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سفير كازاخستان لـ «األنباء»: الكويت أحد شركائنا املوثوقني
في الشرق األوسط والعالم العربي ونسعى لتعزيز التعاون الثنائي

في البداية، كيف تصفون 
الوضع احلالي في كازاخستان 
بعد مرور ســنة من األحداث 
البالد  التي شهدتها  املأساوية 

في يناير ٢٠٢٢؟
٭ شهد عام ٢٠٢٢ العديد من 
األحداث التي أثرت سلبا على 
مختلــف دول العالــم ولعل 
أبرزهــا احلــرب الروســية 
- األوكرانية والتي مســت 
االقتصاد العاملي وتسببت في 
حالة من الكساد االقتصادي 

والتوتر اجليوسياسي.
ولــم تكــن كازاخســتان 
مبنأى عن هذه اآلثار السلبية، 
حيث طالت اقتصادها وتأثرت 
بهــا باإلضافة إلــى مخاطر 
الكســاد الشــامل وارتفــاع 
التضخم وغيرها من العوامل 
التي تنســف الثقة في إقامة 
األعمال التجارية واالقتصادية 
في منطقة آســيا الوسطى، 
إال أن اجلانــب املضــيء أن 

أجرى احلوار: أسامة دياب

أكد سفير كازاخستان لدى البالد عظمات بيرديباي عمق ومتانة العالقات 
الكازاخســتانية - الكويتية والتي وصفها باملمتازة، كاشفا عن أن البلدين 
سيحتفالن هذه السنة مبرور ٣٠ عاما على تأسيس العالقات الديبلوماسية.

وقال بيرديباي في لقاء خاص مع «األنباء» إن سياسة كازاخستان الداخلية 
واخلارجية تفتح أبوابها لتعزيز التعاون مع الكويت، مشددا على أن بالده 
تعتبر الكويت أحد الشركاء املوثوقني في الشرق األوسط والعالم العربي، 
مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري زاد مبقدار ٧ أضعاف خالل الفترة من 
يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٢ مقارنة بالفترة نفســها من العام السابق، فضال عن 
االهتمام املتزايد من قبل املستثمرين الكويتيني لتنفيذ مشاريع ناجحة في 
كازاخستان. وأشار إلى أن األحداث املؤسفة التي مرت بها البالد في يناير 
املاضي منحتهم الفرصة إلجراء إصالحات سياسية شاملة وبناء كازاخستان 
اجلديدة، موضحا أن العفو الذي اقترحه الرئيس ال يشمل األشخاص الذين 
ارتكبوا جرائم خطيرة مثل اإلرهاب والتطرف واخليانة العظمى والفساد، 

وفيما يلي التفاصيل:

التي اتخذتها السلطات للعودة 
إلى احلياة الطبيعية؟

٭ األحداث املأســاوية التي 
وقعت في ٢٠٢٢ هزت املجتمع، 
وواجه الشــعب حتديا غير 
مسبوق عندما تعرضت وحدة 
البالد إلى اخلطر وخالل هذه 
األيام، أدركنــا بعمق معنى 
وقيمــة االســتقالل وأهمية 
السالم واالستقرار والوئام، 
وبفضل وحدة وتالحم شعبنا 
دافعنا عن دولتنا ومت اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة في الوقت 
املناســب وتصدينا بحســم 

لإلرهابيني.
كما ان التحليل املوضوعي 
لألحداث املأســاوية يكشف 
عن أن البــالد واجهت غزوا 
مسلحا من مجموعات إرهابية 
مدربة في اخلارج نتج عنه 
فقــدان العديد من مواطنينا 
بســبب األعمال اإلجرامية، 
السياسية  القيادة  وستبذل 

يناير ٢٠٢٢؟
٭ يعتبر عــام ٢٠٢٢ األكثر 
أهمية لشــعب كازاخستان، 
حيــث دخلت البــالد عصرا 
جديدا مــن البنــاء والتقدم 
بتغييــرات جذريــة أهمهــا 
اإلصــالح الدســتوري الذي 
جدد جميع مجاالت احلياة في 
الدولة بشكل شامل، كما أن 
االستفتاء السابق أظهر الدعم 
العاملــي للمبادرات اجلديدة 
للرئيــس قاســم جومــارت 
توكاييــف، كمــا ان رغبــة 
الكازاخســتانيني في إحداث 
التغييرات اإليجابية أعطت 
دفعة قوية لعمل احلكومة.

