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مجلس الوزراء العراقي أبلغني بمقابر جماعية ربما يكون فيها كويتيون ولكن البحث األولي لم يكشف شيئًا حتى اآلن
فتحنا مكت�ب محاماة بتوجيهات م�ن وزارة الخارجية لتثبيت أم�الك الكويتيين في العراق وتقديم المش�ورة لهم

م��ا س��بب تواجدك��م الدائ��م ف��ي 
الكويت؟

هناك س���ببان أوال اجريت عملية 
جراحية واحتاج لفترة نقاهة، واألمر 
اآلخر ه���و موضوع املق���ر حيث انه 
اعادة ترمي���م وتأثيث  إل���ى  بحاجة 
وتوفير اخلدمات وبعدها س���نتواجد 

في العراق.
إلى أي مدى تلتمسون جدية احلكومة 
العراقية في موض��وع ترميم العالقات 
احلدودية والتي اثاره��ا مؤخرا الناطق 
الرسمي باسم احلكومة العراقية د.علي 

الدباغ معلنا عن تسويتها بني البلدين؟
نح���ن لنا املوقف الرس���مي، وكل 
الرسائل التي تأتي من اجلهات الرسمية 
العراقية تعتب���ر ايجابية من ناحية 
تأكي���د التزامهم بالق���رارات االممية، 
وعملية التنفيذ رمبا هي ما نس���عى 
اليوم لالسراع فيها وهذا اضافة الى 
انه كما هو مع���روف في مداخلة من 
األم���ر ووزير  ال���وزراء بهذا  رئيس 
اخلارجية ورئيس جمهورية العراق 
جالل الطالباني، وكون العراق سيفي 
بحصته م���ن تكلفة صيانة العالمات 
احلدودية، يعني انهم يتجهون باالجتاه 

الصحيح ويصب ذلك في االنفراج.

مداخالت عراقية

هناك من ي��رى أن موقف احلكومة 
العراقي��ة ف��ي ه��ذا الوقت رمب��ا يأتي 
لكسب رضا دول اجلوار بالتصريحات 

فقط ولكن ال جديد على ارض الواقع؟
عندما وصلتني هذه الرسائل بجزء 
منها كان ذلك قبل االنتخابات، وبدون 
شك في املرحلة االخيرة برزت مداخالت 
من احلكومة العراقية بهذا اخلصوص، 
حيث انه بعد االنتخابات كذلك برز شيء 
ايجابي، ولكن ال استطيع ان انفي ماهية 
الدوافع لذكره في هذا الوقت، وبالنسبة 

لنا هي آتية من جهات رسمية.
يعني من املمكن للحكومة احلالية ان 
حتقق اي تقدم قريب بهذا اخلصوص؟

ال أرى اي سبب غير ذلك ألن هنالك 
التزاما وهناك جهات رسمية ملتزمة 
ومق���رة وعملية التنفيذ هي جزء من 

تنفيذ القرارات.
ه��ل ابلغت��م بالب��دء مث��ال بتقدمي 
التسهيالت لصيانة العالمات احلدودية؟
الرس���مي باسم احلكومة  الناطق 
العراقية صرح بأن العراق س���يدفع 
حصته من تكلف���ة صيانة العالمات 
احلدودية، والبد ان تأخذ هذه االمور 

وقتا.

خطأ في الفهم

وايض��ا ذك��ر الناطق الرس��مي ان 
العراق سيدفع حصته لشركة وال عالقة 

لالمم املتحدة بذلك؟
بالتأكيد هناك خطأ في الفهم، فاالمم 
املتحدة هي املسؤولة عن صيانة النقاط 
احلدودية ورمبا هي لديها ش���ركات 
او تخض���ع لعملية مناقصة او نظام 
معني، ولكن االمم املتحدة هي املسؤولة 
عن صيانة تلك العالمات وهذه امور 

معروفة.

