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06
دعا إلى تغيير وصف الغزو العراقي إلى «الصدامي» مثمنًا دعمها ومواقفها إزاء بالده

الهاشمي :الكويت أقرب دول املنطقة للعراق..
ً
ونريد جيال متسامحًا بعيدا عن الضغائن
حاورته سميرة فريمش

اشاد سفير جمهورية العراق لدى البالد عالء الهاشمي بموقف الكويت الداعم للعراق
واصفا ه��ذا الدعم بااليجابي ..وق��ال الهاشمي في ح��وار مع «النهار» نشكر الكويت
على مواقفها «عند الشدائد تعرف االخوان» كما يقال ،مشيرا الى ان الكويت اصبحت
أق��رب دول المنطقة للعراق بحكم عوامل كثيرة ودع��ا الهاشمي لمناشدة الكويتيين
لتغيير وصف الغزو العراقي في مناهجهم الدراسية واالعالمية الى الغزو الصدامي..
معلال ذلك عدم ً رضا الشعب العراقي لغزو الكويت ،واضاف الهاشمي نريد ان نربي
جيال متسامحا بعيدا عن اي ضغائن ،واكد الهاشمي ان التقارب االجتماعي والثقافي
والفني واالقتصادي سيعزز التقارب السياسي بين البلدين  ،مقترحا عقد لقاءات بين
المختصين وجمعيات الطلبة والمؤسسات النسائية لدعم التقارب والحوار المشترك..
لذا ندعو المعنيين لبدء الدراسات كي نتجاوز حقبة الغزو.
واوضح ان الشعب العراقي يشعر بظلم النظام البائد للكويت آنذاك ..مشيرا الى ان الشعب

الشعب العراقي ليس راضيًا
عن غزو الكويت ..عانى ويالت
النظام البعثي السابق ومازال
يعاني تبعات سياسته املدمرة
ما يحدث في العراق شأن
داخلي ال عالقة لدول الجوار
به وتحديات املنطقة صعبة
التقارب االجتماعي والثقافي
والفني واالقتصادي سيعزز
التقارب السياسي بني البلدين
على املعنيني البدء بدراسات
لدعم التقارب والحوار وتجاوز
حقبة الغزو
التظاهرات حق دستوري ولكن
التخوف من استغالل املغرضني
والعابثني بأمن العراق لها
تشكيل خلية أزمة لبلورة الحلول
القريبة واملتوسطة وطويلة
املدى ملطالب املتظاهرين
ّ
صدام كان أداة للقوى اإلقليمية

والدولية لالعتداء على الدول
املجاورة وقمع الشعب العراقي
بعض القوى اإلقليمية دفعت
املليارات إلرجاع دفة الحكم
في العراق لسابق عهدها
مرحلة محاربة الفاسدين
في الداخل أصعب
من مرحلة «داعش»
العراق ال يحتاج إلى أي تدخل
ّ
خارجي ..سياستنا مبنية
على عدم الدخول في محاور
اقليمية أو دولية
نسعى ألن تكون بالدنا عامل
إصالح في املنطقة ..نريد
دعم األشقاء غير املشروط

العراقي عانى من ويالت النظام البعثي السابق لمدة  35سنة ومازال يعاني من تبعات
هذه السياسة المدمرة.
وكشف الهاشمي ان الوضع العراقي داخلي ،نافيا ان تكون االح��داث لها عالقة بدول
الجوار بل هي قضية وشأن داخلي عراقي.
وبين الهاشمي ان التحديات التي تواجهها بالده والمنطقة ككل هي ازمات وتحديات
صعبة ،واوضح الهاشمي ان الحدود العراقية -الكويتية مفتوحة ولم تخلق سوى لفترة
قصيرة ..مؤكدا ان الزيارات الدينية مفتوحة وآمنة.
وكشف الهاشمي عن تعاون امني لم يذكر تفاصيله بين العراق والكويت ،الفتا الى ان
العراق سيسلم بعض المقتنيات الكويتية قريبا.
واكد الهاشمي ان اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين ستعقد بعد تشكيل الحكومة
العراقية الجديدة ..داعيا المستثمرين الكويتيين لالستثمار في ميناء الفاو ..كما تحدث
في المعاناة االنسانية في ملفات االسرى المفقودين ورفاتهم وملفات اخرى نستعرضها
في تفاصيل الحوار التالي:

