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ندعو رجال األعمال الكويتيين لالستفادة من الفرص المتوافرة في جميع مناطق العراق
بغ�داد ال تنوي إخف�اء أي أث�ر للمفقودين ف�أرواح الكويتيين مس�اوية ألرواح العراقيين

قول رئي�س مجلس محافظ�ة البصرة بإعادة ترس�يم الح�دود كالم ليس 
ل�ه مكان ف�ي منطق السياس�ة العراقي�ة وال�رأي الحكومي تمثله بغ�داد فقط

  وجودي س�فيرًا ف�ي الكويت يدل داللة واضح�ة على اعتراف 
أراضيه�ا عل�ى  وس�يادتها  الك�وي�ت  ب�اس�ت�قالل  ال�ع��راق 

التجربة الديموقراطية العراقية فتيّة وإذا أخذ العراقيون فترة في حراكهم فعلى اآلخرين أن يتحملوا

وعني مفتوحني أفضل من ان نتمسك بأشياء 
عفى عليها الزمن ولفظها التاريخ.

  بالع��ودة إلى قضاي��ا وملفات تطفو على 
الس��طح بن احل��ن واآلخ��ر ف��ي العالقات 
ب��ن الكوي��ت والعراق وهي ترس��يم احلدود 
والتعويضات واملفقودون واملمتلكات وخروج 
العراق من الفصل السابع كيف ميكنكم تناول 

هذه القضايا؟
 كل ه���ذه القضايا أقر العراق باالعتراف 
بها واعلن االلتزام بجميع القرارات الدولية 
من خ���ال ما نص عليه الدس���تور العراقي 
كذلك ومن هذا املنطلق فإن االحتال العراقي 
للكويت فرض عليه استحقاقات وصدرت بحق 
العراق قرارات، كثيرة ضمن الفصل السابع، 
والعراق اعلن التزامه الكامل بهذه القرارات 
ومنها ترس���يم احلدود 833 وكذلك اخلاصة 
بالتعويضات ولم يتلكأ العراق فيها ابدا رغم 
وجود اقتراحات باستبدالها باستثمارات وكل 
هذا حتت املظلة الدولية احلامية لهذه القرارات 
وفيما يتعلق باملفقودين واملمتلكات فالعراق 
يبدي اس���تعداده دائما وجتاوبه الكامل في 
االلتزام بهذه القرارات وهناك تعاون ثنائي 
بإشراف األمم املتحدة في التحري الكامل عن 
كل املعلومات التي تتصل بهذا املوضوع وقد 
مت العثور على 285 من رفات املفقودين من 
الكويتيني خ���ال العام احلالي بجهد عراقي 
خالص من خال عثوره على املقابر اجلماعية 
التي انتجها ظلم النظام البائد وطيشه والتي 
انتش���رت في كل بقاع العراق، واليوم هناك 
تعاون ب���ني اجلهات املختصة ف���ي البلدين 
وجلان مش���تركة تتابع اعمالها في شأن هذا 
املوضوع ونؤك���د ان العراق ال ينوي اخفاء 
اي أثر لهؤالء املفقودين، ألنه في العراق من 
املفقودين ما هو اضعاف مضاعفة لهذا العدد، 
فأرواح الكويتيني مساوية ألرواح العراقيني 
وأهميتهم على حد سواء وال شك ان العراقيني 
يشعرون بهذه املشكلة ألنها مست الصميم 
العراقي وأحرقت قلوبهم مثلما أحرقت قلوب 
الكويتيني ألننا في نفس القارب الذي يحمل 

هذا األسى الكويتي.
أما املمتلكات الكويتية املفقودة فإن العراق 
يبذل جهودا دائمة فإذا عثر على شيء يرجعه 
إلى اصحابه الكويتيني وقد مت ارجاع ممتلكات 
البنك املركزي واالرشيف االذاعي واعلن العراق 
في صحفه احمللية انه اخضع لطائلة القانون 
كل مواطن عثر على هذه املمتلكات وأخفاها 
وهذا داللة على االهتمام فيما يتعلق مبتابعة 

اجلهات املختصة العراقية.

