه مصلحة الشعبني، ومصلحة دول مجلس 

التعاون واالمة العربية.
هل من زيارات مرتقبة بني الطرفني؟ 

الزي����ارات املتبادلة تتم بش����كل مس����تمر، 
واالتصاالت كثيرة ومباش����رة بني القيادتني، 
وبني املسؤولني والوزراء، ولهذا السبب انا دائما 
اقول ان السفير اخلليجي عندما يكون في دولة 
خليجية ال تس����تظل العالقات الثنائية بظله 
نتيجة خلصوصية العالقة. وعندما كنت سفيرا 
للكويت في السنغال واملغرب وسورية وروسيا 
كنت اشعر بأن كل شيء مير من خاللي، بينما 
اآلن العديد من األمور حتدث من فوقي، وهذا ال 
يزعجني، النه داللة على خصوصية العالقة. 
هناك اتصاالت مباشرة بني كبار املسؤولني في 
البلدين ال حتتاج الن متر عبري في الدوحة، 

وعبر سفير قطر في الكويت.
ــى الصعيد  ــدة عل ــاريع جدي ــن مش ــل م ه

االقتصادي؟
االستثمارات ورؤوس األموال تتحرك بسهولة 
بني البلدين بحكم التسهيالت املوجودة بني دول 
مجلس التعاون، وبناء على ذلك نكتشف الكثير 
من االستثمارات واملشاريع كسفارة في وقت 

الحق على البدء به����ا. فالقطاع اخلاص يعمل 
بعيدا عن اش����راف احلكومة، ورجال االعمال 
من قطريني وكويتيني كثي����را ما يلجأون إلى 
املساهمة في مشاريع مشتركة، وتكون هناك 
مساهمة ثنائية بحكم الثقة املتبادلة بني رجال 

االعمال في البلدين.

انتخابات مجلس األمة

ــبة للوضع الداخلي الكويتي ماذا يعني  بالنس
للكويت وصول 4 سيدات إلى البرملان؟

الكثير، وليس للكويت وحسب، بل لشعوب 
وحكومات دول مجلس التعاون، فوز النساء 
االربع هو دليل على نقلة نوعية وحتول كبير 
في دور املرأة باملجتمع اخلليجي، فنحن نتحدث 
عن فوز 4 نس����اء على 50 مقعدا، وهذا يعني 
بالنسب ان االصوات التي اقترعت لهن ليست 

بقليلة.
ــار الليبرالي نقلة نوعية  هل احدث تقدم التي
خاصة ان بعض االستطالعات تظهر ان الكويتيني 
ال يتوقعون الكثير من املجلس احلالي على اعتبار 
ان الظروف التي انتجت االزمات السابقة مازالت 
موجودة، حدثنا عن عودة نفس وجوه ما يسمى 

بـ »نواب التأزمي«؟
ان����ا ال اريد اخلوض ف����ي تفاصيل دقيقة، 
ولكنني اعتقد ان األج����واء احلالية اقل تأزما 
من األجواء الس����ابقة، ال ش����ك ان هناك حالة 
من التذمر الشعبي نتيجة حلقة التأزمي التي 
يتم اقحام البالد فيها، وقد مت التعبير عن هذا 
التذمر عبر صناديق االقتراع، املواطن الكويتي 
يسمع صوت رحى ولكن ما من طحني، وهذه 
النقطة اساسية بالنسبة اليه، ألن الشعب يريد 
التنمية ويريد املشاريع، والكويت كانت سباقة 
في هذه االمور منذ خمسينيات القرن املاضي، 
فماذا يستفيد املواطن والوطن من هذا النزاع، 
ومباذا يستفيد الذين يتولون توجيه االتهامات 

بشكل عشوائي ورفع الصوت واستخدام الفاظ 
بعيدة عن اخالقيات التعامل النيابي، هم بذلك 
يعملون على تعطيل آليات العمل الدميوقراطي، 
هذا العمل الذي للكويت معه جتربة كبيرة، ففي 
حقب الستينيات والسبعينيات والثمانينيات 
لم نواجه ما نواجه����ه حاليا من تأزمي، وكان 
البرملان يقوم بدور مساند للحكومة ألن روح 
دستور الكويت تؤكد على تعاون السلطتني، 
فاملشرع نص على فصل السلطات اال انه قال 

بفصلها مع تعاونها.

الديموقراطية والتنمية

ــعب الكويتي  ــبق لكم ان قلتم ان الش لقد س
يريد التنمية.. كثر يرون ان الكويت ال تنمو ألنها 

دميوقراطية.. هل توافق على ذلك؟
أنا من جي����ل تربى على الدميوقراطية، انا 
من جيل عبداهلل السالم وصباح السالم وجابر 
االحمد وصباح االحمد، جيل ما بعد الدستور، 
الدميوقراطية ليس����ت هي املعيق للتنمية بال 
شك، وامنا املمارسة اخلاطئة للدميوقراطية هي 
املعيق للتنمية، ان استخدام الصالحيات التي 
اعطاها الدستور لعضو مجلس االمة ألغراض 
خاصة وللتأزمي والصراع ولفت االنتباه هو الذي 
يعوق التنمية، وبالتالي ليست الدميوقراطية 
ه����ي املعي����ق، الكويت كانت في الس����تينيات 
والسبعينيات دميوقراطية ولكنها كانت بخير، 
االزمة هي ازمة ممارسة ال ازمة دميوقراطية.