وفقا للمعايير الدستورية 
اجلديدة يتم انتخاب الرئيس 
لفتــرة واحدة مدتها ســبع 
سنوات وهذا سيفتح الطريق 
إلى السلطة جليل جديد من 
السياســيني، واالنتخابــات 
الرئاسية التي جرت في ٢٠

نوفمبر املاضي كانت بداية 
عصر سياسي جديد، حيث 
استمرت احلملة االنتخابية 
٣ أشهر، وخالل هذه الفترة 
طرحت مالمح مستقبل بالدنا 
للنقاش واحلوار املجتمعي، 
وأصبــح مــن الواضــح أن 
املجتمع املدني صار مؤسسة 
ذات قيمة كاملة، كما ظهرت 
شــخصيات جديــدة علــى 
الساحة السياسية. وفي ٢٦

نوفمبر ٢٠٢٢ شدد الرئيس 
خــالل االحتفــال بتنصيبه 
على ان ثقة الشعب ال تقارن 
بأي قيمــة، معتبــرا نتائج 
االنتخابــات مبنزلــة الدعم 
السياسية وتعبيرا  للقيادة 

التجاريــة واالقتصادية بني 
كازاخستان والكويت، أود أن 
أشير إلى زيادة حجم التجارة 
البينية مبقدار ٧ أضعاف في 
الفترة من يناير إلى نوفمبر 
٢٠٢٢ مقارنة بالفترة نفسها 
لعام ٢٠٢١، فضال عن تنامي 
حركــة املســافرين بفضــل 
تشغيل الرحالت املباشرة بني 
أملاتي والكويت وتركستان 
والكويــت من قبــل طيران 
اجلزيرة فضال عن االهتمام 
املتزايد من قبل املستثمرين 
الكويتيني بتنفيذ مشــاريع 

ناجحة في بالدنا.
وإننــا علــى ثقــة بأننــا 
سنواصل بذل اجلهود ورفع 
تفاعلنــا مــع الكويــت إلى 
مســتويات جديدة من أجل 
زيادة تطويــر التعاون بني 
بلدينا، وبشكل عام فإن مسار 
السياسة الداخلية واخلارجية 
الذي اتبعته كازاخستان قد 
فتح الباب لتوسيع التعاون 
مع الكويت القائم على أساس 
املتبادل  الصداقــة والدعــم 
والذي ينطوي على إمكانات 
عالية، وبينما يتصارع العالم 
مع التحديات التي تفرضها 
الصعوبات اجليوسياســية 
احلاليــة  واالقتصاديــة 
فــإن توثيــق التعــاون بني 
كازاخستان والكويت يصبح 
أمرا ضروريــا، وفي الوقت 
نفســه، تظــل كازاخســتان 
ملتزمــة بتطويــر العالقات 
مع جميع البلدان والشركاء.

ومقتنعون بأن سياستنا 
اخلارجية املتعددة االجتاهات 
ستســاعد فــي حــل العديد 

فــي كازاخســتان كل ما في 
وســعها لضمان عدم تكرار 
مثل هذه األحداث مرة أخرى، 
والتــزال عمليــات التحقيق 
جارية، وأصدر رئيس الدولة 
تعليمــات للجهــات املعنية 
بنشــر نتائج عملها بشــكل 
مستمر ومبنتهى الشفافية.