● كيف تقيم موقف الكويت تجاه العراق في هذه الفترة
الحرجة؟
■ ن �ح��ن ن �ق��در ون �ش �ك��ر ال �ك��وي��ت ل�م��وق�ف�ه��ا ال��داع��م
للعراق وه��ذه المواقف االيجابية وم�ب��ادرة سمو
االمير االخيرة محل ترحاب وتقدير المسؤولين
العراقيين.
● لماذا عادت التظاهرات وهل تعتقدون ان هنالك ايادي
خارجية تدعمها؟
■ التظاهرات حق للشعب اقرها الدستور العراقي.
والحكومة بشخص السيد رئيس ال��وزراء وكذلك
ال �م��رج �ع �ي��ة ال��دي �ن �ي��ة دع �م��ت ه� ��ذا ال �ح��ق ودع �م��ت
حقوق الناس ومطالبهم ومحاولة تحسين الواقع
المعاشي لهم ولكن في الوقت نفسه لدينا تخوف
من انه كلما طال امد المظاهرات كلما فتح الباب
ع �ل��ى م �ص��راع �ي��ه ل�ل�م�غ��رض �ي��ن وال �ع��اب �ث �ي��ن ب��أم��ن
ال �ع��راق ل�ل�ت��دخ��ل واس �ت �غ��ال ال �م �ظ��اه��رات وه ��ؤالء
يمثلون جماعات دينية متطرفة وبعثيين من ازالم
ال�ن�ظ��ام ال�س��اب��ق وب�ق��اي��ا ال�ق��اع��دة وداع ��ش وبعض
القوى االقليمية المستفيدة منهم إلع��ادة العراق
للمربع االول ..وه��ذا ما نحذر منه م��رارا وتكرارا..
ولقد ب��ادرت الحكومة لتشكيل خلية ازمة العطاء
ال �ح �ل��ول ال�ق��ري�ب��ة وال�م�ت��وس�ط��ة ال �م��دى وال�ط��وي�ل��ة
واع لامور السياسية
لمطالب المتظاهرين وكل ٍ
وادارة الدولة يعلم ان الحلول لن تأتي بين عشية
وض �ح��اه��ا ..م��ع ال�ع�ل��م ان ال�ح�ك��وم��ة ال�ح��ال�ي��ة هي
حكومة تصريف اعمال بصاحيات مقيدة لحين
اعطاء نتائج العد والفرز والتئام مجلس النواب
ال �ج��دي��د واخ �ت �ي ��ار رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ورئ �ي��س
الحكومة فيما بعدها.