التزام بالقرارات الدولية

إجماال اقول ان العراق اعلن ويعلن التزامه 
بالقرارات الدولي���ة ذات الصلة ومبتابعتها 
س���يكون للعراق املخرج الوحيد من احكام 
الفصل الس���ابع وال شك ان الكويت والدول 
الصديقة تدعم العراق في هذه اجلهود لتسهيل 
عودة العراق الى احض���ان املجتمع الدولي 

ملمارسة دوره الطبيعي.
  طال��ب رئيس مجل��س محافظة البصرة 
قبل يومن بإعادة ترس��يم احلدود بن العراق 
والكوي��ت، كي��ف تعلق��ون عل��ى مث��ل هذه 

التصريحات التي تبرز من حن إلى آخر؟
 هذا الكام لي���س له أي مكان في منطق 
القيادة السياسية العراقية والذي أكدت عليه 
القيادات السياس���ية في العراق على لسان 
وزير اخلارجية هويشار زيباري ان العراق 
ملتزم التزاما كاما بق���رارات مجلس األمن 
الدولي وباألخص القرار 833 الذي ينص على 
ترسيم احلدود بني العراق والكويت نهائيا 
وان ما ورد على لسان املسؤولني في محافظة 
البصرة ال ميثل إال آراءهم الشخصية فقط، وان 
الرأي احلكومي متثله بغداد وليس مجالس 
احملافظات الن الرأي في قضايا احلدود حصري 
في وزارة اخلارجية واحلكومة االحتادية في 
بغ���داد وال دخل ألعضاء مجالس احملافظات 

العراقية في هذا.

أو ذاك لكن في نهاية األمر س���يتوصلون الى 
اتفاق ومساحة مشتركة للعمل مع بعض ألنه 
م���ا ال ميكن ان يظا مختلفني في هذا الصدد، 

ملصلحة البلد والشعب العراقي.
  يج��ري احلدي��ث دائم��ا ع��ن التدخالت 
اإلقليمية.. الى أي مدى تقف أمام هذا املس��ار 

لبلوغ هذا التشكيل برأيكم؟
 العراق جبهة مفتوحة على اخلارج وهناك 
من 2003 الى اآلن دول لها مصالح في الداخل 
العراقي، لكني أرى ان هذه التدخات ليس لها 
دور كبير في الضغط على الكتل السياس���ية 
ألنها تعمل برأي عراقي وأجندة عراقية وعلى 
صياغة تطور عراقي فيما يتعلق مبس���تقبل 

العراق.

مصلحة اإلقليم

  كان هن��اك حديث عن مبادرة س��عودية 
� سورية وإش��ادة من زعيم القائمة العراقية 
إياد ع��الوي واململكة العربية الس��عودية في 
لّم الصف العربي.. كي��ف تقيمون هذا الدور 

السعودي؟
 الدور الس���عودي نشط دائما في جميع 
قضاي���ا األمة العربية وزي���ارات قادة الكتل 
السياس���ية العراقية الى اململكة في اآلونة 
األخي���رة كان لها دور داف���ع في هذا املجال، 
والسياس���يون العراقيون كان���ت زياراتهم 
املتكررة ل���دول اجلوار لعرض ما يجول في 
خاطرهم وما يتعلق مبصالح العراق مع هذه 
الدول ومن هذا املنطلق رمبا يكون هناك تعاون 
من دول اجلوار مع قادة هذه الكتل من أجل 
ان يكون هناك مس���تقبل عراقي واضح وان 
يصب في مصلحة اإلقليم بأن يكون العراق 
عاما إيجابيا في عاقاته  مع جيرانه وضمان 

الستقراره.
  باحلدي��ث عن دول اجل��وار ماذا يعتري 
العالق��ات العراقي��ة � الس��ورية ف��ي اآلونة 

األخيرة وكيف تقيمونها اآلن؟
 عاقات العراق مع سورية طيبة وننشد 
دائما عاقة جيدة وننظر الى املصالح املشتركة 
من أوسع أبوابها، وللعراق مع سورية تاريخ 
طويل من أيام الرئيس الراحل حافظ األسد حيث 
احتضنت سورية املعارضة العراقية في نضالها 
ضد الطاغية صدام حس���ني، وكان لها الدور 
البارز، ونحن نستذكر هذا التاريخ املشرف 
في عاقتنا مع الشقيقة سورية وبعد السقوط 
رمبا اعترت العاقات العراقية � السورية بعض 
الشوائب، واآلن العراق ينظر بعني إيجابية 
ملستقبل العاقات مع سورية بأن تكون هناك 
عاق���ات ود ومحبة ومصالح مش���تركة بني 

