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  مستخلص البحث

ات السياسـية التـي شـهدتها السـاحة     إن المتابع للموقف الكويتي من المتغير
،  يجد أن  هذا الموقف كان واضحا منـذ  2003العراقية منذ االحتالل األمريكي عام 

من خالل الدعم اللوجستي الكبير الذي قدمته للقوات األمريكيـة إبـان   , بداية الحرب
  .حربها على العراق واحتاللها له

ا وتأييدها للحكومات العراقيـة  أعربت الكويت عن دعمه ،بعد االحتالل األمريكي
وقيام رؤساء هذه الحكومات بزيارة الكويـت، بهـدف    ،2003التي تشكلت بعد عام 
فضال عن استضافتها ومشاركتها في العديد من المـؤتمرات   ،تعزيز عالقات البلدين

واالجتماعات لدول جوار العراق  التي عقدت لدعم ومساعدة العراق فـي محاولـة   
كمـا شـهدت   . واالستقرار إليه، وتمكينه من  تجاوز أوضاعه الراهنةإلعادة األمن  

 ،الساحة العراقية نشاط بعض الشركات الكويتية  في مجـالي االتصـاالت والطاقـة   
مع ذلك ورغم التطور الذي شهدته العالقات  .بهدف تعزيز عالقات البلدين االقتصادية

تراكمات المرحلة السابقة فـي   فإنها ال تزال تعاني من ،2003بين البلدين بعد عام 
السـيما قضـايا الحـدود والـديون     ،ظل وجود واستمرار القضـايا العالقـة بينهما  

  . والمفقودين
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    مقدمة 
ولفترة طويلة من تاريخهـا بعـدم    ،اتسمت العالقات العراقية الكويتية

ولعل سبب ذلك يعود إلى المشاكل التي واجهت هذه العالقات  ،االستقرار
متها قضية الحدود التي كانت السبب أيضا إلـى جانـب أسـباب    وفي مقد

، والذي أدى إلى قطـع  1990أخرى خلف أالجتياح العراقي للكويت عام 
فضال عن انه أضاف المزيد من المشاكل بينهمـا،   ،العالقات بين الجانبين

واسهم بشكل مباشر في إثـارة   ،وكرس من التباعد والخالف بين الطرفين
  .ء بين البلدينالتوتر والعدا

شهدت السـاحة العراقيـة    ،2003للعراق عام  األمريكيبعد أالحتالل 
التي انعكست على العراق بشكل خـاص،   ةالكثير من المتغيرات السياسي

الجديدة  المتغيرات السياسيةهذه وفي ظل وعلى دول المنطقة بشكل عام، 
 ت العـراقيةبدأت مرحلة جديدة في تاريخ العالقـا ،التي يشهدها العراق

أكد خاللها الجانبان على أهمية بناء عالقات جديدة قائمة على  ،الكويتية –
االحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكـال  

وبما يخدم المصالح المشتركة  بما ينسجم ومبادئ القانون الدولي، ،البلدين
ورغـم   .العالقـات بينهمـا   ضلأف إلقامةويوفر المناخ المناسب ، للبلدين

وتطـوير العالقـات    إقامةن العراقي والكويتي على االجانب وتأكيدحرص 
  . أمامهاهناك العديد من المشاكل والتحديات التي تقف عقبة  فان ،بينهما

ومن هذا المنطلق يسلط هذا البحث الضوء على موقف الكويـت مـن   
ة بين البلدين بعد االحـتالل  المتغيرات السياسية في العراق والقضايا العالق

     .2003األمريكي عام 
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   مدخل
يمكن قراءة وتحديد الموقف الكويتي من المتغيـرات السياسـية فـي    

فقد قدمت الكويت دعـم   ،2003العراق، منذ بداية الحرب األمريكية عام 
وفتحـت   ،لوجستي كبير للقوات األمريكية إبان حربهـا علـى العـراق   

لتكون قاعدة انطالق تجاهه، وسمحت لتلك القـوات  أراضيها لهذه القوات 
، )علي السـالم واحمـد الجـابر   (باستخدام بعض القواعد الجوية كقاعدة 

مليـون   266وقدمت ما قيمتـه   ،)مخيم الدوحة ومخيم عرفيجان(والبرية 
  .)1(دوالر كدعم مباشر لهذه القوات

ألمريكيـة  بعد االحتالل األمريكي للعراق، وإعالن الواليات المتحدة ا
فـي   1483نفسها دولة محتلة له، بموجب قرار مجلس األمن الدولي رقم 

، تشكل مجلس الحكم االنتقالي في تموز من العـام ذاتـه،   2003أيار عام 
وقد ،كهيئة سياسية إدارية مؤقتة، إلدارة شؤون البالد بعد االحتالل مباشرة

وة أولى باتجاه رحبت الكويت من جانبها بتشكيل هذا المجلس باعتباره خط
، وأعربت الكويت رسميا بعد ذلك وعلى لسان )2(تشكيل الحكومة العراقية

صباح األحمد رئيس مجلس الوزراء، عن دعم الكويت للشعب العراقـي  
ونتيجة لما خلّفـه االحـتالل    .)3(وترحيبها بسقوط النظام العراقي السابق

وضاع بشكل عام في األمريكي من أنهيار الحالة األمنية واالقتصادية واأل
وصف رئيس الوزراء الكويتي صباح األحمد الوضع بأنه خطير  .العراق

جدا، وحذر من آثاره السلبية على بعـض دول الجـوار، ودعـا قـوات     
  .)4(وفير األمن واالستقرار في العراقاالحتالل إلى أن تقوم بواجباتها في ت

ـ    ن وفي ظل تدهور األوضاع بشكل عام وعجز قـوات االحـتالل ع
وظهور دعوات تؤكد على أهمية وضرورة تسـلم العـراقيين    ،معالجتها

أكدت الحكومة الكويتية مـن جانبهـا    ،مسؤولية بالدهم واستعادة سيادتهم
على أهميـة  ،وعلى لسان وزير خارجيتها محمد صباح السـالم الصـباح  
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السيادة للعراقيين ليكون للعراق حكومة ذات سيادة مـن  تسليم وضرورة 
، وأكد على أن )5(وجود قوات االحتالل على األراضي العراقية اجل إنهاء

أي انفالت امني في العراق ستكون له عواقب وخيمـة علـى الكويـت    
  )6(".نحن في الكويت قلقون جدا مما يحصل في العراق":وقال

شاركت الكويت في اجتماع برلمانات دول الجـوار   ،وبناءا على ذلك
لعاصمة األردنية عمان في أيار من عـام  الجغرافي للعراق الذي عقد في ا

، وخرج االجتماع بنتائج من أهمها التأكيد علـى وحـدة وسـالمة    2004
  .)7(أراضي العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية

  
  )2005/أيار -2004/حزيران(الكويت وحكومة أياد عالوي  :أوال

 ، كأول حكومة2004تشكلت حكومة إياد عالوي في حزيران من عام 
وجاء تشكيل هذه الحكومة برعاية  ،عراقية مؤقتة بعد االحتالل األمريكي

و اكتسـبت الشـرعية    .وأشراف من قبل الجمعية العامة لألمم المتحـدة 
بموجب قرار صدر عن مجلس األمن الـدولي أعتـرف بهـا كحكومـة     