م�ت��واج��دون داع�م��ون ل��ه فكيف ت��رون ه��ذا ال��دع��م ام ان��ه لم
ً
يعد مجديا؟
■ ال� � �ع � ��راق ال ي� �ح� �ت ��اج ال� � ��ى اي ت ��دخ ��ل خ ��ارج ��ي
وسياستنا الحالية مبنية على ع��دم ال��دخ��ول في
محاور اقليمية او دولية ..يكفينا كل ما جرى من
محاور وحروب.
ي �ك �ف �ي �ن��ا م� ��ا ج� � ��رى ل� �ل� �ع ��راق م� ��ن ح � � ��روب م ��دم ��رة
واستشهاد اآلالف من البشر ونحن اآلن نسعى الى
ان نكون اداة وعامل اصاح في المنطقة ..فاليوم
نريد دع��م إخواننا واشقائنا العرب والمسلمين
ولكن الدعم غير المشروط وعدم التدخل بالشأن
الداخلي العراقي ونأمل ان يكون الدعم واالنفتاح
العربي األخ�ي��ر الس�ن��اد األم��ن واألم ��ان ف��ي العراق
ودعم االستقرار فيه..
ف��اس�ت�ق��رار ال �ع��راق وش�ع�ب��ه ال�م�ظ�ل��وم ال ��ذي عانى
الكثير وهذه المظلومية بدأت تنعكس في الشارع
اآلن ..ح �ي��ث ب� ��دأ ال� �ن ��اس ب��ال �م �ط��ال �ب��ة ب�ح�ق��وق�ه��م
وت��وف �ي��ر م �س �ت �ل��زم��ات ح �ي��ات �ه��م ال �ي��وم �ي��ة وال��دع��م
ً
ال �ي��وم وان ج��اء م �ت��أخ��را ل�ك�ن��ه اف�ض��ل م��ن ال ش��يء
وال � �ع� ��راق ي ��دع ��و االش � �ق� ��اء ف ��ي ال �م �ن �ط �ق��ة ل �ل �ح��وار
ال�م�ش�ت��رك وف �ت��ح آف ��اق ال�ع�م��ل ال�م�ش�ت��رك ل��رف��اه�ي��ة
وأم��ن المنطقة وشعوبها ون�ح��ن ن��رح��ب بكل من
يمد يد المحبة والعون لشعبنا ووطننا للخروج
م ��ن ع �ن��ق ال ��زج ��اج ��ة وأي ��دي� �ن ��ا م � �م ��دودة ل�ل�ج�م�ي��ع
فالحوار الحيوي يحقق أمن المنطقة والقادم في
االيام يتطلب التضامن والتفكير بحلول جماعية
ولدينا تجربة االتحاد األوروبي وبعض التكتات
والمنظومات االقتصادية الدولية خير مثال على
فائدة التعاون المشترك.

