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شكر وتقدیرالمناقشة   
  

العلوم بجزیل الشكر والتقدیر إلى األساتذة الكرام أعضاء قسم  الطالبة تتقدم

، والسادة أعضاء لجنة المناقشة الكرام على تفضلهم الشرق األوسطجامعة السیاسیة في 

ثراءها بمالحظات ٕ رشاداتهم وتوجیهاتهم، وباألخص أستاذبمناقشة هذه الرسالة وا ٕ  يهم وا

الذي تفضل مشكورًا بقبول اإلشراف على هذه  محمد صالح بني عیسىالدكتور 

رشاده وتوجیه ،الرسالة ٕ   .لي خالل فترة إعداد هذه الرسالة هفالشكر الجزیل على جهده وا

ل بجزیل الشكر والعرفان لكل من ساهم في إخراج هذا العم الطالبة تتقدمكما 

إلى حیز الوجود سواء بالمساعدة في توفیر المعلومات أو تقدیم النصح واإلرشاد أو 

  . المساعدة في أعمال الطباعة والتنسیق والترجمة

  

  

  رابعة فالح السیحانالطالبة                                             
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   اإلهداء

  

  

  

  حفظها اهللا... إلى والدتي الغالیة 

  

  جهدي المتواضعاهدي ثمرة 
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  الواقع ورؤیة مستقبلیة: یةالكویتیة العراق العالقات
  

  إعداد الطالبة 
  رابعة فالح سند السیحان

  إشراف 
  الدكتور محمد صالح بني عیسى

  
  ملخص

تحدید أهم قضایا الخالف في العالقات الكویتیة العراقیة، والتعرف  إلى الدراسةهذه دف ته

إضافة . األمریكي للعراق وسقوط النظام العراقي على العالقات الكویتیة العراقیةعلى أثر االحتالل 

-2003إلى التعرف على حالة العالقات الكویتیة العراقیة في ظل االحتالل األمریكي للعراق 

وأخیرًا التعرف على اتجاهات العالقة بین دولة الكویت والعراق في ظل النظام السیاسي . 2011

النسحاب األمریكي من العراق، وتحدید آثر هذه االتجاهات الجدیدة على قضایا الحالي بعد ا

  .الخالف الرئیسیة بین دولة الكویت والعراق

العدید یشهد العالقات الكویتیة العراقیة واقع أن "وتنطلق الدراسة من افتراض أساسي مفاده 

  ". ورات المستقبلیة لهذه العالقةوالتي تؤثر بالضرورة على التطمن التطورات اإلیجابیة والسلبیة 

، وتقیــیم لعالقــات الكویتیــة العراقیــةاوواقــع لدراســة تطــور المــنهج التــاریخي وتســتخدم الدراســة 

كمـا تسـتخدم ، الدراسـةفي اختبار فرضـیة  تفیدأن من شأنها المعلومات من أجل الوصول إلى نتائج 

، وأخیــرًا تســتخدم القــات الكویتیــة العراقیــةالع لتحلیــل واقــع ومســتقبلأیضــًا المــنهج الوصــفي التحلیلــي 

منهج صنع القـرار لتحلیـل سیاسـات صـانعي القـرار فـي كـل مـن دولـة الكویـت والعـراق تجـاه القضـایا 

  .اإلشكالیة العالقة بین البلدین
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إن مستقبل العالقات الكویتیة العراقیة مرهون بطبیعة تعامل كال خلص الدراسة إلى تو 

الحاصلة على الصعید المحلي واإلقلیمي، ومدى ارتباط هذه التطورات الدولتین مع التطورات 

دولة بالقضایا الخالفیة العالقة بین البلدین والتي ال یمكن الحدیث عن مستقبل العالقات بین 

الكویت والعراق إال من خالل تناول احتماالت حل هذه القضایا والوسائل الممكن اتباعها لتهمیش 

العالقات المستقبلیة بین البلدین، وخصوصًا في ظل االنسحاب األمریكي من  هذه القضایا في بناء

العراق والذي فرض واقعًا جدیدًا على الساحة العراقیة وله بالطبع امتدادات إقلیمیة مؤكدة فیما یتعلق 

 . بعالقات العراق اإلقلیمیة والدولیة
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The Kuwaiti-Iraqi Relations: Reality and Future Vision 
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 Rab'a Falah Sand Al-Sehaan 

Supervised by  
Dr. Mohammad Saleh Bani Issa 

  

Abstract  
  

This study aims to identify the main issues of conflict in the Kuwaiti-Iraqi 

relations, and identify the impact of the U.S. occupation of Iraq and the fall 

of the Iraqi regime on the Kuwaiti-Iraqi relations. In addition to identify the 

Kuwaiti-Iraqi relations in light of the U.S. occupation of Iraq, 2003-2011. 

And finally to identify trends in the relationship between the State of 

Kuwait and Iraq under the current political regime after U.S. withdrawal 

from Iraq, and to determine the impact of these new trends on the main 

issues of disagreement between the state of Kuwait and Iraq. 

The study bases on the assumption that "the reality of the Kuwaiti-Iraqi 

relations witnessed many positive and negative developments which 

necessarily affect future developments of this relationship." 

The study uses the historical method to study the evolution and the reality 

of Kuwaiti-Iraqi relations, and evaluate information in order to reach 

results that will be useful in testing the hypothesis of the study. It also  uses 

the descriptive analytical approach to analyze the reality and the future of 
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Kuwaiti-Iraqi relations, and finally it uses the method of decision-making 

for analyzing the decision-makers polices in the state of Kuwait and Iraq to 

the problematic issues outstanding between the two countries. 

The study concludes that the future of Kuwaiti-Iraqi relations depends on 

the nature of the way both countries deal with the developments at the local 

and regional levels, and how these issues related with developments in  

relationship between the two countries, which cannot refer to  its future 

without discussing the possibilities to resolve these issues and means 

possible followed to the marginalization of these issues in the construction 

of future relations between the two countries, especially in light of the U.S. 

withdrawal from Iraq, which imposed a new reality on the Iraqi arena and 

has, of course, certain regional extensions regarding Iraq's relations, 

regional and international. 
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  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


2  
 

 الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة

  مقدمةال

تمثل العالقات الكویتیة العراقیة أحد أهم العالقات الخالفیة في منطقة الخلیج، حیث   

قود طویلة وتحدیدًا منذ نهایة القرن التاسع عشر، ورغم واجهت هذه العالقات توترًا ملحوظًا منذ ع

حقیقة أنه من المسلم به وجود الخالفات بین الدول المتجاورة جغرافیًا إال أن الخالفات الكویتیة 

أمورًا أكثر تعقیدًا من أي خالفات بین دول متجاورة أخرى نتیجة عوامل داخلیة  شهدتالعراقیة 

   .وخارجیة معقدة جداً 

الكویتیة العراقیة تتخذ شكًال أكثر تعقیدًا بعد قیام النظام الجمهوري في قات العال بدأت  

، وظهر ذلك جلیًا من خالل دعوة وزوال النظام الملكي الهاشمي في العراق 1958العراق منذ عام 

لضم دولة الكویت وحاول غزوها واحتاللها إال  1961عبد الكریم قاسم عام األسبق الرئیس العراقي 

إال أن األطماع . أن التدخل البریطاني وجهود جامعة الدول العربیة آنذاك حال دون تحقیق ذلك

العراقیة بدولة الكویت ظلت تمثل هاجسًا لألنظمة السیاسیة العراقیة المتعاقبة وصوًال إلى نظام 

جدیدة  متحدیًا العالم كله، ولیشعل مرحلة 1990صدام حسین الذي قام باحتالل دولة الكویت عام 

  .  ومعقدة جدًا من الخالفات الكویتیة العراقیة

 البلدینمن االحتالل العراقي، عاشت العالقات بین  1991ومنذ تحریر دولة الكویت عام   

حالة من التوتر المتصاعد حول مجموعة كبیرة من القضایا التي أضافت تعقیدًا جدیدًا للقضایا 

تهم دولة الكویت باستغالل انشغاله بالحرب على إیران الخالفیة السابقة، فبعد أن كان العراق ی

لسرقة نفطه ومحاولة التالعب بالحدود بین البلدین، ظهرت مشاكل أخرى بین البلدین وأهمها 
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المالیة العراقیة لدولة  توكذلك التعویضا. النفطیة المشتركة الحقولإشكالیات ترسیم الحدود و 

قدیمة المتمثلة بالدیون الكویتیة للعراق إبان الحرب مع الكویت عن االحتالل، إضافة للمشكلة ال

 ةوقد تراكمت هذه القضایا الخالفیة دون أی. العراقي لالحتاللإیران وأخیرا األسرى والمفقودین نتیجة 

  .2003باحتالل العراقي عام األمریكیة محاولة إلیجاد حل لها حتى قیام الوالیات المتحدة 

ي شهدته العالقات الكویتیة العراقیة في ظل االحتالل الرغم من التحسن الذ وعلى  

ل حكام جدد للعراق تم اعتبارهم من أصدقاء دولة الكویت، إال أن القضایا و األمریكي، ووص

، وتزایدت الخالفات البلدینبین  تالخالفیة السابقة ظلت تطرح نفسها على واقع ومستقبل العالقا

في العراق وعودة الخالف حول الحقول النفطیة المشتركة  يمع حالة عدم االستقرار السیاسي واألمن

  .البلدینالسیاسیة والبرلمانیة والحمالت اإلعالمیة والدعائیة المتبادلة بین  یحاتوكذلك التصر 

مع إعالن دولة  2011قمة التأزم بالعالقات الكویتیة مع العراق الجدید عام  وجاءت  

ً كویتیًا على الممرات البحریة  الكویت نیتها إقامة میناء مبارك الكبیر الذي رأت فیه العراق اعتداء

المؤدیة للموانئ العراقیة، وطلبت العراق رسمیًا وقف العمل بهذا المیناء إال أن دولة الكویت أعلنت 

المیناء یقام على أراضي كویتیة وال یسمح للعراق بالتدخل في السیادة  باعتباربالبناء  استمرارها

  .راضیهاعلى أ لكویتیةا

وتسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع العالقات الكویتیة العراقیة ومحاولة التنبؤ 

والتي أظهرت  ،البلدینظل التراكمات المتواصلة للقضایا الخالفیة بین  بمستقبل هذه العالقات في

نما ترتبط ار  لیستالتجارب التاریخیة أنها  ٕ تباطًا وثیقًا مرتبطة بنظام سیاسي معین بالعراق وا

  .بمتغیرات البیئة اإلقلیمیة والدولیة
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  وأسئلتهامشكلة الدراسة 

  .تتلخص مشكلة هذه الدراسة بالتركیز على واقع ومستقبل العالقات الكویتیة العراقیة   

حتى یتسنى معالجة المشكلة، ال بـد مـن طـرح مجموعـة مـن األسـئلة ذات الصـلة بموضـوع و 

  :البحث

  العراقیة؟ -الخالف التي شهدتها العالقات الكویتیةما أهم قضایا : أوالً 

علـى العالقـات الكویتیـة  2003ما أثر االحتالل األمریكي للعراق وسقوط النظـام العراقـي عـام : ثانیاً 

  العراقیة؟

مـــا أهـــم التطــورات التـــي شــهدتها العالقـــات الكویتیـــة العراقیــة خـــالل فتــرة االحـــتالل األمریكـــي : ثالثــاً 

  للعراق؟

مـا اتجاهـات العالقـة بـین دولـة الكویـت والعـراق فـي ظـل النظـام السیاسـي الحـالي وأثرهـا علـى  :رابعاً 

  ؟البلدینالقضایا الخالفیة بین 

  ما مستقبل العالقات الكویتیة العراقیة؟: خامساً 

  فرضیة الدراسة

یشهد العالقات الكویتیة العراقیة واقع أن " تنطلق هذه الدراسة من افتراض أساسي مفاده

والتي تؤثر بالضرورة على التطورات المستقبلیة لهذه اإلیجابیة والسلبیة  عدید من التطوراتال

  ". العالقة

  أهداف الدراسة 

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة  

  .العراقیة -تحدید أهم قضایا الخالف في العالقات الكویتیة: أوالً 
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كـي للعــراق وسـقوط النظـام العراقـي علـى العالقـات الكویتیــة التعـرف علـى أثـر االحـتالل األمری: ثانیـاً 

  .العراقیة

-2003التعــرف علــى حالــة العالقــات الكویتیــة العراقیــة فــي ظــل االحــتالل األمریكــي للعــراق  :ثالثــاً 

2011.  

التعــرف علــى اتجاهــات العالقــة بــین دولــة الكویــت والعــراق فــي ظــل النظــام السیاســي الحــالي،  :رابعــاً 

  .الرئیسیة بین دولة الكویت والعراقالخالف ذه االتجاهات الجدیدة على قضایا وتحدید آثر ه

  .التعرف على مستقبل العالقات الكویتیة العراقیة: خامساً 

  أهمیة الدراسة

  :یمكن تحدید أهمیة الدراسة بالنقاط التالیة  

مسـتقبل التي تواجه بتحدید المشكالت تنبع أهمیة الدراسة من كونها تعالج موضوعًا مهمًا یتعلق ) 1

العالقات الكویتیة العراقیة في ظل وجود نظام سیاسـي جدیـد فـي العـراق، وفـي ظـل انتهـاء االحـتالل 

األمریكـــي للعـــراق وهـــو األمـــر الـــذي یعنـــي عـــودة االســـتقاللیة للقـــرار السیاســـي العراقـــي فیمـــا یتعلـــق 

  .ة إلى سطح األحداث من جدیدالجوار وبالتالي عودة الخالفات الكویتیة العراقی لبالعالقات مع دو 

تنبع أهمیة الدراسة من كونها تعالج مسالة بالغة األهمیة بالنسـبة لكـل مـن دولـة الكویـت والعـراق ) 3

بشكل خاص، واألمـن القـومي العربـي بشـكل عـام، فالحالتـان الكویتیـة والعراقیـة لهمـا تـداعیاتهم علـى 

  .منطقة الخلیج بشكل خاص، والعالم العربي بشكل عام

تنبع أهمیة هذه الدراسة من كونها تحاول استشراف مستقبل العالقات الكویتیة العراقیة، ومحاولـة ) 3

تقدیم تصور أكادیمي لكیفیة تعامل كل من دولة الكویت والعراق مع القضایا موضع الخالف بینهما 

راسـة تحـاول تقـدیم وبالتـالي فـإن هـذه الد. والتي تشكل عائقًا أساسـیًا أمـام أي تقـدم فـي هـذه العالقـات
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المتزامن  1990التي شغلت المكتبة العربیة منذ عام  وعاتإضافة أكادیمیة لموضوع من أهم الموض

  .مع احتالل العراق لدولة الكویت

  حدود الدراسة 

 وحتــى  2003عــام تتحــدد هــذه الدراســة مــن الناحیــة الزمنیــة بــالفترة الممتــدة منــذ : الحــدود الزمنیــة -

  . 2011م نهایة عاألمریكي للعراق انتهاء االحتالل ا

  .الكویت والعراق تيتقتصر هذه الدراسة جغرافیًا على كل من دول: الحدود المكانیة - 

تقتصـــر هـــذه الدراســـة مـــن حیـــث الموضـــوع علـــى تحدیـــد أهـــم التطـــورات التـــي : الحـــدود الموضـــوعیة -

  .في الواقع والمستقبلشهدتها العالقات الكویتیة العراقیة 

  راسة محددات الد

تطورات العالقات الكویتیة العراقیة خالل مرحلة مـا تتحدث عن التي دراسات والمراجع قلة ال )1

  .2012وحتى انتهاء االحتالل عام  2003بعد االحتالل األمریكي للعراق من عام 

 .عدم وضوح االتجاهات والسیاسات الخارجیة للنظام السیاسي الجدید في العراق )2

ـــرة القضـــایا والمشـــكالت  )3 ـــداتها نتیجـــة كث ـــة الكویـــت والعـــراق وتعقی موضـــع الخـــالف بـــین دول

 .لتداخلها مع اضطرابات البیئة اإلقلیمیة والدولیة

  مصطلحات الدراسة

ُ : الكویتیة العراقیةالعالقات  - تعریفًا إجرائیًا ألغراض هذه الدراسـة العراقیة الكویتیة عرف العالقات ت

القتصادیة والعسكریة والقانونیة وغیرهـا بـین دولـة الكویـت بأنها مجمل العالقات والروابط السیاسیة وا

  .والعراق
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السـلوك السیاسـي الخـارجي الـذي یتبعـه صـانع القـرار فـي موقـف معـین  هـي: السیاسـة الخارجیـة -

 الالعبین الدولیین خارج الحدود اإلقلیمیة لدولته، وذلك بهـدف إنجـاز إحـدى مكونـات مقابل غیره من

سیاســة دولـة مــا نحــو دولـة أو منطقــة أخــرى أو قضــیة ومـن هنــا فــإن . قومیــةالمصـلحة الوطنیــة أو ال

للـدول ) خارجیـة(معینة، تمثـل جـزءًا مـن السیاسـة الخارجیـة للدولـة األولـى، وغالبـًا مـا تجابـه بسیاسـة 

مــن الــدول الثانیــة واألخــرى، علــى سیاســة الــدول ) ســلبي أو إیجــابي(الثانیــة أو األخــرى، كــرد فعــل 

معینة تتجسـد فـي أحـداث ووقـائع، عاجلـة ) دولیة(هاتین السیاستین ینتج عنه سیاسة األولى وتفاعل 

  ).543: 2001فاضل، ( أو آجلة معینة

علــى تعریــف  أو  أو أكثــر عبــاره عــن خــالف أو صــراع عنیــف بــین دولتــین هــو :مشــاكل الحــدود -

  .الحدود بینهماتعیین أو تخطیط 

غیاب االضطرابات عن االوضاع السیاسیة ومتانة عني االستقرار السیاسي ی: االستقرار السیاسي -

واألمـن والسـالم، األمـر الـذي مـا یعطـي حالـة مـن الهـدوء  مكونات المجتمع داخل الدولةالعالقة بین 

  .داخل الدولة لتوصل للحلول المناسبة للمشاكلیساعد با

اخلیة قـد تـؤدي بهـا سالمة الدولة ضد أخطار خارجیة ود األمن القومي هو تأمین :األمن القومي -

  . الوقوع تحت سیطرة أجنبیة نتیجة ضغوط خارجیة أو انهیار داخليإلى 

األمـوال التـي تـدفعها الدولـة المعتدیـة للدولـة  ة بأنهـاتعرف التعویضات المالیـ :التعویضات المالیة -

   .داءالمعتدى علیها لتعویض األضرار والخسائر التي لحقت بالدولة المعتدى علیها نتیجة االعت
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري) أ

حتى االحتالل العراقـي  1921 الكویتیة العراقیة منذ عالقاتالقضیة الرئیسیة في ال تمحورت  

واالعتـراف بكیـان  الكویـت دولـةاق و ترسیم الحدود بین العـر  حول،  1990 آب/طسللكویت في أغس

ورغــم تحســن العالقـــات بــین البلــدین فـــي فتــرات معینــة إال أن الحكومـــات . واســـتقاللها الكویــت دولــة

بـین  الكویـت دولـةالعراقیة المتعاقبة كانت تخرق التزاماتها والتزامات الحكومات العراقیة السابقة تجاه 

  .)353-345: 1984أبو حاكمة، ( الحین واآلخر

، بــدأت بــوادر أزمــة ترســیم الحــدود بــین 8/8/1988الحــرب العراقیــة اإلیرانیــة فــي  انتهــاءوبعــد 

ومشــــكالت اقتصــــادیة  باهظــــةوكــــان خــــروج العــــراق مــــن الحــــرب محمــــًال بــــدیون . البلـــدین تتصــــاعد

واجتماعیة، سببًا لتزاید حدة األزمة بین العراق ودولة الكویت، وبدأ العراق یطالب دولة الكویـت بـدفع 

مساعدات اقتصادیة له وتأجیر بعض الجزر الكویتیة كمنفذ تجاري ومائي علـى العـالم، إال أن دولـة 

وتعثـر الحـل  العراقیة، ورغم وسـاطة المملكـة العربیـة السـعودیة بینهمـا المطالبالكویت رفضت بشدة 

فـي دولـة  واسـتمر الوجـود العراقـي 2/8/1990، إال أن العراق قام باجتیـاح دولـة الكویـت فـي العربي

خراجـه مـن الكویـت، وأصـبح العـراق تحـت  الكویت ٕ لمدة ستة أشـهر انتهـت بتـدخل التحـالف الـدولي وا

،عشــر  ةطائلــة عقوبــات اقتصــادیة وسیاســیة وعســكریة دولیــة لمــدة أكثــر مــن ثالثــ ممــا زاد مــن  عامــًا

نسـانأكثـر وأضـاف لهـا مشــكالت حدودیـة واقتصـادیة العراقیــة تعقیـد العالقـات الكویتیـة  ٕ الزیــدي، ( یةوا

2011 :22.(  
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تعـــیش حالـــة مـــن عـــدم االســـتقرار بســـبب  مـــا بعـــد االحـــتاللدولـــة الكویـــت خـــالل فتـــرة  وظلـــت

وبریطانیا بشـن الحـرب علـى العـراق  األمریكیة استمرار التهدیدات العراقیة حتى قیام الوالیات المتحدة

ســـقاط النظـــام العراقـــي 2003مـــارس / آذارفـــي  ٕ عتقـــدوكـــان . وا ُ ـــة للتهدیـــدات أن ذلـــك ســـیك ی ون نهای

وخصوصـــًا أن دولـــة الكویـــت دعمـــت الوالیـــات . البلـــدینالعراقیـــة والبـــدء فـــي مرحلـــة بنـــاء الثقـــة بـــین 

مـن المتوقـع أن یسـاهم فـي اسـتقرار  انإلسقاط النظام العراقي، وهو األمر الـذي كـاألمریكیة المتحدة 

  ). 26: 2011السویدان، (العراقیة  ةالعالقات الكویتی

خــالل فتــرة االحــتالل األمریكــي العراقیــة وتر ظــل الســمة البــارزة للعالقــات الكویتیــة أن التــ إال

العراقیة التـي تتسـم بعـدم االسـتقرار علـى  البیئةأن  یث، ح2011وحتى عام  2003للعراق منذ عام 

ـــة والسیاســـیة واالقتصـــادیة واالجتماعیـــة كـــان مـــن شـــأ أن تجعـــل العـــراق أحـــد أهـــم  نهاالصـــعد األمنی

تـزال نظـرة الشـك والتخـوف تجـاه  الف الكویت،دولة  واستقرارهدید المحتملة والكامنة ألمن مصادر الت

والتصـــریحات التـــي صـــدرت مـــن  اقـــفبعـــض النیـــات العراقیـــة قائمـــة، وذلـــك علـــى خلفیـــة بعـــض المو 

مســؤولین عــراقیین طالبــت بإیجــاد منفــذ بحــري للعــراق علــى الخلــیج العربــي، إضــافة إلــى العدیــد مــن 

ــادة العــراقیین الجــدد والتــي مثلــت علــى الــدوام بیئــة  غیــر ودیــة للعالقــات التصــرفات وا لســلوكیات للق

  ).101-99: 2007العیساوي، (العراقیة  الكویتیة

 الكویت دولةبعد أن شرعت العراقیة توترات جدیدة في العالقات الكویتیة  2011عام  شهدو 

لمیناء أزمة دبلوماسیة جدیـدة بـین دولـة بناء میناء مبارك الكبیر، حیث فجرت قضیة إنشاء هذا ا يف

ألي فرصــة لوجــود منفــذ بحــري عراقــي علــى الخلــیج  غالقــاً الكویــت والعــراق، فقــد رأت فیــه العــراق إ

 دولـةالذي ثارت حوله إشكالیات عدیدة وصلت إلى حد إطالق تهدیدات عراقیـة ل ألمرمستقبالً وهو ا

  عض المسؤولین أخذت مجموعة من النواب العراقیین وب كما لكویت،ا
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البـابطین، (العراقیین على عاتقهم شن الحـرب الدبلوماسـیة واإلعالمیـة فـي محاولـة لتعطیـل المشـروع 

2011 :33.(  

  الدراسات السابقة ) ب

  الدراسات العربیة: أوالً 

رؤى وتصورات : الكویتیة - العراقیة العالقات" : بعنوان) 2001( مفید ،الزیدي دراسة) 1

حیث ترى  العراقیة ذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مستقبل العالقات الكویتیةهدفت ه". مستقبلیة

الدراسة أن هناك تصورات جادة وعملیة تطرح من قبل أكثر من تیار أبرزها المعتدلون إذا جاز 

استبدال الدیون الكویتیة  هامن البلدینوالتي تسعى إلى طرح أفكار وآراء لحل المشاكل بین  ،التعبیر

ُ ، إضافة إلى إیجاد العراقالكویتیة باالستثمار في الشركات  بقیام في العالقات اقتصادي وتنموي  عدب

رجال األعمال  جیعمثل إقامة منطقة تجارة حرة بینهما ومشاریع سیاحیة كویتیة وتشبین البلدین 

  .الكویت دولة العراقیین على االستثمار في

الجوار الجغرافي والروابط التاریخیة أن حقیقة إدراك  الكویت دولةالعراق و لكل من  والبد    

والحضاریة والعالقات العشائریة والقبلیة واألواصر االجتماعیة من الزواج والمصاهرة والنسب 

جاءت هذه الحكومة  اءو بأي حال من األحوال س لهماوالقرابة منذ عقود طویلة عبر التاریخ ال یمكن 

دى في حالة تجاذب سیاسي وتنافس اقتصادي وتوتر على طول المالبلدین  ایبقی، أن أو تلك

التطورات الخطیرة المتسارعة التي تشهدها  معاً  أن یدركاعلى البلدین حدودي وخالف مالي، و 

بالربیع العربي والذي یحمل  الیوممنطقة الشرق األوسط والوطن العربي مع هبوب ریاح ما یعرف 

السیاسیة القائمة في المنطقة وربما منطقة الخلیج في طیاته مفاجآت ال تستثنى أحدا من األنظمة 

 دولةإقامة عالقات إقلیمیة ودولیة مستقرة بالنسبة للعراق و  تطلبوهذا ی. ببعیدة عنها تلیس يبالعر 