السـيما بعـد   ،وقد رحبت الكويت وبشكل رسـمي بهـذه الحكومة  .مؤقتة
دة بشرعيتها وأعربت بعـدها وعـن طريـق وزارة    اعتراف األمم المتح

الخارجية عن رغبتها في إعادة العالقات الدبلوماسية مع العراق الذي أكد 
  .)8(بدوره ترحيبه بقرار الحكومة الكويتية

وكخطوة أولى لطي صفحة الماضي، وتجاوز تراكماتها،وفتح صـفحة  
، بزيارة الكويت قام رئيس الحكومة المؤقتة إياد عالوي ،جديدة مع الكويت

 ،التقى خاللها بأمير الكويت جابر األحمـد الصـباح   ،2004في آب عام 
ورئيس حكومتها صباح األحمد الصباح، وأجرى عالوي خالل زيارتـه  

 ،تناولت القـضايا العالقة بين البلـدين  ،مباحثات مع المسؤولين الكويتيين
ضـايا األمنيـة   فضال عـن الق  ،السيما قضايا الحدود والديون والمفقودين
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االتفاق على استئناف  ،وكان من نتائج هذه الزيارة ،واالقتصادية األخرى
وتعزيـزا   .)9(العالقات بين الجانبين بعد انقطاع استمر أربعة عشر عامـا 
قام الرئيس  ،لجهود الحكومة العراقية الهادفة لتطبيع العالقات مع الكويت

تشرين األول من العـام   العراقي غازي عجيل الياور بزيارة الكويت في
التقى الياور خاللها بـأمير الكويـت    ،وقد استغرقت الزيارة يومين ،ذاته

وبحـث معهـم    ،جابر األحمد الصباح وعدد من المسـؤولين الكـويتيين  
العالقات بين البلدين والعالقات اإلقليمية ومسالة الـديون والتعويضـات   

   .)10(والدعم االقتصادي الكويتي للعراق
 ،ثر فشل القوات األمريكية في السيطرة ومعالجـة األوضـاع  وعلى أ

واستمرار تراجع الحالة األمنية وعدم استقرارها، والقلق من انعكاس تلك 
 ،ودعما من األخيرة للحكومة العراقيـة المؤقتـة   ،األوضاع على الكويت

شاركت الكويت في اجتماع دول جوار العراق الذي عقد في القاهرة فـي  
، فضال عن ذلك استضافت الكويت المؤتمر األول )11(2004تموز من عام 

وأكدت . )12(لدول الجوار الجغرافي للعراق في تشرين األول من العام ذاته
تلك االجتماعات على وحدة وسالمة أراضي العراق، وعدم التـدخل فـي   

وضرورة التعجيـل   ،فضال عن دعم حكومة إياد عالوي ،شؤونه الداخلية
، و أكد وزير الخارجية الكويتي محمـد  )13(ت في العراقبأجراء االنتخابا

بان الكويت تـدعم وحـدة واسـتقرار األراضـي      ،السالم الصباح آنذاك
بروز نظام في العـراق  "غير انه أعرب عن مخاوف بالده من  ،العراقية

ال تضـع نظـارة   " وأضاف إن بـالده " يؤدي إلى تقسيمه أو يعيده كبعبع
وحذر من أن انزالق العراق نحو الفوضى، " راقطائفية أو عرقية تجاه الع

، وأوضح محمد الصباح في )14(سيؤدي إلى انتقال تأثيرها إلى دول الجوار
 ،تصريحات أخرى له، عن دعم الكويت إلجراء انتخابات فـي العـراق  

وقال بشأن تشكيل أقاليم  ،وأعرب عن قلقه من بعض الطروحات الطائفية
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الطرح الطائفي في أي مكان يشكل قلقا لـيس  ان "دينية طائفية في العراق 
وأعرب عن األمل في ان ال ينزلق العراق  ،للكويت فحسب بل لكل الدول

إلى هذا المنزلق الخطير و البغيض، مؤكدا على أن مثل هذا الطرح ليس 
 ،ودعما للحكومـة العراقيـة المؤقتـة    .)15("مناسبا في مثل هذه المرحلة

قعت الكويت مع العـراق فـي كـانون األول    و ،وتعزيزا لعالقات البلدين
 ،على اتفاق يقضي بتزويد الكويت العراق بمادتي البنزين والديزل ،2004

وقد بلغت قيمة هذا االتفاق ما يقـرب   ،مقابل تزويد العراق الكويت بالغاز
كما وقع الجانبان بعد ذلك مذكرة تفاهم لتعزيز  ،)16(مليون دوالر 870من 

  .)17(ثقافي بينهماالتعاون العلمي وال
  

  ) 2006/نيسان -2005/أيار( الكويت وحكومة إبراهيم الجعفري :ثانيا

رحبت الكويت بنتائج االنتخابات التشريعية التي جرت في العراق فـي  
وقـال رئـيس الـوزراء     ،2005الثالثين من شهر كانون الثاني  من عام 

هذه الخطوة في أن تسهم  إلىنتطلع "الصباح  األحمدالكويتي الشيخ صباح 
توحيد صفوف الشعب العراقي وتوجيه جميع طاقاته نحو البناء والتعميـر  

كمـا أشـاد مجلـس األمـة الكـويتي       ،"وتلبية متطلبات األمن والتنمية
على أهمية مضاعفة الحكومة الجديدة  شددو ،باالنتخابات العراقية ونتائجها

  .)18(يالسياس النظاملجهودها في إعادة أعمار البالد وبناء 
 ،وبعد شهر واحد من تشكيل الحكومة التي ترأسها إبراهيم الجعفـري 

حيث  ،برفقة وفد عراقي كبير بزيارة الكويت في شهر حزيران قام األخير
ووصـفت   ،الصباح األحمداستقبل من قبل رئيس الوزراء الكويتي صباح 

 ل زيـارة لـرئيس  أوألنهـا   ،الزيارة من قبل الجانب الكويتي بالتاريخية
وأجرى الجعفري  ،)19(وزراء عراقي منتخب من الشعب العراقي للكويت
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لت القضايا العالقة بين اوخالل زيارته مباحثات مع المسؤولين الكويتيين تن
ز تراكمات اووكيفية تج ،البلدين السيما قضيتي الحدود والديون بين البلدين

كمـا   ،)20(توسبل تطوير العالقات بين العراق والكوي ،المرحلة الماضية
التقى الجعفري ببعض رجال األعمال الكـويتيين وحـثهم علـى أهميـة     

علـى  رئيس الحكومة العراقية وأكد  ،)21(وضرورة االستثمار في العراق
وفي معرض تقييمه للعالقـات   ،الكويتية –أهمية تطبيع العالقات العراقية 

 .)22("ضـل ان العالقات تسير باتجاه ايجـابي نحـو األف  " قال ،بين البلدين
العراقي والكويتي على أهمية بناء عالقـات جديـدة    انورغم تأكيد الجانب

فان هذه العالقـات الجديـدة    ،قائمة على حسن الجوار واالحترام المتبادل
تموز من عام ، وتحديدا في شهر واجهت أزمة في عهد إبراهيم الجعفري

حـاجز  (إقامـة   بحجـة زت الكويت الحدود العراقية اوعندما تج ،2005
 وقد أثـار  .)23(التي يشهدها العراق األوضاعلحماية الكويت من  ،)حديدي