البلدين من أجل صالح البلدين.
  وماذا يعتري هذه العالقات اآلن؟

 حقيقة اقول ان النش���اط الذي يس���مح 
ببقاء بقايا عناصر النظ���ام العراقي البائد 
على األراضي الس���ورية يوت���ر العاقة بني 
البلدين، والعراق يدعو االشقاء في دمشق إلى 
انه ال يجب السماح بحدوث هذه التوترات بني 
البلدين، وعودة النظام السابق الى العراق 
اصبحت من احملرمات، والعملية السياسية 
في العراق نص عليها الدستور وذلك بتجرمي 
عودة حزب البعث وكل شيء يتعلق بنشاطه 
السياسي، فليس من املعقول من دولة جارة 
شقيقة وعزيزة لها تاريخ مشترك مع العراق 
أن تس���مح بعودة احلياة إلى مربعها األول 
ولذلك علينا ان ننظر الى املس���تقبل بققلب 

التكتل��ن.. ال��ى أي مدى يعرقل تش��كيل هذه 
احلكومة؟

 املشاورات مستمرة حتى اآلن بني الطرفني، 
وكل ائتاف لديه رأي فيما يتعلق باملرشح الذي 
يرتئيه أقول انه سيوحد بعد هذا الوقت الطويل 
مع االئتافات األخرى الختيار املرشح املائم 

لقيادة التشكيل احلكومي املقبل بالعراق.
  كان هناك شرط لزعيم »التحالف الوطني« 
عم��ار احلكيم لتغيير دولة القانون مرش��حها 
نوري املالكي، أال تعتقدون ان ذلك س��يزيد من 

تأخر التشكيل احلكومي؟
 هي آراء سياس���ية يطرحها هذا االئتاف 

السنوات األربع املقبلة، وأنا متفائل كثيرا بأن 
تكون األيام املقبلة حاسمة وستظهر بنتيجة 

بعد هذا املخاض الطويل.
واعتقد ان التجربة فتية في العراق، وإذا 
أخذ العراقيون فترة م���ن الزمن في حراكهم 
السياس���ي، فعلى اآلخري���ن ان يتحملوا هذا 
االنتظار ألن التجربة الدميوقراطية مازالت في 
طور النضوج وفي املستقبل ستتطور أكثر.

اختالف آراء

  انهي��ار التحال��ف ب��ن »دول��ة القانون« 
و»التحال��ف الوطني« ووقف املش��اورات بن 

  ما مجاالت التواجد االس��تثماري الكويتي 
في العراق؟

 االس���تثمارات الكويتي���ة موج���ودة في 
كل مناطق العراق في كردس���تان واجلنوب 
واحملافظات االخرى واكثرها اآلن في املشاريع 
العمرانية، رمبا هناك مستقبل ملشاريع نفطية 
وغازي���ة والفرص متواف���رة في كل املجاالت 
الزراعية والسياحية والعقارية، والصناعية، 
واملالية، والعراق يحتاج للمشاريع في القطاعات 

كلها.
  ه��ل الوض��ع االمني يش��جع عل��ى فتح 
واستقطاب االستثمارات الكويتية في العراق؟

 ال شك ان االمن في حالته احلالية احسن 
منه قبل سنتني حيث هناك تطور ملموس في 
الوضع االمني، نعم هناك مش���اكل امنية بني 
آونة واالخرى وغير خاف ان خطط الشبكات 
االرهابية وعناصر القاعدة وبقايا النظام البائد 
التزال تنشط وهذه موجودة ويسعى العراق 
ال���ى ان يكون حازما مع هذه االنش���طة وان 
يفرض االمن ب���كل ما لديه من قوة من خال 
تقوية املؤسسات االمنية واالستخبارات، ومن 
املعلوم ان العراق بدأ حديثا في بناء وتطوير 
هذه املؤسسات في العام 2003 واآلن هي في 
طور النمو، وانسحاب القوات االميركية من املدن 
العراقية العام املاضي وبداية االنسحاب اآلن هو 
ظاهرة واضحة لتسلم القوات العراقية ملقاليد 
الوضع االمني، ولوحظ حتسن في الوضع االمني 
في بغداد والبصرة ومحافظات جنوب العراق 
والزوار يتجهون الى مدن العراق واملشاريع 
االقتصادية تتزايد والشركات النفطية كذلك 
وهذا كله دليل على استقرار الوضع االمني، 
ومن املؤكد ان املشاريع االقتصادية سيكون 
لها الدور االكبر في االستقرار االمني وسحب 

البطالة املنتشرة ما يوفر استقرارا كذلك.

