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 الممخص 

الكويتية عمى مدى السنوات السابقة بشد  -امتازت العالقات العراقية
وجذب مستمريف,تارة بسبب مشكالت الحدود بيف البمديف وتارة أخرى بسبب 
عائدية الكويت لمعراؽ,وجاءت أزمة االجتياح العراقي لمكويت ليزيد مف تعقد 

حاوؿ العراؽ  3002قات وتشابكيا, وبعد االحتالؿ امأمريكي لمعراؽ عاـ العال
مد جسور الثقة مع الكويت إال إف امأخيرة في كؿ مرة تثير مشكالت تؤدي إلى 
توتر العالقات بينيما فما بيف ممؼ التعويضات وامأسرى ومشاكؿ الحدود 

 قضت عمى أية  بادرة أمؿ يطوي صفحة الماضي .

 

 

 –العالقات العراقية   

 (3002)بعد عام  الكويتية

  

 

                                                                               فراقد داود سلمان د.

 البصرة جامعة/ مركز دراسات البصرة واخلليج العربي
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Abstract 

characterized Iraqi- Kuwaiti relations over the previous 

years tug of war continuing once because border problems 

between the two countries, and again because the ownership 

of Kuwait to lraq , it come the Iraqi invasion of Kuwait 

crisis, further complicating matters complexity ,after the usa 

occupation of lraq year 2003,lraq tried to build bridges with 

Kuwait,however,the recent every time the impact of 

problems lead to strained relations between the file of 

compensation the prisoners the problems of the 

border,ruledon any sign of hope abdominal last page. 

lraqi-kuwait relations after year 

2003 
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 7112الكويتية بعد عام -العالقات العراقية 

 المقدمة
إف ماتتسـ بو العالقة بيف دولتيف متجاورتيف يتمثؿ في اتجاىيف امأوؿ حالة 
الصراع بسبب خالفات قد تعود إلى الموروث التاريخي فنزاعات الحدود العراقية 

إلمكانات القوة والموارد االقتصادية والعسكرية وباتت ىذه  الكويتية تتفاوت طبقا
المشكمة تقض مضاجع الطرفيف حتى ادت تطورات مشاكؿ الحدود إلى حرب الخميج 

, والتي وصفيا بعض المحمميف السياسييف ))الحرب المجنونة((, 0990الثانية عاـ 
روابط التنسيؽ بينيما  واالتجاه الثاني التعاوف بحكـ القواسـ المشتركة التي تعزز مف

, 3002وبخاصة في مجاؿ السياسة الخارجية . وبعد االحتالؿ امأمريكي لمعراؽ
الكثيرمف الكوابح والتعقيدات , لعؿ مف أبرزىا ىي  انتابت العالقات العراقية الكويتية

 ,حالة الشؾ المستمر بنوايا العراؽ مف لدف الكويت بسبب إفرازات حرب الخميج الثانية
أصبحت تنظر لمعراقانو مركز التيديد المستمر مأمنيا الداخمي واإلقميمي وحتى  مأنيا

الدولي, فضال عف تأرجح العالقات السياسية بيف البمديف فبالرغـ مف إف العراؽ حاوؿ 
أف يخفؼ مف مستوى تعقيد الممفات مع الكويت في مجاؿ التعويضات ,وترسيـ 

ف, إال إف الكويتييف يبدوف قمقا متزايدا حياؿ الحدود, وممؼ امأسرى والمفقوديف الكويتي
 ىذه الممفات.

 أهداف البحث:

الكويتية والتركيز عمى المشاكؿ  –تقديـ رؤية شاممة لمسار العالقات العراقية  :أوال
 المشتركة التي حالت دوف تطبيع العالقات بينيما سنوات طواؿ.

اتيجية واضحة يمكف االعتماد عمييا عدـ امتالؾ القادة العراقييف والكويتييف إستر  :ثانيا
 في بناء عالقات حسف الجوار.