ردود فعل عراقية على المستويين الرسمي والشـعبي تمثلـت    هذا الحدث
ـ   ز الكـويتي علـى   اوبتنديد بعض أعضاء مجلس النواب العراقـي بالتج

بل إن بعض أعضاء المجلس طالبوا  ،)24(أراضي العراق ومياهه اإلقليمية
 .)25(1990إعادة النظر باالتفاقيات الحدودية والترسيم الذي اقر بعد عـام  ب
   .)البحث تناول هذا الموضوع الحقا وبشكل مفصل  في النقطة الرابعة(

شاركت الكويت ومن خـالل   ،في العراق الوضع العامتدهور بسبب و
بمؤتمري وزراء خارجيـة دول جـوار    ،وزير خارجيتها محمد الصباح

لذين عقدا في كل من مدينة اسطنبول التركية في نيسان من عام العراق ال
حيـث أكـد    ،والعاصمة اليمنية صنعاء في حزيران من العام ذاته ،2005

على أهمية وضـرورة وحـدة وسـالمة     ،المجتمعون في كال المؤتمرين
كما أعربت الكويت  ،)26(وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ،أراضي العراق

الصـباح عـن    األحمـد رئيس وزرائها آنذاك صباح  أيضا وعلى لسان
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مؤكدا علـى أهميـة    ،الت تقسيم العراق على أسس طائفيةاورفضها لمح
واللحمـة بـين    ،إن العراق وحدة واحدة" بقولهوحدة العراق الحفاظ على 

وقد أثبتت تلك الوحدة قوتها في ما نـراه   ،أبنائه بكافة طوائفهم وانتمائهم
  .)27("صفا واحدا أمام وحش اإلرهاب من وقوف أبناء العراق

تعهدت  ،وتعزيزا للعالقات الثنائية بين البلدين ودعما للحكومة العراقية
 ،مليون دوالر لقطاعي التربية والصحة 120الكويت بتقديم منحة مقدارها 

وفي السياق ذاتـه   .)28(كما تعهدت بدراسة مسالة الديون التي بذمة العراق
ية وفدا برئاسة الفريق الركن علي محمد المـؤمن  أرسلت الحكومة الكويت

حيث التقى الوفد مع رئيس الوزراء  ،رئيس العمليات اإلنسانية في الكويت
وحمل رئيس الوفد رسالة شفوية مـن رئـيس    ،العراقي إبراهيم الجعفري
رئـيس الحكومـة العراقيـة     إلىالصباح  األحمدالحكومة الكويتية صباح 

بالعالقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في  تتعلق ،إبراهيم الجعفري
فضال عن التضامن الواحد بين حكومتي وشعبي البلدين   ،مختلف المجاالت

وحمل الوفد معه مبلغ عشرة ماليين دوالر دعما للمتضـررين   .الشقيقين
   .)29(الئمةامن حادثة جسر 
الثاني في سامراء في  )رض( اإلمامين العسكريين يمرقد وبعد تفجير
وحذرت  ،الوحدة إلىدعت الكويت الشعب العراقي  ،2006من شباط عام 

ودعا نائب رئيس مجلـس الـوزراء    ،حرب أهلية إلىمن انزالق العراق 
ووزير الخارجية الكويتي محمد صباح السالم الصباح في تصريح صحفي 
على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب فـي العاصـمة السـودانية    

بذل الجهـود للحيلولـة دون    إلىرة للعراق اودعا الدول المج ،الخرطوم
ان دولة الكويـت تعـارض   "وقال الصباح  ،وقوع حرب أهلية في العراق

وان العراق ليس المتضرر الوحيد  ،حرب طائفية إلىبشدة انزالق العراق 
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انه ليس مـن مصـلحة احـد وجـود     "مضيفا "بل العالم اإلسالمي بأسره 
وان أي تجمع يوحـد الصـف    ،السياسية في العراقخالفات في المواقف 

وأكد الصباح على ضـرورة الحضـور   " العراقي مرغوب فيه ومطلوب
  .)30(ق في الظرف الراهن الذي يمر فيهالعربي في العرا

  
  
  )          -2006/نيسان(الكويت وحكومة نوري المالكي  :ثالثا

خامس عشر مـن  جرت االنتخابات التشريعية الثانية في العراق في ال
النتخاب حكومة دائمة للبالد، وقد رحبـت   ،2005شهر كانون األول عام 

حيـث   ،الكويت من جانبها بهذه االنتخابات و بالنتائج التي تمخضت عنها
بعث أمير الكويت جابر األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس العراقي 

التهاني بالنجاح عن خالص  ،أعرب أمير الكويت خاللها ،جالل الطالباني
والتي عكسـت تعلـق الشـعب     ،الذي حققته العملية االنتخابية في العراق
ومبادئ الحرية والمساواة، وتمنى  العراقي بالديمقراطية وبالوحدة الوطنية،

كما بعث رئيس . للعراق وشعبه دوام التوفيق والنجاح ليقوم بدوره القيادي
الحكومـة   يـة تهنئـة إلـى   الوزراء الكويتي صباح األحمد الصباح ببرق

ونقلت وكالة األنباء الكويتية عن رئيس الـوزراء الكـويتي    .)31(العراقية
نتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة في توحيـد  "صباح األحمد الصباح قوله 

وتوحيد كافة طاقاتـه وامكاناتـه نحـو البنـاء      ،صفوف الشعب العراقي
ت الوكالـة ان صـباح   وأضـاف  "والتعمير وتلبية متطلبات األمن والتنمية

تمنى للعراق الشقيق األمن واالستقرار والرفاه وتجاوز الصـعاب  " األحمد
محيطـه العربـي   وان يستعيد دوره المأمول في  ،والعقبات التي يمر بها

، وعبر الصباح عـن ارتياحـه لنتـائج االنتخابـات     "واإلقليمي والدولي
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ة في العراق وتمكنه من معربا عن أمله باستكمال العملية السياسي العراقية،
  .)32(إقامة مؤسساته الدستورية األخرى وتشكيل حكومته الوطنية

وبعد تشكيل الحكومة العراقية الدائمة برئاسة نوري المالكي في نيسان 
ووجهت بعدها دعـوة رسـمية إلـى     ،رحبت الكويت بها ،2006من عام 

وقام بزيارة  ،ةالذي لبى بدوره هذه الدعو ،رئيس الحكومة العراقية الجديد
وأجرى المالكي مباحثات مع القادة  .الكويت في شهر تموز من العام ذاته

 ،والمسؤولين الكويتيين تناولت القضايا السياسية واالقتصادية بين البلـدين 
إن الزيارة فرصة لتثبيت " ووصف المالكي هذه المباحثات بااليجابية قائال 

على أسس التفاهم العميق والتي تنطلـق  العالقة األخوية االيجابية والمتينة 
ومحو ما كان عالقا في هذه  ،نحو فضاءات التعاون في مختلف المجاالت

وإيجاد   ،العالقة من نتائج السياسات التي كانت في النظام السياسي السابق
وهذه الزيارة في بعـدها السياسـي   .. .أفضل مناخ في العالقة مع الكويت

بعدها االقتصادي،ناهيك عـن تثبيتهـا أسـس    كانت ايجابية جدا كما في 
وقـد أكـدت    ،)33("العالقة المتينة التي تمسح آثار الماضي بشكل نهـائي 