لحاحا في الوقت الراهن الكویت ٕ   .والتفرغ لمعالجة الملفات الداخلیة لهما والتي هي أكثر أهمیة وا
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 –العالقات الكویتیة : استشرافیة نظرة" : بعنوان) 2005( خلیفةاهللا  عبد ،دراسة الشایجي )2

هدفت هذه الدراسة إلى تقدیم رؤیة مستقبلیة للعالقات الكویتیة العراقیة من . "كویتیة قراءة: العراقیة

 االرتیاحجلب  قدالنظام العراقي السابق  قوطوجهة نظر كویتیة حیث أكدت الدراسة على أن س

أو الشعبي بعدما زال أكبر تهدید لألمن  يالكویتیین سواء على الصعید الرسموالبهجة للكثیر من 

للقوات األمریكیة  ولوجستیاً  استراتیجیاً  الكویت دعماً  دولة واالستقرار الكویتي، وقد قدمت الوطني

  . إلى القواعد البریة إضافةالبحریة،  موانئهاالجویة و  قواعدهالقوات التحالف باستخدام  سمحتو 

والمعونة للشعب  مأیضًا من أوائل الدول التي قدمت الدع الكویت دولة كانتذاته  وقتوبال

كما قدمت . العراقي فور سقوط نظام صدام حسین السابق خاصة في المحافظات العراقیة الجنوبیة

ونصف الملیار  ارملی مجموعهما  2003المانحة الذي عقد في نهایة  ولعبر مؤتمر مدرید للد

سبة ما یستقطع نخفض قد  2003-5- 22الصادر في  1483أن قرار مجلس األمن  ومع .دوالر

التعویضات للدول المتضررة من الغزو العراقي لدولة الكویت  قمن مبیعات النفط العراقي لصندو 

رغم أن ذلك  ،رحبت بذلك القرار ولم تعارضه الكویت دولةإال أن ، % 25بعد أن كان %  5إلى 

   .زمنیة لسداد التعویضات المستحقة على العراق لدولة الكویتسیقلص ویطیل المدة ال

الجذور، : الكویتیة -الخالفات العراقیة" : بعنوان)  2009( عباس خضیر ،النداوي دراسة) 3

الكویتیة  –هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على طبیعة الخالفات العراقیة  هدفت". المواقف، الخیارات

غالبیة  رضتتاریخي متراكم فُ  إرثت بین العراق والكویت تستأثر بحیث ترى أن ظاهرة الخالفا

لى بدایات القرن  ٕ فصوله من أطراف خارجیة، ویرجع في جذوره الى نهایات القرن التاسع عشر وا

الدول الكبرى آنذاك والمتمثلة في بریطانیا والوالیات المتحدة  یقنتالعشرین، وبخاصة عندما ت

 أفرزت تطورات حرب الخلیج الثانیة وقد .كمیات هائلة في كال البلدیناألمریكیة، بوجود النفط وب

احتالل العراق من قبل الوالیات  لىوالتي أدت إ 2003 عام الثالثة لخلیجوكذلك حرب ا 1991 عام
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دون حل  الكویتدولة  المتحدة األمریكیة، استمرار العدید من المشاكل الخالفیة بین العراق و

 المالیة التعویضاتو  ،النفطیة المشتركة الحقولو  ،الحدود ترسیم :باآلتي جازهایجذري، والتي یمكن إ

  .والمفقودون واألسرى ،الكویتیة للعراق الدیونو  ،العراقیة للكویت

الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من تعقیدات المواقف بین الدولتین إال أن الخالفات  توخلص   

عها في تاریخ العالقات الدولیة ، وال هي بالحالة الكویتیة، لیست األولى من نو  –العراقیة 

مكانیة حلها تتاح عندما ت ٕ النوایا الحقیقیة لدى طرفي النزاع، مع تأثیر  توافرالمستعصیة، وا

 وبإجراء تقویم موضوعي لسلبیات وایجابیات ظاهرة الخالفات الكویتیة. المداخالت اإلقلیمیة والدولیة

اإلیجابیات والشروع بعصر جدید یراعي  ققالراسخة باتباع ما یح، ستبرز حتمیة القناعة العراقیة

  .مصلحة الشعبین ویتجاوز رواسب الماضي

". 2010- 1990:قیةالعالقات الكویتیة العرا"  : بعنوان) 2011( ابتسام ،دراسة العنزي )4

القة هذه الدراسة إلى التعرف على طبیعة العالقات بین البلدین ومحددات وثوابت هذه الع هدفت

أو العوامل التي تؤثر في  لمتغیراتأهم ا وتحدید 2010 عام وحتى 1990 عامالفترة من  خالل

  . 1990السیاسة الخارجیة الكویتیة اتجاه العراق بعد عام 

الخالفات والمعوقات القائمة والمتوقعة  جمیعأن  من رغمأنه وعلى ال لىالدراسة ا وتوصلت

یة، فإنه من الثابت أن حقیقة الجوار بین البلدین تجعل كال منهما في مسار العالقات الكویتیة العراق

الكویت تحدیدا معنیة باستقرار األوضاع بالعراق  دولةبحاجة لعالقات تعاونیة مع اآلخر، وتجعل 

وهى  ةسواء ما یتعلق بالناحیة األمنیة أو بطبیعة الحكم أو بالعالقة بین الطوائف والجماعات العراقی

أدنى من التعاون والتنسیق  ثر حتما على األمن القومي الكویتي، ومن ثم تتطلب حداً كلها أمور تؤ 

  .الكویت دولةالسیاسي بین البلدین لتحجیم التداعیات السلبیة على 
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هدفت هذه  ".الكویتیة -مستقبل العالقات العراقیة" : بعنوان) 2011( صابر ،السویدان دراسة )5

، حیث ترى الدراسة أنه بعیدًا عن العراقیة ة للعالقات الكویتیةإلى تقدیم رؤیة مستقبلی اسةالدر 

الكویتیة العراقیة یمكن أن تتحسن  قةالمعارك اإلعالمیة  ولغة التهدید وتضارب المصالح بأن العال

توفر للطرفین إمكانیة الحوار العقالني واالبتعاد عن التصریحات، وتفضیل ما بسهولة ویسر إذا 

 -العامة ، ویمكن وضع خریطة طریق لتحسین وتطویر العالقات الكویتیةإرسال أسس المصلحة 

  :على النحو التاليالعراقیة 

إنهاء ملف المفقودین الكویتیین بصفة نهائیة عبر توفیر كافة المعلومات لغلق هذا الملف  -1

  .اإلنساني نظرا لحساسیته للكثیر من العالقات الكویتیة

  .الحدودیة البریة من قبل العراق االنتهاء من صیانة العالمات -2

اقتصادیة كبیرة ستنعكس  فورة سیمثل ،البدء في تطبیق منظور المنطقة االقتصادیة المشتركة -3

  .البلدینایجابیا على 

في تنظیف  الكویت دولةخور عبداهللا عبر مساهمة  منطقة إنهاء قضایا األمن البیئي سواء في -4

لتفادي  لعربطام السفن، أو في قیام العراق بتنظیف شط االممر المائي المشترك من بقایا ح

  .استمرار تلویث شمال الخلیج

ستشكل السیاحة الدینیة والسیاحیة العادیة في أماكن مختلفة من العراق خاصة في المدن مثل  -5

أو  العاملتدفق رؤوس األموال عبر االستثمار  جدیداً  البصرة والنجف وكربالء وكردستان العراق باباً 

  .الخاص، كما ستشكل فرصة للعراق لتطویر منشآته السیاحة والعادیة

  .لهمادراسة استخدام الحقول النفطیة الحدودیة المشتركة بطریقة مفیدة  للبلدینیمكن  -6

الكویتیة وحدود التأثر  -العالقات العراقیة" : بعنوان) 2011( عامر هاشم ،دراسة عواد )6

هذه الدراسة إلى تناول أثر الحرب  هدفت". ثیر الدور األمریكيدراسة في تأ: بالعامل الدولي
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ونتائجها عامال سلبیا في  الحربحیث شكلت  العراقیة األمریكیة على العراق على العالقات الكویتیة

ملفات كثیرة عالقة  تزال التي ال الكویت دولةالعالقات بین العراق والمنظومة الخلیجیة ال سیما 

ا أبرزها ملفات الحدود والمفقودین والدیون على العراق وما ترتب على ذلك كله یومنا هذ إلى هامع

من إبقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع من میثاق االمم المتحدة، على أساس أن العراق لم 

تحت الفصل السابع، وهو  يأیلتزم بالقرارات الدولیة وبالتالي فال بد من إبقائه تحت باب العقوبات، 

لحدود تأثیر الدور األمریكي المفترض على  موذجاً نوع الذي ركزت علیه الدراسة بوصفه الموض

  .العراقیةالكویتیة العالقات 

 لكویتیةتوصلت الدراسة إلى أنه كان لهذا العامل دور كبیر في التأثیر على العالقات ا وقد

ذا ما أراد المخطط السیاسي العراقي أن یتحرك بطریقة مدر . العراقیة ٕ وسة ، فیجب علیه أن یتحرك وا

في وقت واحد، وذلك ألنه من المعلوم أن وضع األمریكیة والوالیات المتحدة  الكویت دولةباتجاه 

واستمرت األخیرة بدور سلبي للغایة  الكویت، دولةالسابع جاء بسبب  الفصلالعراق تحت وصایة 

األمریكیة متمیزة مع  الوالیات المتحدة تلجأ لعالقاتها ال الكویت دولةبل إن . الیومتجاه العراق حتى 

السابع بحجج واهیة كثیرة  الفصلب تعلقفیما ی وخاصةفي العراق  كما هو لصالح إبقاء الوضع

وهنا تقع على صانع القرار العراقي مسؤولیة إقناع . أهمها أن العراق لم یحل الملفات العالقة معها

على  لكویتا دولةاق لم یعد یشكل تهدیدا لالكویتیین بضرورة انتهاج سیاسات جدیدة، فالعر 

یستخدم  ومثلما .البلدیناإلطالق، كما أن بقاء بعض الملفات دون حلول لن یخدم مصالح 

، على المسؤولین العراقیین أیضا أن األمریكیة المتمیزة مع الوالیات المتحدة مالكویتیون عالقاته

الكویتیة،  -منها عن العالقات األمریكیة میزةأقل  األمریكیة لیست -یلجؤوا لذلك، فالعالقات العراقیة

إال إذا تراجع الدور العراقي في نظر المخطط االستراتیجي األمریكي عما كان الحال علیه بعد 

  .2003االحتالل عام
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". الكویتیة -االتجاهات المستقبلیة للعالقات العراقیة" : بعنوان )2011(أحمد  ،دراسة شهاب )7

إلى التنبؤ بمستقبل العالقات الكویتیة العراقیة والتي تنظر إلیها الدراسة على أنها  هذه الدراسة هدفت

العقدة  لبل تثبت الوقائع المختلفة أن العراق مثٌ . لم تكن في أفضل حاالتها مع عراق صدام حسین

 طوال فترة سیطرة حزب البعث على حكم العراق، حیث تتحرك العالقة بین مد لكویتا دولةاألكبر ل

وجزر، وظل التوتر سید المشهد السیاسي واألمني إلى أن توج باجتیاح العراق الشامل لألراضي 

أن هذه الصورة تبدلت بشكل جذري بعد  على .الكویتیة، واعتدائه السافر على سیادتها الوطنیة

سقوط النظام السابق، وقیام حكومة دیمقراطیة منتخبة جدیدة، ویظهر أن آثار الغزو العراقي 

عتبرت أسوأ حدث مر على المنطقة العربیة خالل القرن الماضي أخذت بالتالشي و  تداعیاته التي ُا

  .تدریجیا، لیحل محلها عالقة تقوم على أساس التعاون والشراكة بین البلدین

، العراقیة الدراسة إلى أنه وفقًا للتصور الجدید لتاریخ وحاضر العالقات الكویتیة وتوصلت

المستقبلیة بین البلدین تتحرك بشكل مطرد نحو المزید من الترابط والتعاون على  یالحظ أن العالقة

بین البلدین  قاربوتبین القراءة المتفحصة لبیئات الت. كافة الصعد السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة

كة إمكانیة تطویر العالقة، على الرغم من االعتراف المسبق باستمرار غیاب رؤیة استراتیجیة مشتر 

للعالقات، والتأكید على ضرورة االضالع بهذه المهمة من قبل الجهات المعنیة في الدولتین ، 

الطبیعي ان تظل الهواجس  ومن .واالستعانة برأي مراكز الخبرة والدراسات ودفعها في هذا االتجاه

الضراب ، السیما بعد سنوات مریرة من المعاناة واالعراقیة حاضرة في سماء العالقات الكویتیة

السیاسي واألمني بین البلدین، بعد أحداث غزو النظام العراقي السابق لدولة الكویت، وانطالق 

نظام البعث، لكن الكفة حسب المعطیات السیاسیة  إلسقاطالقوات األمریكیة من األراضي الكویتیة 

وسائل التعاون بین واالقتصادیة والحقائق الجغرافیة والثقافیة تمیل لصالح تعزیز العالقات وتطویر 

  .البلدین
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الكویتیة في مطلع العقد  -العالقات العراقیة" : بعنوان )2011(حسین عالوي  ،دراسة خلیفة )8

 ةهدفت هذه الدراسة إلى تقدیم رؤی ."مستقبلیة سةدرا: الثاني من القرن الحادي والعشرین

عالقات  العراقیة العالقات الكویتیة انطالقًا من ضرورة أن تكونالعراقیة مستقبلیة للعالقات الكویتیة 

عالقات تكاملیة في األداء من حیث الغایة  نتكو  وأن ،للعمق االستراتیجي بین البلدین ةخالق

األمن الخلیجي في مطلع العقد  إنوترى الدراسة  .والهدف والوسیلة ألن القدر أكبر من الفرصة

رار العراق وانعكاسه على فاعلیة األداء الثاني یرتكز على مجموعة من التحدیات منها تحدي استق

الكویتیة  أن هنالك ضرورة الستقراء واقع العالقات یالحظهنا  ومن. العراقیة في العالقات الكویتیة

  .خالل المرحلة الحالیةالعراقیة 

الدراسة إلى أنه من خالل استقراء كل مشهد مستقبلي یالحظ أن المشهد المرجح  وخلصت

هو مشهد األزمة الراكدة نتیجة توافر البیئة اإلقلیمیة الدافعة بهذا االتجاه  العراقیة للعالقات الكویتیة

باتجاه  الكویت دولةوتأثیره في منظومة صنع الفعل االستراتیجي من قبل  النفسي لأوال والعام

العراق، كما ان القوى الدولیة واإلقلیمیة ترغب في تقیید قدرات العراق الصاعدة لحین تأمین 

الحها االستراتیجیة في العراق سواء من حیث الوجود العسكري المباشر أو من حیث مص

، في 2016- 2011االستثمارات ، وهذا ما جعل المشهد الحالي عنوان للسنوات الخمس القادمة 

المتصاعد نتیجة  االنفراجمشهد  وهوالمشهد الثاني  نحوحین أن مشهد العراق المستقبلي سینتقل 

دفع الباحث الى ضرورة ما  ااإلقلیمیة وتحسن مدركات النظام السیاسي للدولتین، وهذتوافر البیئة 

 یةنالبلدین یتجهان نحو مرحلة جدیدة من أداء العالقات البی علتفعیل التالقح الثقافي الذي سیج

یر ، وبناء معاهدة استراتیجیة طویلة األمد للتعاون بین البلدین، والعمل على تأجالعراقیة الكویتیة

مما سیخفض من هواجس العراق، كما أن تعزیز االستثمارات  ،عاماً  99 مدةجزیرة وربة وبوبیان ل

  .العراقیة الكویتیة في العراق سیكون دلیال على تعزیز العالقات الكویتیة
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العراقیة  - مستقبل العالقات الكویتیة" : بعنوان) 2011( احمد يعل ،الطراح دراسة) 9

الدراسة إلى إلقاء الضوء على الوضع الراهن في العالقات  هدفت ".ربيالربیع الع واضطرابات

ومحاولة التنبؤ بمستقبل هذه العالقة حیث أن الخالفات الكویتیة العراقیة لها  العراقیة الكویتیة

النظام  ارثهاجذورها التاریخیة، وهي لیست مرتبطة فقط بنظام صدام حسین، فهي خالفات تو 

الكویت، وترتفع حدتها وتنخفض وفقا للظروف اإلقلیمیة،  دولة استقاللمنذ  العراقي السیاسي

فالخالف الحالي بین الدولتین والذي یتوجه نحو التصعید من قبل العراق وخصوصا بعد إعالن 

وتدفعها نحو وقف مشروع  الكویت دولةالحكومة العراقیة إغالقها منفذ صفوان لكي تضغط على 

 یعكس مصالح عراقیة بحته حیث یبدو أن تشابك المعادلة السوریة بناء میناء مبارك الكبیر، ال

من حقها القانوني بناء ما  الكویت دولةاإلیرانیة له بصماته في طبیعة النزاع الذي تشهده الدولتین، ف

  .تشاء على أراضیها

غیر مسبوق ینذر بالخطر على مستقبله، فهو  اً الدراسة إلى أن العراق یشهد انفالت وخلصت

وتتحول فیه معركة محاربة الفساد إلى معركة ضد  لهدف،خل في دوامة الصراع المقیت الفاقد لید

الفوضى العارمة التي  ةالوطن، فحاالت التمرد والتهم المتبادلة وتراشق الحجارة هي داللة على حال

ناء والمراقب یالحظ حالة التدهور العامة، فالدعوات الشابة ال تتجه نحو ب. عمت وخیمت علیه

المجتمع ومقاومة االنحدار بقدر ما تلتصق بالسیاسة وتنحو نحو رغبة الثأر من رموز النظام 

طعم الثأر، وهي حالة تعبر عن عدم فهم لمغزى الثورة والتحول نحو  هاالسابق ویطفو علی

تطویر العالقات  يالكویت والعراق علیهما مسؤولیة فدولة  البلدینأن  فیالحظ. الدیمقراطیة

نض ٕ اإلقلیم الخلیجي وهي فرصة للدولتین بأن یتخلصا من اإلرث  ةاجها نحو خدمة مصلحوا

أن المنطقة العربیة  وخصوصاً  تفاؤلنظرة بالتاریخي الذي لوث عالقتهما وینظرا إلى المستقبل 

تعیش حالة مخاض ولعل تجربة العراق الدیمقراطیة تتحول إلى مثال یفرض نفسه على الواقع 

  .العربي
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  األجنبیةالسابقة الدراسات  :ثانیاً 

between Dispute Boundary The ( : نابعنو  )Karam, 2005( جاسم كرم، دراسة )1

Dilemma. Endless An Iraq: and Kuwait ( " الكویت دولةو  العراق بین الحدودي النزاع: 

 وركزت عراق،وال الكویت دولة بین الحدودي عالنزا الدراسة هذه ناقشت ."تنتهي ال لتيا المعضلة

 البلدین بین النزاع إلى إضافة العربي، الخلیج على بحري منفذ على للحصول العراق مساعي على

 بشكل الحدودي الخالف وموضوع ق،العرا من الكویتیة الحكومة بها تطالب التي التعویضات حول

 العراق في الجدید النظام یطالب واآلن الكویت، دولة بضم تطالب دوماً  العراق كانت حیث عام

 وصول یضمن بما العراقیة الكویتیة الحدود بتعدیل حسین صدام نظام سقوط بعد الحكم تولى والذي

   .العربي الخلیج منطقة إلى ةالعراقی الحدود

 أقرته الذي الحدود لترسیم رفضه یعلن بدأ العراق في الجدید النظام أن إلى الدراسة وتشیر  

 حالً      البعض اعتبره والذي ،1991 عام كویتال لدولة العراقي لاالحتال انتهاء بعد المتحدة األمم

 هذا     یرفض العراق ولكن عشر، الثامن قرنال إلى تعود والتي البلدین بین الحدود ألزمة عادالً 

 الخلیج على المطلة األراضي تلك وخصوصاً  هأراضی من مهمة أجزاء أفقده انه بحجة الترسیم

  .العربي

Between Dispute Boundary The ( : بعنوان )Alkenaee, 2011( مها ،عيالقنا دراسة )2

?Subsided It Has IRAQ: And Kuwait( "انتهى؟ هل :والعراق الكویت بین الحدودي النزاع" 

 من جزءاً  تكن لم الكویت دولة أن بیان إلى بدایةً  ،اتمهم ثالث تحقیق إلى الدراسة هذه هدفت .

 وثانیاً  .منه جزء أو العراق مع واحدة دولة شكلت تكن لم فإنها وبالتالي ،لعثمانیةا اإلمبراطوریة

 ،1932 عام العراق استقالل منذ الكویت ودولة العراق بین المتوترة التاریخیة العالقات مناقشة

 لألهمیة نظراً  وذلك المنطقة في الكبرى العسكریة القوى بتدخل الدوام على تسببت والتي

 الكویتیة العالقات مستقبل توضیح الثاً وث .النفط اكتشاف منذ وخصوصاً  لكویت ةلدول االستراتیجیة
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 عام البعث وحزب حسین صدام نظام اسقاط منذ العراق في الكبیرة التغیرات ظل في العراقیة

  .الخلیج في اإلیرانیة العسكریة القوة تنامي ذلك كل جانب إلى ،2003

 ودولة العراق بین العالقات من اً جدید اً نمط سیشهد المستقبل أن إلى الدراسة وخلصت  

 الجوار دول مع عالقاته في مختلفة أولویات هلدی العراق في الجدید الحكم نظام ألن وذلك الكویت

 أن كما .سابقه نع ختلفوی دیمقراطي نظام أنه إلى إضافة األمریكیة، متحدةال الوالیات مع وكذلك

   .المنظور المستقبل في جیرانه بتهدید هل تسمح لن لعراقا منها یعاني التي ضعفال حالة

IRAQ-( :بعنوان )Reporter, East Middle 2011( األوسط الشرق تقریر محرري دراسة )3

KUWAIT( "الجدیدة العراقیة الحكومة التزامات مناقشة إلى الدراسة هذه هدفت ".الكویت - العراق 

 قضیة تسویة إلى إضافة دین،البل بین ودیةالحد المنازعات تسویة على الكویت دولة مع بالعمل

 الطریق یجعل حالیاً  العراقیة الكویتیة قاتالعال في الواضح التحسن أن الدراسة وترى المدیونیة،

 الكویتیة السفارة إقامة بعد وخصوصاً  ،البلدین بین لألزمات ومرضیة مشتركة حلول لتطویر سالكاً 

 رفع لحفل بغداد في الكویتي السفیر مع زیباري هوشار العراقي الخارجیة وزیر وحضور العراق، في

 بین الصراع من لحقبة نهایة المراقبون فیه یرى الذي األمر وهو .الجدیدة السفارة على الكویتي العلم

 لدولة السابق حسین صدام ورئیسه العراقي النظام احتالل بعد بدأت والتي والعراق الكویت دولة

  1990. عام الكویت

  The American withdrawal from( : بعنوان )Hamid, 2012-Al( رائد ،الحمد دراسة )4

Iraq: ways and means for remaining behind,( "الطرق :العراق من األمریكي االنسحاب 

 من األمریكي االنسحاب تداعیات مناقشة إلى الدراسة هذه هدفت ".الماضي سیانلن والوسائل

 استراتیجیة خطة لتطبیق نتیجة جاء االنسحاب هذا أن الدراسة ترىو  ،2011 عام نهایة العراق

 نتیجة العراق في األمریكیة القوات لها تتعرض التي الیومیة الخسائر تفادي تتضمن أمریكیة
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 التابعة المسلحة المیلیشیات جانب إلى العراق في السنیة القوى تنتهجها التي المسلحة للمقاومة

 متقدمة أمریكیة عسكریة كقاعدة أفغانستان في األمریكي الوجود تعزیز لىإ إضافة القاعدة، لمنظمة

 فإن العراق، من الرسمي األمریكي االنسحاب من الرغم وعلى .اإلرهاب على للحرب آسیا في

 السیاسات على بالتأثیر المتحدة للوالیات یسمح مما عدیدة بمظاهر موجوداً  زال ال العسكري الوجود

 في أو األمریكیة المتحدة الوالیات مع عالقاته في سواء العراق في الجدید امالنظ ینتهجها التي

      .الحال بطبیعة الكویت دولة ومنها الجوار دول مع عالقاته

  : الدراسة الحالیة وما تتمیز به عن الدراسات السابقة -

ة متكاملة حول بأنها تحاول تقدیم دراسة أكادیمیالدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة  تتمیز

سواء في الجانب السیاسي أو االقتصادي أو القانوني لعالقات الكویتیة العراقیة ل الواقع الراهن

وكذلك تقدیم رؤیة مستقبلیة لهذه  االحتالل األمریكي للعراق وحتى انسحابه منه منذوخصوصًا 

قتصار الدراسات السابقة حیث یالحظ اوهو األمر الذي لم تتطرق إلیه الدراسات السابقة، ، العالقات

أو أنها تتناول قضایا معینة من تطور العالقات الكویتیة العراقیة معینة إلقاء الضوء على مراحل  في

  . بین البلدین، أو خالفات حول محاور معینة في هذه العالقات سواء سیاسیة أو اقتصادیة

  منهجیة الدراسة ) ج

ـــاریخي فـــي هـــذه الدراتـــم اســـتخدا   ـــة اوواقـــع لدراســـة تطـــور ، ســـةم المـــنهج الت لعالقـــات الكویتی

فــي اختبــار فرضـــیة  تفیـــدأن مــن شــأنها ، وتقیــیم المعلومــات مـــن أجــل الوصــول إلـــى نتــائج العراقیــة

العالقـــات الكویتیـــة  لتحلیـــل واقـــع ومســـتقبلأیضـــًا المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي  ســـتخدماكمـــا ، الدراســـة

ار لتحلیـل سیاسـات صـانعي القـرار فـي كـل مـن دولـة ، وأخیرًا تم اللجوء إلى مـنهج صـنع القـر العراقیة

  .الكویت والعراق تجاه القضایا اإلشكالیة العالقة بین البلدین
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  الفصل الثالث

  واقع العالقات الكویتیة العراقیة
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  الفصل الثالث

  واقع العالقات الكویتیة العراقیة

وملتبسة على صعید الكویت والعراق حالة معقدة دولة العالقات والروابط بین تمثل 

العالقات اإلقلیمیة في منطقة الشرق األوسط، ورغم أن االنطباع السائد بأن الخالف بین الدولتین 

ما هو إال خالف حدودي یمكن تسویته في ظل القوانین الدولیة ومن خالل اتفاقیات ثنائیة أو 

ر طبیعة متعددة األوجه الواقع یشیر إلى أن طبیعة العالقات بین البلدین تعتبجماعیة، إال أن 

قادت إلى الدخول في العدید من األزمات بین البلدین وفي أكثر ها ومركبة ومعقدة بشكل كبیر، إذ أن

في حرب الخلیج الثانیة عام  ثاإلقلیمي والعالمي كما حد یینمن مرة إلى مواجهات على المستو 

1991.  