لـ يتمكف العراؽ مف لعب دور ايجابي في أحداث المنطقة مف سبعينيات القرف  :ثالثا
, عمى الرغـ مف موقعو الذي يعد 3002الماضي والى االحتالؿ امأمريكي لمعراؽ عاـ
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قومات جيوسياسية وجيواقتصادية الدولة المفتاح في الشرؽ امأوسط لما يمتمكو مف م
 أىمتو الف يكوف احد الركائز الميمة في معادالت التوازف في المنطقة.

عمى الرغـ مف الجوار الجغرافي الذي يجمع العراؽ بالكويت ,والمغة :إشكالية البحث
والديف والقومية ,إال إف ىذه المشتركات لف تمنع مف ظيور عوائؽ حالت دوف تطوير 

نيما إلى التحسف التاـ,وذلؾ يعود إلى امأزمات السياسية التي وصمت العالقات بي
, والذي ولد الشؾ والريبة في نفوس 0990ذروتيا في االجتياح العراقي لمكويت عاـ 

الكويتيف ودفعيـ إلى أف تكوف نظرتيـ السياسية ذات أفؽ ضيؽ مأنيا بنيت عمى 
 مواقؼ سمبية فقط.

مف فرضية  3002ت العراقية الكويتية بعد عاـ ينطمؽ بحث العالقا: فرضية البحث
قواميا اف اختالؼ الرؤى والتصورات لدى الجانب العراقي والكويتي في شأف تطور 
العالقات بينيما عمى مدى سنوات عدة ,سببا رئيسا في تغمب سمة الصراع حتى جاء 

 -العراقيةوأنيى الحكـ السابؽ, بدأت العالقات  3002االحتالؿ امأمريكي لمعراؽ عاـ 
الكويتية تأخذ مسارىا الطبيعي لوال الشؾ والحذر مف الجانب الكويتي والممفات 

 السياسية المعمقة التي بقيت دوف حؿ.

: قمنا بتقسيـ ىذا البحث إلى ثالثة مباحث ففي المبحث امأوؿ تطرقنا هيكمية البحث
ي تطرقنا فيو إلى , والمبحث الثان3002إلى مسار العالقات العراقية الكويتية حتى عاـ

اأما الثالث فقد بحثنا فيو عف مجاالت 3002العالقات العراقية الكويتية بعد عاـ 
الكويتي وركزنا فيو عمى المجاليف السياسي واالقتصادي لموصوؿ  –التعاوف العراقي 

 إلى أدؽ النتائج فيما يخص مرتكزات العالقات بيف البمديف الجارييف.

 3002الكويتية بعد عاـ  –كتابة بحث العالقات العراقية :اعتمدنا في منهجية البحث
عمى المنيج التاريخي ومزجناه مع المنيج التحميمي بغية الوصوؿ إلى أفضؿ 

 االستنتاجات.

 



                                                                      

 (7102 األولكانون  ) العشرونو  الثالث العدد 

770 

 7112الكويتية بعد عام -العالقات العراقية 

 7112الكويتية حتى عام  -مسار العالقات العراقية

وانضمامو  ,0920في أعقاب حصوؿ العراؽ عمى استقاللو مف بريطانيا عاـ 
,تعززت مكانة العراؽ إقميميا ودوليا,وبدأت 0923مـ المتحدة عاـ إلى عصبة امأ

العالقات العراقية الكويتية تنسج خيوطيا مف جديد عمى أسس سميمة ومتينة تمثمت 
بعدد مف المراسالت بيف البمديف حوؿ القضايا المشتركة وبخاصة مشاكؿ الحدود,وبعد 

ممكا  0922امأوؿ في عاـ نجؿ الممؾ فيصؿ (0)(0929-0922تتويج الممؾ غازي)
الكويتية وذلؾ اثر دعوة  –عمى العراؽ بدأت بوادر الضعؼ تضرب العالقات العراقية 

ممؾ العراؽ ضـ الكويت لبالده ولعؿ السبب في ذلؾ تأثر الممؾ غازي بالدعاية 
امألمانية الخاصة بيتمر لضـ النمسا لذا حاوؿ الممؾ الشاب تقميد ألمانيا,فقاـ بواسطة 

اإلذاعية الخاصة التي كانت تبث مف قصر الزىور بالمطالبة بضـ  محطتو
 (3)الكويت.