النفط

الحدود آمنة

● البعض يعيب على العراق وه��ي دول��ة نفطية كبيرة ان
تستعين بدول الجوار في توفير المشتقات النفطية ..كيف
تردون على هذا االمر؟
■ ع ��اش ال �ع��راق ف �ت��رة  35س�ن��ة ت�ح��ت ح�ك��م ن�ظ��ام
دي �ك �ت��ات��وري ق �م �ع��ي وح � ��زب ف��اش��ي دم� ��ر ال �ح��رث
والنسل ..وتراجع تصدير النفط العراقي في تلك
ال�ف�ت��رة ال��ى أق��ل م��ن « »3م��اي�ي��ن ب��رم�ي��ل م��ع ص��دأ
وتآكل المنشآت النفطية.
ف�ك��أن ت�ص��در ال�ن�ف��ط ب �ح��دود ( )2٫3م�ل�ي��ون برميل
ي ��وم� �ي ��ا ..وك ��ان ��ت ك ��ل خ �ط��ط ال �ن �ظ��ام ال �س��اب��ق ق��د
وض �ع��ت ل �ح �م��اي��ة أم ��ن ن �ظ��ام��ه ودع� ��م ال �ج �م��اع��ات
االرهابية التي اقلقت المنطقة كلها وس��د العالم
وق �ت �ه��ا أس� �م ��اع ��ه ع ��ن م� �ع ��ان ��اة ال �ش �ع��ب ال �ع��راق��ي
وانتهاكات النظام له حيث كان صدام اداة للقوى
االقليمية والدولية لاعتداء على الدول المجاورة
وق �م��ع ال �ش �ع��ب ال �ع��راق��ي ح �ي��ث س�ق�ط��ت ف��ي اي��دي
الثوار وقتها ( )14محافظة من اصل ( ..)18وبعد
االنتفاضة والحروب المتكررة للنظام ادرك العالم
ض ��رورة تغيير ن�ظ��ام ص ��دام ح�س�ي��ن ..وق�ت�ه��ا كنا
في المعارضة العراقية نسعى لتغيير هذا النظام
بكل الوسائل ،واك��اد اج��زم توثيق تلك الحقبة لم
ي�ت��م ل�ح��د اآلن ب�ع��د م ��رور اك �ث��ر م��ن  15س�ن��ة على
تغيير النظام في العراق ..فنحن نحتاج الى جمع
وتوثيق ك��ل الوثائق والمستندات لكتابة تاريخ
العراق للسنوات الفائتة.
عندما نسمع من االخ��وة الكويتيين ما حدث لهم
اثناء فترة الغزو ونتفهم مشاعرهم ومظلوميتهم
كما ان من حقنا ان نقارن هذه الفترة  7أشهر عانى
فيها الكويت بمعاناة الشعب العراقي لمدة ()35
سنة نتفهم حجم الجريمة الكبرى المرتكبة بحق
ال�ش�ع��ب ال �ع��راق��ي الن ت��رك��ة ه��ذه ال �ج��رائ��م م��ازال��ت
موجودة لان على الساحة العراقية.
ف�ب�ع��د س �ق��وط ال �ن �ظ��ام ع ��ام  2003ن �ج��د ان بعض
ال �ق��وى االق�ل�ي�م�ي��ة وال�م�ح�ل�ي��ة ال ت��ري��د ان يستقر
العراق بعد المعطيات المختلفة عن فترة النظام
وب��ال �ت��ال��ي ف ��ان ال �ع ��راق ل��م ي�ه�ن��أ ح �ت��ى اآلن حيث
تعرض للسلب والنهب وت��رك الحبل على الغارب
للعابثين والطامحين في خيرات العراق ..ودفعت
بعض االن�ظ�م��ة االقليمية ال�م�ل�ي��ارات الرج ��اع دفة
الحكم في العراق لسابق عهدها.
ان ت��اري��خ ال �ع��راق ب�ع��د  2003ل��م ي�ك�ت��ب ل�ح��د اآلن
ً
كتابة موضوعية فالكل اليوم يتحدث علما بان
ال�س�ي��د رئ �ي��س ال � ��وزراء اوض ��ح ب�ع��د ال�ق�ض��اء على
داع��ش ب��ان المرحلة القادمة اصعب النها مرحلة
محاربة الفاسدين في الداخل.
وه � � ��ي ع �م �ل �ي��ة خ � �ط� ��رة وم � �ع � �ق� ��دة وت � �ح � �ت� ��اج ال ��ى
اصطفافات وطنية ثابتة.
ً
ً
ً
ف��ال �ك��ل س �ن �ي��ا ك ��ان ام ش �ي �ع �ي��ا ،م�س�ي�ح�ي��ا ك ��ان ام
ً
ً
ً
مسلما ،عربيا كان ام كرديا يحتاج الى لم الشمل
والعمل المشترك لبناء العراق الجديد ..وخيرات
العراق العديدة تكفي الجميع ..والمحاصصة التي
وزعها السيد ريمر في دستور العراق امر اوصلنا
الى ما وصلنا اليه اآلن ويجب الرجوع الى ارادة
الشعب الحقيقية واختيار االصلح الدارة البلد.
● ت��أخ��ر ال �ع��رب ف��ي ال�ت��دخ��ل ودع ��م ال �ع��راق اال ان �ه��م اآلن