لمحللین أن الخالفات الكویتیة ، اعتقد الكثیر من ا2003وبعد سقوط النظام العراقي عام 

دولة العراقیة قد تنتهي إلى األبد في ظل قیام حكومة مدنیة في العراق تلتزم بحسن الجوار مع 

السیاسیین الجدد كانوا یتمتعون بعالقات صداقة العراقیین الكویت، وخصوصًا أن العدید من القادة 

عالقات الكویتیة العراقیة منذ سقوط النظام جیدة مع القیادة الكویتیة، إال الواقع الذي عاشته ال

لم یظهر الكثیر من اإلشارات اإلیجابیة  2003العراقي واالحتالل األمریكي للعراق منذ أبریل عام 

بن صقر، ( المرجوة، بل أن العالقات بین البلدین دخلت في اكثر من مأزق خالل هذه الفترة

2011 :4( .  

مالمح الواقع التي تعیشها العالقات الكویتیة العراقیة تحدید أهم تم الفصل هذا ومن خالل 

ووقوع العراق تحت االحتالل األمریكي، وحتى نهایة هذا  2003منذ انهیار النظام العراقي عام 

وذلك من خالل . 2011األمریكي من العراق في دیسمبر عام  االحتالل مع انسحاب الجیش
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شها هذه العالقات وأهم التطورات التي شهدتها خالل التعرف على أهم القضایا اإلشكالیة التي تعی

  .هذه الفترة

  :المبحثین التالینواقع العالقات الكویتیة العراقیة من خالل هذا الفصل  یتناول

  2011-2003تطور العالقات الكویتیة العراقیة  :المبحث األول

  القضایا اإلشكالیة في العالقات الكویتیة العراقیة: المبحث الثاني
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  األولالمبحث 

  2012- 2003تطورات العالقات الكویتیة العراقیة 

 التي العراقیة للحكومات وتأییدها دعمها عن الكویتدولة  أعربت األمریكي، االحتالل بعد

 عالقات تعزیز بهدف الكویت،دولة  بزیارة الحكومات هذه رؤساء وقیام ، 2003 عام بعد تشكلت

 العراق جوار لدول واالجتماعات المؤتمرات من العدید في تهاومشارك استضافتها عن فضال البلدین،

 تجاوز من وتمكینه إلیه، واالستقرار األمن إلعادة محاولة في العراق ومساعدة لدعم عقدت التي

 االتصاالت مجالي في الكویتیة الشركات بعض نشاط العراقیة الساحة شهدت كما. الراهنة أوضاعه

 العالقات شهدته الذي التطور ورغم ذلك مع. االقتصادیة البلدین عالقات تعزیز بهدف والطاقة،

 واستمرار وجود ظل في السابقة المرحلة تراكماتظلت متأثرة ب فإنها ، 2003 عام بعد البلدین بین

  ).1: 2008العبیدي، ( بینهما العالقة القضایا

ى إغالق الملفات وقد قامت دولة الكویت منذ بدایة النظام الجدید في العراق بالدعوة إل

العالقة بین البلدین، وضرورة دعم استقرار العراق بعیدًا عن تدخل األطراف اإلقلیمیة، وطلبت من 

بعض الدول المجاورة للعراق وقف العبث باألمن العراقي ورفض تقسیم العراق والبدء مباشرة بالعودة 

قي، قامت دولة الكویت بفتح إلى األوضاع الطبیعیة، وكبادرة حسن نیة بعد سقوط النظام العرا

أبواب المساعدات للعراق في العدید من المجاالت، كما استضافت الكویت عدة مؤتمرات لبحث 

  ).  27: 2011السویدان، (العالقة بین البلدین 

 هذه تشكیل وجاء عالوي، إیاد عراقیة برئاسة حكومةأول  تشكلت 2004وفي یولیو 

ٕ و  برعایة الحكومة  قرار بموجب الشرعیة واكتسبت. المتحدة لألمم العامة معیةالج قبل من شرافا

 رسمي وبشكل الكویت دولة رحبت وقد .مؤقتة كحكومة بها أعترف الدولي األمن مجلس عن صدر
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 وزارة طریق وعن بعدها وأعربت بشرعیتها المتحدة األمم اعتراف بعد السیما الحكومة، بهذه

 بقرار ترحیبه بدوره أكد الذي العراق مع لدبلوماسیةا العالقات إعادة في رغبتها عن الخارجیة

 ).21: 2005الشایجي، ( الكویتیة الحكومة

 دولة مع جدیدة صفحة وفتح تراكماتها، وتجاوز الماضي، صفحة لطي أولى وكخطوة

 ، 2004 عام أغسطس في الكویتدولة  بزیارة عالوي، إیاد المؤقتة الحكومة رئیس قام الكویت،

 الصباح، األحمد صباح حكومتها ورئیس الصباح، األحمد جابر الكویت دولة أمیرب خاللها التقى

 البلدین، بین العالقة القضایا تناولت الكویتیین، المسؤولین مع مباحثات زیارته خالل عالوي وأجرى

 وكان األخرى، واالقتصادیة األمنیة القضایا عن فضال والمفقودین، والدیون الحدود قضایا السیما

 عشر أربعة استمر انقطاع بعد البلدین بین العالقات استئناف على االتفاق الزیارة، هذه تائجن من

  ). 4: 2008العبیدي، ( عاماً 

 الرئیس قام الكویت، دولة مع العالقات لتطبیع الهادفة العراقیة الحكومة لجهود تعزیزاو 

 یومین، الزیارة استغرقت وقد ،2004 العام من أكتوبر في الكویتدولة  بزیارة الیاور غازي العراقي

 معهم وبحث الكویتیین، المسؤولین من وعدد الصباح األحمد جابر الكویتدولة  بأمیر خاللها التقى

 الكویتي االقتصادي والدعم  والتعویضات الدیون ومسالة اإلقلیمیة والعالقات البلدین بین العالقات

  ). 2004/ 11/ 2، 9471صحیفة الشرق األوسط، العدد ( للعراق

 الحالة تراجع واستمرار األوضاع، ومعالجة السیطرة في األمریكیة القوات فشل أثر وعلى

 األخیرة من ودعما الكویت،دولة  على األوضاع تلك انعكاس من والقلق استقرارها، وعدم األمنیة

 في قاهرةال في عقد الذي العراق جوار دول اجتماع في الكویت شاركت المؤقتة، العراقیة للحكومة

 في للعراق الجغرافي الجوار دولل األول المؤتمر الكویت ، كما استضافت دولة2004یولیو  11

  ) .1/11/2004، 11279صحیفة القبس، العدد ( 2004أكتوبر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


27  
 

 العراق مع الكویت دولة وقعت البلدین، لعالقات وتعزیزا المؤقتة، العراقیة للحكومة ودعماً 

 مقابل والدیزل، البنزین بمادتي العراق الكویتدولة  بتزوید یقضي اتفاق على ، 2004دیسمبر  في

 كما دوالر، ملیون 870 من یقرب ما االتفاق هذا قیمة بلغت وقد بالغاز، الكویتدولة  العراق تزوید

    ).6: 2008العبیدي، ( بینهما والثقافي العلمي التعاون لتعزیز تفاهم مذكرة ذلك بعد الجانبان عوقّ 

 هذه بنتائج الكویتدولة  رحبت، 2005في ینایر  ء اول انتخابات عراقیةوبعد إجرا

 أن إلى نتطلع"  الصباح األحمد صباح الشیخ )آنذاك( الكویتي الوزراء رئیس وقال ،االنتخابات

 والتعمیر البناء نحو طاقاته جمیع وتوجیه العراقي الشعب صفوف توحید في الخطوة هذه تسهم

 ونتائجها، العراقیة باالنتخابات الكویتي األمة مجلس أشاد كما ،"التنمیةو  األمن متطلبات وتلبیة

 السیاسي النظام وبناء البالد عمارإ إعادة في لجهودها الجدیدة الحكومة مضاعفة أهمیة على وشدد

  ).2005فبرایر  24وكالة األنباء الكویتیة، (

 وفد برفقة األخیر قام ري،الجعف إبراهیم ترأسها التي الحكومة تشكیل من واحد شهر وبعد

 الكویتي الوزراء رئیس قبل من استقبل حیث ،2005یولیو  18 في الكویتدولة  بزیارة كبیر عراقي

 لرئیس زیارة أول ألنها بالتاریخیة، الكویتي الجانب قبل من الزیارة ووصفت الصباح، األحمد صباح

 مع مباحثات زیارته خالل الجعفري وأجرى لكویت،دولة ل العراقي الشعب من منتخب عراقي وزراء

 البلدین، بین والدیون الحدود قضیتي السیما البلدین بین العالقة القضایا تناولت الكویتیین المسؤولین

 كما، الكویتدولة و  العراق بین العالقات تطویر وسبل الماضیة، المرحلة تراكمات تجاوز وكیفیة

 العراق، في االستثمار وضرورة أهمیة على وحثهم الكویتیین األعمال رجال ببعض الجعفري التقى

 تقییمه معرض وفي ،الكویتیة العراقیة العالقات تطبیع أهمیة على العراقیة الحكومة رئیس وأكد

صحیفة القبس، العدد " (األفضل نحو ایجابي باتجاه تسیر العالقات ان" قال البلدین، بین للعالقات

11505 ،19/6/2005.(  
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 حسن على قائمة جدیدة عالقات بناء أهمیة على والكویتي العراقي بانالجان تأكید ورغم

 الجعفري، إبراهیم عهد في أزمة واجهت الجدیدة العالقات هذه فان المتبادل، واالحترام الجوار

 إقامة بحجة العراقیة الحدود الكویت دولة تجاوزت عندما ، 2005 عام من یولیو شهر في وتحدیدا

 فعل ردود الحدث هذا أثار وقد .العراق یشهدها التي األوضاع من الكویت لحمایة حدیدي، حاجز

 العراقي النواب مجلس أعضاء بعض بتندید تمثلت والشعبي الرسمي المستویین على عراقیة

 بإعادة  المجلس أعضاء بعض طالب بل اإلقلیمیة، ومیاهه العراق أراضي على الكویتي بالتجاوز

  ).7: 2008العبیدي، (1990  عام بعد قرأ الذي والترسیم الحدودیة باالتفاقیات النظر

 ، 2006 عام منأبریل  في المالكي نوري برئاسة الدائمة العراقیة الحكومة تشكیل وبعد

 لبى الذي الجدید، العراقیة الحكومة رئیس إلى رسمیة دعوة بعدها ووجهت بها، الكویت دولة رحبت

 مع مباحثات المالكي وأجرى  .2006یولیو  شهر في كویتالدولة  بزیارة وقام الدعوة، هذه بدوره

 هذه المالكي ووصف البلدین، بین واالقتصادیة السیاسیة القضایا تناولت الكویتیین والمسؤولین القادة

 دیونها تخفیض في نیتها عن أعربت قد الزیارة، هذه قبل الكویت وكانتباإلیجابیة،  المباحثات

 استعدادها وأكدت دوالر، ملیون  200 من أكثر والبالغة العراقیة، ةالجوی الخطوط بذمة المستحقة

 العالقات تعمیق في سیساهم مما عاما، 17 من أكثر دام توقف بعد العراق مع جوي خط أول لفتح

  ).26/7/2006، 11906صحیفة القبس، العدد ( البلدین بین التجاریة

 دولة مع العالقات وتطویر زیزلتع الهادفةنظام العراقي الجدید ال مساعي إطار وفي

 إلى رسمیة بزیارة المستوى، رفیع وفد وبرفقة الهاشمي طارق الجمهوریة رئیس نائب قام الكویت،

 الكویت دولة أمیر مع الهاشمي بحث وقد ، 2007 فبرایر/شباط شهر من الخامس في الكویتدولة 

 دون البلدین، بین العالقات یزتعز  وسبل المشترك، االهتمام ذات القضایا الصباح األحمد صباح
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 األمة مجلس قبل من الشدیدین والمعارضة الرفض بسبب والتعویضات الدیون قضیة مناقشة

  ).13- 12: 2008العبیدي، ( الدیون هذه إلسقاط الكویتي

بدأ یظهر اتجاه سیاسي في العراق یحمل دولة الكویت مسؤولیة  2009ومنذ منتصف عام 

ق، وقد تبناه مجموعة من البرلمانیین العراقیین الذي طرحوا مشروع یطالب االحتالل األمریكي للعرا

بتعویضات من الكویت لكونها شریكًا أساسیًا في عملیة الغزو واالحتالل األمریكي غیر الشرعي 

للعراق، وكون دولة الكویت مسؤولة بشكل مباشر عن الدمار المادي والبشري الذي أصاب العراق 

ذي یقدر بمئات الملیارات من الدوالرات، وقد ظهر هذا االتجاه كاتجاه مضاد ، وال2003منذ عام 

للمطالب الكویتیة بدیونها على العراق والتعویضات التي تطالب بها عن االحتالل العراقي لدولة 

  ).5: 2011بن صقر، ( 1990لكویت عام 

  والعالقات الكویتیة العراقیة أزمة میناء مبارك الكبیر

كم مقارنة ) 500(لكویت سواحل طویلة على الخلیج العربي یبلغ طولها نحو تمتلك دولة ا

كم فقط، وتمتلك دولة الكویت خمسة موانئ على الخلیج ) 50(بسواحل العراق التي ال تتجاوز 

مترًا فقط لبناء  1950العربي، واختارت منطقة جزیرة بوبیان التي ال تبعد عن الحدود العراقیة سوى 

وذلك العتبارات اقتصادیة واستراتیجیة خاصة بها، وكانت وزارة ) مبارك الكبیر( مینائها السادس

حجر األساس لمیناء الفاو الكبیر في محافظة البصرة،  2010النقل العراقي قد وضعت في ابریل 

وضعت الحكومة الكویتیة حجر األساس لبناء میناء  2011وبعد عام واحد فقط وتحدیدًا في أبریل 

ر وشرعت في بناء المیناء بینما كان العراق لم یبدأ بعد بأعمال اإلنشاء في میناء الفاو مبارك الكبی

  ).2011النداوي، (

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


30  
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   الكویتي خارطة توضح موقع میناء مبارك الكبیر
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  مخطط هندسي لمیناء الفاو الكبیر العراقيخارطة و 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مبارك خارطة ومخطط لمیناء الفاو ومیناء

 
حالة سلبیة واضحة في العالقات الكویتیة العراقیة  2011شهد عام ونتیجة لهذه التطورات 

نتیجة إلعالن دولة الكویت عن نیتها إنشاء میناء مبارك الكبیر، ورغم اعتراض العراق الكبیر على 

، إال أن دولة هذا المشروع على أساس أنه یضیق من الممرات البحریة المؤدیة إلى الموانئ العراقیة

الكویت أصرت على إكمال المشروع باعتبار أن المیناء یدخل ضمن األراضي الكویتیة، وأنه ینسجم 

بشأن ترسیم الحدود بین البلدین، وزاد من حجم المشكلة وحدة  833مع قرار األمم المتحدة رقم 

ذلك الحمالت اإلعالمیة ة والبرلمانیة في البلدین وكیالخالف بین البلدین، كثرة التصریحات الحكوم

  ).22: 2011الزیدي، (المتبادلة 
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عندما سارعت الحكومة الكویتیة لطرح فكرة بناء  2004وتعود فكرة بناء المیناء إلى عام 

هذا المیناء في منطقة جزیرة بوبیان بعد أن ظهرت عدة تصریحات عراقیة تطالب دولة الكویت 

یتم توسیع المنافذ البحریة العراقیة على الخلیج العربي بتأجیر جزیرة وربة وجزیرة بوبیان للعراق ل

  ).198:  2011الخطابي، (

فــي شــهر كــانون قــد طالــب " مضــر شــوكت"نائــب رئــیس المــؤتمر الــوطني العراقــي وقــد كــان 

إن المشـاكل الكویتیـة : "حـین قـال" وربـه وبوبیـان الكـویتیتین"باستئجار جزیرتي  2004ینایر / الثاني

العـراق مـن منفـذ بحـري مهـم  تم حرمـانقبل البریطانیین عند تخطیط الحدود حین  العراقیة خلقت من

على الخلیج العربي، وكل استراتیجي وسیاسي عندما یفكِّر ینطلق حتمًا من مصلحة بلده، ومصـلحة 

ّ المــائي علــى الخلــیج العربــيإلــى  العــراق أوًال وأخیــرًا تــدفعنا وهــو . المطالبــة بــأن یكــون لــه هــذا الممــر

ــفت األمــ ام حســین وعبــد الكــریم قاســم، ووصّ ر الــذي اعتبرتــه الكویــت تهدیــدًا وتكــرارًا لسیاســات صــدّ

اء الكویـــتمضـــر  المركـــز ( شـــوكت، والمـــؤتمر الـــوطني العراقـــي الـــذي یرأســـه أحمـــد الجلبـــي، بأعـــدّ

  .)12: 2004 الدبلوماسي للدراسات اإلستراتیجیة،

كـان مخططـًا لـه منـذ عـدة سـنوات ضـمن وتؤكد دولة الكویت إن اإلعداد لبناء مینـاء مبـارك 

مشروع مدینة الحریر الضخم لیكون معبرًا لكافة أنواع التجارة البینیة بین دولـة الكویـت ودول الخلـیج 

والعراق وتركیا، وأن فكرة بناء المیناء كانت أساسًا لخدمة العراق ودولـة الكویـت لكـن بعـض الجهـات 

، إذ أن وزیر الخارجیة العراقـي هوشـیار زیبـاري اعتـرف في العراق رفضوا استیعاب مثل هذه الحقیقة

بأن التقریر الفني بخصوص میناء مبارك الكبیر بدد مخاوف  2011سبتمبر  5بتصریح رسمي في 

العــراق، وأن الموافقــة سیاســیة ولیســت أمنیــة، إذ كــان مــن ضــمن مراحــل بنــاء المینــاء إعــداده ربطــه 

المینـاء یقـع داخـل حـدود دولـة الكویـت الدولیـة وال یـؤثر بجنوب العراق بخطوط سكة حدید، علمًا أن 

على سیر المالحة في خور عبد اهللا وهو الممر المائي الذي یفصل بین البلدین، والذي وافقـت دولـة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


33  
 

لـى العـراق مـن خاللـه داخـل المیـاه اإلقلیمیـة  ٕ الكویت على مرور كافة السفن والبواخر المتجهة مـن وا

  ).28-27: 2011السویدان، (الكویتیة 

ولكن العراق یصر على أن أثار میناء مبارك الضارة التي ستلحق بالعراق تتضح من خالل 

إعاقة خطوط المالحة البحریة العراقیة، وتقلیل أهمیة الموانئ العراقي، وتقیید المالحقة البحري في 

إقامته بال مینائي أم قصر وخور الزبیر، ویجعل مشروع میناء الفاو الكبیر الذي تحاول العراق 

قیمة، وسیجعل من الشریحة البحریة الصغیرة التي تركت للعراق بعد قیام دولة الكویت، أشبه 

بمستنقع بحري ضحل ومحاصر ال یصلح ألي مشروع، أما العنق المالحي العراقي البالغ عرضه 

ومن هنا فإن . كم، فسیصبح عرضهن بعد إنجاز میناء مبارك، فقط كیلو متر واحد) 4(اآلن 

اعتراض العراق ینطلق من أساس أن الكویت اختارت أضیق األماكن لتنفیذ المشروع، وهو ساحل 

  ).199: 2011الخطابي، (الفاو الذي یعتبر المنفذ البحري الوحید للعراق 

وترى دولة الكویت أن المعارضة العراقیة للمشروع تأتي من باب الضغط على الجانب 

زالت في شأن القضایا العالقة بین البلدین وخصوصًا قضیة الكویتي لتقدیم التسهیالت والتنا

التعویضات والدیون، كما ترى الكویت أن بعض المعارضین للمشروع یرفضونه من باب الحقوق 

التاریخیة المزعومة للعراق في جزیرتي وربة وبوبیان الكویتیتین، وتلك األصوات ما هي إال امتداد 

  ). 33: 2011البابطین، (السیاسیة  للنهج العراقي السابق في خطاباته

  العراقیة تطورات األزمة والعالقات الكویتیة

بشكل  إزاء أزمة مشروع میناء مبارك الكبیر والعراقیة المواقف الرسمیة الكویتیةوقد تطورت 

 25ي فنقل العراقي السید هادي العامري وزیر الإذ أعلن  2005دراماتیكي منذ شهر مایو عام 

بأن قرار الكویت ببناء میناء مبارك "ل مؤتمر صحفي عقده في محافظة البصرة ، خال2011/ 5/

، إذ إن الممر المائي 833الكبیر قرب السواحل العراقیة یعتبر مخالفًا لقرار مجلس األمن الدولي 

أن بناء المیناء یصل إلى الحدود المائیة التي رسمها ) مؤكداً (العراقي سیكون ضمن المیناء الكویتي 
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إذا تم بناء المیناء وفق "وأضاف العامري أنه ) وفیه ظلم كبیر للعراق 833ار مجلس األمن قر 

/ 2011النداوي، ( ."لمجلس األمن 833التصامیم المذكورة، سیجعل العراق في حل من القرار 

38 -39(:  

بأن العراق "صرح رئیس الوزراء العراقي نوري المالكي  2011وفي بدایة أغسطس عام 

الكویت إیقاف العمل بمیناء مبارك إلى حین التأكد من عدم إضراره بالمالحة دولة ًا من طلب رسمی

اللجوء إلى األمم (العراقیة، إال أن الجانب الكویتي لم یرد رسمیًا على هذا الطلب، وهدد المالكي بــ 

قامة دعوى قضائیة لوقف عمل المشروع في حال ثبت أنه یسبب ضررًا للعراق ٕ صحیفة (" المتحدة وا

  ). 12/8/2011 ،13186، العدد االتحاد اإلماراتیة

أرسل رئیس الوزراء العراقي نوري المالكي  2011أغسطس  19- 14وخالل الفترة من 

رئیس هیئة المستشارین بمجلس الوزراء العراقي المستشار ثامر الغضبان، على رأس لجنة فنیة من 

مباشر مع رئیس الحكومة الكویتیة، لالطالع الكویت وبتنسیق دولة الخبراء والمستشارین، إلى 

أن اللجنة "وقد صرح الغضبان بعد عودته من الكویت . مبارك الكبیرمیناء میدانیًا على مشروع 

الفنیة أنجزت مهامها وأعدت تقریرها النهائي الذي سیناقش في مجلس الوزراء، وأن قضیة مهمة 

نیة التي زارت الكویت مؤخرًا لیست لها كهذه یجب أن تناقش بشكل مستفیض، وأن اللجنة الف

نما كانت لجنة فنیة مهنیة لم تتطرق إلى أي جوانب سیاسیة ٕ صحیفة (" صالحیات تفاوضیة وا

  ).2011 /8/ 23، 12732، العدد األنباء الكویتیة

الكویت المقترح الذي تقدم به وزیر الدولة العراقي للشؤون الخارجیة علي دولة رفضت و 

والذي اقترح بأن یدخل العراق في بناء المیناء على سبیل  2011سطس أغ 22في الصجري 

حسن النوایا ولكي تكون الفائدة مشتركة لكال  إثباتمن أجل ) في المائة 50(االستثمار بنسبة 

  .)23/8/2011، 11956، العدد صحیفة الشرق األوسط( البلدین

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


35  
 

باتجاه ) غراد(نوع طلقت من محافظة البصرة ثالث صواریخ أُ  2011أغسطس  26وفي 

الكویتیة المقابلة لجزیرة بوبیان، حیث یقام موقع مشروع میناء مبارك الكبیر، وجاء -الحدود العراقیة

الذي یتزعمه ) فرسان دولة القانون(ساعة من تهدید ائتالف ) 30(إطالق هذه الصواریخ بعد 

المتحدث باسم وزارة الدفاع  فیما نفى. عبدالستار العبوسي، وهو أحد أعضاء ائتالف دولة القانون

صحیفة السیاسة الكویتیة، ( العراقیة اللواء محمد العسكري استهداف الصواریخ لألراضي الكویتیة

  ). 26/8/2011، 45553العدد 

أعقب ذلك تصاعد تصریحات المسؤولین العراقیین بشأن االستمرار ببناء میناء مبارك وقد 

ما حذر : ومنها على سبیل المثال) تهدیدات عراقیة(بكونها الكبیر، والتي اعتبرت من قبل الكویت 

بأنه في حال أراد الكویتیون شرًا فالشر ": به القیادي في ائتالف دولة القانون عزت الشابندر بقوله

وجاء الرد الكویتي على لسان نائب رئیس الوزراء ووزیر الخارجیة الكویتي  "سیقع على رؤوسهم

إن هذه التصریحات تشكل خطرًا على العراق نفسه ألنها تعیده إلى " :الشیخ محمد الصباح بقوله

دائرة الشك بأنه لیس عراقًا جدیدًا بل عراق صدام حسین، عراق الخداع والغدر، عراق تهدید األمن 

  .)28/8/2011، 12732، العدد صحیفة األنباء الكویتیة( "اإلقلیمي

بأن العراق سیلجأ الى الطرق : (6/9/2011 فيوزیر النقل العراقي هادي العامري وأعلن 

الدبلوماسیة، ومنها غلق منفذ صفوان من أجل الضغط على الكویتیین لتغییر مكان میناء مبارك 

أعلن عضو لجنة األمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب قاسم ، كما )المضر باالقتصاد العراقي

ى تشكیل وفد برلماني عراقي للتوجه لألمم بأن عدد النواب العراقیین الموقعین عل": األعرجي