تطوير رجال األمن العراقي

  م��ع اعالن انس��حاب الق��وات االميركية 
من العراق عب��ر العراقيون عن قلقهم من هذا 

االنسحاب كيف تعلقون؟
 ارى ان االنسحاب االميركي سيعطي دافعا 
نفسيا كبيرا للقوات االمنية والعسكرية لامساك 
بزمام االمن واالعتماد على الذات وسيدفعهم 
الى تطوير انفسهم واحلكومة العراقية لديها 
م���ن البرامج الكثيرة ومنها تطوير امكانيات 
الشرطة ورجال االمن ما ينعكس على االستقرار 

الشعبي.
  عل��ى صعيد الداخ��ل العراقي مرت نحو 
خمسة اش��هر ولم تتش��كل احلكومة الى اين 

تسير احلياة السياسية في العراق بنظركم؟
رمبا امل���دة طالت أكثر م���ن الوقت املقرر 
لها، لكنها تس���ير الى حسم األمور بني الكتل 
السياسية واخلروج مبرشح لرئاسة احلكومة 
العراقية املقبلة، وأرى ان األس���ابيع القليلة 
املقبلة ستكون حاسمة وستقرر الكتل الرئيسية 
االجتاه الختيار املرش���ح لرئاس���ة احلكومة 

والتصويت عليه.
ونعلم ان ه���ذه االنتخابات أفرزت نتائج 
متساوية ولم تخرج بأغلبية حاسمة متكن من 
عملية تشكيل احلكومة فأعطت بذلك الفسحة 
الزمنية ألخذ نقاش���ات وحوارات للوصول 
الى اتفاق مشترك، ألن اجلميع متفق على ان 
يشترك في قيادة هذه احلكومة العراقية كل 
الكتل السياسية التي أفرزتها االنتخابات العام 
احلالي ليشترك اجلميع في إدارة السلطة خال 

  الي��وم حت��ل الذك��رى ال��� 20 لالحتالل 
العراق��ي للكويت ماذا س��تتذكرون وما جهود 

البلدين لتجاوز  هذه الفترة املؤملة؟
 ال شك أن هذه الذكرى أليمة على الشعبني 
الكويتي والعراقي على حد سواء، ألنه ليس 
من شيم العراقيني ان يغزوا جارا لهم، بل كان 
ذلك من شيم نظام صدام حسني وزمرته التي 
عاثت في األرض فسادا، وادخلت العراق في 
انفاق التيه هذه السنوات ال� 20 من غزوه ومن 
قبلها احلروب العدوانية والعبثية التي شنها 
على إيران وداخليا على كردس���تان ووسط 
العراق، وفي اجلنوب يستذكر العراقيون هذه 
النقاط التاريخية مبأساة ومرارة وألم، ألنه 
ما يصيب الكويت يصيب العراق ألنه يوجد 
فيما بيننا تاريخ من العاقات ووش���ائج من 
القربى والدم والدين والعروبة فليس���ت من 
شيم العراقيني ان يجتاح العراق جارا تربطه 
به عاقات تاريخية ممتدة، هذه ثقافة الطاغية 
املقبور صدام حسني وحزب البعث العراقي الذي 
كان ينادي بالوحدة العربية لكن لاسف ما أتى 

به كان خافا لكل قيم االخوة العربية.
وأنا كسفير عراقي أحمل سياسة بلدي إلى 
الكويت وه���ي ان العراق من 2003 ومن يوم 
سقوط النظام البائد الذي كان يوما رسمت فيه 
السياس���ة العراقية اجلديدة التي تستند الى 
حسن اجلوار واالحترام املتبادل مع اجليران 
وقبول العراق بكل القرارات الدولية والعالم 
املشترك، هذا هو العراق اجلديد في سياسته 
اخلارجية الشفافة لكي يعود إلى حضن العالم 
واألمة العربية واملجتمع الدولي ليمارس دوره 