الكويت للمالكي دعمها للعراق وحكومته، وترحيبها واستعدادها للمشاركة 
في مؤتمر التعهد الدولي المتعلق بموضوع الديون، ودعم عملية االستثمار 

قد أعربت عن نيتها فـي   لكويت قبل هذه الزيارة،وكانت ا .)34(في العراق
والبالغة أكثر من  تخفيض ديونها المستحقة بذمة الخطوط الجوية العراقية،

مليون دوالر، وأكدت استعدادها لفتح أول خط جوي مع العراق بعد  200
مما سيساهم في تعميق العالقات التجاريـة   ،عاما 17توقف دام أكثر من 

  .)35(بين البلدين
ونظرا الستمرار حالة عدم االستقرار في العراق، دعت الكويت إلـى  

من خالل  ،ضرورة معالجة هذه األوضاع بما يعيد األمن واالستقرار إليه
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مشاركتها في مؤتمر دول جوار العراق الذي عقد في العاصمة اإليرانيـة   
والذي ضـم وزراء خارجيـة دول    ،2006طهران في حزيران من عام 

 ،وطالب المجتمعون بنقل المهام األمنية إلى القوات العراقية ،جوار العراق
ومطالبة الدول والمنظمات الدولية بضرورة تقديم المساعدة الواسعة لعملية 

   .)36(التطوير السياسي واالقتصادي إلعادة بناء العراق
وعلى الصعيد ذاته وبعد فشل العديد من المحاوالت والخطط لضـبط  

طرحت اإلدارة األمريكية في كانون الثـاني   ،العراق األوضاع األمنية في
في محاولـة لضـبط األوضـاع     ،استراتيجيتها األمنية الجديدة 2007عام 

األمنية في العراق، وقد قامت وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس 
 ،وفي محاولة من اإلدارة األمريكية لكسب الدعم لالسـتراتيجية الجديـدة  

والتقت في الكويـت   ،األقطار العربية وال سيما الخليجيةبجولة في بعض 
وزراء خارجيـة دول مجلـس    ،في السادس عشر من شهر كانون الثاني

 ،التعاون الخليجي، وكان من بينهم وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح
خوفا من أن تمتد  ،وأبدى الوزراء دعمهم للخطة األمنية األمريكية الجديدة

وأصدر المجتمعون الذين  ،نية في العراق إلى أنحاء المنطقةاألوضاع األم
مثلوا دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى كل من الواليات المتحـدة  

أن اإلخـالل  "األمريكية ومصر واألردن، بيانا ختاميا أكدوا فيـه علـى   
وعبـر   ..."باستقرار المنطقة يهدد المصـالح الوطنيـة لجميـع الـدول    

رغبتهم المشتركة في منع تحول العراق إلى ساحة قتـال  " المجتمعون عن
 إلى إزالة التـوتر الطـائفي  " داعين الجميع"بين القوى اإلقليمية والدولية 

  .)37("أن تحقيق هذه األهداف من مسؤوليات الحكومة العراقية" مؤكدين"
وفي إطار مساعي الحكومة العراقية الهادفة لتعزيز وتطوير العالقـات  

قام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وبرفقة وفد  ،كويتمع دولة ال
 /رفيع المستوى، بزيارة رسمية إلى الكويت في الخامس من شهر شـباط 
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، وقد بحث الهاشمي مع أمير دولة الكويت صـباح األحمـد   2007فبراير
الصباح القضايا ذات االهتمام المشترك، وسبل تعزيـز العالقـات بـين    

قضـية الـديون والتعويضـات بسـبب الـرفض      دون مناقشة  ،البلدين
والمعارضة الشديدين من قبل مجلـس األمـة الكـويتي إلسـقاط هـذه       

  .)38(الديون
  
موقف الكويت من قضايا الحدود والديون والمفقودين بعـد عـام    :رابعا

2003  
ورغـم سـقوط النظـام     ،2003للعراق عـام   األمريكيبعد االحتالل 
 ،قات الدبلوماسية بين العـراق والكويـت  واستئناف العال ،العراقي السابق

فـان موقـف    ،وتأكيد األخيرة على أهمية بناء عالقات جديدة مع العرق
نها مـن تراكمـات   أمع  ،الكويت من القضايا العالقة مع العراق لم يتغير

وتحرص الكويت على حسم هذه القضايا وفق مصالحها،  ،المرحلة السابقة
ل اووعليه سـنح  ،ظروف التي يمر بهاال أودون مراعاة مصالح العراق 

  .2003هذه القضايا وموقف الكويت منها بعد عام  إلىالتطرق 
  
  قضية الحـدود -1

كما  ،تعد قضية الحدود األهم واألكثر تأثيرا على العالقات بين البلدين
فضال عـن  ،الكويتية –أنها التحدي األكبر الذي يواجه العالقات العراقية 

 جانب أسباب أخرى في تـوتر وعـدم اسـتقرار    إلىأنها السبب الرئيس 
  .العالقات طوال الفترة السابقة

عنـدما طالبـت بريطانيـا     ،1932لقد برزت قضـية الحدود منذ عام 
عصـبة   إلىالعراق بضرورة ترسيم حدوده مع الكويت تمهيدا النضمامه 

وصفا تفصـيليا  ،وقدم بعدها رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد األمم،
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لـى ارض  لكن هذا الوصف لـم يـنعكس ع   ،دود العراقية مع الكويتللح
  .)39(الواقع ولم يثبت بشكل رسم
تـوترت   ،1939وتحديدا عـام   )1939-1932(وفي عهد الملك غازي 

واشـتدت   ،العالقات بين العراق وأسرة آل صباح الحاكمة فـي الكويـت  
نشأ محطـة  حتى ان الملك غازي ا الحملة الدعائية العراقية لضم الكويت،

في بغـداد وكـان هـدفها    " قصر الزهور" إذاعية صغيرة كانت تبث من
وبات اثـر هـذه    .تحريض الكويتيين على الثورة واالنضمام إلى العراق

الدعاية واضحا عندما طالب عدد من أعضاء المجلس التأسيسي الكـويتي  
 اكمة،الكويتية الح وقد أثار هذا التوجه قلق األسرة .إلى العراقباالنضمام 

 إلـى وكان الملك غازي ومعه الشعب العراقي متحمسا لضـم الكويـت   
ان الملك غازي أصـدر أمـرا    إلى وقد أشارت أحدى  المصادر ،العراق

إال أن تدخل نائب رئيس الـوزراء نـاجي    ،بضم الكويت حتى ولو بالقوة
حيث اقنع  الملك غازي بضرورة إعـادة النظـر    ،شوكت حال دون ذلك

كل جـدي مـن قبـل الحكومـة     تى يتم دراستها بدقة وبشبهذه الفكرة ح
  .)40(العراقية

عندما وقعت بريطانيا اتفاقية مـع   ،1961برزت القضية من جديد عام 
بموجبهـا علـى    لكويـت حصـلت ا  عبداهللا السالم الصباح، أمير الكويت
التي أعربت  ،وقد أثارت هذه االتفاقية حفيظة الحكومة العراقية ،االستقالل
ا ومعارضتها لهذه االتفاقية وقالت ان الكويت لم تكن محميـة  عن رفضه

وان اعتراف بريطانيا باستقاللـها هو  ،بريطانية وأنها جزء من العـراق
   .)41(ز على حقوق العراق وانتهاك لسيادتهاوتج