إلى أكثر  7/9/2011قد ارتفع لغایة یوم ) 833(المتحدة للمطالبة بإلغاء قرار مجلس األمن الدولي 

  ).39- 38: 2011النداوي، (. "نائب) 100(من 
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وعمومًا فإن الخالف حول میناء مبارك الكبیر یعكس الخالف والحذر والشك الذي یحیط   

بین الكویت والعراق في وقت ما تزال الذاكرة الكویتیة تحفظ مأساة احتالل قوات النظام  بالعالقات

العراقي السابق للكویت، وما ترتب على هذا الغزو من خسائر مادیة، ومشاكل نفسیة، وتحسس في 

  ).5: 2011بن صقر، (العالقات الثنائیة ال یممن إغفالها أو تناسیها، وعالجها 
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  الثانيالمبحث 

  القضایا اإلشكالیة في العالقات الكویتیة العراقیة

تعتبــر قضــیة ترســیم الحــدود أحــد أهــم القضــایا اإلشــكالیة فــي العالقــات الكویتیــة العراقیــة، وقــد 

الدولــة العثمانیــة علــى رســم و الحكومــة البریطانیــة كانــت هــذه الحــدود قــد تــم تحدیــدها وفــق اتفــاق بــین 

الكویــت، دولــة واعتبــرت بریطانیــا تلــك الحــدود هــي حــدود ، 1913الكویــت عــام دولــة خریطــة لحــدود 

كانت مسألة الحدود الكویتیـة العراقیـة من القرن الماضي وفي بدایة العشرینات . م1922وأقرت عام 

بین بریطانیا والدولة العثمانیة حول تحدید الحدود  1913 عام اعتبرا اتفاقیة البلدینألن  ،قد استقرت

  .)353-345: 1984أبو حاكمة، ( قات بین البلدینالكویتیة هي األساس للعال

وانضــمامه إلــى عصــبة  1932ى اســتقالله مــن بریطانیــا عــام فــي أعقــاب حصــول العــراق علــو 

-، تم االعتراف به من جانبـه كدولـة ذات سـیادة بصـحة تعیـین الحـدود الكویتیـةالعام نفسهاألمم في 

فـي الخطابـات المتبادلـة بـین نـوري السـعید  ، ویتضـح ذلـك1913 عـام العراقیة كمـا حـددتها االتفاقیـة

ـــة والشـــیخ أحمـــد الجـــابر حـــاكم  األســـبق رئـــیس وزراء العـــراق ـــل دول ـــذاك مـــن خـــالل الوكی الكویـــت آن

 وبــدأت. الكویــت كانــت تحــت الحمایــة البریطانیــةدولــة الكویــت، وذلــك بحكــم أن دولــة البریطــاني فــي 

 عنـدما تمـت المراسـالت بـین 1932منـذ عـام  الكویـت والعـراقدولـة العالقات السیاسیة الرسمیة بـین 

  .)52: 1995التمیمي، (حول القضایا المشتركة وخاصة الحدودیة البلدین 

إال أن الخالفات الحدودیة بین دولة الكویت والعراق ظلت قائمـة ومتأزمـة خصوصـًا فـي الفتـرة 

انـب محاوالتــه بسـبب مطالبـة العـراق بجزیرتـي وربـة وبوبیـان إلـى ج 1961و  1946مـا بـین عـامي 

محبــوب، ( باعتبــار أنهــا جــزء مــن العــراق وأن االســتعمار البریطــاني فصــلها عنــهضــم دولــة الكویــت 

2011 :40.(   
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وتدهورت العالقات الكویتیة العراقیـة فـي نهایـة الثالثینـات فـي عهـد الملـك غـازي نتیجـة تـدخل 

، إذ بــدأت فــي البلــدینبقة بــین الســا االتفاقیــاتالكویــت الداخلیــة وعــدم احتــرام  دولــة العــراق فــي شــؤون

دولة بحملة دعائیة عنیفة ضد ) قصر الزهور(ذلك العام إذاعة موجهة من القصر الملكي في بغداد 

الكویت، وأن الملك قد أصدر دولة الكویت، كما أوردت بعض الصحف العراقیة نبأ عزم العراق ضم 

س وزراء العراق، وتردد إن الجیش أوامره بهذا الخصوص، وتدخلت بریطانیا لبحث الموضوع مع رئی

العراقي قد رفض تنفیـذ األوامـر، وفـي برقیـة للسـفیر البریطـاني فـي بغـداد موجهـة إلـى وزارة الخارجیـة 

الكویـــت بـــل الضـــغط علـــى حاكمهـــا دولـــة البریطانیـــة ، جـــاء مـــا یفیـــد بـــأن الملـــك ال یقصـــد مهاجمـــة 

م، 1939 فـي عـامة بعـد وفـاة الملـك غـازي وانتهـت تلـك األزمـ .لإلذعان إلقامـة المؤسسـات اللیبرالیـة

   .)54-53: 1995التمیمي، ( واندالع الحرب العالمیة الثانیة

وخــالل المباحثــات التــي كانــت جاریــة بــین العــراق واألردن لتشــكیل االتحــاد  1958وفــي عــام 

ة دولـــالهاشــمي، اقتـــرح نـــوري الســـعید رئـــیس الـــوزراء العراقـــي آنـــذاك علـــى بریطانیـــا مـــنح االســـتقالل ل

الكویـت محمیـة دولـة لكویت لیتسنى دخولها إلى االتحاد الهاشمي، إال أن بریطانیـا رفضـت، وظلـت ا

  ). 60: 2009النداوي، (بریطانیة 

بعــث الشــیخ عبــد اهللا بعــد ســقوط النظــام الملكــي وتــولي عبــد الكــریم قاســم الرئاســة فــي العــراق و 

عبــد الكــریم قاســم دعــاه فیهــا إلـــى  آنــذاكبرســالة إلــى رئــیس العـــراق  1960اكتــوبر  29الســالم فــي 

 عـام مناقشـة موضـوع الحـدود وتشـكیل لجنـة مشـتركة لإلشـراف علـى ترسـیم الحـدود وطبقـًا لمراسـالت

 1961ینــایر  3، إال أن العــراق لــم یــرد علــى هــذه الرســالة فبعــث الشــیخ برســالة أخــرى فــي 1932

العبـد القـادر، ( تجاهـل هـذه الرسـائل ، إال أن العراقللتذكیر بدعوته للبدء في محادثات ترسیم الحدود

2000 :41.(  
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بعــد تبـادل المــذكرات الخاصــة الكویـت بشــكل واضـح دولــة وقـد تصــاعدت األزمـة بــین العـراق و 

ـــإعالن ـــیم السیاســـي  ب ـــد اهللا الســـالم الصـــباح والمق ـــة الكویـــت بـــین الشـــیخ عب االســـتقالل الرســـمي لدول

ث رفض الرئیس العراقـي الجدیـد عبـد الكـریم ، حی1961یونیو  19البریطاني في الخلیج العربي في 

 -بعد سـتة أیـام مـن اسـتقالل دولـة الكویـت -1961یونیو  25الكویت وعقد في دولة قاسم استقالل 

ــة مــؤتمرًا صــحفیًا فــي وزارة الــدفاع العراقیــة حیــث طالــب فیــه صــراحة بضــم  الكویــت إلــى العــراق دول

إال أن )  473: 1993معـــوض، ( الكویـــتولـــة دمـــدعیًا بمـــا أســـماه بـــالحقوق التاریخیـــة للعـــراق فـــي 

تدخل بریطانیا من خالل أرسال قواتها إلى دولة الكویـت، وكـذلك قیـام جامعـة الـدول العربیـة بإرسـال 

قوات عسكریة من عدة دول عربیة لحمایة دولـة الكویـت حـال دون تنفیـذ عبـد الكـریم قاسـم لتهدیداتـه 

  ). 40: 1993أسیري، (الكویت دولة في احتالل 

فـــي بغـــداد بـــین وفـــد كـــویتي برئاســـة صـــباح الســـالم  یـــةتـــم توقیـــع اتفاق 1963نـــوفمبر  4وفـــي 

ّ العهد الكویتي فـي حینـه، مـع رئـیس الـوزراء العراقـي أحمـد حسـن البكـر آنـذاك وتضـمن  الصباح ولي

  ).60: 2011الندواي، (الكویت دولة االتفاق االعتراف باستقالل 

ـــة بـــین ورغـــم تطـــور العالقـــات السیاســـیة واالق الكویـــت والعـــراق فـــي دولـــة تصـــادیة واالجتماعی

الســنوات الالحقــة إال أن مســألة الحــدود لــم یــتم ترســیمها بشــكل نهــائي، وبعــد انتهــاء الحــرب العراقیــة 

وكان خروج العراق . ، بدأت بوادر أزمة ترسیم الحدود بین البلدین تتصاعد8/8/1988اإلیرانیة في 

كالت اقتصادیة واجتماعیة، سببًا لتزاید حدة األزمة بین العراق من الحرب محمًال بدیون باهظة ومش

ودولة الكویت، وبدأ العراق یطالب دولة الكویت بدفع مسـاعدات اقتصـادیة لـه وتـأجیر بعـض الجـزر 

العراقیة، ورغـم  المطالبالكویتیة كمنفذ تجاري ومائي على العالم، إال أن دولة الكویت رفضت بشدة 

 2/8/1990الكویـت فـي دولـة یة السـعودیة بینهمـا، إال أن العـراق قـام باجتیـاح وساطة المملكة العرب

خراجه مـن ٕ  واستمر الوجود العراقي في دولة الكویت لمدة ستة أشهر انتهت بتدخل التحالف الدولي وا
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الكویت، وأصبح العراق تحت طائلة عقوبات اقتصادیة وسیاسیة وعسكریة دولیة لمدة أكثر من  دولة

مشـكالت حدودیـة  ف لهـاأكثـر وأضـاالعراقیـة نة، مما زاد من تعقیـد العالقـات الكویتیـة ثالث عشر س

  ).22: 2011الزیدي، (واقتصادیة وانسانیة 

التي كانت وال تزال تسود العالقات بین دولة الكویت  مجموعة من القضایا الخالفیةهناك و   

  :بالتاليتحدیدها یمكن  ،والعراق

  لكویت عن حرب الخلیج الثانیةدولة الیة لقضیة التعویضات الما: أوالً 

طالبت دولة الكویت العراق  ،1991لكویت عام دولة امنذ انتهاء االحتالل العراقي ل  

دولة بتعویضات مالیة عن االحتالل والحرب التي نجمت عنها والتي أثرت بشكل كبیر على 

یار دوالر أمریكي، إال أن مل 177.6الكویت دولة الكویت، إذ بلغت التعویضات التي طالبت بها 

ملیار دوالر، وفرضت على  37.2األمم المتحدة رفضت هذه المطالبات وقصرت المبلغ على 

نتیجة ها علیه مجلس األمن لكویت كشرط لرفع العقوبات التي فرضدولة االعراق تسدید هذا المبلغ ل

  .)22: 2011الزیدي، ( 1990الكویت عام دولة الجتیاح 

هذه التعویضات خالل الفترة السابقة لسقوط النظام العراقي  لكویت منادولة وقد تسلمت 

ملیار دوالر  3.7(ملیار دوالر  6.5كان نصیب القطاع األهلي منها فقط، ملیار دوالر  9.3حوالي 

ملیار دوالر للقطاع العام  2.8، ونحو )ملیار دوالر لشركات القطاع الخاص 2.8لألفراد ونحو 

  .)5: 2003المطیري، (

لیضع حد للعقوبات " المسألة العراقیة"فیما یخص  اترغم إلغاء مجلس األمن ثالث قرار و 

لكویت، دولة اأن هذه القرارات لم تلغ التعویضات التي یدفعها العراق لإالَّ  المفروضة على العراق،

 ّ لحدود ح األمین العام لألمم المتحدة بأن العقوبات سترفع عن العراق عند تسویة قضایا اوقد صر

  .)126: 2011عز العرب، ( لكویتدولة اودفع التعویضات ل
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 لةأبمس متمسكة العراقي، النظام وانهیار للعراق األمریكي االحتالل بعد الكویتدولة  ظلتو   

 بإسقاط للعراق المدینة الدول طالبت التي والدولیة العربیة الدعوات من الرغم على التعویضات

دولة  أن إال الدیون، بإسقاط واألجنبیة العربیة الدول من العدید قامت علوبالف علیه، المترتبة الدیون

   ).100: 2009العكیدي، ( الكویتي الشعب حق من اعتبرتها والتي الدیون، إسقاط رفضت الكویت

مجلس الكویت الكثیر من المرونة في عملیة السداد عندما رحبت بقرار دولة  وقد أظهرت

نسبة ما یستقطع من مبیعات %  5خفض إلى الذي  2003-5- 22الصادر في  1483األمن 

بعد أن كان لدولة الكویت التعویضات للدول المتضررة من الغزو العراقي  قالنفط العراقي لصندو 

ورغم أن ذلك سیقلص ویطیل المدة الزمنیة لسداد التعویضات المستحقة على العراق لدولة %  25

ما دام یضمن لألجیال الكویتیة القادمة حصولها على كامل على القرار  رضتلم تع هاالكویت إال أن

   .)4- 3: 2005الشایجي، (التعویضات المطلوبة حتى لو طالت فترة السداد 

ُشار هنا إلى أن قضیة التعویضات العراقیة ل لكویت هي من أبرز أسباب استمرار دولة اوی

الكویت من أبرز المطالبین دولة  خضوع العراق للفصل السابع من میثاق األمم المتحدة، وقد كانت

باستمرار وضع العراق تحت أحكام الفصل السابع، كون القضایا الخالفیة بین البلدین والتي من 

أهمها قضیة التعویضات ال زالت غیر محسومة، وأن العراق لم یفِ بالتزاماته تجاهها، وفي حالة 

لى امه بتسویة هذه القضایا إال باللجوء إخروج العراق من أحكام الفصل السابع، فإنه من الصعب إلز 

    ).155 :2012 عطوان(المحاكم الدولیة 

  مشكلة األسرى والمفقودین الكویتیین في العراق: ثانیاً 

كبیرة  عقبة ،لكویتدولة األسرى والمفقودین الكویتیین خالل االجتیاح العراقي ل قضیة تمثل  

 أن الكویتدولة ، إذ ترى البلدین اهتمام من كبیراً  زاً حی هذه القضیة وتشغل الكویتیة، العالقات أمام

 مسؤولیة العراقیة القوات تحمل وأنها لها، العراقي االجتیاح أثناء فقدوا رعایاها من شخص 600
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 طالبت التاریخ ذلك ومنذ ، 1991 عام منذ األشخاص هؤالء یحتجز العراق نأبواثقة  هاوأن ذلك،

 مصیرهم، بیان أو تواجدهم أماكن عن والكشف األسرى هؤالء سراح بإطالق العراق الكویتدولة 

 ما على الدولتین موقف وبقى، كویتي أسیر ألي احتجازه وینفي االتهامات، هذه العراق یرفض بینما

  ).126: 2011عز العرب، ( 2003سقوط النظام العراقي عام  حتى علیه هو

 األسرى ملف لمتابعة نةلج تشكلت ، 2003 عام للعراق األمریكي االحتالل بعدو 

 والوالیات والسعودیة الكویت األول الطرف لمثّ  أطراف، ثالثة اللجنة وضمت الكویتیین، والمفقودین

 الثالث الطرف مثل فیما العراق، الثاني الطرف لمثّ  بینما وفرنسا، وبریطانیا األمریكیة المتحدة

 بحث بعملیات الجانب بهذا متخصص كویتي فریق قام ذلك بعد. األحمر للصلیب الدولیة اللجنة

 من تتمكن لم اللجنة أن إال األمریكیة، والقوات المؤقتة العراقیة الحكومة وبمساعدة العراق في

 الكویتي الجانب وأوضح األمنیة، الحالة وتدهور العراق في األوضاع لسوء البحث عملیات مواصلة

 مجهوالً  منهم الكثیر مصیر یزال وال ،المفقودین مجموع من شخص 227 رفات على العثور تم بأنه

  ).22- 21: 2008العبیدي، (

  : 1991لكویت قبل عام دولة االعراقیة ل ملف الدیون: ثالثاً 

 یمثل الدین قروضاً (ملیار دوالر  16 ــالعراق ب ىلكویت علدولة اتقدر الدیون المستحقة ل

 - مها خالل الحرب العراقیة جاء معظوقد ، العراقي السابقنظام الكویتیة للعراق خالل عهد 

، حیث یطالب العراق بإعفائه أو إطالة فترة التسدید، أو إعادة )1988و 1980اإلیرانیة بین عامي 

عفاء قسم منها ٕ ن دیونه أو إعادة جدولتها، أو الكویت، فترفض إعفاء العراق مدولة أما . جدولتها وا

ت إلي حد كبیر بشأن ما یتعلق بهذا الكویدولة وثمة توافق رسمي وشعبي داخل . تخفیضها ىحت

الموضوع، لكن هناك بعض التیارات الداخلیة الكویتیة التي تسیر ضد التیار، وتطالب بإعادة النظر 

  .)126: 2011عز العرب، ( في مسألة الدیون، بل وفي العالقات مع العراق من منظور مختلف
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الكویت دولة مباشرة قد طلب من بعد االحتالل  بول بریمروقد كان الحاكم المدني للعراق 

التعویضات عن أضرار غزوه الدیون السابقة للبلدین على العراق وكذلك والسعودیة إعادة النظر في 

من أكتوبر  24و  23لكویت، وذلك قبیل مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في مدرید یومي دولة ال

ت مطالبات بریمر إلى تحلیالت للحصول على دعم للخطط األمریكیة في العراق، واستند 2003

اقتصادیة بأن عدم مطالبة الدائنین باسترجاع جزء من أموالهم من العراق، أي عدم المساس بالعوائد 

العراقیة، من شأنه أن یقوي الموقف العراقي في أیة مفاوضات رسمیة في نادي باریس ولندن 

 یطلب مع هذا المزید من القروضاالئتماني، وقد تسمح للعراق بأن یتبرأ من دیونه القدیمة و 

  . )2003الدواس، (

الكویت خالل السنوات الالحقة الحتالل العراق تتجاهل المطالب التي دولة ومن هنا ظلت 

تطالبها بإسقاط هذه الدیون، ولم تتعامل معها بأي جدیة، حتى إنها لم تعلق على هذه المطالب 

یر مجلس األمة الكویتي صاحب القرار بشكل رسمي بل اعتبرت هذا الشأن من اختصاص وتقد

ومع استقرار األوضاع السیاسیة في العراق، وتشكیل حكومة عراقیة  .األول بالشؤون المالیة للدولة

نهاء الحكم المدني األمریكي على العراق، بدأت القیادات العراقیة الجدیدة وخصوصًا رئیس  ٕ دائمة، وا

لكویت وغیرها من الدول الدائنة للعراق دولة ات جدیة لالوزراء العراقي نوري المالكي بتوجیه دعوا

لكویت في دولة اففي زیارته ل. إلسقاط دیونها ودعم الحكومة الشرعیة الجدیدة من خالل هذا اإلجراء

 أسقطت األوروبیةن الدول إ"الكویتیة قال المالكي خالل لقائه رؤساء تحریر الصحف  5/7/2006

الكویتیین تقدیم ید  األخوةن على ، وأمساعدتنا في هذا الشأن ئناأشقا منمن الدیون، ونتمنى % 80

الكویت دولة یجابیة في مسألة الدیون من إوعودا كما أكد تلقیه المساعدة في مسألة الدیون، 

  .)6/7/2006، 11886العدد القبس الكویتیة،  صحیفة( واإلماراتوالسعودیة 
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ء العراقي برهم صالح المجتمع الدولي طالب نائب رئیس الوزرا 2006وفي نهایة أكتوبر 

، وذلك ضمن  ودول الخلیج العربیة بالذات بإسقاط الدیون عن العراق ودعمه سیاسیًا واقتصادیًا

وجاء . التي عقدت في العاصمة الكویتیة" العقد الدولي مع العراق"أعمال المجموعة التحضیریة لـ

عزم الذي أكد ارجیة الكویتي محمد الصباح ئیس مجلس الوزراء وزیر الخالرد الكویتي من جانب ر 

عانته على الخروج من أزمته عن طریق  ٕ بالده مساعدة العراق على النهوض من وضعه الحالي وا

، أما تعهدات مالیة سبق أن قدمتها ومن شأنها أن تساهم في دعم البنیة التحتیة صحیًا وتعلیمیاً 

للقنوات الدستوریة ویجب أن تمر عبر مجلس  تخضعفهي مسألة إسقاط الدیون الكویتیة عن العراق 

   .)1/11/2006، 10200، العدد الشرق األوسط، لندن صحیفة( األمة

الكویتیة بأّال تلغي الحكومة  أما بالنسبة لموقف مجلس األمة، فقد طالب الكثیر من أعضائه

. عراقیین بتسدید دیونهالشعب الكویتي أولى من الإن الدیون العراقیة وطالبوا بتسدیدها، وقال النواب 

مجلس على ولذلك فإن  ،ن یعانون من تراكم الدیون علیهم وخصوصا األقساط االستهالكیةو لكویتیفا

الكویت وفیها من دولة والعراق دولة غنیة ولدیها نفط أكثر من  ،هتم بالشعب الكویتيیاألمة أن 

للحكومة أن تلغي الدیون عنها ألنها  واسمحی نلأكدوا أنهم و  ،الخیرات الكثیر وعلیها أن تسدد دیونها

  .)26/11/2007، 1907العدد  الوسط الكویتیة صحیفة( من أموال الشعب

دولة لكویت، عندما بدأت دولة ابعض التطور بأزمة الدیون العراقیة ل 2008عام  وشهد

میاه من الكویت تعید النظر بإحیاء مشروع قدیم سبق أن وافقت على إقامته مع العراق لتزویدها بال

الوطن  صحیفةشط العرب، وجاءت هذه الخطوة في أعقاب صدور تصریحات إیجابیة كشفت عنها 

الكویتیة، ومفادها أن بعض نواب مجلس األمة عقدوا مفاوضات غیر رسمیة مع عدد من المسئولین 

بمیاه الكویت دولة في العراق، تناولت إمكانیة حصول موافقة مجلس األمة على قیام العراق بتزوید 

  ).82- 78: 2009العباسي، ( الشرب عن طریق األهوار كبدیل عن الدیون الكویتیة على العراق
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  قضیة تسویة الحدود بین البلدین: رابعاً 

الكویت والعراق من المشاكل المعقدة والمستمرة في دولة تعتبر قضیة تسویة الحدود بین   

دولة سبب الرئیسي المعلن في الغزو العراقي لتاریخ العالقات بین البلدین، إذ كانت هذه القضیة ال

عندما  1961واحتالله، كما سبق أن كانت محور األزمة بین البلدین عام  1990لكویت عام ا

الكویت إال أن الموقف اإلقلیمي والدولي دولة احتالل آنذاك حاول الرئیس العراقي عبد الكریم قاسم 

   .)40: 1993أسیري، ( بسالم هاء األزمةوالمعارضة الشدیدة التي واجهته أدت إلى انت

لمعروفة لها، شعر العراق بالحدود ا 1961فمنذ اإلعالن عن استقالل دولة الكویت عام   

، ورغم مساعي الدولتین في السبعینیات  بأنه فقد حدوده على البحر باستثناء إطاللة صغیرة جدًا

عطوان، (نها لم تتوصل لحل نهائي والثمانینیات من القرن العشرین لحل معضلة الحدود، إال أ

2011 :54.(  

مجلس األمن  وال تزال هذه الخالفات قائمة بشأن ترسیم الحدود المشتركة التي حددها قرار

ورغم استعداد العراق لالعتراف بحدود . كیلو مترا 216، والبالغ طولها 1993في عام  833رقم 

والذي یعتبر الخلیج  ىالبحریة یعطل منفذه علالكویت البریة، فإنه یعتبر أن ترسیم الحدود دولة 

  . )126: 2011عز العرب، ( العراقي القتصادًا لحیویمجاًال 

وبعد أن ساد التوقع بأن تهدأ قضیة الحدود بین البلدین بعد االحتالل األمریكي للعراق عام 

 العالقات یهف تشق لم الذي الوقت في 2005 عامیولیو  في، إال أنها عادت لتبرز من جدید 2003

 حاجز( بإنشاء الكویت دولة لقیام نتیجة القضیة تصعید وجاء بعد، الجدید طریقها البلدین بین

 تشهدها التي واألحداث الهجمات من أراضیها تامین بحجة العراق، مع الحدود على) حدیدي

 األراضي داخل األمتار مئات بعد على الحاجز هذا الكویت وأقامت العراقیة، الساحة
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 ن، إال أن المواطنی1993 عام البلدین بین المتحدة األمم أقرته الذي الترسیم حتى متجاوزة عراقیة،ال

 األراضي داخل أقیم وانه أراضیهم، على تجاوزه مؤكدین ،وأزالوه  جزالعراقیین هاجموا هذا الحا

 إبراهیم السابق العراقي الوزراء رئیس بها قام التي الزیارة عقب التصعید هذا جاءوقد . العراقیة

 قضیة ومنها البلدین بین العالقة والمشاكل العراقیة الكویتیة العالقات لبحث للكویت، الجعفري

  . )16ص: 2008العبیدي، ( السابقة المرحلة مخلفات معالجة وكیفیة الحدود

 الحدود قضیة بشان مباحثات إجراء إلى والكویتي العراقي الطرفین األحداث هذه دفعتوقد 

 أجراها التي المباحثات وخالل سابقا، نهائي بشكل تستكمل لم الترسیم إجراءات وان السیما ،اهمبین

 الطرفان توصل اهللا الجار خالد الكویتي نظیره مع حمود الحاج محمد العراقي الخارجیة وزیر وكیل

 لكویتدولة ال یتیح اتفاق على 21/11/2006 في الطرفان وقع حیث الخصوص، بهذا اتفاق إلى

 العراقیین للمزارعین تعویضات ودفع البلدین بین الحدود طول على حدیدي سیاج بناء استكمال

  ).21/11/2006، 10220العدد  صحیفة الشرق األوسط،( المتضررین

صیادین عراقیین لدخولهم اعتقال السلطات الكویتیة بحجز زوارق صید عراقیة، و وبعد قیام 

عن االتفاق مع  2010أعلنت الحكومة العراقیة في نوفمبر ، المیاه اإلقلیمیة بصورة غیر قانونیة

