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منصور العتيبي لـ »األنباء«: الوضع مقلق جدًا بين إيران والدول الكبرى 
واألمور تسير نحو تشديد العقوبات في مجلس األمن

عند معرفتكم أنكم ستمثلون البالد في أعلى 
منظمة دولي��ة فما أول ما بدر ال��ى ذهنكم؟ وما 

حجم املسؤولية امللقاة على عاتقكم؟
املكان تكليف أكثر منه تشريفا ومسؤولية 
كبيرة ونطلب من اهلل ان يعينني على حتملها، 
فأنا لس����ت غريبا عن هذا املكان فقد سبق أن 
عملت في وفد الكويت الدائم لألمم املتحدة ملدة 
15 عاما، وعملت مع ثالثة سفراء من اكبر وأفضل 
السفراء الذين مثلوا الكويت في األمم املتحدة 
السفير محمد أبواحلسن والسفير عبداهلل املراد 
والس����فيرة نبيلة املال، عملت معهم وتعلمت 
منهم الكثير وهذا بال ش����ك سيكون دافعا لي 
لبذل املزيد من اجله����د ألنني تعلمت من هذه 
املدارس الثالث وعندي خبرة ستساعدني في 

أداء املهام املوكلة لي.

قضايا لها أولوية

ما امللفات التي ستكون لها أولوية التعاطي؟
ككويت هناك ملف����ات خاصة فينا هي بند 
احلالة ما بني الكويت والعراق الذي مازال مدرجا 
على جدول أعمال مجلس االمن، وهناك بعض 
القضايا التي لم يتم استكمال تنفيذها من قبل 
العراق وسنعمل مع الوفد العراقي الدائم في األمم 
املتحدة إلنهاء هذه امللفات، هناك متطلبات على 
العراق بان يقوم بها إلنهاء بعض املسائل ابرزها 
صيانة العالمات احلدودية، موضوع األسرى 
املزارعني  واملفقودين وموض����وع تعويضات 
العراقيني، فهذه املسائل التزال عالقة ومجلس 
األمن يناقشها ونتمنى من العراقيني ان يتخذوا 
اخلطوات الالزمة واملطلوبة منهم الجناز هذه 

امللفات.
وهناك قضايا أخرى سنناقشها، فنحن دولة 
عربي����ة وعضو في مجل����س التعاون الذي له 
اهتماماته ومش����اغله، وأعضاء في املجموعة 
العربية وهي مجموعة نشطة في األمم املتحدة 
وتعقد اجتماعات بصف����ة دورية وعلى رأس 

القضايا التي نناقشها القضية الفلسطينية.
ودائما يكون هناك تنسيق بني الدول العربية 
من خالل املجموعة للتحرك جتاه مجلس االمن 
او اجلمعية العامة، فنناقش مشاريع القرارات 
وطريقة التحرك وكيفية اصدار القرارات التي 
تدين املمارسات االسرائيلية في األراضي احملتلة 
وأي قضي����ة اخرى تهم الدولة العربية فإذا مت 
تبنيها من اجلامعة العربية فنحن ندافع عنها في 
األمم املتحدة، وكذلك نحن اعضاء في املجموعة 
االسالمية وهي مجموعة نشطة تعقد اجتماعاتها 
بصفة مستمرة في األمم املتحدة ونتبنى القضايا 
التي يتم تبنيها من قبل منظمة املؤمتر االسالمي 
وندافع عنها في األمم املتحدة سواء في اجلمعية 
العامة أو املجلس االقتصادي واالجتماعي او 

مجلس األمن.
وهناك ايضا حركة عدم االنحياز التي لها 
مواقف وقرارات حيث تطرح قرارات في مسائل 
مهمة مثل موضوع نزع الس����الح ونحن دائما 
مساندون للحركة بصفتنا عضوا مؤسسا في 
احلركة، وكذلك مجموعة ال� 27 فهذه جميعها 
حركات نحن نش����ارك في اجتماعاتها ونتبنى 
القرارات التي يتم اعتمادها من قبل هذه املجاميع 
ونتحرك على أساسها في األمم املتحدة، ومن 
القضاي����ا التي نتابعها من خالل هذه املجاميع 
موضوع تغير املناخ، األسلحة، االرهاب وأسلحة 
الدمار الشامل، ونحن ننسق مواقفنا من خالل 

هذه املجاميع.

