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  بيان لوزارة اخلارجية العراقية
  يعلن قطع العالقات الدبلوماسية مع بعض الدول

  *.6/2/1991بغداد، 
  

على ان يعالج تطورات األوضاع يف منطقة  1990عام ] أغسطس[لقد حرص العراق منذ الثاين من آب   
تدخل خارجي يف الشؤون العربية وبما يحقق املصالح القومية العليا من دون اخلليج العربي يف إطار األسرة 

اخلاصة باألمة العربية، إال ان االدارة األميركية عملت منذ البداية على تعطيل أي جهد او حل عربي ملا يسمى ازمة 
اخلليج واستخدمت النظامين احلاكمين يف الرياض والقاهرة مطية لتنفيذ خمططها التآمري العدواين ضد العراق 

  .واألمة العربية
  

تستهدف يف حملتها (...) منذ البداية ان الواليات املتحدة وحليفاتها من الدول االستعمارية وكان واضحا   
مية املبدئية والعسكرية والسياسية ضرب العراق وقوته الناهضة وثنيه عن نهجه التحرري املستقل والتزاماته الق

  .وخصوصا جتاه القضية الفلسطينية
  

الواليات املتحدة األميركية واململكة املتحدة وفرنسا وإيطاليا ونظرا إىل مشاركة قوات كل من حكومات   
يف العدوان الغاشم على العراق وحتمل املسؤولية املباشرة يف قتل أبناء شعبنا وتدمير ممتلكاته االقتصادية 

  .والثقافية ومراكزه الدينية، فقد قرر العراق قطع عالقاته الدبلوماسية مع هذه الدول ابتداء من اليوم
ونظرا إىل مسؤولية النظام السعودي املباشرة يف هذا العدوان وجعله ارض اململكة العربية السعودية   

منطلقا للعدوان على شعب العراق، وبالنظر إىل املساهمة املباشرة للنظام املصري يف هذا العدوان وتوفير الغطاء 
وان ضد العراق، فقد قرر العراق قطع عالقاته السياسي له من خالل اجتماع القاهرة وحتريضه املستمر لقوى العد

  ...الدبلوماسية مع هذين النظامين
ويتوجه العراق إىل جماهيرنا العربية األبية يف مصر والسعودية مؤكدا حرصه على دوام وشائج األخوة   

واجملاهدة ألن القومية واستمرار وحدة النضال املشترك ضد احلقد االمبريايل الصهيوين ويدعو كل القوى الوطنية 
  ...تتحمل مسؤولياتها الكفاحية

كما يدعو العراق الرأي العام يف كل من الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والعامل اجمع إىل   
وتعريض أواصر الصداقة والتعاون بين العراق واألمة العربية من جهة (...) إدانة املسلك العدواين لهذه احلكومات 

 .البلدان من جهة اخرى وإثارة مشاعر احلقد واالنتقام بينهاوشعوب هذه 
  

                                                 
 7/2/1991، )بيروت" (النهار" *



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