ــابقة كانت األقصر عمرا  املجالس الثالثة الس
ــة وهناك من  ــة الكويتي ــخ مجالس االم في تاري
ــى املجلس احلالي.. هل  ــحاب ذلك عل يتوقع انس

توافق هذا الرأي؟
انا ال امتنى ذلك، وامتنى ان يستمر املجلس، 
وان ميارس دوره الدستوري في التعاون مع 
السلطة التنفيذية، وفي حتقيق التنمية، ومراقبة 
السلطة التنفيذية ومؤازرتها في حتقيق برامج 

التنمية، ولكننا سنبقى في الدوامة عينها اذا 
استمر املجلس في تصيد العبارات واالسقاطات 
واالس����تجوابات في قضايا تافهة ال تستحق 
التوق����ف عندها، من حق اي عضو من اعضاء 
املجل����س ان يقدم اس����تجواب، ولكن عليه ان 
يقدم����ه بالطرق الس����ليمة، اي ان يوجه كتابا 
بحسب اآلليات الواجب اتباعها، ولكن احلاصل 
عندنا هو ان االستجواب يقدم للصحافة وليس 
للمجلس بغرض االستعراض، وهنا اخلطأ الذي 
يثير احلساسية، النهم بذلك يريدون الناطور 

وليس العنب.
ــاك من  ــتجواب هن ــوع االس ــبة ملوض بالنس
ــس مجلس  ــمو رئي ــاذا لم يواجه س ــاءل مل يتس
ــعوا  ــيخ ناصر احملمد الذين لطاملا س الوزراء الش

إلى استجوابه؟
س����مو رئيس مجلس ال����وزراء قادر بحكم 
قدراته وثقافته ووعيه ان يواجه، ولكن ما هو 
حاصل لالسف هو ان اسلوب االستجواب يقصد 
منه التحدي.. انا مع استخدام حق االستجواب، 
ولكنهم يعتمدون اسلوبا تعسفيا في استخدام 
هذا احلق، هناك محاولة تشهير وتقليل وتصغير 
من شأن املستجوب سواء كان وزيرا او رئيس 

وزراء.
ــؤالء النواب اذ البد من جهة  من يقف وراء ه

تدعمهم؟
ال اعتقد ان هناك جهات خارجية تدعمهم.

)مقاطعة( رمبا داخلية؟
ال اعتقد ذلك، ولكن املؤكد هو انهم خرجوا 
عن اخلط الذي سنه املشرع الدستوري، وخرجوا 
عن استخدام االساليب الدستورية، يجب اعادة 
العربة إلى الس����كة واالكتفاء مبمارسة الدور 
الرقابي الذي نص عليه الدستور، لقد طغى الدور 
الرقابي على التشريعي في الفترات االخيرة، 
ولو احصينا عدد االستجوابات من سنة 1963 
ولغاية سنة 1990 فسنجده اقل من االستجوابات 

التي قدمت في السنوات القليلة املاضية.
ــبقت  مبا انك قمت مبقارنة بني الفترة التي س
عام 1990 والفترة التي تلتها، البد من طرح سؤال 
ــو ان البعض يعتبر ان مرحلة ما بعد التحرير  وه
ــيرة البالد.. هل توافق على  متثل شرخا في مس
ــت ما قبل 1990 تختلف عن كويت ما بعد  ان كوي

1990؟
بال شك ان الغزو خاصة عندما يكون غير 
متوقع يشكل صدمة، فعندما يأتي االحتالل من 
عدو مرتقب ومعروف يكون وقعه اقل وطأة، 
ولكن عندما يأتي من شقيق البد ان يترك اثره 
الكبير، وهذا االمر ال ينطبق فقط على الكويت 

امنا على جميع الدول العربية.
 حاليا، يوجد حاجز خوف نتيجة االوضاع 
السائدة في املنطقة، ولكن هذا االمر ال يؤثر على 
الكويت فقط امنا على املنطقة ككل، فاالوضاع 
االقليمية مازالت غي����ر صحية بدءا من ملف 
االرهاب مرورا بأزمة العراق ووصوال إلى امللف 
النووي اإليران����ي واملخاوف التي يثيرها من 

امكانية حدوث مواجهة عسكرية.
كيف تصف اليوم التجربة الدميوقراطية في 

الكويت؟
التجربة الدميوقراطية في الكويت متر في 
مخاض ومتر في أزمة والبد من اعادة املسائل 

إلى مكانها الطبيعي.