نتفهم الظروف العراقية

لعب��ت األمم املتح��دة دورا فع��اال ف��ي فترة 
االحت��الل العراقي وأصدرت عب��ر مجلس األمن 
العديد م��ن القرارات ولكن اليوم برأيكم ما حجم 
ال��دور الذي تلعبه تلك املنظم��ة إلنهاء احلالة بني 

الكويت والعراق؟
متابعة القضايا الت����ي اليزال على العراق 
تنفيذها تتم وفقا آلليات دولية وجدت مبوجب 
قرارات صادرة عن مجلس األمن وهذه القرارات 
صادرة حتت الفصل السابع من امليثاق، والعراق 
ملزم بتنفيذها وتوجد متابعة مس����تمرة من 
األمم املتحدة والتقارير التي تصدر عن األمني 
العام حتث العراق على ان يتعاون مع الكويت 
واألمم املتحدة إلنهاء هذه االلتزامات، فالعراق 
ملتزم بالتنفيذ فهو لم يقل انه ال يريد التسهيل 
لصيانة العالمات احلدودية. ولكن هناك ظروفا 
مر بها العراق وأوضاعا أمنية ونتمنى للعراق 
االستقرار، كما نتمنى بعد االنتخابات في مارس 
ان يكون هناك توجه إلنهاء هذه املسائل بالسرعة 

الفصل السابع، وهذا ظهر خالل تبرعنا مببلغ 
974 أل����ف دوالر مؤخرا لبرنام����ج )يوناميه( 
لتدريب املوظفني العامل����ني في وزارة حقوق 
االنسان العراقية على بعض التقنيات اخلاصة 
النتشال اجلثث، فهذه طريقة ملساعدة العراق 
على تنفيذ التزاماته، فنحن ندري ان العراقيني 
قد ال يكون لديهم قدرات وخبرات كافية، لذلك 
مت تصميم برنامج تدريبي تقوم األمم املتحدة 

بتنفيذه.
وقد يكون العراقي����ون ال يحتاجون املبلغ 
ولكن هذه مبادرة حسن نية، ومبا انه برنامج 
تابع لألمم املتحدة فنحن بادرنا بتمويله، وهذا 
دليل على ان هدفنا مساعدة العراق وليس هدفنا 
بقاءه على الفصل السابع، نحن نتمنى اليوم 
قبل الغد خروجه من الفصل الس����ابع، ونحن 
نتطلع لتطوير العالقات الثنائية بني البلدين 
وهناك مجال للتطوير وليس لدينا شيء ضد 
احلكومة العراقية فنحن نعمل وننس����ق في 
جميع هذه املواضيع واذا كان هناك تأخير في 
تنفيذها ف����ال يعني انها لم تنفذ ولكن موقفنا 
لم يتغير نطالب بتنفيذها والعراقيون يريدون 

التنفيذ ولم ينكروا اآللية الدولية.
هل س��يأتي يوم من األي��ام ويتوقف البحث 
عن رفات األسرى حتى لو لم يتم احلصول على 
جمي��ع الرفات كما أش��ار بان كي م��ون في احد 

تقاريره؟
بالنسبة لنا سنعمل كل ما بوسعنا الى ان 
يتم اكتشاف آخر أس����ير كويتي وهذا موقف 
ملتزمون به ونتمنى ان تستمر األمم املتحدة 
واآللية املوجودة حاليا معنا ليتم معرفة مصير 

جميع املفقودين.