وفــي ١ ســبتمبر ٢٠٢٢، 
اقتــرح رئيــس الدولــة في 
خطابه أمام الشعب عفوا ملرة 
واحدة للمشاركني في األحداث 
املأساوية ما عدا الذين ارتكبوا 
جرائم خطيرة مثل اإلرهاب 
والتطرف واخليانة العظمى 
والفســاد وتنظيــم أعمــال 
الشــغب حيث سيخضعون 

للمساءلة الكاملة.
إصالحات جذرية

السياســية  التغييرات  ما 
التي نفذت في كازاخســتان 
املأســاوية في  منذ األحداث 

عن الثقة لتنفيذ اخلطط في 
الســنوات الـ ٧ املقبلة، كما 
وضعــت االنتخابات معيارا 
جديدا لالنفتاح والشــفافية 
العمليــة االنتخابيــة  فــي 

بكازاخستان.

حدثنــا عن آفــاق تطور 
العالقات مــع املجتمع الدولي 
بصفة عامة والكويت بشكل 

خاص.
٭ ساهمت اجلهود التي بذلت 
خالل األشــهر الـ ١٢ املاضية 
في ترســيخ مبادئ العدالة 
واملســاواة في كازاخســتان 
كمجتمــع مزدهــر ونظــام 
حيويــة  أكثــر  سياســي 
وتنافســية، وأشــير ببالغ 
السرور إلى أننا سنحتفل هذا 
العام بالذكرى الـ ٣٠ إلقامة 
العالقات الديبلوماسية بني 

كازاخستان والكويت.
في هذا السياق، أؤكد أن 
الكويت  كازاخستان تعتبر 
أحد الشــركاء املوثوقني في 
الشــرق األوســط واملنطقة 
العربيــة، وكما تعلمون في 
أكتوبر املاضي اســتضافت 
مدينة أستانا القمة السادسة 
ملؤمتر التفاعل وتدابير بناء 
الثقة في آسيا الذي أسسناه 
قبل ٣٠ عاما لتعزيز التعاون 
مــن أجــل الســالم واألمــن 

واالستقرار في آسيا.
وفي هذا الصدد، أؤكد أن 
إحدى النتائج للقمة السادسة 
ملؤمتر ســيكا هــي انضمام 
الكويــت إلــى هــذه املنظمة 
بصفتها الدولة العضو الـ ٢٨، 
وعلى صعيد تطور العالقات 

العامليــة  األزمــات  مــن 
وتوســيع التعاون الدولي، 
و٢٠٢٣ ســيكون عامــا مهما 
وســتجري  لكازاخســتان 
االنتخابــات النيابيــة خالل 
األشــهر الـــ ٦ األولــى مــن 
العــام احلالــي، وســتظهر 
أحزاب سياسية جديدة قبل 
االنتخابات، مما يعزز املنافسة 
السياسية والتعددية، وللمرة 
األولى منذ ١٨ عاما سيترشح 
البرملانية  فــي االنتخابــات 
املرشــحون املســتقلون في 
الدوائر االنتخابية ذات انتداب 

واحد.
إلــى املســتقبل  ونظــرا 
فإننا مصممون على تعزيز 
عالقاتنــا مــع الكويت ولقد 
وضعنا أساسا متينا ملزيد من 
التطوير لتعاوننا، مع األخذ 
في االعتبار رغبتنا املتبادلة 
وســعينا إلى عالقات متينة 
ولدي كل أســباب لالعتقاد 
بأننا معا ســنحقق أهدافنا 

املستقبلية.
تطويــر  وســنواصل 
بــني  الوثيقــة  العالقــات 
كازاخستان والكويت والتي 
بنيت على أسس صلبة من 
الصداقة والثقة واالحترام 
املتبــادل، حيــث جتمعنــا 
العديد من القواسم املشتركة، 
لعل أبرزها احترام القانون 
الدولــي واملبــادئ العامــة 
لألمم املتحدة وسيادة الدول 
وعدم التدخل في شــؤونها 
الداخلية، فضال عن اإلميان 
التام باحللول الديبلوماسية 
وباحلوار كأداة فاعلة في حل 

النزاعات.