ولقد تـ االتفاؽ بيف العراؽ والكويت عمى ترسيـ الحدود بينيما في عاـ 
وكانت مشكمة تجارة التيريب في تمؾ الفترة سببا في خمؽ مشاكؿ سياسية بيف 0921

ا كانت حاجة العراؽ إلى منافذ البمديف الختالؼ طبيعة النظاميف االقتصادييف وربم
عمى الخميج بعد أف تدىور نشاطو البحري اثر عقد اتفاقية شط العرب مع إيراف عاـ 

لقد تزامنت ىذه امأحداث مع توتر أوضاع الكويت الداخمية سياسيا اثر حؿ  (2).0921
,وذلؾ بعد تأسيسو بستو 0921الصباح المجمس النيابي عاـ  الشيخ احمد الجابر

في حادث غامض, توقفت المطالبة العراقية 0929مع وفاة الممؾ غازي عاـ شيور و 
 .(4)مؤقتا

طمب رئيس الوزراء العراقي آنذاؾ  0991وفي نياية الخمسينات وتحديدا عاـ 
إلى جانب العراؽ وامأردف  (9)نوري السعيد مف الكويت االنضماـ إلى االتحاد الياشمي

حصمت الكويت  0990المشروع.وفي عاـ  ولكف بريطانيا رفضت ىذه الفكرة وأجيض
عمى االستقالؿ , وبعد ستة أياـ مف إعالف االستقالؿ طالب العراؽ بعائدية الكويت 

 .(9)(, باعتبارىا قضاءا تابعا لمبصرة0992-0991مأراضيو في عيد عبدالكريـ قاسـ)
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واستالـ  0992في أعقاب اإلطاحة بحكـ عبد الكريـ قاسـ في شباط 
حكـ العراؽ بدأت مرحمة جديدة مف  (1)(0999-0992مد عارؼ)عبدالسالـ مح

العالقات بيف العراؽ والكويت تميزت بالتحسف العاـ واعترؼ العراؽ باستقالؿ الكويت 
عمى أمؿ التفاوض معيا مف اجؿ ضماف منفذ بحري لمعراؽ عمى الخميج العربي,وقاـ 

رئيس الوزراء الكويتي  (1)احوفد كويتي بزيارة بغداد برئاسة الشيخ صباح السالـ الصب
كاف مف  0992/تشريف امأوؿ/4وانتيت الزيارة بتوقيع اتفاؽ مشترؾ بيف البمديف في 

 .(9(بيف بنوده

اعتراؼ الجميورية العراقية باستقالؿ دولة الكويت وسيادتيا التامة عمى  -0
 .0923/تموز/30حدودىا المبينة بكتاب رئيس الوزراء العراقي بتاريخ

 تاف عمى إقامة تعاوف تجاري وثقافي بيف البمديف.تعمؿ الحكوم -3

 تعمؿ الحكومتاف عمى توطيد العالقات امأخوية بيف البمديف الشقيقيف. -2

تحقيقا لذلؾ يتـ فورا تبادؿ التمثيؿ الدبموماسي بيف البمديف عمى مستوى  -4
 السفراء.

يداعو امأمـ المتحدة في  ف /كانو 4وقامت الكويت بالتصديؽ عمى ىذا االتفاؽ وا 
 0992وعمى الرغـ مف إف اتفاؽ عاـ  , ومف ثـ جامعة الدوؿ العربية.0994الثاني/

قد تضمف اعتراؼ العراؽ باستقالؿ دولة الكويت وسيادتيا,إال انو لـ يضع حال 
-0999لمشكالت الحدود بيف البمديف.وفي عيد الرئيس عبدالرحمف محمد عارؼ)