تحويل التعويضات الستثمارات

األمم املتح��دة رحب��ت بأي ح��ل بخصوص 
مس��ألة التعويضات وكان��ت الكويت قد عرضت 
حتويلها الى اس��تثمارات وبانتظار الرد العراقي 
فهل وافق العراق على اس��تقبال ش��ركات كبرى 

كويتية لالستثمار في الداخل العراقي؟
من املبكر احلديث عن هذا املوضوع ألنه حتى 

اآلن لم يتم عقد اجتماع 
بعد االجتماع الذي عقد 
في عمان وكان الترتيب 
ان يكون هناك اجتماع 
آخر حتت رعاية جلنة 
التعويضات بني الكويت 
والعراق لبحث موضوع 
املتبقي وهو 24  املبلغ 
ملي����ون دوالر، ونحن 
ف����ي االجتماع  طرحنا 
األول استعدادنا للنظر 
بشكل جدي في مسألة 
استثمار جزء من هذه 
املبالغ من خالل مشاريع 
مشتركة ومفيدة للبلدين 

وللحقيقة العراق في ذلك الوقت لم يكن جاهزا 
لفكرة االستثمار واملش����اريع املشتركة ولكن 
األمم املتحدة تس����عى حاليا لعقد اجتماع آخر 
ولكن حتى اآلن ل����م يتم تنظيم هذا االجتماع 
وبالنسبة لنا نحن جاهزون وليس لدينا مشكلة 
في اي وقت، والعراق حتى اآلن مستمر في دفع 
التعويضات حتت مظل����ة األمم املتحدة وهذه 

قرارات مجلس األمن.
ولكن إذا مت حتويلها الستثمارات؟

إذا صار هناك اتفاق مع العراقيني ولكن حتى 
اآلن ال يوجد اي اتفاق معهم بهذا اخلصوص.

مدى فعالية المجموعة العربية

كما ذكرت انكم س��تعملون م��ع املجموعات 
والكتل املوجودة ف��ي األمم املتحدة ومن ضمنها 
املجموعة العربية، فإل��ى اي مدى هذه املجموعة 

صوتها مسموع ومدى فاعليتها؟
القرار أوال واخيرا يأخذه مجلس األمن الذي 
يضم 15 دولة من ضمنها دولة عربية واحدة في 
الغالب فدولة واحدة ال تقرر ولكن هذا نوع من 
التحرك وتبيان موقف الدول العربية وحتاول 
التأثير على موقف الدول االخرى في املجلس، 
ولكن اذا لم تتحرك فالدول األخرى تقول اننا 

لسنا مهتمني باألمر.
وفي احيان كثيرة نحن نتحرك كمجموعة 
عربية واس����المية وحركة ع����دم انحياز وهذا 
التحرك ال يعني بالضرورة اننا سننجح، ألنه 
ال يوجد ضمان لذل����ك، ولكن مع هذا يجب ان 
نتحرك، قد ننجح في اجلمعية العامة، ألن كل 
دولة فيها لها صوت ودائما القرارات الصادرة 
ع����ن القضية الفلس����طينية كلها في اجلمعية 

العامة ودائما تصدر القرارات.
ولكن موضوع حق النقض في مجلس األمن 
يعوق ص����دور كثير من القرارات التي تخص 

القضية الفلسطينية.
هل هذا األمر عادل؟

ال طبعا.

ال غنى عن األمم المتحدة

األمم  فاعلي��ة  م��ا 
املتحدة ومجلس األمن؟

األمم املتحدة تظل هي 
احملفل الدولي بالنسبة 
لن����ا ككوي����ت ال غنى 
الطويل  عنها، فسجلها 
قد يكون فيه اخفاقات 
ولكن هن����اك اجنازات 
كثيرة من خالل عمليات 
حفظ السالم في العالم 
وعندم����ا نتح����دث عن 
اجنازات لألمم املتحدة 
فتحرير الكويت يعتبر 
من اجنازاتها بالنسبة لنا 
وعندما اقول ان وجودها 

املمكنة والتعاون مع األمم املتحدة في هذا املجال، 
اآلليات الدولية موجودة حتى في موضوع صيانة 

العالمات احلدودية فالعراق تعاون.
ولك��ن حتى اآلن الع��راق لم ي��زل املخالفات 
على احلدود حتى يتس��نى لألمم املتحدة صيانة 