أن  ىكل من جانبي الحدود بینهما، عل ىمتر عل 200الكویت إلنشاء منطقة عازلة بعرض دولة 

تكون المنطقة خالیة بشكل تام من أي أنشطة باستثناء شرطة الحدود، وكذلك نقل مزارعین عراقیین 

  .)126: 2011عز العرب، ( الكویت كتعویض لهمدولة إلي منازل جدیدة تدفع ثمنها 

  ملف األرشیف الوطني الكویتي: خامساً 

العالقات بین قضیة األرشیف الوطني الكویتي من القضایا المعقدة والشائكة أیضًا في تعد   

لكویت، ولم یعرف دولة االكویت والعراق، إذ أن هذا األرشیف اختفى بعد االجتیاح العراقي لدولة 

الكویت تطالب العراق بإعادة هذا األرشیف واعتبرت هذا المطلب إضافة دولة ظلت مصیره، و 
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ال یمكن قبول  ةقضایا مهمبالطبع للمطالب المتعلقة باألسرى والمفقودین والتعویضات والدیون 

   ).22: 2011الزیدي، (التعامل مع العراق دون إنهاءها

بوساطة من الجامعة العربیة  2009عام  ذا األرشیفه الكویت جزءا مندولة تسلمت وقد   

وتضمن أرشیف ووثائق أمن الدولة، ووزارات الداخلیة، والخارجیة، واإلعالم، . واألمم المتحدة

والنفط، والمواصالت، ودائرة اآلثار والمتاحف، ودائرة الجنسیة، وملفات تابعة للدیوان األمیري 

ووفقا لما ذكرته وزارة اإلعالم . العراقیة - تتعلق بالحدود الكویتیة  ىومجلس الوزراء، ووثائق أخر 

الكویت، وال تمثل األرشیف دولة تطلعات  ىالكویتیة، فإن الوثائق التي سلمها العراق دون مستو 

اإلدالء  ىوقد نشرت الخارجیة العراقیة إعالنات في وسائل اإلعالم تحث المواطنین عل. الحقیقي

إال . أي منها علیه أن یبادر بتسلیمها ىمن یستحوذ علبمعلومات تتعلق بالممتلكات الكویتیة، وأن 

بقایا األرشیف  ىأن تجربة الغزو التي تعرض لها العراق منذ ثماني سنوات تكون قد قضت عل

  .)126: 2011عز العرب، ( الكویتي المتوافر لدیه

  المشاكل األمنیة والحدودیة: سادساً 

ویتیة العراقیة بعد سقوط النظام من التحسن الذي حصل في العالقات الك على الرغم  

، وسقوطه تحت االحتالل األمریكي، والتغیرات التي أصابت النظام العراقي، 2003العراقي عام 

لكویت للسلطة في العراق، إال أن األوضاع األمنیة وحالة عدم دولة ابوصول من اعتبروا أصدقاء ل

الكویت، وتمثل ذلك بمشاكل دولة االستقرار السیاسي واألمني في العراق، فرضت نفسها على 

التسلل والتهریب عبر الحدود بین البلدین، ومشاكل الصیادین العراقیین، والمالحقات الكویتیة لهم 

لمشاكل تقاسم الحقول النفطیة الحدودیة  بسبب دخولهم المیاه اإلقلیمیة الكویتیة، إضافة بالطبع

الزیدي، (دات األمنیة والسیاسیة في العراق وعدم السماح لشركات عالمیة لتطویرها بسبب التعقی

2011 :22(.  
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ومن هنا یبقى مستقبل العالقات الكویتیة العراقیة مرهون بطبیعة تعامل كال الدولتین مع   

التطورات الحاصلة على الصعید المحلي واإلقلیمي، ومدى ارتباط هذه التطورات بالقضایا الخالفیة 

الكویت والعراق إال من دولة ن الحدیث عن مستقبل العالقات بین العالقة بین البلدین والتي ال یمك

خالل تناول احتماالت حل هذه القضایا والوسائل الممكن اتباعها لتهمیش هذه القضایا في بناء 

العالقات المستقبلیة بین البلدین، وخصوصًا في ظل االنسحاب األمریكي من العراق والذي فرض 

لعراقیة وله بالطبع امتدادات إقلیمیة مؤكدة فیما یتعلق بعالقات العراق واقعًا جدیدًا على الساحة ا

، الذي سیلقي الضوء على اإلقلیمیة والدولیة وهذا ما سیكون موضوع الفصل الرابع من هذه الدراسة

في ظل الظروف والمعطیات التي عاشها ویعیشها واقع هذه  ةمستقبل العالقات الكویتیة العراقی

  . العقد الماضيالعالقات خالل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


49  
 

 

  

  

  

  الفصل الرابع

  مستقبل العالقات الكویتیة العراقیة
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  الفصل الرابع

  مستقبل العالقات الكویتیة العراقیة

الكویتیة العراقیة باعتباره قضیة إشكالیة  تامستقبل العالقینظر الكثیر من الباحثین إلى   

هذه العالقات في العقد األول من القرن ، وذلك استنادًا إلى التطورات التي شهدتها بالغة التعقید 

، فقد أثبتت الخالفات الكویتیة 2003الحادي والعشرون وخاصة منذ سقوط النظام العراقي عام 

العراقیة أنها غیر مرتبطة بنظام سیاسي معین وال بواقع سیاسي معین، فهي عبارة عن قضایا 

ع ترتفمتعاقبة، وأن حدة هذه الخالفات إشكالیة یتم توارثها عبر أجیال مختلفة، وأنظمة سیاسیة 

  .وتنخفض وفقًا للظروف اإلقلیمیة والدولیة

ذا كان االحتالل األمریكي للعراق عام    ٕ ، قد فرض واقعًا إقلیمیًا جدیدًا في منطقة 2003وا

الخلیج وكذلك وضعًا جدیدًا في العالقات الكویتیة العراقیة خالل أكثر من ثمان سنوات من عمر 

، قد فرض 2011الل، فإن االنسحاب األمریكي من العراق والذي جاء مع نهایة عام هذا االحت

أیضًا واقعًا جدیدًا ووضعًا إشكالیًا جدیدًا على طبیعة العالقات الكویتیة العراقیة ومستقبلها في ظل 

  .التعقیدات الحاصلة في منطقة الشرق األوسط عموماً 

الكویت والعراق خالل العامین الماضیین كان لة دو ن تزاید وتیرة القضایا الخالفیة بین إ  

، بشكل عام ومنطقة الشرق األوسط بشكل خاص انعكاسًا للتغیرات التي شهدتها منطقة الخلیج

وما خلفها من حالة عدم استقرار وانعدام أمني  والتي كان أهمها االنسحاب األمریكي من العراق

العراقیة الجدیدة سواء على الصعید الداخلي أو داخل العراق، إضافة لغیاب التوجهات السیاسیة 

لتطورات الحاصلة في سوریا، وفي العدید من دول منطقة الشرق األوسط اإلقلیمي، إضافة بالطبع ل
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نتظر منها أن تخلف تأثیرات كبیرة على طبیعة والتي ی" العربي الربیع"والتي أطلق علیها حالة 

  .دول المنطقةجمیع العالقات بین 

الوضع الذي یعیشه العراق من حالة فشل الدولة  ن لالنسحاب األمریكي في ظلوقد كا  

واالنفالت األمني والنزاعات الداخلیة أثرًا واضحًا في زیادة التعقید في العالقات الكویتیة العراقیة، إذ 

یرى بعض الباحثین أن حالة التصعید العراقیة األخیرة ضد الكویت، ال تعكس بالضرورة توجهات 

، وال تعبر عن إرادة سیاسیة اسیة عراقیة جدیدة ومدروسة لخدمة أهداف الدولة العراقیة الجدیدةسی

  . )Yaphe, :2011 127-129( ینتهجها النظام السیاسي العراقي الجدید

نما ذلك كان یمثل حالة االنفالت والتشتت الداخلي في العراق، والذي شهد نزاعات حزبیة  ٕ وا

یمیة، فهذه األحزاب لها انصارها وهي أحزاب وحركات مسلحة، وتمتلك نفوذ كبیرة ذات امتدادات إقل

وقوة سیاسیة لیست بالضرورة تعكس مصلحة العراق كدولة بقدر ما تمثل نفوذ خارجي یسیطر على 

القرار السیاسي العراقي، ویوجهه نحو أهداف خاصة، ولعل بعض االضطرابات والمناوشات 

تؤكد صحة هذا القول، ومن هنا فإن المأزق ود الكویتیة العراقیة العسكریة التي حدثت على الحد

العراقي الذي یهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها ولیس دولة الكویت فقط، وهذه الحالة من 

الغموض والتشوش في مستقبل الدولة العراقیة، یؤثر بالضرورة على مستقبل العالقات الكویتیة 

    .)19: 2011الطراح، (العراقیة 

االنسحاب العسكري ذا الفصل مستقبل العالقات الكویتیة العراقیة في ظل یتناول ه

وذلك من في منطقة الشرق األوسط الجدیدة اإلقلیمیة المعطیات  األمریكي من العراق وفي ظل

  :خالل المبحثین التالیین

  .العراقیة على العالقات الكویتیة تداعیات االنسحاب األمریكي من العراق: المبحث األول

  .مستقبل القضایا العالقة بین دولة الكویت والعراق: المبحث الثاني
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  المبحث األول

  تداعیات االنسحاب األمریكي من العراق على العالقات الكویتیة العراقیة

سنوات  قرابة تسعوبعد  2011عام  نهایةمع من العراق جاء االنسحاب العسكري األمریكي 

هي دومًا العامل  األمریكیة استراتیجیة مهمة، مفادها أن الوالیات المتحدة من االحتالل لیؤكد حقیقة

األشد تأثیرًا في أمن الخلیج واستقرار النظام اإلقلیمي الخارجي، وتؤكد التجارب التاریخیة أن 

فشلت تمامًا في تحقیق األمن للنظام اإلقلیمي الخلیجي منذ بدایة  األمریكیة الوالیات المتحدة

األمریكیة ، أي منذ االنسحاب البریطاني وتولي الوالیات المتحدة الماضيات من القرن السبعینی

فقد عاشت المنطقة خالل هذه الفترة حالة مستمرة من األزمات السیاسیة . مسؤولیة األمن في الخلیج

إذ أن . لقضیة األمن واالستقرار فیها األمریكیة والعسكریة، وذلك نتیجة لسوء إدارة الوالیات المتحدة

أدخلت النظام اإلقلیمي الخلیجي الغني بنفطه وثرواته المالیة في دوامة  األمریكیة الوالیات المتحدة

وأضحت حالة التأزم والتوتر . أخرى أزمة وتندلعإالَّ  أزمة فما أن تنتهيمن الصراعات واألزمات، 

ستقرار هو الغایة صعبة أضحى البحث عن األمن واالو  ،والصراع هي السمة السائدة لمنطقة الخلیج

   .)Pauly, 2005: 31-32( ،)12: 2004عبد اهللا، (المنال بالنسبة لجمیع األطراف في المنطقة

في إرساء  األمریكیة ویتضح فشل المشروع األمریكي من خالل فشل الوالیات المتحدة

إلى  ة، إضافةالدیمقراطیة في العراق وتعزیز الحقوق المدنیة والمؤسسات القضائیة غیر السیاسی

بتفكیك الجیش  المتحدة األمریكیة الفشل الواضح في تعزیز حریة التعبیر، وكذلك قیام الوالیات

العراقي، وطرد أعضاء حزب البعث السابق بكل ما یملكون من الخبرة من كافة المؤسسات المدنیة، 

   .)224- 223 :2012باركر، ( وبالمحصلة كان الفشل في إرساء االستقرار واألمن في البالد
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وهذا ما یؤكده العدید من الباحثین والمراقبین الذین عاشوا مرحلة االحتالل األمریكي للعراق 

 األب واألبن سواء في عهد إدارة بوش األمریكیة بكل تفاصلیها، والذین یؤكدون أن الوالیات المتحدة

عراق على حساب تعزیز أوباما، كانت تركز على مصالحها االستراتیجیة في الإدارة الرئیسي أو 

المبادئ الدیمقراطیة وضمان األمن واالستقرار فیه، األمر الذي أفرز حكومة طائفیة وزاد من حدة 

عد باإلمكان إصالحها في ظل االنسحاب الدرجة التي لم یإلى  االنقسام الداخلي في العراق،

  ).O'Brien, 2010: 343-358(األمریكي وترك األمور على ما هي علیه من توتر واضطراب

فقد تركت الوالیات المتحدة العراق ضعیفًا یعاني من االنقسامات الداخلیة والفساد، والمطامع 

اإلقلیمیة، مكشوف الحدود ناقص السیادة بسبب استمرار خضوعه للفصل السابع من میثاق األمم 

مدرب جیش مؤهل و  أوقوة عسكریة جویة أو دفاعات جویة  دونالمتحدة، ومكشوف األجواء 

  .)16: 2012الفالحي، ( ومجهز بما فیه الكفایة

ارتبط االنسحاب العسكري األمریكي من العراق بفكرتین رئیسیتین، األولى تتعلق وقد 

بضرورة استعادة العراق الستقالله وسیادته على أراضیه والتي فقدت في الحرب األمریكیة على 

ستمر من قبل القیادات المیدانیة العراقیة واألمریكیة ، والثانیة تتعلق بالتحذیر الم2003العراق العام 

 ب على هذا االنسحابتومن أطراف إقلیمیة ودولیة من المخاطر والتداعیات التي یمكن أن تتر 

   ).63: 2012رجب، (

تطبیقًا التفاقیة أمنیة وقعت عام قد جاء  من العراقاالنسحاب األمریكي ومن المعروف أن   

علمًا بأن الرئیس األمریكي باراك أوباما أكد في  األمریكیة یات المتحدةالعراق والوالبین  2008

ل/أكتوبر ّ ّ  2011 تشرین األو نتیجة لرفض العراق منح هو الكامل العسكري األمریكي االنسحاب أن

  ). Thompson, 2011( آالف الجنود األمریكیین حصانة قانونیة
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من خالل االتفاقیة األمنیة مع العراق ومن  ویرى بعض المحللین أن اإلدارة األمریكیة أرادت

ثم سحب القوات العسكریة من األراضي العراقیة أن تعید النظر في آلیة الوجود العسكري األمریكي 

الكویت لكي تتمكن من التدخل دولة في منطقة الخلیج العربي من خالل إعادة انتشاره من جدید في 

وهذه . مستقبله في العراق أو حدوث تدخل خارجي فیالسریع في حال تدهور الوضع األمني في ال

هي البدیل  2011أغسطس /آب 3في  األمریكیة) نیویورك تایمز(الخطة حسب ما نشرتها صحیفة 

لى جانب ذلك سیتم إرسال سفن حربیة 20بعد فشل إبقاء  ٕ إلى  ألف جندي أمریكي في العراق، وا

في الوقت الذي . الكویتدولة یة الموجودة في جانب القوات البر إلى  المیاه الدولیة في المنطقة

تحاول فیه واشنطن التي لها عالقات استراتیجیة وعسكریة مع دول مجلس التعاون الخلیجي أن 

هیالري كلینتون تلك السابقة تبني هیكًال أمنیًا جدیدًا في المنطقة، وأكدت وزیرة الخارجیة األمریكیة 

مستمر في كافة أنحاء المنطقة وهذا دلیل على التزامنا  سیكون لنا وجود قوي" :الحقیقة بقولها

  ).49: 2012الزیدي، ( "المستمر في العراق ومستقبل تلك المنطقة

وكما كان لالحتالل تداعیاته على دول الخلیج فإن االنسحاب أیضًا له تداعیاته المرتبطة   

فمن . بدایة عهد جدید في العراقبطبیعة البنیة اإلقلیمیة الخلیجیة بعد انسحاب القوات األمریكیة و 

الثابت أن ما یجري على الساحة العراقیة من تطورات سیاسیة وعسكریة غداة اإلعالن األمریكي 

، فهي ومنها دولة الكویت عن االنسحاب، له انعكاساته وتداعیاته الواضحة على الساحة الخلــیجیة

 وخاصة في ما یتعلق بالوضع األمنيدومًا أكثر عرضة للتأثر والتأثیر لما یجري في العراق، 

)Mausner & Cordesman, 2011: 2-4 .(  

تخشى دول مجلس التعاون الخلیجي الست من اآلثار الكبیرة التي قد یسببها االنسحاب و   

وهذا ما األمریكي من العراق، نظرًا للجوار الجغرافي والعالقات التاریخیة بین العراق ودول المجلس، 

ل 18ي التي عقدت ف ل مجلس التعاون الخلیجيقمة دو كان موضوع  ّ  2011 دیسمبر /كانون األو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


55  
 

راسة الوضع في العراق بعد االنسحاب األمریكي، والبحث عن توافق والتي كان من أبرز مهامها د

وتتمحور مخاوف دول  .خلیجي لألمن واالستقرار في المنطقة بعیدًا عن التجاذبات اإلقلیمیة والدولیة

إیجاد فراغ أمني في منطقة إلى  یؤديائج االنسحاب األمریكي الذي یمكن أن المجلس حول نت

الخلیج العربي وازدیاد النفوذ اإلیراني في العراق، حیث كانت دول المجلس تعول على الوجود 

العسكري األمریكي في العراق السیما أنها ترتبط باتفاقیات عسكریة وتحالفات ومصالح مشتركة مع 

، فضالً عن تخوف دول المجلس من تصاعد النفوذ والتنافس اإلقلیمي األمریكیة دةالوالیات المتح

تعتقد دول المجلس أن العراق سیقترب أكثر من إیران في ظل غیاب واضح لدور حیث . في العراق

والتخوف اآلخر هو أن یؤدي . دول كبرى إقلیمیة مثل تركیا والسعودیة عن المشهد السیاسي العراقي

إلى  اضطرابات في المنطقة نتیجة لفشل العملیة السیاسیة في العراق، ولجوء البلدلى إ االنسحاب

  ).40- 39: 2012الزیدي، ( تحالف مع دول جوار أقوى

وقد كانت دول الخلیج تمتلك فرصة كبیرة بتحسین األوضاع السیاسیة واألمنیة مع العراق   

لمالحظ أنه كان هناك العدید من أوجه أن اإالَّ  خالل فترة تسع سنوات من االحتالل األمریكي

دول مجلس التعاون من قبل قصور فقد كان هناك الخلیجیة؛  في العالقة العراقیةالمزدوج قصور ال

الفضاء العراقي، مقابل قصور العراق المماثل تجاه دول إلى  الخلیجي في الدخول الحقیقي والصادق

من الجانب الخلیجي، وهو ما عبر عنه وزیر  ما یعني أن األزمة مركبة، بل غیر واضحة. المجلس

فیصل الذي طالب العراق بالوضوح في مواقفه من دول مجلس الالخارجیة السعودي األمیر سعود 

   ).35: 2012رسول، ( التعاون الخلیجي

وقد أظهرت التجارب التي عاشتها منطقة الخلیج منذ احتالل العراق أن ما یجري في الداخل   

اسات كبیرة على مستقبل األوضاع في منطقة الخلیج، وبالتالي، فإن المستقبل العراقي له انعك

الخلیجي یتوقف في جانب منه على مستقبل العراق، فإذا نجحت جهود وضع العراق على طریق 
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یعزز ذلك من فرض سالتنمیة والدیمقراطیة في ظل الحفاظ على وحدته وسیادته وسالمة أراضیه، 

أما إذا حدث العكس، واتجهت األوضاع في العراق نحو مزید من . منطقةاألمن واالستقرار في ال

تفكك الدولة العراقیة، فإن ذلك سیجعل من العراق بؤرة لعدم إلى  التدهور، بما یمكن أن یؤدي

الشایجي، ( خارج حدود العراقإلى  االستقرار في المنطقة، بل ومصدر تصدیر التطرف واإلرهاب

2008 :49.(  

ه  یرىومن هنا    ینبغي على دول مجلس التعاون الخلیجي أن تتخلى عن بعض الباحثین أنّ

لمخاطر تطورات الساحة العراقیة وخصوصًا في مرحلة ما بعد  كالموقف الصامت غیر المدر 

غیرها من دول المجلس، إلى  االنسحاب األمریكي، ألن ما یجري في العراق من تطورات قد یقفز

داخل العمق الخلیجي، فالثابت أن عراقًا آمنًا وموحدًا إلى  قد تمتد فاألوضاع المضطربة في العراق

یصب في مصلحة دول الخلیج، وهذا مدعاة لتبني دول مجلس التعاون الخلیجي لسیاسة خارجیة 

أكثر فاعلیة تجاه العراق، األمر الذي أكده هانز بلیكس الدبلوماسي السویدي، ومفتش األسلحة 

أمله في تعاون دول الخلیج على استقرار العراق عقب "حیث أعرب عن  السابق في األمم المتحدة،

انسحاب القوات األمریكیة وضرورة التعاون المثمر مع دول الخلیج ألنه یمكنها من دعم استقرار 

  ).40: 2012مصطفى، ( "العراق وبالتبعیة استقرار المنطقة برمتها

من خالل موقف هذه الدول  هاستقرار ویتضح حرص دول الخلیج العربیة على وحدة العراق و   

الثانیة  قادة مجلس التعاون الخلیجي قمةإلى  من المشروع الذي تقدمت بها بعض األطراف العراقیة

لیوالثالث ّ في دعم لهذه األطراف لب والتي تضمن ط 2011 دیسمبر /ن في الریاض في كانون األو

ه الدعوة لم تلق الدعم الكامل، وال حتى لكن هذ. مشروعات تقسیم العراق من خالل نظریة األقالیم

وحفاظًا على استقراره  ، وهذا مؤشر یستبطن احترامًا لوحدة العراقمن قبل القادة الخلیجیین الجزئي

بنى علیه الذي یمكن أن یوهو المؤشر للقمة الخلیجیة ، وهو ما أشار إلیه البیان الختامي ومستقبله
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األخذ بزمام المبادرة الحقیقیة العتبار عراق ما إلى  س التعاون، فالمأمول أن تبادر دول مجلمستقبالً 

بعد االنسحاب األمریكي الجزء الحیوي في المعادلة األمنیة الخلیجیة في ثوبها االتحادي الذي دعت 

ر من  إلیه القمة األخیرة، ما سیستدعي إعادة استراتیجیة دول المجلس تجاه العراق الجدید المتحرِّ

ي على أراضیه، خصوصًا أن العراق الذي یغرق في مشكالت أمنیة وسیاسیة بینیة الوجود األمریك

العراقیة إذا ما وجد تعامًال خلیجیًا شفافًا یدعم  حادة، سیكون مستعدًا إلرادة الشراكة األمنیة الخلیجیة

ل االتصال بكتلة دون غیرها من الكتإلى  تقدم العراق بعیدًا عن المبادرات الجزئیة التي ترمي

  ).36: 2012رسول، ( السیاسیة العراقیة

ویرى مراقبون خلیجیون أن معالجة مسألة االنسحاب األمریكي من العراق تتطلب وضعها   

ضمن نظام األمن اإلقلیمي، وأن خیار األمن الخلیجي ینطلق من حقیقة بلورة توافق أمني یجنب 

ل شعوب المنطقة، وأن التعاون المنطقة المفاجآت أو الصراعات التي تهدد العیش المشترك لك

ویرى فریق آخر أن هناك مسؤولیة تقع على العراق في قراءة المستقبل في  .اإلقلیمي هو األجدى

عالقاته اإلقلیمیة لبناء عراق قوي ربما یستفید من خاللها العراقیون من تجاربهم المریرة والصعبة 

ه العربي والخلیجي بتعاون السیاسیین خالل العقود الثالثة الماضیة، لكي یستعید العراق دور 

العراقیین كافة في بناء مستقبلهم عبر الحوار والمصالحة الوطنیة ونبذ الطائفیة والمذهبیة والعرقیة 

وهي السبیل األمثل لعراق قوي ومستقر  ،وبناء عراق لكل العراقیین على أساس روح المواطنة

عم باألمن واالستقرار ویضمن مستقبله، وهذا ربما وموحد له السیادة واالحترام من كل العالم، وین

الزیدي، ( سیفتح الطریق أمام العراق لكي یدخل منظومة مجلس التعاون الخلیجي في قادم األیام

2012 :40.(  

یجابیة في أمن الخلیج بالكامل إن االنسحاب األمریكي ومن هنا ف   ٕ ستكون له تأثیرات سلبیة وا

دول مجلس التعاون الخلیجي مع مسألة  يتعاطوذلك من خالل له،  العربي ال بد من أن تعد نفسها
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الوجود األمریكي في الخلیج بعد االنسحاب من العراق بشيء من الحذر والحیطة، حتى ال یثیر هذا 

األمر مخاوف الجانب العراقي، ویشعل فتیل الریبة والشك في األوساط العراقیة مما قد ینعكس على 

الخلیجیة في المستقبل القریب، وخاصة مع تواتر العدید من التقاریر التي  یةطبیعة العالقات العراق

تبرز تخطیط اإلدارة األمریكیة لتعزیز الوجود العسكري األمریكي في منطقة الخلیج بعد انسحاب 

القوات المتبقیة في العراق، وتوسیع العالقات العسكریة مع الدول الست األعضاء في مجلس 

فكل ذلك من شأنه إثارة الحساسیات بین العراق ودول مجلس التعاون الخلیجي،  .التعاون الخلیجي

وتلك القضیة غایة في األهمیة وخاصة بعد أن صرح وزیر الخارجیة البحریني خالد بن أحمد آل 

تشرین  25خالل زیارته للوالیات المتحدة في  "تایمز نیویورك"صحیفة خلیفة في مقابلة مع 

من (قلقون من أن االنسحاب األمریكي "بأنهم ، دول الخلیجإلى  إشارة لهفي ، 2011أكتوبر /األول

اقتراح اإلدارة األمریكیة تعزیز عالقتها األمنیة مع دول الخلیج "وأضاف أن . "سیترك فراغاً ) العراق

د في  لن یشكل بدیالً عما یحدث في العراق، لكنه ضروري في ظل االنسحاب إلظهار دفاع موحّ

  ).40: 2012مصطفى، ( "منطقة خطیرة

ضرورة  تظهرولمعالجة هذا الفراغ األمني المحتمل غداة االنسحاب األمریكي من العراق   

االتجاه صوب وضع ترتیبات أمنیة مشتركة بین العراق ودول مجلس التعاون الخلیجي، األمر الذي 