رسيـ الحدود بيف البمديف لكنيا لـ اجرى الجانباف بعض المباحثات بشاف ت(00)(0991
 .(00)تسفر عف شئ ولـ يتوصؿ الجانباف الى اتفاؽ

كاف التوجو  0991وبعد سيطرة حزب البعث عمى السمطة في العراؽ عاـ 
الغالب لمنظاـ العراقي إزاء الكويت ىو التعايش مع امأمر الواقع ولكف دوف ترسيـ 

ظيور أزمة في كانوف  الحدود بيف البمديف واستمر الوضع كذلؾ حتى
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عندما بدا العراؽ بشؽ طريؽ داخؿ امأراضي الكويتية نحو جنوب أـ 0913امأوؿ/
قصر بحجة حماية ميناء اـ قصر مف ىجـو إيراني محتمؿ وكانت امأزمة الثانية وىي 

مركز الصامتو الكويتي  0912امأعنؼ حيف ىاجمت قوات عسكرية عراقية في آذار 
رطة ومساعده وجرحت عده أفراد مف الشرطة الكويتية وفي الحدودي وقتمت قائد الش

/نيساف سحب العراؽ قواتو مف مركز الصامتو اثر تنديد عربي شامؿ وتحرؾ 31
 0919دولي لمساندة الكويت واحتواء امأزمة ,وبعد توقيع العراؽ اتفاقية الجزائر عاـ 

نة والتنازؿ لو عف س 99مع إيراف طمب العراؽ مف الكويت تأجير جزيرة بوبياف لمدة 
جزيرة وربة مقابؿ اعترافو بالحدود البرية بيف البمديف فرفضت الكويت ىذا الطمب 
وأغمقت الحدود بيف البمديف فمنعت الكويت رعاياىا مف السفر لمعراؽ إلى أف أعيد فتح 

 .(03)0911المعبر الحدودي في عاـ 

الكويتية  -العراقيةوفي عقد الثمانينيات مف القرف العشريف تحسنت العالقات 
( وذلؾ لما قدمتو الكويت لمعراؽ 0911-0910اإليرانية) –وذلؾ إباف الحرب العراقية 

مف دعـ مالي وأعالمي وسياسيا أسوة ببقية دوؿ الخميج العربية,وعمى مايبدو إف دوؿ 
الخميج كانت تتفؽ فيما بينيا ضرورة الحد مف تطور النفوذ اإليراني في المنطقة 

ف العراؽ كاف يقود تمؾ الحرب بالنيابة عف دوؿ المنطقة ,والبد أف نشير إلى والسيما إ
انتياء الحرب ال ليكوف الخميج عربيا أو فارسيا ولكنو صار أمريكيا وذلؾ بمقدار 

 .(02)ماستفادت منو الواليات المتحدة امأمريكية مف تمؾ الحرب

بزيارة العراؽ (04)وضمف ىذا اإلطار قاـ أمير الكويت جابر امأحمد الصباح
,وجرى االحتفاء بو بشكؿ كبير وتوالت بعد ذلؾ زيارات المسئوليف 0919عاـ 

الكويتييف لمعراؽ مف اجؿ تخطيط الحدود, إال أف الجانب العراقي لـ يكف متحمسا 
لترسيـ الحدود مع الكويت ومما زاد مف مخاوؼ الحكومة الكويتية رفض العراؽ 

داء  ولقد برر نائب رئيس مجمس قيادة الثورة المنحؿ التوقيع عمى معاىدة عدـ االعت
باف عمى الطرفيف أوال االنتياء مف مشاكؿ ترسيـ الحدود قبؿ البحث في مسالة 

وعجز العراؽ عف سدادىا, (09)معاىدة عدـ االعتداء ولقد أدى تراكـ الديوف العراقية
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لكويتفضال عف لمكويت أحدثت أزمة كانت شرارتيا امأولى عندما طمب العراؽ مف ا
عمى رفع سعر  0919تدىور أسعار النفط والمعروؼ إف دوؿ امأوبؾ اتفقت عاـ 