العالمات؟
ال يوجد تأخير، امنا هناك بعض التجاوزات 
واملن����ازل الداخلة في ح����دود الكويت بأمتار 
معين����ة وحتجب الرؤية ب����ني عالمة وأخرى. 
األمم املتح����دة تطلب إزالة أي حاجز مادي بني 
العالمات لصيانتها لهذا السبب توقفت الصيانة، 
والعراقيون وعدونا أكثر من مرة وأبدوا رغبتهم 
في التعاون وإنهاء هذه املسألة ويساهمون ماديا 
حي����ث دفعوا النصيب املخصص لهم لصيانة 
العالمات احلدودية، نحن ننتظر من العراقيني 
الوقت املناسب ونتمنى ان يكون بالقريب العاجل. 
ولكن العراق اآلن في ظل احلمالت االنتخابية 
منشغل باالنتخابات واألمم املتحدة تدرك األمر 
ونتوقع بعد االنتخابات حلحلة هذا املوضوع 
بالرغم من اننا ال نربطه بأي شأن داخلي عراقي 

ألنه إلزام دولي على العراق.
ونح����ن دعونا العراق حتى ف����ي اللقاءات 
الرس����مية لكبار املس����ؤولني الكويتيني، دائما 
نؤكد على هذا املوضوع والعراق يعلم ماهية 
التزاماته، فهذا األمر من شأنه حتسني األجواء 

وتطوير العالقات.
اذن مباذا تفسرون طلب العراق باخلروج من 
الفصل الس��ابع؟ أال يعتبر ذلك هروبا من تنفيذ 

االلتزامات؟
نحن رددنا على هذا املوضوع بان القرار 1859 
الفقرة اخلامسة طلبت من األمني العام تقييم 
التزامات العراق على أساس طلبه اخلروج من 
الفصل السابع ومن ينهي هذه االلتزامات هو 
مجلس األمن، اذن مجلس األمن طلب من األمني 
الع����ام ان يقدم له تقريرا مفصال عن التزامات 
العراق واألمني العام قدم تقريره، اال ان مجلس 
األمن عندما نظر ف����ي التقرير رأى ان العراق 
حت����ى اآلن عليه التزامات كثي����رة لم ينفذها، 
ولهذا الس����بب لم يأخذ املجل����س قرارا بإنهاء 
هذه االلتزام����ات، واذا كان خروج العراق من 
االلتزامات يترت����ب عليه أمر آخر فان مجلس 
األمن سيجتمع، فلو هناك عقوبات مفروضة على 
العراق والعقوبات هذه على أساس انها ترفع، 
يجب ان ينفذ العراق االلتزامات، وبالتالي على 
مجلس األمن ان يجتمع ويقرر ان العراق التزم 
ويقرر رفع العقوبات، ولكن ال توجد عقوبات 
مفروضة على العراق مبوجب هذه االلتزامات، 
صحيح صادرة حتت الفصل السابع من امليثاق 
ألنها كانت ضمن التزامات أخرى، وال يخضع 
اآلن العراق لعقوب����ات دولية، ولكن هذا قرار 
من مجلس األمن وملزم التنفيذ، واذا لم ينفذ 
فمجلس األمن لديه عدة خطوات أوال عقوبات 

اقتصادية ثم تدخل عسكري.
ه��ل من املمكن الوصول ال��ى فرض عقوبات 
على العراق بسبب عدم التزامه بتنفيذ القرارات؟

ال أتوق����ع نهائيا، وال نتمنى ان نصل لهذه 
املرحلة، وانا متفائل بان العراق خالل الفترة 
املقبلة س����ينهي بعض املسائل فيوجد حترك 
عراق����ي، فقد قام����وا مؤخرا بنش����ر إعالن في 
اجلريدة بخصوص املمتلكات الكويتية املسروقة 