االتفاقيات الدولية

ما اآللية املش��تركة التي اتفق عليها 
العراق مع الكويت حلل مسألة جتاوزات 

املزارعني العراقيني على احلدود؟
هناك التزام بالقرارات األممية والتي 
تعني ازالتها، وهناك اتفاق ومبادرة 
من احلكومة الكويتية بتعويضهم ومت 
وضع مبلغ من املال بناء على تقديرات 
وبسخاء في االمم املتحدة لصالح هؤالء 
املزارعني الذين لديهم مساكن تتجاوز 
احلدود الكويتية وهذا املبدأ عام، ورمبا 
السخاء الكويتي اآلن يذهب الى ابعد 

من ذلك.
بالنسبة لزيارة سمو رئيس الوزراء 
الش��يخ ناص��ر احملمد ال��ى العراق هل 

بدأت الترتيبات لهذه الزيارة؟
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ذكر 
في اكثر من مناس���بة موضوع اعادة 
تنش���يط اللجنة املشتركة العراقية � 
الكويتية وان سموه سيزور العراق، 
فالزيارة بالنس���بة لنا امر قائم، وال 
ش���ك ان الكوي���ت م���رت بانتخابات 
وكذلك العراق وهذا البد ان يس���بب 
بعض التأخي���ر، واتوقع من القيادة 
الكويتية أن تقوم بتنفيذ هذه الزيارات 

في املستقبل.

أمالك الكويتيين

العراقية  لقرار احلكوم��ة  بالنس��بة 
بتصرف الكويتيني في أمالكهم بالعراق، 
فكم عدد الكويتي��ني الذين لديهم امالك 
ف��ي العراق؟ وما اآللية التي س��يحصل 

الكويتي بها على حقه وامالكه؟
هناك جانب���ان اوال بدأنا بصورة 
اولية في موضوع البحث عن اجوبة 
وتأكيد امالك بع���ض الكويتيني بناء 
عل���ى رغبات م���ن مواطنني كويتيني 
العراقية واالحالة  لوزارة اخلارجية 
للس���فارة، بعدها بدأ املوضوع يأخذ 
جانبا اكث���ر جدية ووزارة اخلارجية 
العراقية اعطت ضوءا اخضر للخارجية 
الكويتية وكان اللقاء مع احمد البراك 
رئيس جلنة النزاعات امللكية وابلغنا 
انهم يدرسون كل االمالك التي عليها 
نزاعات مبديا اس���تعداده لقبول اي 
طلبات بصفة رسمية ومتابعتها واعطاء 
املعلومات الصحيحة للجانب الكويتي، 
ومت ابالغ وزارة اخلارجية الكويتية 
وبالتالي قررت الوزارة ان اي مواطن 
يريد تأكيد ممتلكاته بالعراق يستطيع 
التقدم لوزارة اخلارجية الكويتية التي 
بدورها تبلغ السفارة الكويتية ونحن 
نقوم بدورنا باالتص���ال مع اجلهات 
العراقية، وبالتالي بدأت العجلة تدور 

وبدأ حترك جيد في هذا املجال.
ولكن برزت مشكلة وهي موضوع 
عدم التصرف بأمالك الكويتيني وبالتالي 
التقينا كسفراء عرب مع رئيس وزراء 
العراق ن���وري املالكي ونحن طرحنا 
ككويت السماح للكويتيني بالتصرف 
ف���ي أمالكهم خصوصا ان هناك قرارا 

من النظام السابق بعدم التصرف في 
أمالك الكويتيني، ورمبا بعض االمالك 
صارت عليها مشاكل بحكم االستيالء 
عليها وتغيير معاملها وفي احلقيقة وعد 
رئيس الوزراء بالنظر في هذا املوضوع 

وأوفى بوعده قبل اسبوعني.
واآلن القرار ان اي مواطن كويتي 
ثبت حقه مبلكيته في العراق يتصرف 
بها كما يشاء وطبعا هذا القرار يجب 
ان يبلغ للجهات املختصة واعتقد اننا 
وصلنا ملرحلة متقدمة من تثبيت امللكية 
ونحن كس���فارة بناء على توجيهات 
وزارة اخلارجية الكويتية أبلغنا بفتح 

مكتب محام���اة ألن وزارة اخلارجية 
العراقية بدأت تشعر بأن حجم العمل 
بدأ يتراكم عليها فاآلن نستطيع كسفارة 
وع���ن طريق محامين���ا تثبيت امالك 