تب جراء من شأنه تخفیف حدة القلق لدى دول المجلس من حجم الفراغ األمني الذي سیتر 

االنسحاب األمریكي من الخلیج من جانب، ویوفر قدرًا من األمن للعراق ما بعد االنسحاب، وقد بدأ 

اتفاق إلى  هذا االتجاه یتبلور فعلیًا حیث ذكر أحد المسؤولین العراقیین أن العراق یسعى للتوصل

بعد انسحاب القوات  للدفاع الجوي المشترك مع دول الخلیج العربیة، من أجل تأمین مجاله الجوي

ّح مدیر مكتب الرئیس العراقي جالل الطالباني نصیر  األمریكیة من العراق، وفي شأن آخر صر

، بأن العراق یقترح توقیع اتفاق 2011فبرایر /شباط 4في  العاني خالل مؤتمر صحفي في الریاض
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نما المنطقة كلها، مشترك للدفاع الجوي مع دول الخلیج، ال یغطي المجال الجوي العراقي وحده و  ٕ ا

الموارد الالزمة لتأمین مجاله الجوي، وأكد أن القدرات العراقیة محدودة إلى  موضحًا أن العراق یفتقر

في هذا القطاع، مضیفًا أن بالده تأمل بأن تكون األیام التي یتعرض فیها مجاله الجوي لالنتهاك 

  ).40: 2012مصطفى، ( انتهتمن جانب قوة معادیة قد 

 الوالیات المتحدة عالقات العراق مع دول الخلیج العربي بعد انسحاب قواتالقول أن  ویمكن  

الوالیات المتحدة فسحة  مرحلة مفتوحة على احتماالت عدة؛ أخطرها على دول الخلیج ترك تمثل

شرعیة على سیاستها في المنطقة،  أكبر من التحرك إلیران، لكي تعود وتمارس دور المنقذ وتضفي

تساهم دول الخلیج فیه بتعاملها السلبي مع  عراق سببا في ذلك األمر الذي من الممكن أنویكون ال

وتفكك الترابط الذي كان یتمیز به الشعب العراقي من  الوضع، كذلك فإن تدهور الوضع االجتماعي

الخلیج خاصة بعد الثورات التي حصلت في عدد من الدول  دولإلى  الممكن أن یعبر الحدود

الخلیج ألوضاع العراق تتدهور سیكون تفریطا بمصالحها قبل  وبالتالي فإن ترك دول العربیة،

  .)2011جلود، ( مصالح العراق

 ة، واستفاد2003ومع تطور األحداث في المنطقة، بعد االحتالل األمیركي للعراق العام   

لقوات األمیركیة إیران من هذا االحتالل من خالل تدخلها المستمر في العراق والمنطقة وانسحاب ا

لتین مهمتین أ، جعل دول مجلس التعاون الخلیجي تفكر في مس2011 من العراق نهایة العام

المجلس للمرحلة القادمة بكل ما فیها من تطورات واحتماالت على األصعدة  باستراتیجیةتتعلقان 

  :العربیة واإلقلیمیة والدولیة

خلیجي لحفظ استقرار شعوب ودول المجلس،  اتحادإلى  تطویر مجلس التعاون الخلیجي: األولى

خصوصًا بعد انتفاضات الجماهیر العربیة األخیرة في المنطقة العربیة وخاصة في البحرین والیمن 

والتي یعتقد مسئولون في المجلس أن إیران لها دور في أحداث البلدین، ولذلك فأن الخیار األفضل 
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أو وحدة خلیجیة كونفدرالیة، وهو خیار الحد األدنى لدول مجلس التعاون الخلیجي هو إقامة اتحاد 

  .طموحات وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخلیجيإلى  اتحاد فیدرالي یرقىإلى  للوصول

توسیع مجلس التعاون لیشمل األردن والمغرب وربما العراق والیمن ومصر وأقطار أخرى : الثانیة

على خلفیة التطورات السیاسیة واالقتصادیة الحالیة  خالل العقد الحالي من القرن الحادي والعشرین

عبد (، )34-30: 2012محبوب، (، )25- 22: 2012مشعل، ( والمستقبلیة في المنطقة والعالم

  ).27-26: 2012الملك، 

ویالحظ من خالل االستعراض السابق، أن تداعیات االنسحاب األمریكي من العراق على   

بمستقبل  تتعلق القضیة األولىبیرة قضیتین غایة في األهمیة، دول مجلس التعاون یعتمد بصورة ك

اوضاع الداخلیة في العراق ومدى االستقرار الممكن تحقیقه بین مختلف الجماعات السیاسیة في 

القضیة الثانیة تتعلق بدول المجلس التعاون الخلیجي أنفسهم، حیث یمكن استغالل أما العراق، 

جیدة مع العراق الجدید، تضمن انهاء التداعیات التي خلفها الفرصة السانحة لبناء عالقات 

  .االحتالل األمریكي على المنطقة منذ بدایة القرن الجدید

انسحاب القوات العسكریة أما فیما یتعلق بالعالقات الثنائیة الكویتیة العراقیة فیالحظ أن   

حول میناء مبارك  ت والعراقالكویدولة األزمة الجدیدة بین مع قد ترافق األمریكیة من العراق 

 األمریكیة انسحاب الوالیات المتحدة ومن المعروف أن انسحاب القوات األمریكیة قد یعنيالكبیر، 

من التدخل في طریقة إدارة القادة العراقیین الجدد لدولتهم، وبالتالي بدایة مرحلة جدیدة من العالقات 

د نتیجة للمورث الكبیر من القضایا الخالفیة بین الكویتیة العراقیة محملة بكل ما یمكن من التعقی

جمیع من وعلى الرغم . الجانبین والتي ظلت تتراكم دون أي حل منذ بدایات القرن العشرین
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الخالفات والمعوقات القائمة والمتوقعة في مسار العالقات الكویتیة العراقیة، فإنه من الثابت أن 

ا بحاجة لعالقات تعاونیة مع اآلخر، وتجعل دولة الكویت حقیقة الجوار بین البلدین تجعل كال منهم

معنیة باستقرار األوضاع بالعراق سواء ما یتعلق بالناحیة األمنیة أو بطبیعة الحكم أو  تحدیداً 

الكویتي،  الوطنيبالعالقة بین الطوائف والجماعات العراقیة وهى كلها أمور تؤثر حتما على األمن 

التعاون والتنسیق السیاسي بین البلدین لتحجیم التداعیات السلبیة على ومن ثم تتطلب حدا أدنى من 

  ).Mausner, 2011: 25(الكویتدولة 

أن للعالقات العراقیة الكویتیة بعد االنسحاب األمریكي یظهر  مستقبليالمشهد الاستقراء  إن

قلیمیة الدافعة بهذا لعالقات هو مشهد األزمة الراكدة نتیجة توافر البیئة اإلهذه االمشهد المرجح ل

الكویت دولة االتجاه أوال والعامل السیكولوجي وتأثیره في منظومة صنع الفعل االستراتیجي من قبل 

باتجاه العراق، كما ان القوى الدولیة واإلقلیمیة ترغب في تقیید قدرات العراق الصاعدة لحین تأمین 

عسكري المباشر أو من حیث مصالحها االستراتیجیة في العراق سواء من حیث الوجود ال

، في 2017-2012االستثمارات، وهذا ما جعل المشهد الحالي عنوان للسنوات الخمس القادمة 

نتیجة توافر البیئة ) االنفراج المتصاعد(حین أن مشهد العراق المستقبلي سینتقل نحو المشهد الثاني 

ضرورة تفعیل التالقح الثقافي إلى  فعما ید ااإلقلیمیة وتحسن مدركات النظام السیاسي للدولتین، وهذ

، وبناء )العراقیةالكویتیة (یة نالذي سیجعل البلدین یتجهان نحو مرحلة جدیدة من أداء العالقات البی

معاهدة استراتیجیة طویلة األمد للتعاون بین البلدین، والعمل على تعزیز االستثمارات الكویتیة في 

  ).59- 57: 2011خلیفة، ( العراقیة العالقات الكویتیةعلى تعزیز  كون دلیالً تسالتي العراق 

وعمومًا فإن انسحاب القوات القتالیة األمریكیة من العراق یشكل بدایة مرحلة جدیدة في 

ویفترض أن تكون هذه البدایة منطلقًا لبناء وتكوین الدولة المدنیة المعاصرة . تاریخ هذا المجتمع
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إالَّ  الذي فرضته ثورتا المعلومات واالتصاالت في عالم الیوم،المتفاعلة مع المد الحضاري والثقافي 

أن المشهد السیاسي العراقي بعد االنسحاب األمریكي یعیش بدایة مرحلة جدیدة من الصراع 

االجتماعي والسیاسي، قبل أن یتم اختیار الشكل المالئم للدولة والذي ینبغي أن یتفق علیه العراقیون 

، وتبدو المسألة   صعبة في المرحلة الحالیة مع تنامي الخالفات بین األطراف العراقیةجمیعًا

  .)19: 2012مشعل، (
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  المبحث الثاني

  مستقبل القضایا العالقة في العالقات الكویتیة العراقیة

الكویت والعراق، وتفاقم أزمة دولة رغم الجذور التاریخیة للصراع والخالف والتوتر بین   

أن هناك العدید من القواسم المشتركة  الباحثة ترىونة األخیرة، إال أن میناء مبارك الكبیر في اآل

والرؤى المستقبلیة التي من شأنها أن تساهم في تسویة القضایا العالقة بین البلدین، باالعتماد على 

على استقرار البلدین الجارین مبدأ الدبلوماسیة والمفاوضات المشتركة والجادة بهدف الحفاظ 

   ).23- 22: 2011الزیدي، (ومنطقة الخلیج العربي بأسرها والشقیقین 

إذ أن التاریخ یفرض على قادة البلدین، دولة الكویت والعراق، أن یؤسسوا قاعدة قیم جدیدة   

لعالقات متكافئة قائمة على االحترام المتبادل، ونبذ كل األفكار السلبیة، وأن یتحلى الجمیع 

جعتها ومعرفة أسبابها من أجل مراجعة التراث الثقافي بالشجاعة، واالعتراف بالخطأ، ومرا

واالعتراف بأحقیة الدولة الكویتیة بالعیش بسالم، ونبذ كل األفكار التي تتعارض مع ذلك، وینبغي 

أن تؤسس ثقافة جدیدة تأخذ كل األفكار التي تتعارض مع ذلك، وینبغي أن تؤسس ثقافة جدیدة 

صفحة الماضي وأخطاءها ومآسیها، التي دفع ثمنها الشعب  تأخذ بها األجیال القادمة وهي تطوي

، وبذلك فإنه ال یمكن تحقیق خطوات  ، والعرب جمیعًا ثالثًا ، ثم الشعب العراقي ثانیًا الكویتي أوًال

  ). 32: 2011مشعل، (ناجحة في بلورة إطار جدید للعالقات الكویتیة العراقیة 

الكویت والعراق، بل في مناطق دولة فقط بین  وقد أثبتت تجارب التاریخ والجغرافیا، لیس  

، وال شك في أن مصلحة دولة الكویت تكمن دائمًا في نسج عالقات طبیعیة  مختلفة من العالم أیضًا

مع الدول المجاورة، ال سیما الكبیرة منها، بغض النظر عن تكاملها األمني والعسكري مع دول 

ومن مصلحة . ت التعاون والحمایة مع القوة العظمىمجلس التعاون الخلیجي، أو توقیعها التفاقیا
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العراق الحالي أیضًا أن یتكامل مجددًا مع محیطه بشكل منطقي وطبیعي یختلف كلیًا عن التجربة 

الفاشلة التي عكستها ممارسات العهد السابق للرئیس صدام حسین، فبكل بساطة، قد یكون الوضع 

السؤال یبقى أن إال , ئمًا جدًا لتبني خطوات شجاعة وبناءةالجیوسیاسي الماثل حالیًا في المنطقة مال

  ).49: 2011عز الدین، ( دومًا من سیكون الطرف الذي یبادر في إطالق هذه الخطوات

وتعد الجغرافیا عامًال ضاغطًا نحو ضرورة إعادة النظر في نمط العالقة بین دولة الكویت   

تغییر الجغرافیا والزاماتها، فهذا القدر ال مفر من والعراق، إذ لیس بید العراق أو دولة الكویت 

مواجهته بتفكیر استراتیجي یضمن مصالح البلدین، ویغلق بؤر التوتر، فقد اكتشف الطرفان خالل 

، فمزاعم العراق بأنه اآلخرالسنوات الماضیة أنه ال یمكن ألحدهما أن یستقر دون استقرار الطرف 

الكویت الدولة الصغرى بعملیة دولة ، لم یحل دون اضطالع قوة بشریة وعسكریة وجغرافیة ممتدة

كما أن مزاعم دولة الكویت بأن الكثبان الرملیة . التغییر الكبرى التي قضت على نظام البعث

والخنادق واألسوار من شأنها تأمین حالة االستقرار الداخلي، انهارت أمام استمرار حالة التوتر 

  ).51: 2011شهاب، (ني أو أعمال عنف تندلع من داخل العراق والقلق الداخلي عند كل توتر أم

ومن هنا فإنه ال من إدراك البلدین دولة الكویت والعراق حقیقة الجوار الجغرافي والروابط   

التاریخیة والحضاریة والعالقات العشائریة والقبلیة واألواصر االجتماعیة من زواج ومصاهرة ونسب 

التاریخ، إذ ال یمكن لهما بأي حال من األحوال سواء جاءت هذه وقرابة منذ عقود طویلة عبر 

الحكومة أو تلك أن یبقیا على طول المدى في حالة تجاذب سیاسي وتنافس اقتصادي وتوتر 

حدودي وخالف مالي، وأن یدرك البلدان التطورات األخیرة المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق 

عرف اآلن بالربیع العربي، وهذا یتطلب إقامة عالقات ما ی والوطن العربي مع هبوب ریاحاألوسط 

الكویت والتفرغ لمعالجة الملفات الداخلیة لهما والتي هي دولة إقلیمیة ودولیة مستقرة بالنسبة للعراق و 

لحاحًا في الوقت الحالي، والتي تدفع لالستقرار السیاسي لألنظمة مثل اإلصالح  ٕ أكثر أهمیة وا
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كلة البدون والبطالة والدیون الخارجیة ومشاكل الحدود العراقیة مع إیران وتركبا السیاسي والفساد ومش

فضًال عن المطالب الشعبیة بتفعیل المشاركة والمصالحة الوطنیة وغیرها من القضایا الهامة داخلیة 

  .)23: 2011الزیدي، ( وخارجیة

عقد رئیسیة تتمثل أوًال ویمكن القول أن مستقبل العالقات الكویتیة العراقیة تحكمه ثالث   

، والتي 1990بالعقدة النفسیة أو السیكولوجیة التي ترتبت على الغزو العراقي لدولة الكویت عام 

له تتربى على ثقافة اإلدراك بأن العراق قد بجعلت العقل االستراتیجي الكویتي وأجیال الغزو وما ق

، مما یؤثر دومًا على الرؤیة الكویتیة احتل األراضي الكویتیة، وهذا ما یدفعهم إلى التحذیر منه

أما العقدة الثانیة فهي أن العراق ال بد أن یكون له .  الرسمیة ألي عالقات مستقبلیة مع العراق

إطاللة بحریة جیدة ألنه مقبل على بناء قوة اقتصادیة صاعدة رغم كل التحدیات الداخلیة التي 

ومن هنا فإن مشكلة ترسیم الحدود بین البلدین . لیةیعني منها، والخارجیة سواء اإلقلیمیة أو الدو 

والتراكیب الجیولوجیة المشتركة في حقول النفط على الجانب الكویتي والجانب العراقي تبقى تمثل 

أما العقدة الثالثة في مستقبل العالقات الكویتیة العراقیة فتتعلق بالدیون الكویتیة . لب هذه العقدة

اقي والتي ال بد وأن تنتهي یومًا ألن هذه العقدة هي إحدى أهم والتعویضات عن الغزو العر 

التحدیات أمام االقتصاد العراقي، وخصوصًا أنها تتعلق بأزمة اإلدارة الخارجیة لألموال العراقیة التي 

  ).57: 2011خلیفة، (ظلت منذ أكثر من عقدین من الزمن مقیدة بهذه المشكلة 

ّ التصورات بعض ال ظهرتولقد  داخل تطرح من قبل أكثر من تیار التي عملیة الو  ،ةجاد

وآراء لحل المشاكل  ،لتي تسعى إلى طرح أفكاراو  ،إذا جاز التعبیر ،أبرزها المعتدلونالكویت، دولة 

من خالل مساهمة الشركات مباشرة في  ،منها استبدال الدیون الكویتیة على العراق ،البلدینبین 

ومشاریع  ،قتصادي وتنموي مثل إقامة منطقة تجارة حرة بینهمایكون له بعد ا وذلك ،العمل بالعراق
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الزیدي، ( الكویتدولة وتشجیع رجال األعمال العراقیین على االستثمار في  ،سیاحیة كویتیة

2011 :23.(  

خذها بعین االعتبار لفتح من المبادئ األساسیة التي یلزم أ هناك مجموعةومن هنا فإن   

احترام قرارات مجلس األمن واالتفاقیات  في مقدمتهاالكویت والعراق،  دولةآفق جیدة للعالقات بین 

) 833(والمعاهدات المبرمة والعمل على تنفیذها، وبهذا الخصوص، یأتي قرار مجلس األمن رقم 

القرارات والمعني بترسیم الحدود بین البلدین، حیث أن استمرار ، كأحد أهم تلك 1993والصادر في 

تراضات في شأن األراضي المتنازع علیها ما هي إال وسیلة لتعطیل العالقات بین العراق بتقدیم االع

البلدین، وال سیما أن دولة الكویت كانت وما زالت تحترم القرارات الدولیة وتلتزم بها، ولم یسبق لها 

أن اخترقت أیًا منها، وهذا یفرض على العراق أن یتخلص من النهج السابق لحكم النظام البعثي 

الكویت في هذا الشأن الذي یضمن له االندماج مع دول دولة لتطلع لفتح صفحات جدیدة مع وا

زالة كل أسباب التوتر والجفاء، وذلك بالعمل الفعلي لتأكید حسن النوایا وبناء الثقة  ٕ الخلیج العربي وا

ضرورة في التعاون مع دولة الكویت ودول الخلیج العربي والتخلي عن سیاسة التهدید واإلیمان ب

: 2011البابطین، ( العمل على سرعة حل المنازعات القائمة بین كل من دولة الكویت والعراق

35(.  

، 2004شار هنا إلى ضرورة تفعیل جمعیة الصداقة الكویتیة العراقیة التي نشأت عام وی  

ادیة تهدف إلى تحسین الروابط واألواصر في العالقات بین البلدین، حیث تقوم بأدوار اقتصالتي و 

واجتماعیة ومنها اإلشراف على االستثمارات الكویتیة في العراق وتقدیم المساعدات للمحتاجین في 

نسانیة وطبیة وغذائیة والتعاون التربوي والتعلیمي من خالل بناء المدارس  ٕ في العراق منها مالیة وا

ا أن هناك شركات البناء العراق وتدریب الكوادر التدریبیة والتعلیمیة العراقیة في دولة الكویت، كم

واألعمار الكویتیة في المدن العراقیة سواء في كردستان أو البصرة أو الموصل أو بغداد، وقامت 
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الجمعیة بدعم ترمیم المراقد الدینیة واألماكن المقدسة في عدة مدن عراقیة وترمیم الكنائس المسیحیة 

  ).23: 2011الزیدي، (الكویت لة دو فضًال عن إقامة دورات للكوادر األمنیة العراقیة في 

أن المحور األهم الذي یمكن للبلدین الجارین في منطقة الخلیج االنطالق منه  ةالباحث وترى  

، فكالهما، مع بعض االختالفات القلیلة بالطبع، ینادي یتمثل  بالنظامین السیاسیین القائمین حالیًا

في السیاق الرسمي العام تكریس حسن الجوار  وكالهما یتبنى. بالدیمقراطیة سبیًال للحكم ویمارسها

التي تتفرع منها الرغبة الدائمة بتغلیب لغة الحوار والتفاهم، وكالهما أیضًا ینادي باالستفادة من 

وثمة خصوصیة . دروس الماضي والتمعن ملیًا في معانیها وتداعیاتها المأساویة على الشعبین معاً 

عام، إذ ال یوجد في الوقت الحاضر نظام دكتاتوري شمولي  بارزة ال یمكن تجاهلها في السیاق ال

، ومن هنا فإن وجود نظام یرغب بتوتیر األجواء كما كان الحال إبان عهد النظام العراقي السابق

  .)47: 2011عز الدین، ( دیمقراطي عراقي سیسهل من تطویر العالقات بین البلدین

واضحة في ضبط االنفالت األمني داخل  أن تكون هناك رؤیة واستراتیجیة عراقیة فیجب  

عاني من االضطرابات األمنیة الكویت ودول الخلیج تدولة العراق، فلیس هناك ثمة شك أن 

الكویت والمنطقة، فمنذ سقوط نظام دولة والتوترات الحاصلة داخل العراق والتي تشكل تهدیدًا ألمن 

ابات متتالیة مثل إطالق النار ، تعرضت الحدود الكویتیة الضطر 2003في عام صدام حسین 

طالق الصواریخ من الداخل العراقي على األراضي الكویتیة، كما حدث في اكثر من حالة ٕ . وا

الكویتیة والعراقیة على ضرورة تشدید اإلجراءات  تینوبالرغم من االتفاقیات الثنائیة بین الحكوم

یفتقر لوضع أسس أمنیة واستراتیجیات األمنیة على المناطق الحدودیة بین البلدین، إال أن العراق 

شاملة لمجابهة تلك الظواهر األمنیة على الحدود الكویتیة العراقیة وال سیما عملیات التهریب وتجارة 

ومن هنا فإن العراق أن یعمل مع . السالح وغیرها من صور الجرائم المنظمة التي تتم عبر الحدود

تعاون الكامل بین جهازي األمن الكویتي والعراقي بما الكویت بنیة صادقة لضمان التنسیق والدولة 
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في ذلك تبادل المعلومات ووضع الخطط والبرامج المشتركة لمواجهة التحدیات األمنیة وشل حركة 

تنقل العناصر اإلرهابیة عبر عملیات تعزیز الحمایة الحدودیة وتطویر آلیات الرقابة في المنافذ 

ا استقرت الحدود بین البلدین أدى ذلك لمزید من االستقرار واألمن البریة والبحریة والجویة، فإذا م

بما یضمن توسیع تطویر العالقات الثنائیة بین البلدین والدفع بمزید من التعاون على كافة الصعد 

  ).35: 2011البابطین، (

یه وفیما یتعلق بأطر التعاون بین البلدین فإن التغلب على القضایا اإلشكالیة یستوجب توج    

  :التعاون لتحقیق األهداف التالیة

مالمسة القضایا الخالفیة من خالل اللجان المشتركة التي یتم االتفاق على تشكیلها أو إعادة  .1

تنظیمها، وتحدید نقاط الخالف بهدف تذلیلها لكن انطالقًا من مبدأ الرغبة بالتوصل لحلول 

 .وسط ال یشعر فیها أي طرف بالغبن أو اإلجحاف

البرلماني قدر اإلمكان، وعدم استعماله كورقة ضغط  - أجل خفض االحتقان الشعبيالعمل من  .2

على الطرف اآلخر، ألن األمور قد تسیر عندئذ في دوامة مغلقة من الضغط أو الضغط 

 .المقابل، إلى أن تفلت األمور من السیاق المرغوب به وتؤدي لنتائج ال تحمد عقباها

ن الدولي وتم بالتالي اعتبارها غیر خاضعة ألي نقاش أو تحدید القضایا التي حسمها القانو  .3

 .خالف، واالنطالق منها إلى بعض التفرعات التي قد ال تزال مصدر توتر أو عدم ثقة

إشراك التكتالت اإلقلیمیة أو الدولیة في بعض جوانب الحوار، بهدف تأمین مظلة شرعیة  .4

 .وقانونیة أوسع لما قد یتم االتفاق حوله

ى احترام جمیع قرارات الشرعیة الدولیة التي تنظم مبدأ التعایش بین البلدین، ال سیما التوافق عل .5

ذا كانت  ٕ ال تزال هناك خالفات قائمة، ما یتعلق منها بمسألة ترسیم الحدود البریة والبحریة، وا

كما هو . السعي من خالل اللجان المشتركة إلبرازها بهدف مناقشتها على مستویات أعلى
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، فإن طول الحدود المشتركة بین البلدین 1993الصادر خالل عام  833القرار منصوص في 

كلم، وهذا أمر یجب احترامه وتحدیده الحقًا في االتفاقیات الثنائیة التي قد یتم  216ال یتجاوز 

 .توقیعها في إطار العمل لتعزیز مبدأ حسن الجوار

علیها أو الحدود المائیة وما یتفرع أما الخالفات القائمة بخصوص بعض حقوق النفط المتنازع  .6

منها من خالفات حول تشیید الموانئ، فیمكن مناقشتها من خالل اللجان المشتركة وعلى 

مستویات مختلفة، األهم من ذلك كله بالطبع هو المصادقة على قرار سیاسي واضح تتبناه 

لى األبد، ل ٕ كي یضاف هذا اإلنجاز إلى القیادتان، بهدف الدفع باتجاه تسویة األمور مرة واحدة وا

 .)48: 2011عز الدین، (إنجازات أخرى سترثها األجیال القادمة حتمًا 

دولة الكویت والعراق بإنشاء مجلس العالقات الكویتیة العراقیة الذي عقد من وقد قامت كل 

في دولة الكویت، وتعمل لمدة خمس سنوات وهدفه  2011مارس /دورته األخیرة في الثامن من آذار

المستثمرین الكویتیین للعمل في العراق والبحث عن الممتلكات الكویتیة المفقودة في العراق تشجیع 

ومحاولة جذب االستثمار الكویتي للعراق، وحل المشاكل االقتصادیة  1990منذ الغزو العراقي عام 

رجال أعمال والسیاسیة القائمة بین البلدین ویضم المجلس شخصیات سیاسیة وبرلمانیة واقتصادیة و 