بطبيعية وواقعية وسام.
  ماذا تقولون للش��عب الكويتي وأنتم اآلن 
عل��ى رأس التمثيل الديبلوماس��ي العراقي في 

الكويت وفي هذه الذكرى بالذات؟
 اقول للشعب الكويتي العزيز ان وجودي 
كسفير لبلدي العراق لدى الكويت داللة واضحة 
على اعتراف العراق باستقال الكويت وسيادته 
على ارضه وحرمة األراضي الكويتية هذا ما 
أقوله ويقوله الشعب العراقي للشعب الكويتي 
أنه ال عودة لتاريخ ما مارسه الطاغية صدام 

حسني من حروب واجتياحات.

توطيد العالقات

  ال شك ان جهودكم تسير نحو استقطاب 
االس��تثمارات الكويتي��ة في الع��راق إلى أين 

وصلت هذه اجلهود؟
 ال ش���ك أن من أولى اولويات السفير في 
بعثته أن يوطد عاقة ش���عبه بشعب الدولة 
املضيفة ومن مهماتنا الرئيس���ية االولى ان 
توطد عاقة العراق بالكويت من خال مختلف 
النواحي منها العاقات السياسية واالقتصادية 
والثقافية والفنية والس���ياحية، واهمها التي 
تفعل كل هذه العاقات ورفعها الى االعلى وهي 
العاق���ات االقتصادية التي لها دور كبير في 
تقوية وتنمية عاقات الشعبني نحو تطوير 
التجارة بني البلدين وتنمية االستثمار وتفعيل 
الثقافية والفنية والس���ياحية بني  العاقات 
البلدين، وبالتالي االقتصاد يدخل في كل شيء 
وف���ي كل العاقات، ومن اولى مهامنا الدعوة 
الى ان تس���تثمر االمكانيات االقتصادية في 
الكويت على ارض العراق البلد الذي يحتاج 
الى امكانيات اقتصادية كبيرة العادة اعماره، 
وبهذه العملية سوف تشترك املصالح العراقية 
والكويتية مع بعضهما البعض ليكون هناك 
دافع الى املمر الرئيسي وهو حفظ االمن بني 
البلدين من خال حفظ املصالح االقتصادية، 
وان يكون العراق ذلك املستودع االقتصادي 
ليحفز خبرات وامكانيات املستثمرين الكويتيني 
وان  تكون الكويت هي بوابة اقتصاد العراق 
وان يك���ون العراق هو بوابة مس���تقبل امن 
الكويت من خال تطور احلركة السياس���ية 
في العراق التي اختطت لنفسها سن دستور 
وعملي���ة دميوقراطية قائم���ة على التعددية 
لضمان املستقبل السياسي في العاقات بني 

البلدين.

يعاود الصالون اإلعامي نشاطه بعد توقف بسبب اجازة الصيف بندوة استثنائية 
مبناسبة مرور عشرين عاما على الغزو العراقي للكويت ويستضيف السفير العراقي 
في الكويت السيد محمد حسني محمد بحر العلوم، وذلك في متام الثامنة من مساء 
اليوم االثنني املوافق 2 أغس����طس 2010 في املق����ر املؤقت للصالون باليرموك، ق4، 

الشارع األول، منزل رقم 36 باجتاه شارع املشاة.
ويعد بحر العلوم من أكثر املس����تنكرين للجرمية الشنعاء التي ارتكبها النظام 
العراقي البائد بحق الكويت وأهلها، مبديا تفهمه الدائم لانطباع السلبي الذي تولد 
عند الكويتيني، أماه في جتاوز ذلك على أسس سليمة نحو عاقات أوثق، خصوصا 
في ظل إمكانية التقارب الكويتي � العراقي في قطاعات عدة اجتماعية واقتصادية 
وسياس����ية، مرددا انه يتوجب على االخوين العراق والكويت ان يتعايش����ا ألجل 
املس����تقبل، ونحن ال نطلب نسيان املاضي ولكن انا كعراقي اضع يدي في يد أخي 
الكويتي، وأقول انني ايضا حتملت الكثير مطوال ثماني س����نوات في حرب عبثية 
مع ايران باالضافة الى كل ما جرى، وتأثيرات س����نوات من الديكتاتورية آما اآلن 

في التعايش والبناء للعاقة املستقبلية.
وقد وجه األمني العام للملتقى اإلعام����ي العربي والصحافي واإلعامي ماضي 
اخلميس الدعوة لعدد من الكتاب والصحافيني واإلعاميني والسياس����يني واألدباء 
وكثير من املهتمني بالش����أن السياس����ي والعاقة األخوية ب����ني الدولتني اجلارتني 

حلضور الندوة.

