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  لوزير اخلارجية العراقي، حديث صحايف
  املفروض على العراق بشأن احلصار حممد سعيد الصحاف،

  ]مقتطفات[ *.بغداد
  

  
 كيف ترون نهاية لهذا احلصار يف ظل هذا التعنت األميركي؟ 
  عمل على رفع احلصار انطالقاً من استراتيجيا تنطلق من ثالثة حماور، هي التعاون مع جملس األمن يالعراق

 قد واألمم املتحدة بنفس اجلدية التي تميزت بها سياستنا يف هذا اجلانب، من أجل أن نثبت للمنظمة الدولية أننا
نفذنا جميع االلتزامات التي تضمنتها قرارات جملس األمن ذات الصلة، واحملور اآلخر من هذه االستراتيجيا هو 

استناداً إىل احلقائق للوقوف مع العراق، ومساندة قفهم العمل الثنائي مع األشقاء العرب أوالً من أجل كسب موا
خرى بدءاً بدول منظمة املؤتمر اإلسالمي، ثم بقية تأتي العالقات مع الدول األُ ثم مطلبه املشروع برفع احلصار،

ر ما نستطيع من دعم مطلبنا، ثم يتوج هذه االستراتيجيا العمل العراقي الوطني املثاب بدول العامل، أيضاً لكس
 .لهدم هذا احلصار، وجعله يهترئ، وذلك بزيادة إمكانات العراق على إلغاء آثار احلصار

ل إننا شعب صبور ومثابر بطبيعته، ونستطيع رغم القيود قوويف هذا الصدد يمكن ال: ويضيف قائالً  
أساسيات احلياة إىل الشديدة التي يفرضها احلصار اجلائر علينا منذ نحو ثماين سنوات أن نزيد من إنتاجنا يف كل 

بأن حصارهم قد فيه مادياً ومعنوياً بمثابة الصوت العايل يف آذان من يدعمون احلصار،  موقفنا احلد الذي يكون
تهاوى، وحين ذلك ال نحتاج إىل اخلارج لتوفير رغيف اخلبز، ووقتها سوف تصاب السياسة األميركية بصفعة، 

  .خرىوكذلك احلال يف ميادين احلياة األُ
  [.......]  

  
 ما .. أكدت بعض وسائل اإلعالم األميركية من خالل وثائق عراقية أن العراق ما زال يمتلك أسلحة غير تقليدية

 هو قولكم؟
  على ضوء " املفبركة"هو سلسلة من املعلومات " إن. إن. سي"ما نشرته الصحف األميركية وشبكة األخبار

حة غير التقليدية، فقاموا بإعادة صياغتها من جديد بما يتناسب من قبل حول األسلالوثائق التي قدمها العراق 
وإظهار العراق بأنه ما زال يمتلك هذه األسلحة، وقد وجهت رسالة إىل األمين العام لألمم املتحدة طالبت فيها 

ة بالتحقيق يف هذا املوضوع، ألن هناك قوانين عمل حتكم األمم املتحدة، تمنع التصرف يف املعلومات اخلاص
بها، ونحن أمام قضية مل يتم فيها تسريب املعلومات فقط إنما تم تزييفها أيضاً حلساب وسائل اإلعالم 

القضية دليالً آخر على وجود  العراق، وقد كانت هذه داألميركية يف إطار التعبئة الستخدام الضربة العسكرية ض
 .عناصر يف جلان التفتيش تعمل حلساب اإلدارة األميركية

  
 إذا ماطل يف تنفيذ اتفاق التفاهم " أشد العواقب" با تفسرون قرار جملس األمن األخير والذي حذر العراق بماذ

 ؟"كويف أنان"املوقع مع 
  إذا مل ينفذ العراق اتفاق التفاهم، مل " أشد العواقب"هذا القرار األخير الصادر عن جملس األمن والذي حتدث عن

على االزدواجية املقيتة التي يفرضها األميركان والبريطانيون على جملس  تكن هناك حاجة إليه، وهو دليل آخر
قد رفضه العراق يف البداية  1995 ]نيسان[الصادر يف أبريل  986األمن، والشاهد على ذلك هو أن القرار رقم 

ين العام السابق، ألنه مل يكن متوازناً، وبعد عام من احلوار مع األمم املتحدة ممثلة يف الدكتور بطرس غايل األم
أصدر القرار يف صيغة مذكرة تفاهم أيضاً، ومل يطلب جملس األمن إصدار قرار حوله مثلما هو الوضع احلايل، 

 .واعتبر القرار وثيقة قانونية، وما زلنا ننفذها

                                                 
 .وقد أجرى الحديث عبد الناصر سالمة. 10/3/1998، )القاهرة" (األهرام" *
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ال يعدو أن يكون " لغط سياسي"وغيرها هو " أشد العواقب"حول " 1154"إذن كل ما صدر يف القرار األخير   
ستيريا األميركان والبريطانيين، بعد أن فشلوا يف شن عدوان جديد، والبعض يتراجعاً من أعضاء اجمللس أمام ه