الكويتيني ونقدم لهم املشورة.
ورمبا نتيجة املشورة حتتاج الى 
القضاء اذا كانت هناك مشكلة قضائية 
ونحن نع���رف ان كثيرا من اصحاب 
العراق عندهم  الكويتيني في  االمالك 
اتصاالت م���ع مكاتب محاماة ووكالء 
ولكن اع���دادا كبيرة رمبا ليس لديها 
وبالتالي نحن على استعداد العطائهم 
املش���ورة وتثبيت امالكهم واذا كانت 

عليها مش���كلة نبلغهم ونس���تطيع 
كسفارة ان نأخذ بيد املواطن ونربطه 
مع محامي السفارة ولكن يكون بشكل 
شخصي بني احملامي واملواطن والذي 

سيسهل على املواطن تكلفة عمله.
وكذلك البد ان اش���ير الى ان هناك 
جوان���ب س���لبية وايجابي���ة ودائما 
ما نس���مع روايات س���لبية ولكن في 
كثير من احلاالت جن���ح الكويتيون 
في تثبي���ت حقوقهم بالرغم من هذه 
املش���اكل، ولكن اجلانب االيجابي ان 
كثيرا من املواطنني العراقيني وباألخص 
من املزارعني اكدوا انهم استفادوا من 

امالك الكويتيني وعاش���وا عليها وقد 
ابلغونا ان هذه االرض ليست لهم وامنا 
لعوائل كويتية وقال لهم اجدادهم هذه 
االرض للكويتيني عيشوا عليها ولكن 

في النهاية هي للكويتيني.

األسرى والمفقودون

ماذا بخصوص اللغ��ط الذي حصل 
بشأن موضوع رفات األسرى وما قيل 
عن الكشف عن وجود رفات ثم قيل انه 

غير صحيح فما حقيقة األمر؟
هذا جانب إنس���اني وحس���اس، 
وبالتأكيد يه���م كثير من أهالينا في 
الكويت، ومؤخرا وزارة حقوق اإلنسان 
ومجلس الوزراء العراقي بينا لنا ان 
هناك اهتماما خاصا وتدخل مجلس 
الوزراء بهذا األمر وشارك باللقاءات، 
وطبعا عند وجود مقابر جماعية فردود 
الفعل األولي���ة هي التمني ان يكون 
فيها رفات كويتيني، واجلانب العراقي 
يسعده أن يأتي للكويت مبعلومات 
من هذا الن���وع، ودائما تكون هناك 
عملية تخمينات عن هذه املنطقة التي 
اكتشفت فيها املقابر اجلماعية ومن 
كان يتواجد فيها؟ ومن هم األسرى 
إن كانوا كويتيني أو غيرهم؟ وقرب 
املقابر اجلماعية يعطي  السجن من 
إيحاء بأنه ميكن ان يكون هناك رفات 
لكويتيني، ولكن ينتهي الكالم بعملية 
البحث وال� DNA والفحوصات، وانا 
اس���تدعيت من قبل مجلس الوزراء 
وأبلغ���ت ان هناك مقب���رة جماعية 
وقاموا بإجراءات مالحقة أش���خاص 
كنا نطالب بهم ألن لديهم معلومات، 
واحلكومة العراقي���ة أخذت مواقف 

متشددة جللبهم.
وكان هناك تفاؤل عراقي � كويتي 
بوجود رفات ولكن القبور األولى وجد 
فيها أشياء ال تدل على ما سمعنا انها 
قبور كويتية، وبالتالي املعلومات اآلن 
انه ل���م ينقطع األمل ولكن في الوقت 
نفس���ه ال تأكيد بوجود رفات، وحتى 
اآلن لم تأتنا معلومات بوجود رفات 

للكويتيني.