  ).23: 2011الزیدي، (

ً على ما سبق ة یمكن أن تتحسن بسهولة ویسر إذا ة العراقیالكویتی اتالعالق فإن ،وبناء

أسس المصلحة ترسیخ عن التصریحات، وتفضیل  واالبتعادتوفر للطرفین إمكانیة الحوار العقالني 

  :ة كالتالية العراقیالعامة، ویمكن وضع خریطة طریق لتحسین وتطویر العالقات الكویتی

لغلق هذا الملف  ،عبر توفیر كافة المعلومات ،إنهاء ملف المفقودین الكویتیین بصفة نهائیة -1

  .لحساسیته للكثیر من العالقات الكویتیة اإلنساني نظراً 

  .االنتهاء من صیانة العالمات الحدودیة البریة من قبل العراق -2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


70  
 

قتصادیة المشتركة بین دولة الكویت والعراق، حیث ستشكل البدء في تطبیق منظور المنطقة اال -3

  .المشاریع المنبثقة من هذا المشروع فورة اقتصادیة كبیرة ستنعكس إیجابًا على الطرفین

خبة، في ، والعمل على قیام المشرِّعین في المجالس المنتالبلدینة بین وقف الحمالت اإلعالمی -4

صریحات ن، بدًال من زیادة اإلحتقان بالتقة بین البلدیمعلالبلدین على احتواء، وحل المشاكل ال

  .ة في البلدینقاش للسلطات التنفیذیغیر المسؤولة، وترك قضایا الن

ضات المتبقیة ومساعدة العراق إذا ما أتم كافة عویدراسة الجانب الكویتي، تخفیض جزء من الت -5

  .بات قرارات األمم المتحدةمتطل

في تنظیف الممر  ،سواء في خور عبداهللا عبر مساهمة الكویت ،لبیئيإنهاء قضایا األمن ا -6

من بقایا حطام السفن، أو في قیام العراق بتنظیف شط العرب لتفادي استمرار  ،المائي المشترك

  .تلویث شمال الخلیج

 ،ة في المدنخاص ،والسیاحة العادیة في أماكن مختلفة من العراق ،ستشكل السیاحة الدینیة -7

عبر  ،لتدفق رؤوس األموال جدیداً  باباً  ،وكردستان العراق ،وكربالء ،والنجف ،لبصرةمثل ا

  .ة والعادیةیاالستثمار الحكومي أو الخاص، كما ستشكل فرصة للعراق لتطویر منشآته السیاح

 ة الحدودیة المشتركة بطریقة مفیدة للطرفیندراسة استخدام الحقول النفطی للبلدینیمكن  -8

  .)28: 2011السویدان، (

ولتحقیق هذه الخطوات یجدر بدایة اتفاق كل من دولة الكویت والعراق على وقف 

التصریحات السیاسیة والبرلمانیة واإلعالمیة التي تؤدي إلى تشنج األجواء وزیادة االحتقان وحصرها 

بید الناطقین الرسمیین باسم الحكومتین بهدف وقف التوتر في العالقات والوصول إلى خطط 

معالجات ناجعة ومفیدة وبعیدة عن اإلثارة الحزبیة والبرلمانیة والمكاسب االقتصادیة والسیاسیة لهذا و 

  ).23: 2011الزیدي، (الطرف او ذاك 
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أما على صعید العالقات االقتصادیة بین البلدین فیالحظ أن مجاالت التعاون االقتصادي 

ویتیون والعراقیون أن استمرار حالة التوتر والبیئة تبدو في أفضل حاالتها الیوم، فقد اكتشف الك

األمني قد انعكس على مستوى التعاون االقتصادي بین البلدین، وحرمهما من خیرات كثیرة كان 

یمكن لهما ان یحصداها لوال ظروف الحكم في العراق، ودون شك تعتبر دولة الكویت األكثر حظوة 

. نات المالیة والسوقیة التي تمتلكها دولة الكویتللتصدي لمشروع إعادة إعمار العراق، بسبب اإلمكا

ال سیما أن فكرة االستثمار في العراق ال تزال تمثل مطمحًا محببًا عند التجار الكویتیین، وعملیًا 

المصالحة الشاملة بین وینتظر أن تدعم . فإنهم یمتلكون مقاطعات زراعیة شاسعة في العراق

لكویت أن تعود للعب دور دولة امة في المنطقة، إذ ال یمكن لالدولتین المشاریع االستثماریة الضخ

الترانزیت أو الوسیط التجاري في المنطقة، وهو أمر ال یتم دون اتفاق وتراض مع العراق، بما یعود 

ي مبارك الكبیر والفاو، ئمینابالنفع والفائدة على البلدین، كما أن استمرار القلق األمني حول بناء 

ى كال البلدین، فال مستقبل ألي منهما دون التنسیق بین الطرفین، إذ یتطلب أي سیعود بالضرر عل

نجاح لمشاریع بهذه الضخامة بیئة استقرار وأمن لكونها محطة تجارة، ورأس المال ال یتحرك 

  .)52: 2011شهاب، ( بفاعلیة إال في البیئات اآلمنة

اون في المجاالت االقتصادیة مع ومن هنا فإن على العراق الجدید التركیز على توسیع التع

دولة الكویت وغیرها من دول الخلیج العربي، إذ یمكن القول، أن العالقات السیاسیة تتطور وتتحسن 

یزیل أیة عند تعزیز العالقات االقتصادیة وتفعیلها، فالتالحم االقتصادي بین دولة الكویت والعراق 

إذ أن عملیة تبادل المنافع والمصالح . البلدینمعوقات تحد من تأسیس عالقات آمنة ومستمرة بین 

االقتصادیة المشتركة والتي تكون مدعومة بالشفافیة من شأنها تقویة العالقات الثنائیة بین البلدین 

وتحفز العراق إلعادة استقراره واندماجه مع دول المنطقة، وذلك عبر بناء اقتصاد عراقي قوي على 
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قلیمیة تدفع بالعراق إلى الخروج من أزماته الداخلیة أسس راسخة وبمساهمة خلیجیة وعرب ٕ یة وا

  ).35: 2011البابطین، (واالنفتاح مع دول المنطقة 

 ل الكویت والعراق قد یجد له مثال أوروبیا ناجحا جداوبذلك فإن بناء جسور الثقة بین دو 

ن الحروب والدمار ویتمثل بالتجربة األلمانیة الفرنسیة التي عاشت عالقاتهما الثنائیة الكثیر م

والدماء على مر العصور، إال أنهما یمثالن الیوم أساس االتحاد األوروبي وتجمعهما أواصر تعاون 

، وهذا یدلل على أن التعاون االقتصادي والنجاح في بناء  وعالقات سیاسیة واقتصادیة قویة جدًا

بدأ األجیال الجدیدة في كال أواصر الثقة والتعاون عبر الزمن یمكن أن یمحو الخالفات الماضیة وت

: 2011عز الدین، (الدولتین بالنظر إلى المستقبل بدًال من التمسك بسلبیات الماضي وتداعیاتها 

48.(  

أما فیما یتعلق بالعوائق والعقبات المحتملة في مستقبل العالقات الكویتیة العراقیة، فال یمكن 

دون انتقالها إلى شراكة حقیقیة على األرض إنكار أن هناك ثمة عقبات ال یمكن تجاهلها، وتحول 

تعود بالنفع والفائدة على البلدین، وعلى رأس هذه العوائق یأتي غیاب رؤیة استراتیجیة مشتركة 

للعالقات بین البلدین، فبالنسبة للعراق فإن أبرز عقبة تعرقل تطور عالقته مع دولة الكویت تتمثل 

یة الحدیثة، بما یجعل السیاسة الخارجیة العراقیة محل تجاذب في تعدد مراكز القرار في الدولة العراق

ومن هنا فإن توحید مركز القرار في السیاسة الخارجیة، سوف یساهم بشكل . حزبي ومذهبي مستمر

دولة تلقائي في توحید الخطاب السیاسي للدولة العراقیة الجدیدة مع جیرانها، ومن المؤكد أن حالة 

امل لفترة تزید عن عن بقیة دول الجوار، وذلك لتعرضها الحتالل ش الكویت مع العراق مختلفة

نتظر أن یبلور القادة العراقیون خطابًا نوعیًا تجاه دولة الكویت یساهم في ردم الفجوة سبعة أشهر، وی

 .)50: 2011شهاب، (الكویتیة العراقیة التي خلفتها الحقبة السابقة 
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ً على كل ما سبق یمكن تلخیص االتج اهات المستقبلیة للعالقات الكویتیة العراقیة وبناء

  :بثالثة سیناریوهات

  سیناریو األزمة الراكدة: أوالً 

ویرتكز هذا السیناریو على فرضیة أن األزمة التي تعیشها العالقات الكویتیة العراقیة هي    

قلیمي والدولي اقتصادیة، باإلضافة إلى التأثیر اإل أزمة مستمرة تتداخل في تشكیلها العوامل السیكو

نتیجة الحاجة الدولیة الملحة الختبار النظام السیاسي العراقي في ، في بقاء األزمة قید السیطرة

دراك السالم وجهوده في زرع األمل والطمأنینة لدى دول الجوار وفي مقدمتها  ٕ قیاس العقالنیة وا

  .الجارة دولة الكویت

  االنفراج المتصاعد سیناریو: ثانیاً 

اریو یذهب إلى فرضیة مفادها أن العالقات العراقیة الكویتیة ستتجه نحو االنفراج السینوهذا   

دراك د ٕ  اللةالتصاعدي نتیجة إدراك الدولتین ألهمیة السلم وأهمیة االستقرار في المنطقة من جهة وا

واتجاهات المستقبل من جهة أخرى نتیجة لحجم المصالح المتبادلة بین الطرفین، ومن هنا فإن 

د الجهود الذاتیة للدولتین ستكون في االتجاه نحو االنفراج التصاعدي، كما أن تدخل دول امتدا

الجوار الفاعلة وتقدم الوالیات المتحدة األمریكیة والمملكة المتحدة بدفع رؤیة الطرفین إلى األمام 

  .سیكونان كفیلین بتحقیق االنفراج في أزمة العالقات الكویتیة العراقیة

  الصراع المتأزممشهد : ثالثاً 

وهذا المشهد یستند إلى رؤیة مفادها أن المسیر باتجاه األزمة سیدخل البلدین في صراع   

متأزم نتیجة الضغوط الشعبیة في كال البلدین من جهة وتأثیر دول الجوار من جهة أخرى، ناهیك 

مل على عن هواجس الماضي القریب، والتي تجعل الجانب العراقي یعتقد أن دولة الكویت ستع

اإلضرار بالمصالح االقتصادیة العراقیة العلیا، باإلضافة إلى استنزاف الموارد المالیة العائدة من 
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الكویت باستغالل القرارات الدولیة السابقة في استخدام التراكیب دولة صادرات النفط، واستمرار 

ولة الكویت فإن نظامها الجیولوجیة المشتركة لتطویر انتاجها من النفط واستغاللها للغاز، أما د

، وكیف آلت األمور إلى غزو العراق لدولة الكویت 1990السیاسي ما زال یتذكر أزمة عام 

واحتاللها، ومن هنا فإن الشك والریبة والحذر هي عنوان التفاعل االستراتیجي الكویتي تجاه العراق 

  . )58: 2011خلیفة، ( في المستقبل القریب والمتوسط
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  لفصل الخامسا

  الخاتمة واالستنتاجات والتوصیات
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  الفصل الخامس

  الدراسةخاتمة : أوالً 

في العالقات بین دول الجوار، إذ  حالة فریدة من نوعهاة شكلت العالقات الكویتیة العراقی

رغم مرور أكثر من قرن من الزمان على نشوء الكویت كدولة لها كیانها السیاسي محدد المالمح، 

ن من السیطرة العثمانیة، یفاتها مع العراق ظلت على الدوام بدون حل منذ خروج الدولتإال أن خال

ذا كانت مشكلة الحدود وترسیمها بین دولة الكویت والعراق قد شكلت الجانب األساسي من  ٕ وا

الخالف بین الدولتین عبر أكثر من سبعة عقود من الزمان، فإن هذه المشكلة ترتب علیها العدید 

  .ایا والمشاكل األخرى نتیجة عدم الوصول إلى حل فعلي لهامن القض

هو نتیجة لتطورات  1990أغسطس من عام / آبوقد كان الغزو العراقي لدولة لكویت في 

دیون استلمها  هيو  ،ونتیجة لتفاقم قضیة الدیون الكویتیة على العراقأزمة الحدود بین البلدین، 

ورغم انتهاء هذا الغزو ). 1988- 1981(اقیة اإلیرانیة العراق من دولة الكویت خالل الحرب العر 

قضیة الدیون قائمة  بقیتكما قائمة،  بقیتواالحتالل العراقي لدولة الكویت، إال أن قضیة الحدود 

، ونشأت قضایا أخرى بین البلدین  قضیةو ، إذ أصبح هناك قضیة األسرى والمفقودین أیضًا

 المشاكل األمنیة والحدودیة، وقضایا الخلیج الثانیة التعویضات المالیة لدولة الكویت عن حرب

  .الذي اختفى أثناء االحتالل العراقي لدولة الكویت ملف األرشیف الوطني الكویتيإضافة إلى 

المحدد الرئیس لطبیعة تطور العالقات وهذه القضایا العالقة بین دولة الكویت والعراق هي 

المختلفة التي شهدتها هذه العالقات منذ عام أثبتت التجارب  بین البلدین واتجاهاتها المستقبلیة، وقد

بشكل أو أن أي محاولة لتطویر العالقات الكویتیة العراقیة ال بد وأن تصطدم  الیوموحتى  1991

  .بآخر بالقضایا العالقة بین البلدین
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ع هذه أي محاولة لمناقشة العالقات الكویتیة العراقیة سواء فیما یتعلق بواقومن هنا فإن 

العالقات أو بمستقبلها، ینبغي أن یبدأ من نقطة أساسیة تتلخص بتشخیص هذه القضایا العالقة بین 

البلدین واستعراض مواقف كل من دولة الكویت والعراق تجاهها، ومناقشة الحلول المقترحة لها من 

قبولة لهذه القضایا الجانبین الكویتي والعراقي أیضًا ومدى احتمالیة الوصول إلى تسویات نهائیة وم

  .في المستقبل القریب

تحدید أهم قضایا الخالف في العالقات الكویتیة ذلك، هدفت الدراسة الحالیة واستنادًا إلى 

التعرف على أثر االحتالل األمریكي للعراق وسقوط النظام العراقي على العالقات ، و العراقیة

القات الكویتیة العراقیة في ظل االحتالل التعرف على حالة العإضافة إلى  .الكویتیة العراقیة

التعرف على اتجاهات العالقة بین دولة الكویت والعراق وأخیرًا  .2011- 2003األمریكي للعراق 

، وتحدید آثر هذه االتجاهات وبعد االنسحاب األمریكي من العراق في ظل النظام السیاسي الحالي

  .لكویت والعراقالرئیسیة بین دولة االخالف الجدیدة على قضایا 

ً على هذه األهداف انطلقت الدراسة  العالقات واقع أن " من افتراض أساسي مفادهوبناء

والتي تؤثر بالضرورة على التطورات العدید من التطورات اإلیجابیة والسلبیة یشهد الكویتیة العراقیة 

  ". المستقبلیة لهذه العالقة

واقع العالقات الكویتیة العراقیة من أوًال سة الدرا ناقشتوفي محاولة الختبار هذه الفرضیة 

تطور ومن ثم إلقاء الضوء على  القضایا اإلشكالیة في العالقات الكویتیة العراقیةاستعراض خالل 

مستقبل ثانیًا الدراسة ناقشت و . 2011-2003خالل الفترة من عام  العالقات الكویتیة العراقیة

سحاب العسكري األمریكي من العراق وفي ظل المعطیات العالقات الكویتیة العراقیة في ظل االن

تداعیات االنسحاب استعراض اإلقلیمیة الجدیدة في منطقة الشرق األوسط وذلك من خالل 
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مستقبل القضایا ت الدراسة ثالثًا ومن ثم ناقش ،األمریكي من العراق على العالقات الكویتیة العراقیة

  .العالقة بین دولة الكویت والعراق

  استنتاجات الدراسة : یاً ثان

  :بالتالي تلخصتتوصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات 

شهدت العالقات الكویتیة العراقیة العدید من أوجه التطور منذ سقوط نظام الرئیس صدام : أوالً 

واالحتالل األمریكي للعراق، وقیام نظام سیاسي جدید في العراق یعتبر القائمون  2003حسین عام 

الكویت وحلفاء للوالیات المتحدة األمریكیة، وبالتالي فإن التهدید العراقي دولة یه من أصدقاء عل

لدولة الكویت قد خفت حدته بشكل كبیر مقارنة بالوضع الذي كان علیه الحال في العقود السابقة 

  .ي السابقنظام البعثالفي عهد 

السابق لدولة الكویت، إال أن اإلرث السابق رغم هذا التطور ورغم اختفاء التهدید العراقي : ثانیاً 

والمتراكم من الخالفات بین البلدین، والتعقیدات الكبیرة في هذه القضایا الخالفیة، أسهم في إعادة 

، ورغم أنها لیست بالحدة التي كانت تظهر من جدید ظهور التوترات في العالقات الكویتیة العراقیة

حقیق تقدم واختراق واضح باتجاه بناء عالقات جدیدة ومتطورة علیها في السابق، إال أنها تعیق ت

  .البلدین نبی

تعتبر قضیة تسویة الحدود بین دولة الكویت والعراق من المشاكل المعقدة والمستمرة في تاریخ : ثالثاً 

وال تزال هذه ، 1990و  1961العالقات بین البلدین، وقد ترتب علیها أزمتین كبیرتین عامي 

وبعد أن ساد التوقع بأن تهدأ قضیة الحدود بین . ائمة بشأن ترسیم الحدود المشتركةالخالفات ق

البلدین بعد سقوط نظام صدام حسین، إال أنها عادت لتبرز من جدید نتیجة لبعض الممارسات 

الحدودیة بین البلدین، والتي أظهرت أن عدم تسویة القضایا الحدودیة وترسیم الحدود بین البلدین 

  .یؤدي إلى أزمة جدیدة بینهما یمكن أن
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 أهم القضایاتمثل قضیة التعویضات المالیة لدولة الكویت عن حرب الخلیج الثانیة  ظلت: رابعاً 

العالقة بین البلدین، وتؤكد دولة الكویت على أهمیة هذه التعویضات التي تضمنها القوانین الدولیة، 

الدولیة على  العقوباتوأن التعویضات أصر على ضرورة دفع العراق لهذه مجلس األمن إذ أن 

 هم وهذا ما یس. لكویتدولة اعند تسویة قضایا الحدود ودفع التعویضات لإال  عالعراق لن ترف

  .الكویتي الشعبمن حقوق  حق دولة الكویت بحقها بهذه التعویضات التي تعتبرها  بتمسك

من أهم  اح العراقي لدولة لكویتاألسرى والمفقودین الكویتیین خالل االجتی قضیةبقیت : خامساً 

 ،العراقیة الكویتیة العالقات أمامكبیرة  عقبةالتي تمثل و القضایا العالقة بین دولة الكویت والعراق، 

 بعد الكویتیین والمفقودین األسرى اتملف لمتابعة لجنة لیتشكورغم  ،البلدین اهتمام من حیزا وتشغل

، إال أنها لم تحقق األحمر للصلیب الدولیة اللجنة عایةبر  ، 2003 عام للعراق األمریكي االحتالل

، إذ أنها لم تستطع الوصول إلى حقائق  الكثیر على صعید إنهاء هذه القضیة وطي ملفها نهائیًا

  . ملموسة ترضي المطالب الكویتیة في هذا الملف

ایا المهمة من القض 1991لدولة الكویت قبل عام المستحقة العراقیة  ملف الدیونبقي : سادساً 

 الكویتدولة  ، وترفضملیار دوالر 16 نحوــر بوالتي تقد، العراقیةأیضًا في العالقات الكویتیة 

رغم المطالب المتعددة من العراق  تخفیضها ىن دیونه أو إعادة جدولتها، أو حتإعفاء العراق م

مساعدة موافقة على إذ ظلت دولة الكویت ترى أنها . إلعفائها من هذه الدیون كما فعلت دول أخرى

عانته على الخروج من أزمته  ٕ في دعم البنیة التحتیة صحیًا والمساهمة العراق على النهوض وا

حق للشعب الكویتي ال یمكن التنازل فهي مسألة إسقاط الدیون الكویتیة عن العراق ، أما وتعلیمیاً 

   .مطلقاً  عنه

القضایا المهمة والحساسة في العالقات  مناختفاء األرشیف الوطني الكویتي، بقیت قضیة : سابعاً 

 ولم یعرف مصیره ،إذ أن هذا األرشیف اختفى بعد االجتیاح العراقي لدولة الكویتالكویتیة العراقیة، 
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قد تسلمت الكویت ، وظلت دولة الكویت تطالب العراق بإعادة هذا األرشیف، ورغم أن دولة بعد

وبمساعدة فاعلة  امعة العربیة واألمم المتحدةبوساطة من الج 2009عام  ذا األرشیفه جزءا من

لدولة  مثل األرشیف الحقیقيی، وال المطلوب ىستو المدون من النظام العراقي الجدید، إال أنه كان 

  .الكویت

من التحسن الذي حصل في العالقات الكویتیة العراقیة بعد سقوط النظام العراقي  على الرغم: ثامناً 

األمنیة وحالة عدم االستقرار السیاسي واألمني في العراق، فرضت  ، إال أن األوضاع2003عام 

نفسها على دولة الكویت، وتمثل ذلك بمشاكل التسلل والتهریب عبر الحدود بین البلدین، ومشاكل 

 الصیادین العراقیین، والمالحقات الكویتیة لهم بسبب دخولهم المیاه اإلقلیمیة الكویتیة، إضافة بالطبع

عدم الحقول النفطیة الحدودیة وعدم السماح لشركات عالمیة لتطویرها بسبب  لمشاكل تقاسم

  .في العراق االستقرار األمني والسیاسي

 ةللحكوم وتأییدها دعمها عن الكویتدولة  أعربتبعد سقوط نظام الرئیس صدام حسین، : تاسعاً 

 بهدف الكویت،دولة  بزیارة الحكومات هذه رؤساء وقیام ،والحكومات التي أعقبتها الجدیدة العراقیة

 المؤتمرات من العدید في ومشاركتها استضافتها عن فضال البلدین، بین عالقاتال تعزیز

 األمن إلعادة محاولة في العراق ومساعدة لدعم عقدت التي العراق جوار لدول واالجتماعات

 الساحة هدتش كما. الصعبة على مختلف الصعد أوضاعه تجاوز من وتمكینه إلیه، واالستقرار

 عالقات تعزیز بهدف والطاقة، االتصاالت مجالي في الكویتیة الشركات بعضل نشاط العراقیة

  . االقتصادیة البلدین

دعم استقرار العراق بعیدًا عن تدخل بقامت دولة الكویت منذ بدایة النظام الجدید في العراق : عاشراً 

 بالشأن الداخلي العراقي، وبوقفورة للعراق لدول المجادعت إلى عدم تدخل ااألطراف اإلقلیمیة، و 

العبث باألمن العراقي ورفض تقسیم العراق والبدء مباشرة بالعودة إلى األوضاع الطبیعیة، وكبادرة 
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حسن نیة بعد سقوط النظام العراقي، قامت دولة الكویت بفتح أبواب المساعدات للعراق في العدید 

  .مؤتمرات لبحث العالقة بین البلدینمن المجاالت، كما استضافت الكویت عدة 

شهدت العالقات الكویتیة العراقیة العدید من أوجه التطور خالل الفترة الممتدة من : حادي عشر

زیارات الرسمیة المتبادلة بین قادة البلدین والتي هدفت في المن خالل  2011 - 2003عام 

قبل  تها الطبیعیة ماالعراقیة إلى حال معظمها إلى تحقیق تقدم على طریق إعادة العالقات الكویتیة

الكویت حول نوایا النظام العراقي الجدید وتأكید مساعیه لبناء عالقات طمین دولة وت 1990عام 

  .خاصة مع دولة الكویتو جدیدة ومتطورة مع جمیع جیرانه 

ُ : ثاني عشر تر على عد التو رغم التطور على الصعید الرسمي بین دولة الكویت والعراق ، إال أن ب

الصعید الشعبي في البلدین أظهر التأثر الواضح في اإلرث الخالفي بین البلدین، وتمثل ذلك 

عادة احتالل  ٕ ببعض المطالبات من قبل نواب عراقیین تراوحت بین رفض تلبیة المطالب الكویتیة وا

األمر الذي  أراضي كویتیة معینة مثل بعض الجزر الكویتیة القریبة من میناء البصرة العراقي، وهو

فعل شعبي عنیف من قبل الصحافة الكویتیة ومجلس األمة الكویتي، وبدأ ظهور بعض  ةرد ىالق

  . االتهامات للنظام العراقي الجدید بأنه یرید إعادة توتیر العالقات الكویتیة العراقیة

كویتیة العالقات الاختراقًا واضحًا في سیر وتطور شكلت أزمة میناء مبارك الكبیر : ثالث عشر

جزیرة بوبیان بأن تقیم میناء جدید لها على الكویت دولة ، وبدأت هذه األزمة عندما قررت العراقیة

مترًا فقط، وبالقرب من المنطقة التي كانت وزارة  1950التي ال تبعد عن الحدود العراقیة سوى 

ا أدى إلى توتر العالقات النقل العراقي قد اختارتها لبناء میناء الفاو الكبیر في محافظة البصرة، مم

هذا المشروع یضیق من الممرات البحریة المؤدیة إلى الموانئ العراقیة،  على أساس أنبین البلدین، 

إال أن دولة الكویت أصرت على إكمال المشروع باعتبار أن المیناء یدخل ضمن األراضي 

زاد مما لحدود بین البلدین، و بشأن ترسیم ا 833الكویتیة، وأنه ینسجم مع قرار األمم المتحدة رقم 
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ة والبرلمانیة في البلدین یكثرة التصریحات الحكومهو من حجم المشكلة وحدة الخالف بین البلدین، 

  .الحمالت اإلعالمیة المتبادلةو 

العدید من التساؤالت حول  2011أثار االنسحاب األمریكي من العراق مع نهایة عام : رابع عشر