● ونحن نستذكر الغزو الغاشم وفي ظل االحداث الجارية
اليوم ما هي الصورة الواضحة للحدود العراقية  -الكويتية
واذا ما كانت هنالك مخاوف على المسافرين؟
ً
ً
■ لله الحمد فإن اغاق الحدود كان وقتيا وقصيرا
وال �ي ��وم ن�ت�ي�ج��ة ل �خ��روج ال�م�ت�ظ��اه��ري��ن وم�ح��اول��ة
ال �ب �ع��ض م�ن�ه��م ل�ق�ط��ع ال �ط��ري��ق ال ��دول ��ي ال ب��داع��ي
اره��اب الجيران وانما ألن المنفذ الحدودي واحد
ف��ي م �ص��ادر ال��دخ��ل ال �ع��راق��ي ال �م��ال��ي وه ��و منفذ
ت� �ج ��اري م �ه��م وال �م ��واط �ن ��ون ت �ع��ام �ل��وا م �ع��ه ب�ه��ذا
اللحاظ.
ً
وال�م�س��ؤول��ون ال�ع��راق�ي��ون ي��ؤك��دون دوم ��ا اح�ت��رام
ال �ع��راق ل�ح�س��ن ال �ج��وار ووك �ي��ل وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
المستقبل السفير الكويتي ف��ي ب�غ��داد ش��دد على
ال �ع��اق��ة االخ ��وي ��ة ب �ي��ن ال �ب �ل��دي��ن واح � �ت ��رام حسن
السيرة والجوار وعدم التدخل في االمور الخاصة
ب��ال �ك��وي��ت ..والب ��د م��ن اش��اع��ة االم ��ن واالط�م�ئ�ن��ان
وال�ق�ض�ي��ة ل�ي�س��ت م��وج�ه��ة ل� ��دول ال �ج ��وار وط�م��أن
الوكيل السفير الكويتي على ان االح��داث داخلية
وليس لها عاقة بالكويت ..والبد من اشاعة االمن
واالطمئنان والقضية ليست قضية مظاهرات مع
ح��ق ال �م��واط��ن ب��ذل��ك ول �ك��ن الب��د م��ن اي �ج��اد حلول
سريعة ألن الناس تعيش ازمات يومية والحكومة
ب��ادرت وتستكمل ه��ذه المبادرات بحلول سريعة
والن�ج��اح ه��ذه ال�م�ب��ادرات الب��د م��ن التهدئة والب��د
م��ن ت �ع��اون رؤس� ��اء ووج �ه ��اء ال�ع�ش��ائ��ر وال�ق�ب��ائ��ل
وع��دم السماح للمغرضين ب��ال��دخ��ول بين الناس
واالس � � � � ��اءة ل �ل �ح �ق��وق ال� �م� �ش ��روع ��ة ل� �ه ��م وارج � � ��اع
االوضاع للمربع االول ..ورسالتنا رسالة اطمئنان
وم �ح �ب��ة ل �ل �ك��وي��ت وت �ح �س��ب ل �ه��ا م �ب��ادرات �ه��ا قبل
غيرها في هذا الظرف الحساس.
● كيف تقيم موقف الكويت تجاه العراق في هذه الفترة
الحرجة؟
■ ن �ح��ن دائ �م ��ا ن�ش�ك��ر ال �ك��وي��ت وم��وق �ف �ه��ا ال��داع��م
ل �ل �ع��راق ف�ع�ن��د ال �ش��دائ��د ت �ع��رف األخ� ��وة وال�ك��وي��ت
مواقفها ايجابية ج��دا م��ع ال �ع��راق ،خصوصا في
الفترة األخيرة ومبادرة سمو األمير محل ترحاب
وتقدير من المسؤولين كافة.

احتجاجات
● لماذا اعيدت التظاهرات وهل تعتقدون ان هناك أيادي
خارجية تدعمها؟
■ ال �ت �ظ��اه��رات ح��ق للشعب وال�ح�ك��وم��ة بشخص
رئ � �ي ��س ال � � � � ��وزارء وال� �م ��رج� �ع� �ي ��ة ال ��دي� �ن� �ي ��ة دع �م��ت
المتظاهرين ودع�م��ت ح�ق��وق ال�ن��اس ومطالبتهم
ب�ح�ق��وق�ه��م وم �ح��اول��ة ت�ح�س�ي��ن ادائ �ه��م المعيشي
وه��ذه األم��ور جميعها ضمنها الدستور العراقي
لكن ف��ي ال��وق��ت نفسه لدينا ت�خ��وف م��ن ان��ه كلما
ط��ال ام��د ال�ت�ظ��اه��رات ف�ت��ح ال �ب��اب ع�ل��ى مصراعيه
ل �ل �م �غ��رض �ي��ن وال �ع��اب �ث �ي��ن ب ��أم ��ن ال � �ع� ��راق ل�ت�ح�ي��ن
ال �ف��رص��ة ل �ل��دخ��ول واس �ت �غ��ال ال �م �ظ��اه��رات س��واء
كانت جماعات متطرفة دينيا او بعثيين أو بعض
ال�ق��وى االقليمية ال�ت��ي ال ي��ري��د للعراق االستقرار
ومحاولة اعادته الى المربع األول وهذا ما نحذر
منه مرارا والحكومة بادرت الى تشكيل خلية ازمة
اع�ط��ت ح�ل��وال ف��ي المستقبل ال�ق��ري��ب والمتوسط