أكد أن هناك زيادة ٧ أضعاف في التبادل التجاري بني البلدين من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٢ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق

سفير كازاخستان عظمات بيرديباي

الصعبــة  الظــروف  هــذه 
منحت كازاخستان الفرصة 
إلجراء إصالحات سياســية 
وخصوصــا بعــد األحــداث 
املأســاوية فــي ينايــر مــن 
العام املاضي عندما واجهنا 
انقالب باســتخدام  محاولة 

العنف املسلح.
الكثيرون  ولــم يتوقــع 
قــدرة كازاخســتان علــى 
جتــاوز األزمــة، بالرغم من 
تأكيداتنا والتزامنا الراسخ 
بإجراء اإلصالحات السياسية 
الدميوقراطيــة  وإرســاء 
وتعزيــز حقــوق اإلنســان 
بالرغم من تشكيك البعض 
فــي إمكانيــة حتقيــق هذه 
األهداف، إال أن كازاخستان 

أوفت بوعودها.

أن  إلى أي مدى تعتقدون 
استقرار الوضع في كازاخستان 
كان نتيجة مباشرة لإلجراءات 

اهتمام متزايد من قبل املستثمرين الكويتيني على تنفيذ مشاريع ناجحة في كازاخستان

األحداث التي مرت بها بالدنا في يناير املاضي منحتنا فرصة إلجراء إصالحات سياسية شاملة العفو الذي اقترحه الرئيس ال يشمل مرتكبي اجلرائم اخلطيرة مثل اإلرهاب واخليانة العظمى

تنامي حركة املسافرين بعد تشغيل الرحالت املباشرة بني أملاتي وتركستان والكويت

لو فليشر: املركز الفرنسي لألبحاث يفتح آفاقًا 
للحوار حول التاريخ وعلم اآلثار والفكر السياسي

أسامة دياب

أكدت السفيرة الفرنسية 
لدى الكويت كلير لو فليشر 
ان فرنســا البلد الوحيد في 
العالم الذي أنشأ شبكة دولية 
تضم ما يقرب من ٣٠ معهدا 
بحثيا متخصصا في العلوم 
اإلنســانية واالجتماعيــة، 
مبنية أن تلــك املراكز التي 
تعمل حتت إشــراف وزارة 
التعليــم والعلــوم واملركز 
الوطنــي للبحوث العلمية، 
تهدف إلــى تطوير التعاون 
العلمي مع الدول الشــريكة 

والصديقة.
جــاء ذلــك فــي مجمــل 
كلمتهــا خــالل محاضــرة 
نظمتهــا الســفارة في مقر 
الســفيرة ملناقشــة  إقامــة 
تاريــخ  «مراحــل  كتــاب 
الكويــت»، بحضــور أحــد 
املؤلفني د. فيليــب بيتريا، 
كما نظمت السفارة معرضا 
خاصا للصور يوضح عمق 
ومتانة العالقة الفرنسية - 
الكويتية، بحضور لفيف من 
الســفراء والديبلوماســيني 

واملثقفني والكتاب.
وتابعت لوفليشر: «نحن 
محظوظــون ألن لدينــا في 
الكويت مقر املركز الفرنسي 
لألبحاث في شــبه اجلزيرة 
 ،(CEFREPA) العربيــة 
واملتخصــص فــي منطقــة 
اخلليــج واليمــن منــذ عام 

.«٢٠١٥
وأكدت أن املركز له دور 
أساســي في مجال األبحاث 

اآلداب في ديسمبر املاضي، 
وعلقت قائلة: «ويسعدنا أنه 
موجود داخل مقر السفارة».
وأشــارت إلــى ان كتاب 
مراحــل تاريــخ الكويت قد 
صدر في نوفمبر املاضي بـ 
٣ لغات وحظي بتقدير كبير 
من قبل القراء املتخصصني 
وغير املتخصصني، موضحة 
أن الكتاب من تأليف الباحثني 
الفرنسيني د. جولي بونيريك 
وهــي عاملة آثــار ومؤرخة، 
الفرنســي  القســم  ومديرة 
في البعثة األثرية الفرنسية 
الكويتيــة لفيلــكا، ود.   -
فيليب بيتريــا وهو مؤرخ 
ومتخصــص فــي التاريــخ 
لــدول اخلليــج  احلديــث 