واألرشيف الوطني.
ولكن ال شيء على أرض الواقع؟

بني فترة وفاخرى نحصل على بعض األمور، 
فمنذ 6 اشهر تسلمنا بعض املمتلكات اخلاصة 
بالبنك املركزي، اما بخصوص رفات األسرى 
فتوجد اجتماعات من خ����الل اللجنة الثالثية 
والفنية املنبثقة عنها والعراق يشارك في هذه 
االجتماعات وهناك خطط عمل بالتنسيق مع 
الصليب األحمر على اساس نبش مقابر جديدة 
وانتش����ال بعض اجلثث وأخذ عينات، فهناك 
تعاون ولكن بس����بب األوضاع األمنية يحدث 
ه����ذا التأخير، ونحن ليس لدينا ش����ك في ان 

العراقيني سيتعاونون في املستقبل.

مستعدون لمساعدة العراق للخروج            
من »السابع«

م��ا مدى اقتن��اع الدول الكب��رى بوجهة نظر 
الكويت، سمعنا من فترة عن حث اميركي خلروج 
العراق من الفصل الس��ابع على أساس ان عراق 

اليوم ليس كما كان في السابق؟
نحن والدول اخلمس الدائمة العضوية نريد 
ان يخرج العراق من الفصل السابع، والكويت 
على أمت استعداد ملساعدة العراق للخروج من 

ض����روري ال غنى عنه ألن األمم املتحدة تعمل 
في مجاالت عدة، فبعد احلرب العاملية الثانية 
أنشئت األمم املتحدة والتي لم متنع الكثير من 
احلروب ولكنها لم تنشأ إال لغرض الوقاية من 
حرب عاملية ثالثة فإذا اردنا قياس مدى جناح 
االمم املتحدة فنس����تطيع ان نقول انها جنحت 
ألنه لم حتدث حرب عاملية ثالثة فحدثت الكثير 
من احلروب ولكن لم حتدث حرب عاملية شاملة 
فاألمم املتحدة متثل ديبلوماسية وقائية، اخفقت 
في أمور ولكنها جنحت في أمور أخرى، ولكن 
نحن مش����كلتنا التركيز دائما على االخفاقات، 
والقضية الفلسطينية من أبرز اخفاقات األمم 
املتحدة على اعتبار ان قراراتها لم تطبق، ولكن 
هل نرفع ايدينا ونستس����لم؟ طبعا ال فمازلنا 

نطالب بتنفيذها.
أال يس��تدعي ذل��ك تفعي��ل مس��ألة املطالبة 

بإصالح مجلس األمن مثال؟
هذا املوضوع موج����ود ويبحث واألمور ال 
تنجز بيوم وليل����ة، العمل الدولي يحتاج الى 
صبر ونفس طويل حت����ى يتم. مجلس األمن 
كان 11 عضوا أما في عام 1958 فبدأ النقاش على 
توسيع صالحية مجلس األمن ومت التوصل الى 
اتفاق عام 1963 بزيادة عدد املقاعد غير الدائمة 
4 فأصبحوا 15 عضوا، فف����ي ذلك الوقت كان 
عدد الدول ربع ما هو موجود اآلن واستطاعت 
التوصل الى اتفاق بعد خمس سنوات، فنحن 
اآلن 192 دولة ولهذا الس����بب مت التوصل الى 
تواف����ق في اآلراء بني هذه ال����دول يحتاج الى 
وقت وعند التوصل الى اتفاق يهمنا ان يوافق 
عليه اجلميع واال يفرض على أحد، خصوصا 

في موضوع إصالح مجلس األمن.