�شفري جمهورية العراق لدى البالد عالء الها�شمي
وبعيد المدى وكل مطلع بعلم السياسية واالدارة
ي �ع �ل��م ان� ��ه ال ي �م �ك��ن ان ت ��أت ��ي ال �ح �ل��ول ب �ي��ن ل�ي�ل��ة
وضحاها فالحكومة الحالية هي حكومة تصريف
اعمال وحتى لو خرج رئيس الوزراء بأمور معينة
تحدث له اشكاالت قبل تشكيل البرلمان واختيار
رئيس الوزراء واختيار رئيس الجمهورية.

تركة ثقيلة
● ل�ك��ن ال�ب�ع��ض ي�ع�ي��ب ع�ل��ى ال �ع��راق -وه ��و دول ��ة نفطية-
استعانته ب��دول الجوار في توفير مشتقات النفط كيف
تردون على هذا األمر؟
■ لو نظرنا الى االمور تاريخيا لوجدنا للعراق
ولمدة  35وهي تحت سيطرة حزب ديكتاتوري
فاشي لم يصل انتاجه من النفط ال��ى  3مايين
ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا ف �ك��ان آخ ��ر رق ��م وص ��ل ل��ه ه��و 2٫5
م �ل �ي��ون ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ا ف��ي ح �ي��ن ت �ج��د ان ه�ن��اك
تآكا في المنشآت والخطط التي كانت توضع
فقط لحماية امن النظام البائد ودعم الجماعات
االرهابية والنفعية والمنافقة في العالم فجيرت
ميزانية العراق لصالح النظام وانحصر األمر في
شخص الرئيس وعائلته وه��ذه التركة الكبيرة
لن تجعل العالم يسمع مناجاة العراق ومناداته
ألن صدام كان اداة لتنفيذ اغ��راض قوى اقليمية
واس�ت�ع�م��اري��ة ودول �ي��ة وع�ن��دم��ا ان�ت�ف��ض الشعب
وب�ع��د س�ق��وط  14محافظة م��ن بين  18محافظة
ب��دأ ال�ع��ال��م ينتبه ل �ض��رورة التغيير ف��ي ال�ع��راق
ومن خال مسيرتي ومعارضتي للنظام السابق
ارى ان��ه ل��م يكتب حتى اآلن اي كاتب حقيقة ما
ج ��رى خ ��ال  35س�ن��ة م�ض��ت وال �ت��ي ت�ح�ت��اج ال��ى
م �ج �ل��دات وش� �ه ��ود ف �ن �ح��ن ن �ح �ت��اج ال� ��ى ت��وث�ي��ق
ل�ي�ط�ل��ع ال �ع��ال��م ع �ل��ى م��ا ح ��دث ل�ل�ش�ع��ب ال �ع��راق��ي
واليوم اسمع من الكويتيين ما ح��دث لهم اثناء
الغزو وهذا حقهم حيث تعرضوا الى غزو مهين
وظالم وغير موضوعي ولكن عندما اقارنه بما
حدث للعراق اجد ان ما حدث في 7اشهر انتهى
وال �ح �م��د ل �ل��ه وال �ك��وي��ت رج �ع��ت آم �ن��ة وم�س�ت�ق��رة
وح��رة ورجعت للتنمية والتعمير لكن بناء بلد
ب�ع��د  35س�ن��ة م��ن ال��دي�ك�ت��ات��وري��ة ام��ر ص�ع��ب ألن
التركة ثقيلة.
ف�ب�ع��د س �ق��وط ال �ن �ظ��ام ف��ي ع ��ام  2003ت�ج��د بعض
القوى ال تريد االستقرار للعراق لوجود معطيات
تختلف عن زمن صدام وما سبقه وبالتالي العراق
ل��م يهنأ حتى اآلن حيث ت�ع��رض للسلب والنهب
من قبل الجماعات االرهابية وانتشار المتطرفين
والقاعدة وداعش وبعض القوى التي لم تكن تريد
لهذا النظام ان يستقيم وتدفع المايين لتقويضه
مرة ثانية وهذه امتحانات عصيبة وحتى تاريخ
ال� �ع ��راق م �ن��ذ  2003ل ��م ي �ك�ت��ب ك �ت��اب��ة م��وض��وع�ي��ة
الن الجميع يتحدث فقط ع��ن ال�ف�س��اد ف��ي ال�ع��راق
رغ��م ان رئ�ي��س ال� ��وزراء وب�ع��د االن�ت�ه��اء م��ن داع��ش
ق��ال لدينا مشكلة كبيرة وه��ي الفساد ومحاسبة
ال��ذات ومحاربة الفاسدين في الداخل هي عملية
اخطر من محاربة داعش وهي تحتاج الى وقوف
واصطفاف.
فالعراق ب��ه خ�ي��رات كثيرة تكفي السنة والشيعة
واألك��راد والعرب والمسيحيين واليزيديين ولكن
البد من ان تتألف القلوب وتتحد على بناء الدولة
ال�ح��دي�ث��ة ل�ك��ن ع�ن��دم��ا ت �ك��ون ال�م�ح��اص�ص��ة وه��ذه
هي الثغرة الموجودة في الدستور العراقي التي
زرع �ه��ا ب��ري�م��ر ه��و ام��ر غ�ي��ر سليم وغ�ي��ر صحيح