 إلى ،كانت قضية الكويت بالنسبة للحكومة العراقية قضية حيوية ومهمة
-1958(الكريم قاسم  الزعيم الركن عبد ءدفعت رئيس الوزرا درجة أنها

امره للقوات العراقية باجتيـاح الكويـت وضـمها    أوإصدار  إلى) 1963
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لعربي والـدولي حـال دون تنفيـذ    ن المعارضة والرفض اا اال ،بالقـوة
عبد الكريم قاسم في المطالبة بحقـوق العـراق    ومع ذلك استمر ،)42(ذلك

 إلـى ارضته النضمام الكــويت  كما استمرت مع ،التاريخية في الكويت
  .)43(1963األمم المتحدة حتى سقوطه عام منظمة 

) 1966-1963(في عهد الرئيس العراقي عبد السالم محمـد عـارف   
شهدت العالقات العراقية الكويتية تطورا مهما بعـد اعتـراف الحكومـة    

لكن هذا التطور لم ينعكس علـى   ،ل مرة باستقالل الكويتوالعـراقية وأل
   .)44(ن واستمرت قضية الحدود دون حسمالحدود بين البلدي قضية

أجرى الجانبـان  ) 1968-1966(وفي عهد عبد الرحمن محمد عارف 
لكنها لم تسفر عن شيء  ،بعض المباحثات بشان ترسيم الحدود بين البلدين

  .)45(إلى اتفاقولم يتوصل الجانبان 
طة في العراق عام  مقاليد السللي حزب البعث العربي االشتراكي بعد تو

أثيرت قضية الحدود من قبل الكويت التي طالبت العراق بضرورة  ،1968
العراقية لم تسـتجب للطلـب    الحكومة إال أن ،ترسيم الحدود بين البلدين
ن اإلثـارة حتـى   وبقيت هذه القضية بعيدة ع ،ونيالكويتي وعدته غير قان

  :هيوعدة ألسباب لعندها بدأت تظهر من جديد  1989عام 
تسوية فيما أجل  ،تسوية العراق لمشاكله مع كل من األردن والسعودية –1

  .وقت آخر إلىالكويت ترسيم الحدود مع 
مطالبة العراق الكويت بالتخلي عن األموال التي كانت الكويـت قـد    –2

قدمتها للعـراق على شكل ديون أبان حربه مـع إيـران واعتبارهـا    
  .)46(منحة

قضية  بإنهاءيتية بأن الوقت بات مناسبا للمطالبة شعرت الحكومة الكو –3
اتفاقية نهائية وملزمة  إلىترسيم الحدود مع العراق من خالل التوصل 
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نهايـة لهـذه القضـية الحدوديـة      إلىألنه إذا لم يتم التوصل  ،دوليا
فان الكويت ستخسـر فرصـة    ،والحصول على اتفاقية نهائية بشأنها

  .)47(في أي وقت آخر نادرة وأنها لن تتمكن من ذلك
إلى قيام العـراق باجتيـاح   أدى تأزم العالقـات بين الجانبين بعد ذلك 

 ،1991ترتب على هذا االجتياح اندالع حرب الخليج الثانية عام الكويت، و
وما تمخض عنها من إصدار مجلس األمن الدولي العديد مـن القـرارات   

صادر في نيسـان عـام   ال 688ومنها القرار رقم    ،المجحفة بحق العراق
والذي حدد مجلس األمن بموجبه مسألة وقف إطالق النار وقضية  ،1991

القتصادي ومسـالة الحـدود   التعويضات والرقابة على التسلح والحصار ا
حيث تشكلت بموجب هذا القرار العديد ،"نبذ اإلرهاب"الكويتية و -العراقية

د بـين العـراق   منهـا لجنـة ترسـيم الحـدو    ، ومن اللجان لتنفيذ بنوده
تم ترسيم الحدود بين العراق والكويت  ،وبموجب هذا القرار ،)48(والكويت

المتحدة والكويـت   األممالتي ضمت ممثلين عن و ،من قبل لجنة الترسيم
وأصدر مجلس األمن الدولي بعد انتهاء أعمال اللجنة القرار رقم   ،العراق

ت لجنـة ترسـيم   والذي صادق بموجبه على توصيا 1993\ 5\27في  833
وأكد المجلس على أن قراره بشان ترسيم الحدود بـين البلـدين    ،الحدود
  .)49(نهائي

جاء خالفـا لألعـراف    ألنه ،لقد كان هذا القرار مجحفا بحق العراق
ان تسوية الخالفات  ،وكما هو معروف قانونيا في التعامل الدولي الدولية،

السبيل الوحيد إلنهاء النـزاع   كونه ان،الحدودية تتم من خالل اتفاق الجانب
وقد اعترف األمين العام لألمم المتحدة في تقريره  .)50(وإحالل االستقرار

الصادر في أيلول ) 48-47(الصادر عن أعمال المنظمة الدولية في الدورة 
المتحدة  األممل مرة في تاريخ المنظمة الدولية تتخـذ وانه وأل ،1993عام 

فيما يتعلق بترسيم الحدود بين دولتين عضـويين فـي    ،مثل هذا األجراء
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واإلجحـاف الـذي لحـق     ،المنضمة الدوليـة  وزورغم تجا .)51(المنظمة
فـان العراق وافق على قرار ،بالعراق جراء قرارات مجلس األمن الدولي

 ،على أمل رفع العقوبات االقتصادية،مجلس األمن الخاص بترسيم الحدود
مل وبقـت معلقـة حتـى الوقـت     آنذاك لم تستك إال أن إجراءات الترسيم

  .)52(الحاضر
استأنف العـراق عالقاتـه    ،2003للعراق عام  األمريكيبعد االحتالل 

وأكد الجانبان علـى أهميـة بنـاء     ،2004\8\2الدبلوماسية مع الكويت في 
ومـع   ،عالقات جديدة ومتينة قائمة على حسن الجوار واالحترام المتبادل

في الوقت الذي لم  2005حدود من جديد في تموز عام ذلك برزت قضية ال
وجاء تصعيد القضية  ،تشق فيه العالقات بين الطرفين طريقها الجديد بعد

بحجة ،على الحدود مع العـراق)حاجز حديدي(نتيجة لقيام الكويت بإنشاء 
 ،تامين أراضيها من الهجمات واألحداث التي تشهدها السـاحة العراقيـة  

ذا الحاجز على بعد مئات األمتـار داخـل األراضـي    وأقامت الكويت ه
ام ين البلدين عالمتحدة ب األممة حتى الترسيم الذي أقرته وزمتجا ،العراقية

مهاجمـة هـذا    إلـى العشرات من العراقيين  وزدفع هذا التجا .)53(1993
وانه أقيم داخل األراضي  ،زه على أراضيهماومؤكدين تج ،الحاجز وإزالته

وجاء هذا التصعيد عقب الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء  ،)54(العراقية
 –لبحـث العالقـات العراقيـة    ،العراقي السابق إبراهيم الجعفري للكويت

الكويتية والمشاكل العـالقة بين البلدين ومنها قضية الحدود وكيفية معالجة 
  .)55(مخلفات المرحلة السابقة