مقعد عربي دائم

تطالبون مبقع��د عربي دائم في األمم املتحدة 
يعن��ي برأيكم ما مدى قابلية هذا املطلب للتطبيق 
عل��ى أرض الواقع؟ هل الدول الكبرى س��توافق 
علي��ه؟ يعن��ي كم��ا نعل��م أن مطال��ب العرب ال 

تتحقق؟
هذا موقف عربي ونحن نتبناه ونطالب به، 
فال شيء مينع من املطالبة، والعرب طالبوا مبقعد 
عربي غير دائ����م، اآلن الدول العربية تتناوب 
على مقعد غير عربي من أصل 15 واألمور تسير 

في هذا املجال.
وحتى اآلن هناك توافق في اآلراء على قضية 
ان مجل����س األمن بحاجة الى اصالح، ألن عدد 
أعضاء األمم املتحدة زاد بشكل كبير، والسبب 
اآلخر ان الواقع الدولي تغير، فهناك اتفاق على 
زيادة املقاعد في مجلس األمن، اما األمر الذي 
ل����م يتوافر عليه اتفاق حت����ى اآلن فهو زيادة 
األعضاء في املقاعد الدائمة أو غير الدائمة، فهناك 
دول تطالب بأن تكون الزيادة في املقاعد غير 
الدائمة مثل باكستان واسبانيا وتركيا، ألنها 
تعتبر ان املنتصرين في احلرب الثانية اعطوا 
أنفسهم امتيازات وال نحتاج الى زيادة االمتيازات 
ألحد آخ����ر، ألنه وضع غير دميوقراطي وغير 
متثيلي. اما دول أخرى كاليابان والهند والبرازيل، 
فتؤيد زيادة األعضاء الدائمني في مجلس األمن، 
فاملوضوع معقد وان����ا أعتقد ان اصالح األمم 

املتحدة يبدأ بإصالح مجلس األمن.
فعملية اإلصالح مستمرة وال تتوقف واألمم 
املتحدة أخذت إجراءات كثيرة في عملية اصالح 
األمانة العامة وغيرها، وأيضا مت ادخال اصالحات 
كثيرة على مجلس األم����ن ولكن كلها تتعلق 
بأساليب عمل املجلس كمتابعة اجللسات ومعرفة 
املواضيع مسبقا واالطالع على مشاريع القرارات 
قبل ي����وم اتخاذ القرار، وأصبح بإمكان الدول 
في جلسة مجلس األمن التحدث وإبداء الرأي 

وكلها مطالبات ومت حتقيقها.

حيادية »مون«

إلى أي م��دى ترون األمني العام لألمم املتحدة 
بان كي مون حياديا جتاه العرب؟

فهو محايد ويقوم بدوره على أكمل وجه.

تصعيد إيراني

إذا حتدثن��ا عن التصعي��د اإليراني مع إعالن 
الرئيس أحمدي جناد زيادة التخصيب 20% فكيف 
ترون هذا التطور وإلى أين س��تصل املواجهة بني 

إيران والدول الكبرى؟
ككويت موقفنا واضح وعالقاتنا مبنية على 
املصارحة مع اإليرانيني وهم يعرفون جيدا ان 
الكويت تريد مصلحة ايران واملنطقة، فإيران 
دولة اس����المية وجارة ونعتز بالعالقات التي 

تربطنا معها وال نتمنى جلوء مجلس األمن الى 
تشديد العقوبات على ايران والكويت أعلنت 
على أكثر من مس����توى انها ضد القيام بعمل 
عسكري أو استخدام أراضيها بعمل عسكري، 
فنحن ال نتمنى الوصول الى هذه املرحلة ألن 
منطقتنا عانت خ����الل العقود الثالثة املاضية 
مبا فيه الكفاية، وشعوب املنطقة بحاجة ألمن 
واستقرار وان تستفيد من االمكانيات املوجودة 

لتحقيق التنمية التي ينشدها اجلميع.
وما نتمناه ان تلتزم ايران بتنفيذ قرارات 
مجلس األمن اخلاصة بوقف التخصيب والعمل 
قدر املستطاع على طمأنة املجتمع الدولي بان 
األنشطة التي تقوم بها ال تتعارض مع التزاماتها 
مبوجب معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية 
فهذا ما نريده وهو طمأنة املجتمع الدولي عبر 
تنفي����ذ قرارات مجلس األمن والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية وفي الوقت نفسه ال يكون هناك 
أي حتوير لألنشطة التي تقوم بها لألغراض 
العسكرية ونتمنى ان يتم جتنيب املنطقة أي 