ويجب الرجوع الى ارادة الشعب واختياراته حتى
تجلب األكفاء للحكم ونعطي الحق لصاحبه.

دعم عربي
● ت��أخ��ر ال�ع��رب ف��ي ال�ت��دخ��ل ودع��م ال �ع��راق اال ان�ه��م االن
متواجدون وداعمون له فكيف ترون هذا الدعم ام انه لم
يعد مجديا؟
■ نحن ال نحتاج تدخات من اي كان والسياسة
العراقية الجديدة سياسة متوازنة وموضوعية
بل ال تريد الدخول في محاور وال في صراعات
يكفينا ك��ل م��ا ج��رى ل�ل�ع��راق م��ن ح ��روب م��دم��رة
واس�ت�ش�ه��د خ��ال�ه��ا ال�م��اي�ي��ن م��ن ال �ن��اس ونحن
نريد اآلن توفير ا ألم��ن واالس�ت�ق��رار لمواطنينا
ف��ال�ش�ع��ب ال �ع��راق��ي ش�ع��ب م�ظ�ل��وم ع��ان��ى الكثير
وه��ذه المظالم ب��دأت تنعكس ف��ي ال �ش��ارع حيث
ب ��دأ ال �ن��اس ف��ي ال�ت�ظ��اه��ر وال�م�ط��ال�ب��ة بحقوقهم
ولكن نحن ال نريد تدخل دول الجوار وال الدول
االقليمية وال الدولية ونحن نرحب بالمساعدة
ل� �ح ��ل األزم� � � ��ة وم� �س� �ت� �ع ��دون ل ��ذل ��ك ح� �ي ��ث ب� ��دأت
ال�ح�ك��وم��ة ال�م��ؤق�ت��ة ل�ح�ل�ه��ا وال �ي��وم ال�م�س��اع��دات
العربية وان جاءت متأخرة لكن افضل من ال شيء
وأفضل من رمي الحجر من بعيد فنحن دائما ما
ن��دع��و للحوار والبحث ف��ي قضايانا المشتركة
من خال لجان مشتركة وأن كانت لديهم القدرة
على المساعدة لخروج العراق من عنق الزجاجة
ون �ح��ن ن��رح��ب ب �ك��ل م ��ن ي �م��د ي� ��ده ل �ن��ا ف�ق�ل��وب�ن��ا
وايادينا مفتوحة لهم .فالحوار الحيوي يحقق
امن المنطقة والقادم يتطلب التضامن والتفكير
الجماعي فهناك قوى عالمية موحدة مثل اوروبا
ووس��ط آس�ي��ا واخ �ت��راق ال�ي��اب��ان بعض األس��واق
والصين وك��ذل��ك المنظومة الشيوعية السابقة
بدأت االنفتاح على المنطقة فالتكتات الناجحة
اليوم هي التكتات االقليمية االقتصادية.