دوالر(, وتحديد حصة معينة لإلنتاج مف اجؿ ذلؾ إال إف دولتي 30البرميؿ إلى )
 09الكويت واإلمارات لـ تمتزما بحصص امأوبؾ مما أدى إلى ىبوط السعر إلى )

دوالر(, وتصور النظاـ العراقي السابؽ 03أو  00) دوالر( لمبرميؿ الواحد وأحيانا إلى
نيا كبدت  أف سياسة الكويت واإلمارات النفطية سياسة المقصود منيا إيذاء العراؽ وا 

/ 09العراؽ خسائر قدرىا الرئيس العراقي السابؽ صداـ حسيف في خطابو في 
قطع  مميار دوالر( سنويا فيدد الكويت بقولو))قطع امأعناؽ وال04ب)0990تموز/

 .(09)امأرزاؽ((مما يعني التيديد بالحرب

وقدـ طارؽ عزيز وزير الخارجية العراقي آنذاؾ مذكرة إلى الشاذلي القميبي 
اتيـ فييا الكويت  0990/ تموز عاـ 09أميف عاـ الجامعة العربية السابؽ في 

بالتجاوز عمى امأراضي العراقية خالؿ انشغالو بالحرب مع إيراف خالؿ 
مميار  3,4(, وقدر كمية النفط المسروؽ بحوالي )0911-0910امأعواـ)

دوالر(إضافة إلى قياميا مع اإلمارات بالوقوؼ وراء تدىور أسعار النفط حتى بمغت 
مميار دوالر(ولقد عد العراؽ ىذا التصرؼ بمثابة عدواف عسكري  19خسارة العراؽ)
 .(01)وطالب الكويت

 مميار دوالر. 02حواليبإلغاء الديوف الكويتية عميو, والبالغة  -0

 دفع مساعدات مالية لو لمتخمص مف أزمتو االقتصادية . -3

تأجير بعض الجزر الكويتية لو كمنفذ تجاري بحري لمعراؽ نحو العالـ  -2
 الخارجي.

 امتناع الحكومة الكويتية عف سحب النفط العراقي مف حقوؿ الرميمة. -4
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العربية السعودية  ورفضت الكويت ىذه المطالب وعمى الرغـ مف تدخؿ المممكة
,بيف الوفديف العراقي 0990/تموز/20جدة في يـو  لحؿ المشكمة بعقد مؤتمر

والكويتي وتحت رعاية الممؾ فيد عاىؿ المممكة العربية السعودية.  إال إف المحادثات 
/آب 3الثنائية فشمت بينيما مما دفع النظاـ العراقي السابؽ إلى اجتياح الكويت في 

عد ىذا االحتالؿ صدرت سمسمة مف قرارات مجمس امأمف الدولي , وب0990مف عاـ 
الذي يجيز استخداـ القوة ضد مف ال  (01)مستندة عمى الباب السابع مف الميثاؽ

ينفذىا, والف القيادة العراقية رفضت االنسحاب مف الكويت بدأت قوات التحالؼ 
ستة أشير انسحبت  الدولي بقيادة الواليات المتحدة امأمريكية بضرب العراؽ وبعد

القوات العراقية مف الكويت تحت ضغط القوة الدولية وترتب عميو مشيداف 
 .(09)أساسياف

 امأوؿ :الترحيب بوجود القوات الدولية.

 الثاني:انتياء ماسمي بمرحمة التضامف والمصير العربي المشترؾ.

ؿ ىذاف المشيداف مع مارافقيما مف حصار اقتصادي قاس تعرض لو العراؽ خال
سيال لمواليات المتحدة امأمريكية أف تحتؿ العراؽ  3002-0990الفترة الممتدة مف 

, عمى الرغـ مف عدـ امتالكيا 3002في حرب غير متكافئة في نيساف مف عاـ 
 الشرعية الدولية عمى مااقدمت عميو.