الصالون اإلعالمي يستضيف بحر العلوم اليوم

)محمد ماهر( السفير محمد حسن بحر العلوم متحدثا للزميلة بشرى الزين 

بشرى الزين
»أقول للشعب الكويتي العزيز ان وجودي كسفير لبلدي لدى الكويت داللة واضحة 
على اعتراف العراق باستقالل الكويت وسيادتها على أرضها وال عودة لتاريخ ما مارسه 
الطاغية صدام حسني من حروب واجتياحات«.. كلمات خلصت رسالة السياسة العراقية 
اخلارجية في عالقاتها مع دول اجلوار جاءت على لسان السفير العراقي محمد حسني 

بحر العلوم في حوار مع »األنباء« في الذكرى ال� 20 لالحتالل العراقي للكويت.
وأضاف ان هذه السياسة ش�فافة وتستند الى مبادئ حس�ن اجلوار واالحترام 
املتبادل والتزام العراق بكل القرارات الدولية لكي يعود الى حضن العالم واألمة العربية 
واملجتمع الدولي ليمارس دوره الطبيعي بس�الم. وأشار بحر العلوم الى ان الذكرى 
األليمة الحتالل الكويت سيتذكرها الشعب العراقي مبرارة وألم نظرا ملا يربطها به من 
وشائج القربى والدم والدين والعروبة، مضيفا ان تلك الفترة املؤملة كانت نتاجا لعبث 

وطيش نظام الطاغية صدام حسني الذي أدخل العراق في أنفاق التيه.
وعّبر السفير العراقي عن تطلع بالده الى االستثمارات الكويتية في العراق نظرا ملا 
متثله من قوة في اإلمكانيات االقتصادية، موضحا ان الفرص متوافرة في املناطق العراقية 
وجميع القطاعات االقتصادية، مشيرا الى ان االقتصاد هو املمر الرئيسي حلفظ األمن 
بني البلدين. ونفى بحر العلوم ما جاء على لسان رئيس مجلس محافظة البصرة الذي 
دعا فيه الى إعادة ترسيم احلدود بني العراق والكويت، مبينا ان هذا الكالم ليس له أي 
مكان في منطق القيادة السياسية العراقية وال ميثل إال رأيه، مؤكدا ان الرأي احلكومي 
متثله بغداد وليس مجالس احملافظ�ات وان قضايا احلدود هي حصريا في يد وزارة 
اخلارجية واحلكومة االحتادية. كما أكد التزام ب�الده بجميع القرارات الدولية ذات 
الصلة مبلفات ترسيم احلدود وإعادة املمتلكات الكويتية والتعويضات واملفقودين 

بإشراف األمم املتحدة وكذلك بتعاون ثنائي.. وفيما يلي تفاصيل احلوار:

بحر العلوم ل� »األنباء«: العراق ملتزم بالقرارات الدولية المتصلة بالحدود 
والتعويضات و الممتلكات والمفقودين للخروج من الفصل السابع

السفير العراقي أكد في الذكرى الـ 20 لالحتالل أنه يحمل سياسة تستند إلى مبادئ حسن الجوار واالحترام المتبادل

الالجئون العراقيون
قال السفير العراقي لدى الكويت محمد حسني بحر العلوم ان بعض الاجئني 
العراقيني في سورية عادوا إلى أرض الوطن بعدما استتبت األمور في العراق، 
مؤك���دا توفير جميع االمكانيات للوصول إلى املناطق التي يرغبون في العودة 
إليها، مش���يرا الى ان هذه العودة تس���ير بش���كل طوعي، الفتا الى ان الاجئني 
العراقيني يوجدون في االردن وايران وسورية ومصر نتيجة االعمال االرهابية 

التي رافقت سقوط النظام البائد.