تنظيم إنتاج النفط

ماذا بشأن االتفاق الذي أعلن عنه بني 
اجلانبني العراق��ي والكويتي عن تنظيم 

إنتاج النفط في احلقول على احلدود؟
اعتقد انه تولد لدى اخواننا العراقيني 
ن���وع م���ن القناعة انه دائم���ا هنالك 
ثروات مش���تركة بني األمم، والكويت 
لها ثروات مشتركة مع اجلوار وهناك 
نظام متعارف عليه لالستفادة من هذه 
الثروات املشتركة، وتولدت قناعة لدى 
العراقيني ان هذا املس���لك املناسب إذا 
تعلقت األمور بثروات مشتركة بيننا 
وبني العراق، والشركات االستشارية 
ذات اخلبرة ت���درس احلالة للطرفني 
وتقدم املشورة ومن ثم يأخذوا القرار 

املناسب.

القمة العربية

أعلن��ت الكويت مؤخرا مش��اركتها 

في القمة العربية املقبلة في بغداد فماذا 
تقولون عن هذه املشاركة؟

ل���دي قناعة بأنه س���تكون هناك 
مشاركة كويتية وهذا من باب تأكيد 
حقيقة التضام���ن العربي وتأكيد ان 
العراق كونه يحتضن القمة العربية في 
هذه املرحلة يصب في مصلحة العراق 
وهذه من أهداف كل مواطن عربي ان 
األوط���ان العربية تؤكد تضامنها بني 
فترة وأخرى مهما كانت هناك مصاعب 
مير فيها الوطن العربي، وتبقى عملية 
اللق���اء العربي والتضام���ن العربي، 
ومحاول���ة التغلب على اي معضالت 
تتعرض النتمائن���ا القومي والعربي 

وأهدافنا العربية.
ما قراءتكم للوضع في العراق؟

العراق مير بتجربة وهذه التجربة 
هي نقلة كبيرة م���ن نظام الى نظام 
جديد، اآلن هناك مساحة واسعة من 
احلرية وهناك جان���ب من الرفاه بدأ 
يتمتع فيه الشعب العراقي ولو انه لم 
يصل الى املستوى املطلوب، وأعتقد 
ان السواد األعظم من الشعب العراقي 
تولدت عنده قناعة ب���أن هذا النظام 
املناسب مبا حتمله الدميوقراطية من 
عيوب، ولكن االنتقال من نظام الى آخر 
ليس بهذه السهولة اضافة الى عامل 
االرهاب الداخل���ي واخلارجي، ولكن 
يبقى النقاش السياسي الذي يأخذ وقتا 
طويال مما يخلق ملال لدى املواطن، وامنا 
يبقى أمل لديهم في حلحلة مشكالتهم 
وأقول ان نسبة املعارضني قلت كثيرا ف� 
90% لديهم قناعة باملشاركة السياسية 
وبالتالي جانب التشدد واإلرهاب اصبح 
محدودا في العراق خالفا ملا كان موجودا 
في السابق، فحاضنة االرهاب انتهت، 
ورمبا العكس، كثير من املواطنني بدأوا 
يقتنعون بأن هذا املس���لك افضل مما 

في السابق.
وكذلك اجلانب الالمركزي في احلكم 
جانب ايجابي وهذه األمور اجلديدة في 
احلكم وّلدت لدى العراقيني انه النظام 

األفضل لهم.
وبالنس���بة ملا يحص���ل مع الكتل 
السياسية فيجب ان نصل الى قناعة 
بأن االنتخابات العراقية افرزت كتال 
متقاربة بعدد املقاعد واالصوات وهذه 
خلقت صعوبة في الوصول الى اختيار 
من يشكل احلكومة العراقية او يتبوأ 
املراكز القيادية في العراق، لذلك يحتاج 
الكتل واحلكماء العراقيون الى غربلة 
افكارهم واخلروج بقرار مناسب اسوة 
بدول اخرى، ومع هذا قد نعذرهم النه 
رمبا القناعات حتتاج الى وقت لترسخ. 
مثال بعض الكتل العراقية بدأت تلمح 
الى ما هو مقبول وما هو غير مقبول، 
اذن هناك تغيير في املواقف وفي دول 
اوروبية تأخذ اشهرا عديدة لتشكيل 
حكوماتها وتكون معلقة النه ال توجد 
اغلبية في البرملان تسهل عملية تشكيل 

حكومة.
وفي الع���راق يأخذ وقتا اكثر النه 
مير مبرحلة تغيي���ر من نظام فردي 

الى جماعي دميوقراطي.