بعض أعضاء مجلس  2005دفع تجدد قضية الحدود في تموز من عام 
وإثـارة   ،تحميل الكويت مسـؤولية التصـعيد   إلىالنواب العراقي السابق 
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ز الحدود العراقية وهدم العديد مـن  اومتهمين إياها بتج ،المشكلة من جديد
  .)56(منازل المواطنين العراقيين قرب الحدود

 ،إبـراهيم الجعفـري  رئيس الحكومة العراقية السابق  لاومن جانبه ح
لة الحفاظ على اوومح ،يف من وقعة هذا الحدث على الساحة العراقيةالتخف

كويتي علـى   وزإن المعلومات عن تجا"العالقات الجديدة مع الكويت قائال
هناك مشكلة حصلت على الحدود العراقيـة   ...الحدود العراقية غير دقيقة

 على الحدود وزوان بداية المشكلة هي على أساس ان هناك تجا، الكويتية–
ضـح  أوو، )57("ولدى التحري تبين أن المعلومـة غيـر دقيقـة    ،العراقية

لى هذا التجـاوز كـان   الجعفري ان هدف القول بان رد فعل العراقيين ع
غيـر   اإلى ان رد الفعل هذوأشار  ،زيم العالقات بين البلدينمسلحا هو لتأ

ه في لوفي الوقت الذي حاو .)58(قانوني وغير صحيح والحكومة ال تعلم به
المالكي  جوادفان  ،الكويتي وزالتخفيف من التجا أوإبراهيم الجعفري نفي 

ورئيس لجنة األمن و الـدفاع فـي مجلـس     ،النائب عن حزب الدعـوة
: ز الكويت على حدود العراق قـائال اوتجعلى أكد ،النواب العراقي السابق

اقـر  ترسيم الحدود الذي  إلىإشارة (زوا هذا الحـد اوعاد الكويتيون وتج"
ودخلوا في بعض األراضي  ،مرة أخرى) 1993المتحدة عام  األمممن قبل 
ثم تطورت المسالة  ،ونصبوا بعض األبراج المتعلقة بآبار النفط ،الزراعية

أكثر باتجاه بعض األحياء السكنية في مدينة أم قصر وهدمت بيوت الناس 
علـى   ،وأكد نواب آخرون داخل اللجنة نفسها. )59("ووضعت حدود جديدة

اليعنـي تـرك    ،أن حرص العراق على تعزيز عالقاته مع دول الجـوار 
وأكدت اللجنة في تقريرهـا وجـود    ،زاتاوأراضي العراق عرضة للتج

متر، بل ان  300 إلىكويتي على األراضي العراقية لمسافة تصل  زاوتج
بعض النواب في البرلمان العراقي طالبوا بإعادة النظر في الترسيم الـذي  

والذي فقد العـراق   1993المتحدة بين العراق والكويت عام   األممه أقرت
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بالمقابل رد مسلم البراك النائب في مجلس  .)60(بموجبه الكثير من أراضيه
 ،األمة الكويتي على تصريحات بعض أعضاء مجلس النـواب العراقـي  

بدعوة السلطتين التشريعية والتنفيذية لعقد جلسة خاصـة لمجلـس األمـة    
تمادي بعض المسؤولين العـراقيين فـي   ( وصفه بـ، لمناقشة ما يالكويت
) تنكـرا (معتبرا إياها  ،غير مسؤولة تجاه دولة الكويتتصريحات  إطالق

من النظـام  ) تحريره(وساعدت في  ،جانب العراق إلىللكويت التي وقفت 
  .)61(العراقي السابق

 إلـى ا وعلى اثر هذا التصعيد أرسلت الحكومة العراقية وفـدا رسـمي  
وقام الوفد بزيارة  ،منطقة الحدود لمتابعة المسالة واإلطالع عليها عن كثب

كما زار الوفد بعد ذلك الكويت والتقـى   ،الكويتية ميدانيا–الحدود العراقية 
  .)62(حيث بحث الجانبان القضية،بوزير خارجيتها

إجـراء مباحثـات    إلىدفعت هذه األحداث الجانبان العراقي والكويتي 
ت الترسيم لم تستكمل السيما وان إجراءا ،قضية الحدود بين البلدين بشان

وخالل المباحثات التي أجراها وكيل وزير الخارجيـة   ،بشكل نهائي سابقا
العراقي محمد الحاج حمود مع نظيره الكويتي خالد الجـار اهللا توصـل   

 2006\11\21حيث وقع الجانبان فـي   ،الخصوص اتفاق بهذا إلىالطرفان 
اتفاق يتيح للكويت استكمال بناء سياج حديدي على طـول الحـدود  على 

كمـا   ،)63(بين البلدين ودفع تعـويضات للمزارعين العراقيين المتضررين
الحدود  اتفقا خالل المباحثات على استكمال كافة المتطلبات العملية لترسيم 

 833 قرار مجلس األمن الدولـي رقم إلىبشكل نهائي بين البلدين استنادا 

كما نص االتفاق الذي وقعه الجانبان على إنشـاء   ،1993الصادر في عام 
القيـام   أومنطقة عازلة على جانبي الحدود يمنع فيها التجول لألشـخاص  

قية مسالة ترسيم الحـدود  كما بحث الجانبان بعد توقيع االتفا،بأي نشاطات
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وحسـب مـا    ،)64(تحديد الحدود البرية بينهما على تعجيلالبحرية واتفقا 
سط فانه من وصرح به وكيل وزارة الخارجية العراقية لصحيفة الشرق األ

ل ان يقوم وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري بزيارة الكويت مالمؤ
 ،2007بدايـة عـام    أو ،2006ل وفي النصف الثاني من شهر كانون األ

ايا المتعلقـة  دود وإنهاء كافة القضالعملية لترسيم الح الستكمال اإلجراءات
  .)65(الجانب بهذا

  
  قضية الديون والتعويضات -2

 ،الكويتيـة –تشكل هذه القضية تحديا آخر أمام تطور العالقات العراقية
فالعراق الـذي يعـاني مـن الـديون      .لما لها من أهمية بالنسبة للبلدين

 ،وبنيته التحتية المـدمرة  ،المتراكمة عليه والتي تقدر بمليارات الدوالرات
والعقوبات التي فرضت عليـه   ،نتيجة الحروب السابقةر قتصاده المنهاوا

األموال إلعادة بناء وأعمار مؤسساته  إلىبحاجة ماسة ، عام 12ألكثر من 
 الـذي  فـي الوقـت   .والنهوض باقتصاده وبنائه من جديد ،وبنيته التحتية

ويضات و تسعى للحصول المطالبة بتلك الديون والتعبالكويت  فيه تتمسك
قدمتها الكويت للعراق إبان حربه  حيث تبلغ قيمة األموال التي عليها كافة،
      .)66(مليار دوالر )2,13(مع إيران 

أما قضية التعويضات فإنها فرضت على العراق عقب اجتياحه للكويت 
 687حيث الزم مجلس األمن الدولي ومن خالل قراره رقـم   ،1990عام 

ع كافة التعويضات المالية عن األضرار العراق بدف 1991\4\3الصادر في 
مـن   )16(وحملت الفقرة رقم  ،)67(التي ألحقها بالكويت نتيجة اجتياحه لها

ضرر مباشر بما في ذلك األضرار  أوالقرار العراق مسؤولية أية خسارة 
 أوالتي وقعت على ممتلكات الحكومـات األجنبيـة    أوالتي لحقت بالبيئة 