انها، ومع ذلك حتدثت إحدى عشرة ـقال إنه صدر حفظاً ملاء الوجه، والبعض اآلخر قال إنه لغة سياسية يف غير مك
ويشير الدكتور الصحاف إىل . األعضاء عن أن القرار ال يعني استخدام القوة 15 ـلدولة يف جملس األمن من بين ا

أن العراق هو الذي تباحث واتفق مع كويف أنان، وهذا يطرح تساؤالً مهماً بشأن اإلصرار على مطالبة العراق 
صدر قراراً يطالب بااللتزام بتنفيذ القرار، وذلك على الرغم من أن املنطق يقول إن جملس األمن كان يجب أن ي

الواليات املتحدة بعدم تعطيل االتفاق، وذلك ألنها هي التي حشدت احلشود العسكرية، لكن ألن االختالل يف 
نص باجملتمع الدويل ال يزال قائماً، فقد حدث ذلك، وعلى الرغم من كل ذلك فسوف يلتزم العراق التزاماً تاماً 

يعملوا على اإلخالل  بااللتزام بها، وينبغي على األميركان هنا أالّ وروح مذكرة التفاهم، وسنطالب الطرف اآلخر
  .تواهحمبهذا التوازن، أو إفراغ االتفاق من 

  
 أال ترون أن هذا االتفاق ينتقص من السيادة العراقية؟ 
  ال، بالعكس فقد استفدنا من هذا االتفاق، حيث سددنا الطريق على العدوان األميركي الذي كان مبيتاً على

الذين سيدخلون املواقع الرئاسية، هم : عدد من مطالبنا املتوازنة، واآلنلبالدنا، واستجابت األمم املتحدة 
، كما نص يف القرار، وليست مفتوحة حتى النهاية، وأردنا "معقولة"جمموعة خاصة سوف تنهي عملها يف فترة 

يب أعضاء اللجنة اخلاصة ويف مقدمتهم بذلك أن يتأكدوا من خلو هذه املواقع من أية أسلحة تضمنتها أكاذ
ق من ذلك سوف يتم التحقرئيس اللجنة، الذي مل يعد حمايداً، وفضح بنفسه حقيقة موقفه، وعندما " ريتشارد بتلر"

ل اللجنة اخلاصة تمهيداً لرفع احلصار، والدخول يف عملية الرقابة الدائمة اتتوجه كل اجلهود نحو إنهاء أعم
ويضيف . ، وتنتهي هذه الكذبة التي لطخت بالعار من أطلقهاةاملباشرة باألسلحة احملظور للمنشآت ذات العالقة

جعل مطالب إن هذا االتفاق أيضاً، بجانب أنه ساعد على تعرية هؤالء الكذابين، فقد : وزير خارجية العراق قائالً 
اخلاصة وجواسيس أميركا يف هذه العراق معروضة أمام العامل أجمع، وليس يف األزقة والدهاليز املظلمة للجنة 

اللجنة الستخدامها يف خدمة أغراض السياسة األميركية املعادية للعراق، كما أنها جاءت لتتوج رحلة أظهر فيها 
 .1991اً واسعاً وأكبر للمؤامرة التي تعرض ويتعرض لها العراق منذ عام هماألشقاء العرب ف

[.......] 
  
 تسير إىل األفضل؟ هل.. العالقات مع الدول العربية 
 العالقات مع الدول العربية يف حتسن مستمر، مع من تأثرت معهم العالقات من قبل، أمّا الغالبية فكانت .. نعم

العالقات معهم جيدة، وإن كانت قد تأثرت اقتصادياً نظراً لظروف احلصار، وقد سعينا بكل إخالص مع من 
نا شوطاً جيداً، حيث أصبحت العالقات مع مصر يف حتسن، ضعفت معهم العالقات، وأعتقد أننا جنحنا، وقطع

اخلليج، ونأمل نفس احلال مع أشقائنا يف السعودية، وال نستثني من ذلك الكويت  ولومع سورية أيضاً وبعض د
  .بمجرد أن يتوقفوا عن سياسة إحلاق األذى بالعراق

 
 وماذا عن الدول التي أيدت ضرب العراق؟ 
 ن أعطوا تسهيالت أخيراً لألجنبي القتراف جريمة العدوان على العراق، ليس فقط دون ذكر أسماء، كل الذي

هذه  ىخرى، وذلك ألن الضرر يقع على اجلميع، ويجب أن تطويتكرر مرة أُ عليهم عالمة استفهام، وإنما يجب أالّ
 .على أي من رقاب العرب يالصفحة فوراً، ألن سكين األجنبي سوف لن يبق

  
 ت مع إيران؟كيف تسير العالقا 
  يجابية، واملباحثات التي جرت إ جؤدي إىل نتائتاحلوار السياسي مع إيران وصل إىل مراحل عملية، سوف

بيننا وبينهم يف الفترة األخيرة كانت جدية، وعبّرت يف حدود معقولة عن الرغبة املتبادلة حلل عدد من املسائل 
 .لتدريجي، وأعتقد أن ذلك يف مصلحة البلدينالعالقة بين البلدين، وهي اآلن تتجه نحو التطبيع ا

  [.......]  
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