واحملاضر األكادميي.
من جانبه، قال مدير مركز 
األبحــاث الفرنســي لشــبه 
اجلزيــرة العربيــة د.مكرم 

عبــاس ان هــذه الفعاليــة 
تخص كتاب مراحل تاريخ 
الكويت، والذي طبع من قبل 
املركز وأيضا املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب في 
شهر نوفمبر املاضي، طبع 
بثــالث لغــات بالفرنســية 

والعربية واإلجنليزية».
أن  د.عبــاس  وذكــر 
د.بيتريــا قــد ألــف اجلــزء 
الثانــي من الكتــاب والذي 
اختــص بتاريــخ الكويــت 
احلديــث واملعاصر، وعلق 
قائــال: «نحــن محظوظون 
بوجوده اليوم بيننا، ولذلك 
اســتغللنا الفرصــة حلوار 
معه، وكذلــك إقامة معرض 
مصاحب يحكي عن العالقات 
الفرنســية - الكويتية منذ 
القرن ١٨ في مختلف املجاالت 
الثقافي والسياســي  ومنها 
واالقتصادي إلى غير ذلك».

أكدت خالل محاضرة نظمتها السفارة عن كتاب «مراحل تاريخ الكويت»

(محمد هاشم) علي الغريب مع عدد من احلضور 

اخلاصة بالعلوم اإلنسانية 
واالجتماعيــة، وهــو نافذة 
آفاقــا للحوار  مهمة تفتــح 
الثري حــول التاريخ وعلم 
السياســي  اآلثــار والفكــر 
وعلم االجتماع، وال يشــمل 
الفرنســيني ولكــن  فقــط 
تتوســع حلقتــه لتشــتمل 
اخلبراء، ومجتمع الباحثني، 
واملتخصصــني فــي هــذه 

املجاالت.
وأشادت لوفليشر بدور 
الوطنــي للثقافة  املجلــس 
والفنون واآلداب، وجامعة 
الكويت، واملكتبة الوطنية، 
ودار اآلثار اإلسالمية وغيرها 
من املنظمات على جهودهم 
الســفارة  وتعاونهــم مــع 
الفرنســية، الفتــة الــى ان 
املعرض املصاحب قد أطلق 
في مايو العام املاضي باملكتبة 
الوطنية، ثم انتقل إلى كلية 

د.مكرم عباس د. فيليب بيترياالسفيرة الفرنسية لدى الكويت كلير لو فليشر

السفير اليوناني: تنمية العالقات التاريخية
مع الكويت في مختلف املجاالت

ثامر السليم

قال الســفير اليونانــي لدى البالد 
كونستانتينوس بيبيريجوس انه عندما 
مت تعيينه سفيرا في الكويت كانت لديه 
طموحات قوية في تنمية العالقات بني 
الكويت واليونان في جميع املجاالت، 
وان يقــوم بابراز العالقات التاريخية 
البعيدة املدى بني البلدين والشعبني.

جــاء ذلك في كلمة للســفير خالل 
املؤمتر الصحافي الــذي عقد لالعالن 
عن اســتضافة الكويت االثنني املقبل 
املعرض الفني والتجريبي (اإلسكندر 
األكبر.. مد جسور التواصل بني الشرق 
والغــرب) للفنــان اليونانــي الراحل 
ماكيس فارالميس والذي يستكشف فيه 
نسخته املتسامحة من امللك املقدوني.
واضاف السفير ان املعرض يهدف 
الى تســليط الضوء على تاريخ امللك 
اإلسكندر األكبر وما قام به من دور مهم 
في نقل احلضارة اإلغريقية باملنطقة 
السيما في جزيرة فيلكا التي كانت أرضا 
لقاعدة عسكرية اســتطاع من خاللها 
االستمرار في إمداد نفوذه على احلضارة 
الفارسية عبورا إلى باكستان والهند.
وأوضح الســفير بيبيريجوس أن 
اإلســكندر األكبر جسد روح التسامح 
وتعايش األديان حني ترك الشــعوب 
التي سيطر عليها عبر ممارستهم حلرية 
التعبير الثقافي والديني، مؤكدا «أنه 

رمبا نحتاج الى هذه الرسالة العاملية 
اآلن أكثر من أي وقت مضى».