 7112الكويتية بعد عام  -العالقات العراقية 

 الكويتية -أوال:أزمة الحدود العراقية

إف التغير الكبير الذي حصؿ في نظاـ الحكـ في العراؽ بعد التاسع مف نيساف 
, لـ يغير امأوضاع في العراؽ فحسب , وقمب المعادلة السياسية في الداخؿ 3002

بؿ تعداه إلى تغيير الكثير مف مالمح السياسة في المنطقة والتوازف اإلقميمي عمى 
, وعمى عالقات العراؽ عمى وج و الخصوص وبخاصة مع الكويت اذ بات وجو العمـو
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مف الواضح إف مف متطمبات تفكيؾ أي أزمة والخروج منيا يتطمب النظر إلى جذور 
ىذه امأزمة ومااحدثتو مف مخرجات في المياديف االقتصادية والسياسية واالجتماعية 
 واإلستراتيجية,ومف ثـ وضع الحموؿ الكفيمة لمخروج منيا بما يتالئـ مع تحقيؽ امف

 .(30)واستقرار البمديف وقيميما اإلسالمية والقومية

بالرغـ إف قضية الحدود بيف العراؽ والكويت تعود إلى بدايات القرف المنصـر 
وتعاظمت في الثالثينيات , إال إف ىناؾ تعنت كويتي لمتمسؾ بيا بخاصة بعد اقتطاع 

( 112لقرار)أجزاء ميمة مف محافظة البصرة لمكويت بعد أف اصدر مجمس امأمف ا
والذي نص عمى ترسيـ الحدود بيف العراؽ والكويت مف خالؿ تشكيؿ  (30)0992عاـ 

لجنة دولية لمقياـ بذلؾ امأمر الذي رفضو نظاـ الحكـ السابؽ في بداية امأمر, إال انو 
, بسبب الضغوط الدولية ويؤكد مسؤولوف عراقيوف إف 0994وافؽ عميو الحقآ عاـ 
ديف تـ في ظروؼ استثنائية وأدى إلى اقتطاع أراضي عراقية ترسيـ الحدود بيف البم

 .(33)مف ناحيتي صفواف وأـ قصر , فضال عف تقميص المياه اإلقميمية العراقية

وبمقتضى ىذه الصورة يصح القوؿ تماما إف مجمس امأمف سبؽ اف صدر قرار 
تو الثالثة , دعا فيو الطرفيف العراقي والكويتي في فقر 0990/آب 3( بتاريخ 990رقـ)

إلى حؿ الخالفات بينيما عف طريؽ التفاوض , وقد وافؽ عميو الجانب العراقي ولكف 
/ 3( والمؤرخ في 911ماحصؿ بعده جاء مخالفا ليذا المنحى حيث تضمف القرار )

, بندا حوؿ ترسيـ الحدود جاء فيو)) ادراكآ مف المجمس بضرورة ترسيـ 0990نيساف 
اؽ والكويت حرمة الحدود الدولية , وخصوصا الجزر الحدود يطمب باف يحتـر العر 

/تشريف امأوؿ 4عمى نحو محدد في المحضر المتفؽ عميو بينيما بتاريخ 
 .(32)(( 0994باالضافة إلى مجموعة المعاىدات العائدة لعاـ 0992

لقد اعتبر العراؽ ىذا القرار سابقة خطرة في تاريخ المنظمة الدولية مأنيا 
سيـ الحدود حسب أىواءىا ولـ تأخذ بعيف االعتبار وجية نظره أعطت لنفسيا حؽ تر 

, فضال عف إف العراؽ رأى في ىذا القرار مس 0992التي أوردىا في محاضر 
مباشر لسيادة الدوؿ خاصة واف الواليات المتحدة صاحبة مشروع القرار ترفض فرض 



                                                                      

 (7102 األولكانون  ) العشرونو  الثالث العدد 

772 

 7112الكويتية بعد عام -العالقات العراقية 

وقامت الكويت  أية حدود عمى حميفتيا إسرائيؿ بموجب ميثاؽ امأمـ المتحدة نفسو .
في ظؿ غياب امأمف واالستقرار داخؿ  3004خالؿ امأشير امأولى مف عاـ 