كما تضـمن القـرار تشـكيل صـندوق لـدفع       ،)68(شركاتها أورعاياها 



 

  

  
 
 

   )12 ( 5  دراسات إقليمية                                                            مركز الدراسات اإلقليمية             
  

مـن قيمـة    %30وحددت نسبة  ،التعويضات ولجنة إلدارة هذا الصندوق
وقـد تقـدمت    ،)69(صادرات النفط العراقي سنويا لتسديد هذه التعويضات

مليـار   )40(مبلـغ   إلىاللجنة بطلبات تعويضية تصل قيمتها  إلىالكويت 
إقناع الجانـب   ،2003بعد عام لت الحكومات العـراقية اووح .)70(دوالر

شطب جزءا من هذه الـديون والتعويضـات    أوالكويتي بضرورة إطفاء 
مـن ديونـه    %80الدولي الذي أعفى العراق من  أسوة بدول نادي باريس

وتشكل هذه الديون  .)71(مليار دوالر )38،9(ـالمستحقة عليه والتي تقدر ب
وبدوره على كاهل الشعب  والتعويضات عبئا ثقيال على االقتصاد العراقي

وتعدها الحكومة العراقية من مخلفات سياسات المرحلة السـابقة   ،العراقي
الشعب والحكومة العراقية في الوقت الحاضـر   اوالتي ال يجب ان يتحمله

آالم  تجـاوز في ظل الدعوة إلقامة عالقات جديدة بين البلدين تقوم علـى  
صـفحة جديـدة بـين    وفـتح   ،الماضي وما شهده من أحداث وأخطـاء 

  .)72(الدولتين
رغم كل الجهود والمساعي التي بذلتها الحكومة العراقيـة والزالـت   

فان الكويـت   ،شطب جزء منها أوتبذلها إلطفاء هذه الديون والتعويضات 
بـل ان   ،كانت والزالت متمسكة بها وتطالب العـراق بتسـديدها كاملـة   

 إلـى يون على العـراق  الحكومة الكويتية دعت دول الجوار والتي لها د
كيفية التعامــل  في بهذا الخصوص و ابينه فيما وضع استراتيجية موحدة

والتأكيد على مسالة التزام العراق بتسديدها كونها مسـتحقة علـى    ،معها
 األممكما أكدت الكويت على أهمية قيام  ،النظام السابق على العراق وليس

مة العراقية بوجوب االلتـزام  المتحدة بدور فاعل بهذا الشأن إلقناع الحكو
بالقرارات الدولية وتسديد كافة هذه التعويضات باعتبارها أقرت من قبـل 

وكـان هـدف    .وأصبحت حقا شرعيا للدول المتضـررة  ،مجلس األمن
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تشكيل تجمـع يمـارس    ،الدول الدائنة إلىالكويت من توجيه هذه الدعوة 
وبما يبعد الحكومـة   ،ضغطا على الحكومة العراقية ألداء هذه التعويضات

 أوالكويتية عن دائرة االنتقادات المتعلقة بموقفها المتشدد والرافض إللغاء 
خصوصا إذا ما علمنا ان بعض الدول  ،شطب جزءا من هذه التعويضات

ال تشاطر الكويت وجهات نظرها بهذا الشأن ولكن تؤكد أيضا على أهمية 
مناقشة هـذه   أولكويت بحث أالن ترفض ا إلىو .)73(إيفاء العراق لديونه

 بل ان بعض أعضاء مجلس األمة الكويتي عدو قضـية الـديون   ،المسالة
ه ألنه حق مـن  وزوالتعويضات خطا احمر ال يجوز للحكومة الكويتية تجا

التفريط به سيكون بمثابة اعتـداء   أووان التنازل  ،حقوق الشعب الكويتي
وعليه  .)74(مرفوض تماما أو شطب هذه الديونلذا فان مسالة إطفاء  ،عليه

يمكن القول ان العراق من حقه أيضا ان يطالب الكويت بالتعويضات عن 
نتيجة لدورها  ،ألراضيه األمريكياألضرار التي لحقت به جراء االحتالل 

والسماح لتلـك   ،يةالعراق في غزو األراضي األمريكيةومساندتها للقوات 
علمنا أن الحرب األخيرة على خصوصا إذا ما  ،القوات باستخدام أراضيها
  .)75(وبدون تفويض من مجلس األمن الدولي ،العراق كانت غير شرعية

  
   قضية األسرى و المفقودين -3

–تقف هذه القضية عقبة أيضا أمام تعزيز وتطوير العالقات العراقيـة  
شخص  600فالكويت تقول أن  ،وتشغل حيزا من اهتمام الجانبين ،الكويتية

وأنها تحمل القوات العراقية  ،العراقي لها قدوا أثناء االجتياحمن رعاياها ف
منـذ عـام    األشـخاص  وتدعي بان العراق يحتجز هؤالء ،مسؤولية ذلك

ومنذ هذا التاريخ تطالب الكويت العراق بإطالق سـراح هـؤالء    ،1991
بينمـا يـرفض    ،بيان مصيرهم أواألسرى والكشف عن أماكن تواجدهم 
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وبقـى موقـف    .كويتي وينفي احتجازه ألي أسير ،تالعراق هذه االتهاما
  .)76(2003ى ما هو عليه حتى عام الدولتين عل

لجنة  لمتابعة  ملف  تشكلت ،2003للعراق عام  األمريكيبعد االحتالل 
مثل الطرف  ،وضمت اللجنة ثالثة أطراف ،والمفقودين الكويتييناألسرى 

 ،وبريطانيا وفرنسا  مريكيةاألل الكويت والسعودية والواليات المتحدة واأل
رف الثالث اللجنة الدوليـة  مثل الط فيما ،بينما مثل الطرف الثاني العراق

بعد ذلك قام فريق بحث كـويتي متخصص بهذا الجانب  .للصليب األحمر
قـوات  كومة  العراقية  المؤقتة والبعمليات بحث في العراق وبمساعدة الح

من مواصلة عمليات البحـث  لسـوء   إال أن اللجنة لم تتمكن  ،األمريكية
ضح الجانب الكويتي بأنه أوو ،ضاع في العراق وتدهور الحالة األمنيةواأل

وال يـزال   ،شخص من مجمـوع المفقـودين   227تم العثور على رفات 
القضية قائمة بالنسـبة للجانـب    وال تزال ،مصير الكثير منهم مجهـوال

  .)77(عالقات البلدين وتشكل عقبة أمام ،الكويتي
والذين اعتقلوا  ،أما فيما يخص المعتقلين العراقيين لدى الجانب الكويتي

فان الحكومة الكويتيـة ال تـزال تـرفض إطـالق      ،إبان الفترات السابقة
 2004وقد طالب العراق بشكل رسمي لعدة مرات ومنـذ عـام    ،سراحهم

يتية الحكومة الكو أن إال ،بإطالق سراح هؤالء المعتقلين ،الجانب الكويتي
ولـم تبـد أي اسـتعداد إلطـالق      ،كانت باستمرار تتجاهل هذه المطالب

 وال تزال هذه القضية عالقة بين الجـانبين ولـم تحسـم لحـد     ،سراحهم
  .)78(نآلا
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  خاتمة

 ،2003عـام   األمريكيشهدت الساحة السياسية العراقية بعد االحتالل 
ـ  وعلى األ انعكست العديد من المتغيرات التي بشـكل   راقضاع فـي الع