وضع من شأنه ان يهدد استقرارها وأمنها.
ماذا عن خطوة جناد وزيادة التخصيب؟

ما أراه ان األمور تتجه نحو التصعيد وهناك 
حترك من الواليات املتحدة لتشديد العقوبات 
على اي����ران اذا صدر قرار م����ن مجلس األمن 
فنحن ككويت ليس أمامنا سوى االلتزام بهذه 
القرارات، ولكن نتمنى أال نصل لهذه املرحلة 
وان يتخ����ذ اإليرانيون خطوات ايجابية جتاه 
تنفي����ذ التزاماتهم التي نص����ت عليها قرارات 

مجلس األمن.

نؤيد عقوبات لتغيير سلوك الدولة

إل��ى أين تس��ير األم��ور في ح��ال مت فرض 
العقوبات؟

مجلس األمن كان ينته����ج نهج العقوبات 
الشاملة التي اتضح فيما بعد ان لها آثارا على 
السكان املدنيني والهدف من فرضها على دولة 
هو تغيير سلوك الدولة وليس معاقبة الشعب، 
ونحن نؤيد هذا التوجه، ان العقوبات أيا كانت 
يجب أال تنتج عنها آثار انسانية سلبية، خصوصا 
على السكان املدنيني، ولهذا السبب مجلس األمن 
بعد العقوبات على العراق ويوغس����الفيا بدأ 
ينتهج التدرج ف����ي فرض العقوبات وتطبيق 
العقوبات الذكية وهذا ما ينتهجه مجلس األمن 
على ايران كتطبيق عقوبات على تصدير املواد 
والتكنولوجيا التي تدخل في انتاج أس����لحة 
الدمار الش����امل، وكذلك تطبيق عقوبات على 
بعض املؤسسات املالية التي متول عملية شراء 
هذه املواد، ونح����ن ال نتمنى أن يلجأ مجلس 
األمن لعقوبات من شأنها ان تفاقم من معاناة 
الش����ارع في الدولة املعنية وندري ان مجلس 

األمن لم يتجه لهذا التوجه.
هل انتم قلقون من رد الفعل االيراني؟

االيرانيون يقولون إذا طبق مجلس األمن 
عقوب����ات أو لم يطبق فل����ن نوقف تخصيب 
اليورانيوم وهذا تصعيد ونتمنى من اإليرانيني 
ان تس����ود ردودهم احلكمة، وان يتم التعاون 
مع املجتمع الدولي، ويتم تنفيذ هذه االلتزامات 
وأال يستمر التصعيد للوصول الى صراع أو 
عقوبات ش����املة والتي لن يتضرر منها فقط 
اإليرانيون وإمنا املنطقة احمليطة كلها، فكل الدول 
حجم التجارة البينية بينها وبني إيران كبير 
وسيتضرر، فالعقوبات التجارية سيتضرر منها 
االيرانيون ودول املنطقة ونحن من هذه الدول 
وقريبون من ايران، وهناك حركة جتارية بيننا 

قوية وال نريد التضرر من هذا األمر. 
ه��ذا يعني برأيك��م ان األمور س��تتجه نحو 

تصعيد عسكري؟
مجل����س األمن لم يصدر قرارا باس����تخدام 
القوة العس����كرية ضد ايران ولن يفوض أي 
دولة باس����تخدام القوة العسكرية واذا أرادت 
اس����رائيل أو أميركا القيام بعمل عسكري، فال 
شك أن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على 

األمن في املنطقة.
يعني األمر مقلق لدرجة كبيرة؟

نعم الوض����ع مقلق ونرى األمور تس����ير 
باجتاه تشديد العقوبات حاليا من قبل مجلس 

األمن.
كلمة أخيرة.

أشكر صاحب السمو األمير وسمو رئيس 
مجلس ال����وزراء نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح لهذه 
الثقة، وهذا االختيار، وهذا أمر أعتز به وان شاء 

اهلل نؤدي مسؤولياتنا على أكمل وجه.