امأراضي العراقية إلى تسوية السواتر الترابية عمى الحدود بيف البمديف وردمت الخنادؽ 
-0ونقمت الدعامات الحدودية الماكف جديدة داخؿ الحدود العراقية وبعمؽ تراوح بيف )

العتداءات استغالؿ حقوؿ الرميمة , فضال عف التصريحات ( كـ وقد صاحب ىذه ا9
 .(34)والخطابات السياسية الكويتية المستفزة والتي التنـ عف حسف أية نية

وعمى مايبدو إف الغاية السياسية والنية الخفية لمواليات المتحدة امأمريكية مف 
فع الحب والمكافئة وراء مساندة الكويت في تجاوزىا عمى امأراضي العراقية لـ يكف بدا

نما بدافع عسكري ولوجستي وىو استعماؿ المناطؽ الحدودية إلغراض عسكرية .في  وا 
حيف أعربت الحكومة العراقية وعمى لساف وزير خارجيتيا ىوشيار زيباري التزاـ العراؽ 

( واف العراؽ عمى استعداد تاـ لكشؼ جميع امأوراؽ مف اجؿ تبديد جميع 122بالقرار)
كويتية مف نوايا العراؽ وىذا ماصرح بو السفير الكويتي عبد اهلل المراد المخاوؼ ال

عقب ذلؾ المقاء))إف ىوشيار زيباري اكد مف خالؿ االجتماع التزاـ العراؽ تجاه 
الكويت فيما يتعمؽ بكؿ قرارات الدولية والخاصة بالحالة الكويتية العراقية مضيفآ إف 

دا بمستقبؿ التعاوف بيف البمديف والسيما فيما وزير الخارجية العراقي كاف متفائال ج
 .(39)يتعمؽ بصيانة العالمات الحدودية والممتمكات((

وفي آخر التطورات في ىذا الممؼ أكدت الحكومة العراقية عشية بحث مجمس 
, التزاميا بالقرارات 3000امأمف الدولي لألوضاع في العراؽ في الرابع مف آب 

البرية العراقية مع الكويت , ودعت إلى االتفاؽ الستثمار الدولية المتعمقة بالحدود 
مشترؾ لمحدود النفطية المشتركة , وشددت عمى الرغبة الصادقة في طي جميع 
الخالفات السابقة وترسيخ العالقات بيف البمديف لكف الذي لـ يكف في الحسباف ىو 

مى مجمس امأمف اذ تقرير لبعثة امأمـ المتحدة في العراؽ بنفس التاريخ الذي عرض ع
انو عبر عف عدـ تجاوب العراؽ مع قرارات امأمـ المتحدة وىي العبارة المتكررة التي 
مابرحت المنظمة الدولية مف تكرارىا بعد أف وصؿ تأثير الكويت إلى داخميا بدعـ 
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أمريكي واضح وتأييد بريطاني كبير إلبقاء الييمنة امأمريكية عمى مسار تحسف 
 .(39)الكويتية –ة العالقات العراقي

 ثانيا : ممف التعويضات

مدينآ بمبالغ كبيرة لعدد مف دوؿ العالـ, فضال عف 0911كاف العراؽ بعد عاـ 
أضيؼ إلى ذلؾ الديف مبمغ التعويضات الناجمة  0990الديف الداخمي, وبعد عاـ 

مميار 031,1, إلى 001,9عف حرب الخميج , وقدر مديونية العراؽ الخارجية مابيف 
الر وىي مبالغ عبارة عف قروض متنوعة المصادر بيف عربية وأجنبية, فضال عف دو 

 –المنح والمساعدات التي تمقاىا العراؽ مف الكويت والسعودية أثناء الحرب العراقية 
( , ومما لـ يكف بالحسباف إف تمؾ الدوؿ عدتيا قروضآ 0911 -0910اإليرانية )

ا,ومما تجدر اإلشارة إليو إف ىذا وطالبت بيا ورفضت شطبيا أو حتى تخفيضي
وزير الخارجية امأمريكي  (james Bakerالموقؼ جاء بعد ميمة جيمس بيكر)

 George, وبطمب مف الرئيس جورج بوش)3004السابؽ في المنطقة عاـ 
bush(31)(لتثبيت ديوف العراؽ. 