)محمد ماهر(السفير علي املؤمن متحدثا للزميلة بيان عاكوم 

المؤمن ل� »األنباء«: سخاء كويتي لصالح المزارعين 
العراقيين المخالفين على الحدود ربما يذهب
إلى أكثر من وضع أموال لهم في األمم المتحدة

ت�ّولد لدى الش�ع�ب الع�راقي أن 
ه�و  ال�ديم�وق�راط��ي  النظ��ام 
المناس��ب له�م بالرغم من عيوبه

بيان عاكوم

أكد سفيرنا في العراق علي املؤمن ان الكويت تتعامل مع التصريحات واملواقف األخيرة للحكومة العراقية بخصوص حلحلة امللفات 
العالقة على انها آتية من جهات رسمية وقال املؤمن: »ما نسعى اليه اليوم هو تنفيذ تلك الرسائل االيجابية من قبل احلكومة العراقية«. 
وبشأن اخلطوات التي تقوم بها على أرض الواقع بتوفير التسهيالت خصوصا فيما يتعلق مبوضوع ترميم النقاط احلدودية وبخصوص 
ازالة مخالفات املزارعني العراقيني على احلدود اكتفى املؤمن بالقول: ان هناك مبادرة من احلكومة الكويتية بوضع مبلغ من املال 
بناء على تقديرات في هذا املجال على ان تكون سخية في األمم املتحدة لصالح املزارعني العراقيني، مشيرا الى ان السخاء الكويتي 
رمب�ا يذهب الى أبعد من ذلك. وبخصوص ما اذا مت العثور على رف�ات للكويتيني في العراق قال املؤمن في لقائه مع »األنباء« انه 
اس�تدعي من قبل مجلس الوزراء العراقي مؤخرا والذي أبلغه بوجود مقابر جماعية رمبا يكون فيها رفات لكويتيني، الفتا الى 
انه بعد الكشف عن القبور األولى تبني انه ليس فيها شيء يدل على انها قبور كويتية، اال انه أكد على ان األمل ال ينقطع في 
هذا املجال. وبني املؤمن ان�ه مت فتح مكتب محاماة بتوجيهات من وزارة اخلارجية لتثبيت أمالك الكويتيني في العراق 

بتكلفة أقل وتقدمي املشورة لهم. فإلى التفاصيل:

سفيرنا في بغداد أكد أن ما نسعى إليه اليوم هو تنفيذ الرسائل اإليجابية من قبل الحكومة العراقية

الشنفا: فتحنا 150 ملفًا لكويتيين لهم أمالك 
في مختلف األراضي العراقية معظمها في البصرة

قال مسؤول الشؤون القنصلية 
في السفارة الكويتية في بغداد 
سالم الشنفا ان موضوع امالك 
الكويتيني بدأ يأخذ منحى جديا، 
والعراقي����ون باالمانة يهتمون 
باملوضوع، مشيرا الى ان السفارة 
الكويتية فتحت ملفات ما يقارب 
من نحو 150 ملفا لكويتيني لهم 
امالك في العراق، الفتا الى ان 
االمالك كبيرة وكثيرة تش����مل 

جميع محافظات العراق.
مبين����ا ان الغالبية العظمى 
البصرة  موجودة في محافظة 

وتشمل بساتني، املكا وبيوتا. وقال الشنفا انه مع 
السنوات الطويلة اصبحت العملية اكثر تعقيدا 

خصوصا مع وجود ورثة لالمالك 
وبالتالي من يراجعنا قد يكون 
من الورث����ة، ومن هنا العملية 
حتتاج الى توكيل وحصر ارث 

وغيره من االجراءات.
وب����ني ان االتصاالت يومية 
تأتي للسفارة من قبل الكويتيني 
وبشكل كبير، الفتا الى ان االدارة 
القسم  القنصلية بالكويت مع 
القنصلي بالس����فارة الكويتية 
برئاسة السفير علي املؤمن تبذل 
جهدا كبيرا في هذا املوضوع، 
ب����االدارة  العراقيون  وكذل����ك 
القنصلية في بغداد يتجاوبون معنا وارجو ان 

يحصل اجلميع على حقوقهم.

سالم الشنفا

السفير علي المؤمن