ودول المنطقـة   ،لعـراق جوار ا كذلك على دول ألقت بضاللهاو ،خاص
   .دول الكويتال هذه ولعل من بين .بشكل عام

لقد كان للكويت موقفا واضحا وبارزا من المتغيرات العراقية منذ بداية 
استخدام أراضيها من بالكويت  محتفقد س ،على العراق األمريكيةالحرب 

، كقاعدة عسكرية في الحرب األخيرة على العراق ،يةاألمريكقبل القوات 
تحت تسمية  يوقدمت لها الدعم المادي واللوجست ،استضافت هذه القواتو

  ).تحرير العراق(حرب 
 ،رحبت الكويت بسقوط النظام العراقي السـابق  ،وبعد احتالل العراق

لـى نحـو تشـكيل    أووبتشكيل مجلس الحكم االنتقالي الذي عدته خطوة 
   .مة الدائمةالحكو

ي المؤقتـة  ويـاد عـال  اتشكلت حكومة  2004وفي حزيران من عام 
وقـد رحبـت    ،المتحدة التي أقرت شرعية هذه الحكومـة  األممبأشراف 

ي ووقد لبى إياد عال ،ووجهت دعوة لرئيسها بزيارة الكويت ،الكويت بها
وأجرى مباحثـات   ،هذه الدعوة وزار الكويت في شهر أب من العام ذاته

فضال عن  ،لت سبل تعزيز العالقات بين البلديناوتن ،الجانب الكويتيمع 
االتفاق على استئناف العالقات بين البلدين بعد انقطاع استمر أربعة عشر 

  .عاما
لى في الثالثين مـن كـانون   ووعندما أجريت االنتخابات التشريعية األ

تشـكلت  رحبت الكويت بحكومة إبراهيم الجعفري التي  ،2005الثاني عام 
 ،ذاتـه وقام إبراهيم الجعفري بزيارة الكويت في حزيران من العام  ،نهاع
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بحث مع الجانب الكويتي القضايا العالقة وسبل تعزيز وتطوير العالقات و
  .بين البلدين

أجريت االنتخابات  ،2005ل من عام ووفي الخامس عشر من كانون األ
ترحيبهـا باالنتخابـات   وأعلنت الكويت عن تأييـدها و  ،التشريعية الثانية

الرئيس العراقـي   إلىوبعثت ببرقيات تهنئة  ،والنتائج التي تمخضت عنها
رئيس الحكومة  إلىووجهت بعد ذلك دعوة  ،جالل الطالباني بهذه المناسبة

والذي قام بدوره بزيارتها  ،العراقية الجديدة نوري المالكي بزيارة الكويت
زيز وتطوير العالقـات بـين   في إطار تع ،2006في شهر تموز من عام 

  .البلدين
نشاط العديد مـن الشـركات    2003وشهدت الساحة العراقية بعد عام 

لت االسـتثمار فـي   اوح و ،جنوب العراقالتجارية الكويتية ال سيما في 
ونتيجـة لمـا    .قطاعي االتصاالت والطاقة وبالتحديدالعديد من القطاعات 

والخشية  ،2003عام  األمريكيل ضاع في العراق بعد االحتالوآلت إليه األ
ـ   فقـد استضـافت    ،رة للعـراق اومن انعكاس تأثيرها على الـدول المج

واشتركت الكويت في العديد من اجتماعات ومؤتمرات دول جوار العراق 
وعـدم   ،التي أكدت على وحدة وسالمة األراضـي العراقيـة   ،الجغرافي

  .ودعم الحكومات العراقية ،التدخل في شؤونه الداخلية
 السياسية مواقف الحكومة الكويتية من المتغيرات ختاما يمكن القول إن

فان حقيقـة   ،للحكومة الكويتية في العراق وان بدت بشكل ايجابي بالنسبة
لم ترق إلى المستوى الذي يأملـه  تلك المواقف في نظر معظم العراقيين 

ة الخـدمات اللوجسـتي  ب إذا ما قورنـت تشكل شيئا  وال ،الشعب العراقي
 او ،لعراقل هااحتاللو حربها في األمريكيةوموقفها الداعم والمساند للقوات 

والتي تحرص على حلهـا   ،موقفها المتشدد من القضايا العالقة مع العراق
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دون االكتراث بما قـد تسـببه مـن     ،طفقوفق ما تمليه المصالح الكويتية 
ـ   سهمتالإن هذه المواقف  .ضرر بالنسبة للعراق كمـات  ز ترااوفـي تج

 ،ادة بناء الثقة بين شعبي البلدينإع علىكذلك  تعملوال  ،المرحلة السابقة
وإذا كانـت   .1990ما كانت عليه قبـل عـام    إلى البلدين وإعادة عالقات

ال معالجة القضايا أوفعليها  ،العالقات هذه بناء في جادةالحكومة الكويتية 
ـ س ،تمليه مصالح البلدين العالقة مع العراق وفق ما بمسـالة   قواء ما يتعل

وبما يحقق رضا وتوافـق   ،قضية الديون والتعويضات أو ،ترسيم الحدود
  .حق العراق أجحفتبعيدا عن القوانين الدولية التي  ،الجانبين

ان العراق وشعبه ينتظر من اإلخوة في الحكومة والشعب الكويتيين ان 
مـن   ،ر بهايقفوا وقفة جادة مع العراق في ظل الظروف الصعبة التي يم

والمساهمة كـذلك فـي    ،خالل المساهمة في دعم إعادة األمن واالستقرار
وبناء بنيته التحتية التـي دمـرت نتيجـة الحـرب      ،إعادة أعمار العراق

ن مع العراق فـي مختلـف   اوفضال عن تعزيز التع األمريكي،واالحتالل 
ـ    الح المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية بمـا يخـدم مص

بـل   ،ن على المستوى الرسمي فقطاويقتصر هذا التع ان ال على ،البلدين
من خالل مساهمة  شركات القطـاع   ،المستوى الشعبي إلىيجب ان يمتد 

ن على المستوى الشعبي من شانه أيضا أن يعيد اوالن تفعيل التع ،الخاص
مع  ،تينويسهم في تعزيز العالقات بين الدول ،البلدين شعبي بناء الثقة بين

أهمية تهيئة األجواء الالزمة إلنماء وتطوير هذه العالقات واالبتعاد بهـا  
عليه قبل  تما كان إلىعن كل ما من شانه ان يسهم  في  تأزمها و يعيدها 

  .2003عام 
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Abstract   

The one who follows up the Kuwaiti attitude from the 
political changes by which the Iraqi arena is witnessing since 
the U.S. occupation to Iraq in 2003, he may find that since the 
beginning of the war the great logistic support presented by the 
U.S. forces. After the occupation, Kuwait declared its support 
to Iraqi governments formed after 2003. Head of these 
governments paid visits to Kuwait to reinforce relations as well 
as participating in so many meetings and conferences of 
neighboring states. These meetings were held to support and 
help Iraq to regain security and stability. Iraqi scene had 
witnessed an activity of Kuwaiti companies in the fields of 
power and communication to flourish  the economic relations 
of both countries. However ,their relations after 2003 are still 
suffering from previous period and the continuous problem 
then especially the problems of boarders, debts, and the 
Kuwaiti loses in which Kuwait is still refusing to abandon or 
even try to reconsider.   
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