 عالقات العراق مع دول الخلیج العربي بعد انسحاب قواتة العراقیة، إذ أن مستقبل العالقات الكویتی

 مساحةالوالیات المتحدة  أخطرها ترك، مرحلة مفتوحة على احتماالت عدة تمثل الوالیات المتحدة

شرعیة على سیاستها في المنطقة،  أكبر من التحرك إلیران، لكي تعود وتمارس دور المنقذ وتضفي

وتفكك الترابط الذي كان یتمیز به الشعب العراقي من الممكن  الوضع االجتماعي كذلك فإن تدهور

، الخلیج خاصة بعد الثورات التي حصلت في عدد من الدول العربیة دولإلى  أن یعبر الحدود

في العراق بین الطائفتین السنیة والشیعیة  الیوموالتي بدأت بوادرها تتضح بالصراع المسلح الدائر 

  .لصراع القائم بین قوات الصحوة السنیة والحكومةمتمثلة با

تزاید تأثیر االنسحاب األمریكي من العراق على العالقات الثنائیة الكویتیة العراقیة، : خامس عشر

من  األمریكیة انسحاب الوالیات المتحدة ومن المعروف أن انسحاب القوات األمریكیة قد یعني

یین الجدد لدولتهم، وبالتالي بدایة مرحلة جدیدة من العالقات التدخل في طریقة إدارة القادة العراق

الكویتیة العراقیة محملة بكل ما یمكن من التعقید نتیجة للمورث الكبیر من القضایا الخالفیة بین 

  . الدولتین

رغم الجذور التاریخیة للصراع والخالف والتوتر بین دولة الكویت والعراق، وتفاقم : سادس عشر

أن هناك العدید من القواسم  الباحثة ترىمبارك الكبیر في اآلونة األخیرة، إال أن  أزمة میناء

المشتركة والرؤى المستقبلیة التي من شأنها أن تساهم في تسویة القضایا العالقة بین البلدین، 

 باالعتماد على مبدأ الدبلوماسیة والمفاوضات المشتركة والجادة بهدف الحفاظ على استقرار البلدین

  . الجارین والشقیقین ومنطقة الخلیج العربي بأسرها
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إن مستقبل العالقات الكویتیة العراقیة تحكمه ثالث عقد رئیسیة تتمثل أوًال بالعقدة : سابع عشر

، والتي جعلت 1990الغزو العراقي لدولة الكویت عام  نتجت عنالنفسیة أو السیكولوجیة التي 

تتمثل أما العقدة الثانیة . بة ألي عالقات مستقبلیة مع العراقالعقل االستراتیجي الكویتي ینظر بری

العراق إلطاللة بحریة جیدة وبذلك فإن مشكلة ترسیم الحدود بین البلدین والتراكیب بحاجة 

الجیولوجیة المشتركة في حقول النفط على الجانب الكویتي والجانب العراقي تبقى أساس هذه 

بالدیون الكویتیة والتعویضات عن الغزو العراقي والتي ال بد وأن ل تتمثأما العقدة الثالثة . العقدة

  .تنتهي یومًا ألن هذه العقدة هي إحدى أهم التحدیات أمام االقتصاد العراقي

إن مستقبل العالقات الكویتیة العراقیة مرهون بطبیعة تعامل كال الدولتین مع التطورات : ثامن عشر

لیمي، ومدى ارتباط هذه التطورات بالقضایا الخالفیة العالقة بین الحاصلة على الصعید المحلي واإلق

الكویت والعراق إال من خالل تناول دولة البلدین والتي ال یمكن الحدیث عن مستقبل العالقات بین 

احتماالت حل هذه القضایا والوسائل الممكن اتباعها لتهمیش هذه القضایا في بناء العالقات 

ن، وخصوصًا في ظل االنسحاب األمریكي من العراق والذي فرض واقعًا جدیدًا المستقبلیة بین البلدی

على الساحة العراقیة وله بالطبع امتدادات إقلیمیة مؤكدة فیما یتعلق بعالقات العراق اإلقلیمیة 

  . والدولیة

 ،  هاتیمكن تلخیص اتجاهاالمستقبلیة الكویتیة العراقیة ثالثة سیناریوهات،  تحكم العالقةوأخیرًا

  :بالتاليالمستقبلیة 

هذا السیناریو على فرضیة أن األزمة التي تعیشها العالقات  یرتكز:  سیناریو األزمة الراكدة) 1

الكویتیة العراقیة هي أزمة مستمرة تتداخل في تشكیلها العوامل السیكو اقتصادیة، باإلضافة إلى 

تیجة الحاجة الدولیة الملحة الختبار النظام التأثیر اإلقلیمي والدولي في بقاء األزمة قید السیطرة، ن
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دراك السالم وجهوده في زرع األمل والطمأنینة لدى دول  ٕ السیاسي العراقي في قیاس العقالنیة وا

  .الجوار وفي مقدمتها الجارة دولة الكویت

إلى فرضیة مفادها أن العالقات العراقیة  هذا السیناریو یذهب: سیناریو االنفراج المتصاعد) 2

لكویتیة تتجه نحو االنفراج التصاعدي نتیجة إدراك الدولتین ألهمیة السلم وأهمیة االستقرار في ا

دراك داللة واتجاهات المستقبل من جهة أخرى نتیجة لحجم المصالح المتبادلة  ٕ المنطقة من جهة وا

نفراج ، ومن هنا فإن امتداد الجهود الذاتیة للدولتین ستكون في االتجاه نحو االالبلدینبین 

التصاعدي، كما أن تدخل دول الجوار الفاعلة وتقدم الوالیات المتحدة األمریكیة والمملكة المتحدة 

بتحقیق االنفراج في أزمة العالقات الكویتیة  تینكفیل ستكونانبدفع رؤیة الطرفین إلى األمام 

  .العراقیة

المسیر باتجاه األزمة سیدخل  إلى رؤیة مفادها أن هذا السیناریو یستند: مشهد الصراع المتأزم) 3

البلدین في صراع متأزم نتیجة الضغوط الشعبیة في كال البلدین من جهة وتأثیر دول الجوار من 

جهة أخرى، ناهیك عن هواجس الماضي القریب، والتي تجعل الجانب العراقي یعتقد أن دولة 

باإلضافة إلى استنزاف الموارد الكویت ستعمل على اإلضرار بالمصالح االقتصادیة العراقیة العلیا، 

المالیة العائدة من صادرات النفط، واستمرار دولة الكویت باستغالل القرارات الدولیة السابقة في 

استخدام التراكیب الجیولوجیة المشتركة لتطویر انتاجها من النفط واستغاللها للغاز، أما دولة الكویت 

، وكیف آلت األمور إلى غزو العراق لدولة 1990فإن نظامها السیاسي ما زال یتذكر أزمة عام 

الكویت واحتاللها، ومن هنا فإن الشك والریبة والحذر هي عنوان التفاعل االستراتیجي الكویتي تجاه 

  . العراق في المستقبل القریب والمتوسط
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  الدراسة توصیات : ثالثاً 

التوصیات التي یجب األخذ  استنادًا إلى االستنتاجات السابقة، ترى الباحثة بأن هناك بعض  

  :تتلخص بالتاليبها لضمان تطور العالقات الكویتیة العراقیة بشكل إیجابي، وهذه التوصیات 

ومن هنا یتحتم على كل من دولة الكویت والعراق بین البلدین، عالقات تعاونیة السعي لبناء ) 1

مع التجاهل للخالفات نهما بیاالهتمام بتطویر الجوانب المشتركة والمتفق علیها في العالقة 

  .السابقة وتداعیاتها

تسویة القضایا القانونیة العالقة بین البلدین وذلك من خالل احترام قرارات مجلس األمن ) 2

) 833(واالتفاقیات والمعاهدات المبرمة والعمل على تنفیذها، وخصوصًا قرار مجلس األمن رقم 

لتأكید السعي إلى تطبیق القرار الدولي بالذات  ومن هنا یترتب على العراق. 1993الصادر عام 

  .دول الخلیج العربيباقي حسن النوایا وبناء الثقة في التعاون مع دولة الكویت و 

تطویر النظام الدیمقراطي في كل من دولة الكویت والعراق، إذ أن النظم الدیمقراطیة نادرًا ما ) 3

وخصوصًا فیما یتعلق بالنظام العراقي . ولیةتؤكد حقائق السیاسة الد اتصطدم ببعضها البعض كم

الجدید الذي اتخذ خطوات جدیة وواضحة على مسار التطور الدیمقراطي، ویمكن في المستقبل 

  .الوصول إلى بناء دیمقراطیة عراقیة حقیقیة تضمن عالقات ودیة مع كل جیرانها

حدود العراقیة مع دول الجوار تأمین االستقرار واألمن في داخل العراق، إذ من شأن ذلك ضبط ال) 4

الكویت وتأمین هذه الحدود من االختراقات والتسلل لجماعات مسلحة مختلفة تهدد دولة ومنها 

ومن هنا یتحتم على العراق أن یعمل مع دولة الكویت بنیة صادقة  .أمن دول الجوار العراقي

ي بما في ذلك تبادل لضمان التنسیق والتعاون الكامل بین جهازي األمن الكویتي والعراق

المعلومات ووضع الخطط والبرامج المشتركة لمواجهة التحدیات األمنیة وشل حركة تنقل 
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العناصر اإلرهابیة عبر عملیات تعزیز الحمایة الحدودیة وتطویر آلیات الرقابة في المنافذ البریة 

  .والبحریة والجویة

من المجاالت، ومن هنا تؤكد الباحثة على  زیادة التعاون بین دولة الكویت والعراق في العدید) 5

  :ضرورة

مالمسة القضایا الخالفیة من خالل اللجان المشتركة التي یتم االتفاق على تشكیلها أو إعادة  - 

تنظیمها، وتحدید نقاط الخالف بهدف تذلیلها انطالقًا من مبدأ الرغبة بالتوصل لحلول وسط ال 

 .یشعر فیها أي طرف بالغبن أو اإلجحاف

البرلماني قدر اإلمكان، وعدم استعماله كورقة ضغط على الطرف  - خفض االحتقان الشعبي - 

 .اآلخر

 .اعتبارها غیر خاضعة ألي نقاش أو خالفبتحدید القضایا التي حسمها القانون الدولي  - 

 إشراك التكتالت اإلقلیمیة أو الدولیة في بعض جوانب الحوار، بهدف تأمین مظلة شرعیة وقانونیة - 

 .أوسع لما قد یتم االتفاق حوله

احترام جمیع قرارات الشرعیة الدولیة التي تنظم مبدأ التعایش بین البلدین، ال سیما ما یتعلق منها  - 

 بمسألة ترسیم الحدود البریة والبحریة

الخالفات حول المصادقة على قرار سیاسي واضح تتبناه القیادتان، بهدف الدفع باتجاه تسویة  - 

لى األبدفط والمیاه المتنازع علیها حقول الن ٕ  .مرة واحدة وا

لغلق هذا الملف  ،عبر توفیر كافة المعلومات ،إنهاء ملف المفقودین الكویتیین بصفة نهائیة) 6

  .العراقیة العالقات الكویتیةوتأثیره على لحساسیته  اإلنساني نظراً 

  .اقاالنتهاء من صیانة العالمات الحدودیة البریة من قبل العر ) 7

  .البدء في تطبیق منظور المنطقة االقتصادیة المشتركة بین دولة الكویت والعراق )8
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خبة، في ، والعمل على قیام المشرِّعین في المجالس المنتالبلدینة بین وقف الحمالت اإلعالمی )9

ت صریحابالت االحتقانن، بدًال من زیادة قة بین البلدیالبلدین على احتواء، وحل المشاكل المعل

  .ة في البلدینقاش للسلطات التنفیذیغیر المسؤولة، وترك قضایا الن

بات قرارات األمم ضات المتبقیة ومساعدة العراق إذا ما أتم كافة متطلعویتخفیض جزء من الت )10

  .ذات الصلة المتحدة

في تنظیف الممر  ،سواء في خور عبداهللا عبر مساهمة الكویت ،إنهاء قضایا األمن البیئي )11

من بقایا حطام السفن، أو في قیام العراق بتنظیف شط العرب لتفادي استمرار  ،لمائي المشتركا

  .تلوث شمال الخلیج

  .منها الدینیةبمختلف أشكالها خاصة  البینیة السیاحة تشجیع )12

  .للبلدینة الحدودیة المشتركة بطریقة مفیدة دراسة استخدام الحقول النفطی إعادة )13

، والتي تهدف إلى تحسین 2004ة الصداقة الكویتیة العراقیة التي نشأت عام تفعیل جمعی) 14

الروابط واألواصر في العالقات بین البلدین، وتقوم بأدوار اقتصادیة واجتماعیة ومنها اإلشراف 

على االستثمارات الكویتیة في العراق وتقدیم المساعدات للمحتاجین في العراق منها مالیة 

نسانیة وطبیة و  ٕ غذائیة والتعاون التربوي والتعلیمي وتدریب الكوادر التدریبیة والتعلیمیة العراقیة وا

  .في دولة الكویت

توسیع التعاون في المجاالت االقتصادیة بین العراق ودولة الكویت وغیرها من دول الخلیج ) 15

وتفعیلها، العربي، إذ أن العالقات السیاسیة تتطور وتتحسن عند تعزیز العالقات االقتصادیة 

فالتالحم االقتصادي بین دولة الكویت والعراق یزیل أیة معوقات تحد من تأسیس عالقات آمنة 

  . ومستمرة بین البلدین
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لعمل بجهد أكبر، لمراكز األبحاث والدراسات في كل من دولة الكویت والعراق  تفعیل دور) 16

ة بین البلدین سواء على الصعید لوضع التصورات والتحلیالت الموضوعیة لتسویة القضایا العالق

السیاسي أو العسكري أو االقتصادي أو القانوني، وتوضیح أفضل الوسائل لتطویر العالقات 

  .الكویتیة العراقیة وضمان مستقبل أمثل لها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


89  
 

 

  

  

  

  

 المراجع والمصادر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


90  
 

 المراجع والمصادر

  :العربیة الكتب) أ

  .مكتبة ذات السالسل: ، الكویت)1ط(، یثتاریخ الكویت الحد). 1984(أبو حاكمة، أحمد،  -1

جامعة الكویت، ) 3ط(، المعاصرةالكویت في السیاسة الدولیة ). 1993(عبد الرضا،أسیري،  -2

 .الكویت

  .، دار وائل، عمانمبادئ العالقات الدولیة، )2004(توفیق، سعد حقي  -3

دراسة : 1990-1921: العالقات الكویتیة العراقیة). 1995(التمیمي، عبد المالك خلف،  -4

المجلس الوطني للثقافة والفنون : ندوة بحثیة، الكویت: الغزو العراقي للكویت: في كتاب تاریخیة،

  .واآلداب

قــراءة (العراقیــة  –العالقــات الكویتیــة : نظــرة استشــرافیة) 2005(الشــایجي، عبــد اهللا خلیفــة،  - 5

  . مركز الخلیج لألبحاث: ، دبي)كویتیة

الدعوة الكویتیة إلحیاء مشروع میاه شط العرب، ورقة عمل مقدم ). 2009(ان العباسي، ری -6

، مركز الدراسات 2009مایو  28-27إلى مؤتمر مستقبل عالقات العراق ودول الجوار 

 .اإلقلیمیة، جامعة الموصل، الموصل

لبحوث مركز ا: الكویت. الحدود الكویتیة العراقیة). 2000(العبد القادر، محمد عبد اهللا،  -7

  .والدراسات الكویتیة

الواقع والطموح، أعمال مؤتمر : الكویتیة–العالقات العراقیة). 2009(العكیدي، بشار فتحي  -8

  .، مركز الدراسات اإلقلیمیة، جامعة الموصلمستقبل عالقات العراق ودول الجوار

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


91  
 

ة ماجستیر ، رسال)2010- 1990(العالقات الكویتیة العراقیة ). 2011(العنزي، ابتسام،  -9

  . غیر منشورة، الجامعة األردنیة، عمان، األردن

السیاسة : ، فيالسیاسة الخارجیة للمملكة العربیة السعودیة). 2001(فاضل، صدقة یحي،  - 10

الخارجیة للمملكة العربیة السعودیة في عهد خادم الحرمین الشریفین الملك فهد بن عبد العزیز، 

  .543سیة في وزارة الخارجیة السعودیة، صمعهد الدراسات الدبلوما: الریاض

المؤسسة الجزء الرابع، ، السیاسیة الموسوعة، )1990(الكیالي، عبد الوهاب وآخرون  - 11

  1990بیروت، العربیة للدراسات والنشر، 

: في ،1963 – 1961الكویتیة األولى -العراقیة الحدود أزمة). 1993(معوض، نازلي،  - 12

، مركز البحوث والدراسات، جامعة القاهرة، "لكویت من اإلمارة إلى الدولة، ا)محرر(أحمد الرشیدي 

 .القاهرة

األبعاد السیاسیة واالقتصادیة : العالقات الكویتیة العراقیة). 2003(المطیري، نایف  - 13

  .، منشورات مجلس األمة الكویتي، الكویتواالجتماعیة

  

  الدوریات) ب

، مجلة العراقیة وسبل تحسینها وتطویرها -لعالقات الكویتیةواقع ا). 2011(البابطین، عفراء،  -1

  .85آراء حول الخلیج، العدد 

، مجلة المستقبل العربي، الدولة الفاشلة المقبلة: العراق بعد االنسحاب). 2012(باركر، ند،  -2

  . 398العدد 

والبحث عن ) مبارك(أزمة میناء : الكویت العراق). 2011(بن صقر، عبد العزیز بن عثمان  -3

  .85مجلة آراء حول الخلیج، العدد ، حلول دائمة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


92  
 

سیاسة تریث : الخلیجیة- اآلفاق المستقبلیة للعالقات العراقیة، )2011( جلود، میثاق خیر اهللا -4
  :مركز دجلة لبحوث االمن والدفاع في العراقوراقب، 

http://dijlacenter.com/popup.php?action=printnews&id=717  

، مجلة میناء مبارك وأثره في حق العراق بالمالحة البحریة). 2011(بي، عبد العزیز الخطا -5

  .51، العدد 14الرافدین للحقوق، المجلد 

الكویتیة في مطلع العقد الثاني من  -العالقات العراقیة). 2011(خلیفة، حسین عالوي،  -6

  .85، العدد مجلة آراء حول الخلیج، دراسة مستقبلیة: القرن الحادي والعشرین

الشرق  صحیفة، تساؤالت حیة في قضیة إلغاء الدیون العراقیة). 2003(الدواس، أحمد  -7

  .9085األوسط، لندن، العدد 

التحدیات في فترة ما بعد االنسحاب : 2011العراق بعد عام ). 2012(رجب، ایمان  -8

  .396، مجلة المستقبل العربي، العدد األمریكي

حال العراق ودول مجلس : ما بعد االنسحاب األمریكي). 2012(رسول، رسول محمد  -9

  .89، مجلة آراء حول الخلیج، العدد التعاون الخلیجي

، عالقات ما بعد االنسحاب األمریكي: العراق ودول مجلس التعاون). 2012(الزیدي، مفید  - 10

  . 89مجلة آراء حول الخلیج، العدد 

، مجلة آراء رؤى وتصورات مستقبلیة: الكویتیة - لعراقیة العالقات ا). 2011(الزیدي، مفید،  - 11

  .85حول الخلیج، العدد 

، مجلة آراء حول الخلیج، الكویتیة -مستقبل العالقات العراقیة). 2011(السویدان، صابر،  - 12

  .85العدد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://dijlacenter.com/popup.php?action=printnews&id=717
http://www.pdffactory.com


93  
 

وأمن : حرب الوالیات المتحدة األمریكیة على العراق). 2008(الشایجي، عبداهللا خلیفة  - 13

للعلوم السیاسیة، العدد  ، المجلة العربیةالمستقبل –التداعیات  –المراحل : قة الخلیج العربيمنط

19.  

مجلة آراء ، الكویتیة - االتجاهات المستقبلیة للعالقات العراقیة). 2011(شهاب، أحمد،  - 14

  .85حول الخلیج، العدد 

عراقیة واضطرابات الربیع ال -مستقبل العالقات الكویتیة). 2011(الطراح، علي أحمد،  - 15

  . 85، مجلة آراء حول الخلیج، العدد العربي

، مجلة المستقبل الوالیات المتحدة ومعضلة في الخلیج العربي). 2004(عبداهللا، عبدالخالق  - 16

  .299العربي، العدد 

مجلة الفرص والتحدیات، : دول الخلیج من التعاون إلى االتحاد). 2012(عبد الملك، أحمد  - 17

  .92آراء حول الخلیج، العدد 

، مجلة 2006-2003الكویت والمتغیرات السیاسیة في العراق ). 2008(العبیدي، محمد  - 18

  .، مركز الدراسات اإلقلیمیة في جامعة الموصل12دراسات إقلیمیة، المجلد الخامس، العدد 

جلة آراء ، مالتحول من الماضي المؤلم إلى مستقبل مشرق). 2011(عز الدین، حسن  - 19

  ،85حول الخلیج، العدد 

القضایا العالقة في العالقات : ملفات تاریخیة لم تحسم). 2011(عز العرب، محمد  - 20

  . 184، مجلة السیاسة الدولیة، العدد العراقیة -الكویتیة

، المجلة العربیة للعلوم العراق والخروج من احكام الفصل السابع). 2012(عطوان، خضر  - 21

  .34العدد السیاسیة، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


94  
 

رؤى في المشكالت والمصالح والتسویة : العراق والكویت). 2011(عطوان، خضر - 22

  .85، مجلة آراء حول الخلیج، العدد المتبادلة

: الكویتیة وحدود التأثر بالعامل الدولي -العالقات العراقیة). 2011(عواد، عامر هاشم،  - 23

  .85الخلیج، العدد مجلة آراء حول . دراسة في تأثیر الدور األمریكي

، مجلة آراء وحدة أم تقسیم: العراق بعد االنسحاب األمریكي). 2012(الفالحي، قاسم شاكر  - 24

  . 89حول الخلیج، العدد 

العراقیة على دول مجلس التعاون  - أبعاد العالقة الكویتیة). 2011(محبوب، عبد الحفیظ،  - 25

  .85، مجلة آراء حول الخلیج، العدد الخلیجي

، مجلة مجلس التعاون الخلیجي ما بین التوسع واالتحاد). 2012(محبوب، عبد الحفیظ  - 26

  .92آراء حول الخلیج، العدد 

رؤیة "أمن الخلیج بعد حرب العراق ). 2004(المركز الدبلوماسي للدراسات اإلستراتیجیة  - 27

 .، الكویت8، العدد "استشراقیة

الخلیجیة بعد االنسحاب  -العالقات العراقیة البعد األمني في). 2012(مصطفى، ولید  - 28

 .89، مجلة آراء حول الخلیج، العدد األمریكي

، مجلة واقعها وآفاقها المستقبلیة: الكویتیة - العالقات العراقیة). 2011(مشعل، عبد الواحد  - 29

  .85آراء حول الخلیج، العدد 

مجلة آراء یة المحفزة لقیام الوحدة، المتغیرات اإلقلیمیة والدول). 2012(مشعل، عبد الواحد  - 30

  .92حول الخلیج، العدد 

الجذور، المواقف، : الكویتیة - الخالفات العراقیة). 2009(النداوي، خضیر عباس،  - 31

 . 59، مجلة آراء حول الخلیج، العدد الخیارات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


95  
 

أبعاد  بحث في: میناء مبارك الكبیر ومیناء الفاو الكبیر). 2011(النداوي، خضیر عباس،  - 32

  .85مجلة آراء حول الخلیج، العدد ، األزمة وتداعیاتها

  

  الصحف) ج

  . 12/8/2011، 13186صحیفة االتحاد اإلماراتیة، العدد  .1

  . 2011/ 8/ 23، 12732صحیفة األنباء الكویتیة، العدد  .2

  .28/8/2011، 12732صحیفة األنباء الكویتیة، العدد  .3

  . 26/8/2011، 45553صحیفة السیاسة الكویتیة، العدد  .4

  .21/11/2006، 10220صحیفة الشرق األوسط، العدد  .5

  . 23/8/2011، 11956صحیفة الشرق األوسط، العدد  .6

  .2004/ 11/ 2، 9471صحیفة الشرق األوسط، العدد  .7

  . 1/11/2006، 10200صحیفة الشرق األوسط، العدد  .8

  . 6/7/2006، 11886صحیفة القبس الكویتیة، العدد  .9

  . 1/11/2004، 11279، العدد ةالكویتی صحیفة القبس .10

  . 19/6/2005، 11505، العدد الكویتیة صحیفة القبس .11

  . 26/7/2006، 11906، العدد الكویتیة  صحیفة القبس .12

  . 26/11/2007، 1907صحیفة الوسط الكویتیة العدد  .13

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


96  
 

  المراجع األجنبیةالكتب و ) د

1- Al-Hamid, Raed., (2012),  The American withdrawal from Iraq: ways and means 

for remaining behind, Contemporary Arab Affairs, Volume 5, Issue 2. 

2- Alkenaee, Maha,. (2011),   The Boundary Dispute Between Kuwait And IRAQ: 

Has It Subsided, MA Thesis, Lebanese American University, Beirut. 

3- Elmendorf , Douglas., (2009), Withdrawal of U.S. Forces from Iraq: Possible 

Timelines and Estimated Costs, DIANE Publishing,  

4- Karam, Jasem., (2005), The Boundary   Dispute between Kuwait and Iraq: An 

Endless Dilemma, DOMES: Digest of Middle East Studies, Vol. 14 Issue 1, p1-11. 

5- Mausner, Adam., & Cordesman, Anthony., (2011), Iraq And US Strategy in The 

Gulf: Shaping Us Plans After Withdrawal, Center for Strategic and international 

Studies. 

6- Middle East Reporter, (2011), Iraq-Kuwait, Middle East Reporter, Vol. 195 Issue 

5022. 

7- Thompson, Mark., (2011). About That U.S. Troop Withdrawal from Iraq, TIME, 

October 24. 

8- Yaphe, Judith., (2011), Iraq and its Gulf Arab Neighbors, in: Barkey, Henri J. 

(Ed). Iraq, its neighbors, and the United States : competition, crisis, and the reordering 

of power, Washington, D.C. : United States Institute of Peace. 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