ودعا اجلمهور الكويتي إلى حضور 
املعرض واستكشاف الوجوه املختلفة 
للملك اإلسكندر األكبر، متمنيا أن يكون 
أحد اجلســور الثقافيــة واحلضارية 
الناجحــة في دعم العالقــات الثنائية 
بني اليونان والكويــت التاريخية في 

شتى املجاالت اإلنسانية.
مــن جانبه، أكد عميــد كلية اآلداب 
بجامعة الكويت د. عبدالهادي العجمي 
أهميــة تنظيــم املعــارض الفنية في 
مد جســور التبــادل الثقافــي وتالقي 
احلضارات والشعوب وربطها بثقافات 
الشرق والغرب في التاريخ اإلنساني 

املشترك.
وقــال العجمــي إن املعــرض الذي 
سيقام بالتعاون مع السفارة اليونانية 
لدى الكويت يضم ٧٠ عمال متنوعا بني 
الرسم والنحت، وسيستقبل اجلمهور 
على مدى أربعة اسابيع، مبينا أنه يعد 
نافذة ثقافية مهمــة للتراث االغريقي 

وتاريخه باملنطقة.
وأضاف أن املعرض سيسلط الضوء 
على تاريخ املنطقة عبر التركيز على 
التجربــة الفريــدة للملــك املقدونــي 
اإلســكندر األكبر الذي استطاع خالل 
نحو عقد من الزمن من السيطرة على 

املنطقة ما بني الهند واليونان.
وأفاد بأن االسكندر األكبر أمر ببناء 

قلعة في جزيرة أطلق عليها «إيكاروس» 
وهي حاليــا جزيرة فيلكا في الكويت 
لتكون محطة مهمة في تاريخ املنطقة 
واحلضــارة الهلنســتية والتغييرات 
االقتصادية والسياسية خاصة الثقافية 
«والتي بال شك غيرت التاريخ باإلقليم 
كله». وذكر «أنــه على الرغم من عدم 
دقة ما كتب عن اإلسكندر األكبر اال انه 
يتفق مع موضوع الفنان فارالميس في 
املعرض وهو اعتبار اإلسكندر األكبر 
كفكرة جســدت روح التسامح ورؤى 
العوملة في إطار األسرة العاملية الواحدة 
والتي حتترم خصوصيات وثقافة كل 
شعب كما زعم ما قام به امللك حني قام 
بالسيطرة على املنطقة في القرن الرابع 
قبل التاريخ امليالدي وتركه الشعوب 

وثقافاتها كما هي».
بينما أكد مسؤل اجلانب اليوناني في 
املعرض بابلو استروبكرس أني أشعر 
بأني األقرب بني الكويتيني واليونانيني، 
كما اني شــعرت معكم في لغة القلب، 
وشعرت بذلك خالل تواجدي مع العميد 

العجمي ورجال األعمال في الكويت.
وتابع أني أعتقد ان كل املبادرة هي 
من قبل السفير اليوناني ألنه مجتهد في 
وصل العالقات بني بلده وبني الكويت.
وقال أرجو ممثلي وســائل االعالم 
احلضور إلى املعرض، ملعرفة أن الفنان 
اليوناني رســم ٢٠٠٠ لوحة في رؤية 

مالمح اإلسكندر األكبر.

«اآلداب» أعلنت عن معرض «اإلسكندر األكبر.. مد جسور التواصل بني الشرق والغرب»

(زين عالم) ملشاهدة الڤيديوالسفير اليوناني ود.عبدالهادي العجمي مع احلضور خالل احلفل 

العجمي: املعارض الفنية متد جسور التبادل الثقافي وتالقي احلضارات بني الشرق والغرب