● ون �ح��ن ن�س�ت��ذك��ر ال �غ��زو ال �غ��اش��م وف ��ي ظ��ل األح ��داث
الجارية اليوم ما الصورة الواضحة للحدود الكويتية -
العراقية واذا ما كانت ثمة مخاوف على المسافرين؟
■ ال� �ح� �م ��د ل� �ل ��ه اغ� � � ��اق ال � � �ح� � ��دود ك � � ��ان ل �ب �ع��ض
ال � �س � ��اع � ��ات او ل � �ي� ��وم ن �ت �ي �ج ��ة ل� � �خ � ��روج ب �ع��ض
المتظاهرين ومحاولة قطع الطريق وذل��ك ليس
الره � ��اب ال�ك��وي�ت�ي�ي��ن وان �م ��ا ألن ال�م�ن�ف��ذ م�ص��در
ً
م��ال��ي وت �ج��اري ب��اع�ت�ب��اره م�ن�ف��ذا ت�ج��اري��ا مهما
وال �م��واط �ن��ون ت�ع��ام�ل��وا م�ع��ه ع�ل��ى ه ��ذا األس ��اس
فلذلك المسؤلون العراقيون يؤكدون دائما على
ان �ن��ا ن �ح �ت��رم ح �س��ن ال� �ج ��وار وك� ��ان وك �ي��ل وزارة
الخارجية العراقي استقبل سفير الكويت لدى
ب� �غ ��داد وأث� �ن ��اء ل �ق��ائ��ه ط �م��أن��ه ع �ل��ى ان األح� ��داث
داخ �ل �ي��ة ول �ي��س ل �ه��ا ع��اق��ة م��ع ال� �ج ��ارة ال�ك��وي��ت
والب ��د م��ن اش��اع��ة األم ��ن واالط �م �ئ �ن��ان والقضية
ل �ي��س ف �ق��ط اع �ط��اء ح��ق ل �ل �ن��اس ل�ل�ت�ظ��اه��ر ف��اب��د
م ��ن اي� �ج ��اد ح� �ل ��ول س��ري �ع��ة ألن ال� �ن ��اس ت�ع�ي��ش
أزم��ات يومية والحكومة ب��ادرت وتستكمل هذه
المبادرة بحلول سريعة والنجاح المبادرة البد
م��ن التهدئة وت �ع��اون رؤس ��اء ووج �ه��اء العشائر
وال�ق�ب��ائ��ل وع ��دم ال�س�م��اح للمغرضين ب��ال��دخ��ول
بين الناس اثناء المظاهرات ألن للوضع حساس
ويمكن استغاله من اي كان ونرجع الى المربع
األول وه��ذا ال ن��ري��ده ألن�ن��ا ن��ري��د األم��ن للمنطقة
ورس��ال �ت �ن��ا رس ��ال ��ة اط �م �ئ �ن��ان وم �ح �ب��ة ل�ل�ك��وي��ت
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