النووي اإليراني

قيام إيران بالكشف عن منشأة نووية جديدة 
ــب رأيك  ــد.. ملاذا بحس ــج املخاوف من جدي أج
ــي الى دعوة  ــس التعاون اخلليج ــادر مجل ال يب
ــي موضوع  ــني للتباحث ف ــؤولني اإليراني املس

النووي؟
ازمة النووي اإليراني ليست قضية خاصة 
بدول مجلس التعاون فقط، فصحيح اننا االقرب 
جغرافي����ا ولكن هناك جهة دولية معنية بهذا 

املوضوع وهي وكال����ة الطاقة الذرية، موقف 
الكويت مماثل ملوقف دول مجلس التعاون ككل، 
ويقول بضرورة تس����وية هذه االزمة سلميا، 
وتفعيل املفاوضات واحل����وار، للتوصل إلى 

التحقق من سالمة برنامج إيران النووي.
 نحن ال نريد س����الحا نوويا في منطقتنا، 
ونريد ان تكون هناك شفافية ومصداقية لدى 
االخوة في إيران في تعاونهم مع وكالة الطاقة 
الذرية، ونحن ضد توجيه اي ضربة إليران، وال 
نريد مزيدا من التأزمي واحلروب ألن منطقتنا 
اكتفت بل تش����بعت بحروب متتالية خسرنا 

من جرائها الكثير.
 م����ا نريده هو ان تعي إيران أن املنطقة ال 
حتت����اج اال إلى االس����تقرار والتعاون، ونحن 
مع إيران في احقيتها باحلصول على التقنية 
النووية لالس����تخدامات الس����لمية، ونأمل ان 
تتوص����ل املفاوضات اجلارية اآلن مع الوكالة 

ومع الدول الكبرى املعنية إلى حلول.
ــي ـ العربي  ــى التقارب العرب ــف تنظر إل كي
ــعودي بالرئيس  بعد اللقاء الذي جمع العاهل الس
ــتكون  ــد ان نتائجه س ــل تعتق ــوري.. وه الس

ملموسة وفورية؟
كل مواطن عربي شريف سر لهذا اللقاء الذي 
جمع خادم احلرمني الش����ريفني امللك عبداهلل 
بالرئيس بشار االس����د في دمشق الذي كانت 
نواته االولى قمة الكويت واجلهد الذي قام به 
صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح االحمد 
عندم����ا جمع القادة الع����رب، وكان هذا اجلهد 
االرضية التي بني عليه����ا فيما بعد، واحلمد 
هلل اننا توصلنا اآلن إلى هذا اللقاء في دمشق 
ونعتق����د ان الكل كان متفائال بهذا اللقاء الذي 
نأمل برؤية نتائجه قريبا سواء على الساحة 
اللبنانية او على مس����يرة السالم في املنطقة 
او على االوراق االقليمية والعالقات العربية 

� العربية

رئي�س الوزراء ق�ادر بثقافته ووعي�ه أن يواجه أي اس�تجواب 
وال أعتق�د أن هن�اك أي جه�ات خارجي�ة تدع�م ن�واب التأزي�م

قمة الكويت كان�ت النواة األول�ى للقاء خادم الحرمين الش�ريفين 
بالرئيس الس�وري في دمش�ق وكل مواطن عربي شريف ُس�رَّ بهذا اللقاء

الدوحة � نورما ابو زيد:
اعتبر س�فيرنا لدى الدوحة س�ليمان املرجان ان فوز النائبات في انتخابات مجلس االمة كان رسالة قوية من الناخب الكويتي 
إلى كل الذين قاموا مبمارس�ات ال متت إلى العمل البرملاني بصلة، وقال في حوار أجرته معه صحيفة »الوطن« القطرية ومت نشره 
أمس ان وصول 4 س�يدات إلى مجلس االمة يعني الكثير للكويت ولش�عوب وحكومات دول مجلس التعاون، ورأى انه من اجليد 
انهن غير مسيسات »ألن الكويت تعاني من جرعة السياس�ة الزائدة«، ونفى املرجان ان تكون الدميوقراطية في الكويت هي التي 
متنع التنمية، معتبرا ان »االزمة هي ازمة ممارسة ال ازمة دميوقراطية«. واشار املرجان إلى ان الكويت تعاني كثيرا من جتاوزات بعض 
اعضاء مجلس االمة الذين يقدمون استجواباتهم للصحافة بغرض االستعراض، معتبرا في هذا الصدد انهم »يريدون الناطور وليس 
العنب«. وقال: ان رئيس مجلس الوزراء الش�يخ ناصر احملمد قادر على مواجه�ة من يطلق عليهم »نواب التأزمي« ولكنه ميتنع ألن 
»اس�لوب االستجواب يقصد منه التحدي«، وفيما يلي نص احلوار الذي تطرق إلى البرنامج النووي اإليراني ومسيرة مجلس التعاون 

اخلليجي باإلضافة إلى التقارب السوري � السعودي وفيما يلي تفاصيل احلوار: 

أن�ا من جي�ل ترّبى عل�ى الديموقراطي�ة.. جيل ما بعد الدس�تور 
وهي ليس�ت عائق�ًا للتنمية وإنم�ا الممارس�ات الخاطئة هي الس�بب

سفيرنا لدى الدوحة سليمان املرجان