مندوب الكويت الدائم في األمم المتحدة اعتبر زيادة نسبة التخصيب تصعيدًا إيرانيًا وتمنى أن تسود الحكمة ويتعاونوا مع المجتمع الدولي

ال أتوقـع نهائيًا أن تصـل األمور لفرض عقوبـات على العراق بسـبب عدم التزامـه بتنفيذ القرارات فنحـن متفائلون بإنهـاء كل الملفات في الفتـرة المقبلة

لن نترك رفات أسير واحد وسنعمل ما بوسعنا لمعرفة مصير جميع المفقودين

مجلس األمـن لم يصـدر قرارًا باسـتخدام 
القوة ضد إيران وإذا أرادت إسرائيل وأميركا ذلك 
فسـيكون له إنعكاسات سلبية على أمن المنطقة

سجل األمم المتحدة فيه اخفاقات ولكنها نجحت في منع وقوع حرب عالمية ثالثة

)متين غوزال( السفير منصور العتيبي متحدثا للزميلة بيان عاكوم

العتيبي تسّلم 
مهام عمله أمس

الس���فير منصور  توجه 
العتيبي أمس الى نيويورك 
حيث مقر األمم املتحدة وذلك 
لتسلم مهام عمله كمندوب دائم 

للكويت في األمم املتحدة.

                بيان عاكوم
ف��ي أول لقاء له بع��د تعيينه مندوبا دائما 
للكويت ف��ي األمم املتحدة، اعتبر الس��فير 
منصور العتيبي في لقائه مع »األنباء« الوضع 
ما بني ايران والدول الكبرى مقلق جدا، مشيرا 
الى أن االمور تس��ير نحو تشديد العقوبات 

على ايران في مجلس األمن.
ووصف العتيبي خطوة الرئيس االيراني 
أحم��دي جناد بزيادة تخصي��ب اليورانيوم 
بالتصعيدية، متمنيا أن تسود احلكمة االيرانية 

وأال يستمر التصعيد، على أن تلتزم ايران بتنفيذ قرارات مجلس 
األمن اخلاصة بوقف التخصيب حتى ال تصل األمور الى صراع أو 
عقوبات شاملة سيكون املتضرر منها االيرانيون واملنطقة كلها. 
الفتا الى ان الكويت ال تتمنى الوصول الى هذه املرحلة وأعلنت 
أكث��ر من مرة أنها ضد القيام بعمل عس��كري ألن املنطقة عانت 

احلروب مبا فيه الكفاية والشعوب بحاجة لألمن واالستقرار.
واشار العتيبي الى ان مجلس األمن لن يصدر قرارا باستخدام 
القوة العسكرية ضد إيران وإذا أرادت أميركا وإسرائيل القيام بعمل 

عسكري فال شك سيكون له انعكاسات سلبية على املنطقة.
وبخص��وص امللف العراقي، متنى العتيب��ي ان ينهي العراق 

التزاماته عل��ى الكويت بخصوص امللفات العالقة بعد االنتخابات 
البرملانية التي س��تجرى في مارس، الفتا الى أن العراق متعاون 
وملت��زم بالتنفيذ، وأبدوا رغبتهم في إنهاء املس��ائل كلها، وقال: 
»نح��ن ننتظر من العراقيني الوقت املناس��ب، ونتمنى أن يكون 

بالقريب العاجل«.
وتوق��ع العتيبي حلحلة هذه املواضيع بعد االنتخابات، اال أنه 

أكد على عدم ربط االلتزامات بأي شأن عراقي داخلي.
وكشف العتيبي عن اجتماع تسعى له األمم املتحدة بني الكويت 
والعراق ملناقشة مسألة حتويل التعويضات الى استثمارات. وهذه 

تفاصيل اللقاء:

نتوقع حلحلة الملفات العالقة بين الكويت والعراق بعد االنتخابات ولكن ال نربط االلتزامات بشـؤون داخلية
األمم المتحدة تسعى الجتماع بين الكويت والعراق لالتفاق حول مسألة تحويل التعويضات إلى استثمارات