( مف القرار الصادر عف 09لقد تشكمت لجنة التعويضات بموجب الفقرة)
, وتـ تفعيؿ آليات عمميا بموجب الفقرة 0990( لسنة 911مف المرقـ)مجمس امأ

/د( 339929( مف الوثيقة التي أصدرىا امأميف العاـ لألمـ المتحدة برقـ)30)
وبموجبيا ايضآ سميت بمجنة امأمـ المتحدة لمتعويضات وكاف مقرىا في جنيؼ, 

, وبالرغـ مف 0999ـ لغاية عا -0990وحددت فترة لتقديـ التعويض ابتداًء مف عاـ 
بطمب تعويض عف تموث مياىيا إباف حرب الخميج  3002إف إيراف تقدمت في عاـ 

, إال إف المجنة رفضت الطمب. وباتت الكويت بفضؿ الجيود الحثيثة لتمؾ 0990
المجنة المتمقي الرئيس لمتعويضات المدفوعة مف عائدات النفط العراقي مف بيف 

مميار دوالر بحموؿ 24,1تـ إقرار التعويضات بمبمغ ( حكومة تقدمت بطمبات و 000)
مميار دوالر بالفعؿ لحكومة الكويت وخصص لفئة  9,3, وقد دفع منيا 3004عاـ 

مميار دوالر تقدمت بيا حكومة  002,1طمبا يبمغ بمجموعيا  92ثانوية خاصة 
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مة ( مميار دوالر إلى حكو 1,1الكويت وقد عالجت المجنة معظـ تمؾ الطمبات ومنحت)
, 3009/تشريف امأوؿ/31الكويت وأخر دفعة تـ تسميميا إلى الكويت كانت بتاريخ 

 .(31)( مميوف دوالر491ومقدارىا )

ولغرض استبياف مدى ىيمنة الواليات المتحدة عمى امأمـ المتحدة وتسخيرىا 
 .(39)لخدمة أىدافيا نورد بعض الطمبات المقدمة لمجنة التعويضات

تقارير طبية إلى المجنة لغرض تعويضيـ عف اآلالؼ امأشخاص قدموا  -0
 الضرر النفسي الذي لحؽ بيـ جراء الغزو العراقي لمكويت.

السعودية قدمت طمبا لمتعويض نتيجة التأثيرات البيئية عمى تربتيا بمالييف  -3
 الدوالرات.

قدمت شركة نقؿ بحري اندنوسية طمب تعويض عف أضرار أصابت إحدى  -2
لركاب عمى تمؾ السفينة لإلبحار بيـ مف اندنوسيا سفنيا مف جراء قمة إقباؿ ا

 إلى استراليا.

تقدمت الكويت بطمب تعويض عف أضرار بيئية بسبب وجود طبقة خفيفة مف  -4
 الغبار يغطي تربتيا سبب ليا رواسب كاربوىيدراتية.

زاء ىذه الطمبات وغيرىا سعى العراؽ عبر العديد مف الوفود الحكومية  وا 
زارت الكويت لمحصوؿ عمى موافقتيا بشطب تمؾ التعويضات أو  التي(20)والبرلمانية

تخفيضيا لكنو فشؿ في مسعاه أماـ إصرار الكويت عمى عدـ التنازؿ عف مطالبيا 
بالتعويضات وجاء ىذا اإلصرار مف خالؿ مجمس امأمة الكويتي الذي عد موضوع 

العراؽ في التعويضات خطا احمرآاليمكف التنازؿ عنو مطمقا , ورغـ ذلؾ استمر 
محاولتو لتجاوز تراكمات الماضي في عالقاتو مع الكويت لذلؾ قاـ إبراىيـ الجعفري 

برفقة وفد  3009رئيس الوزراء العراقي بزيارة الكويت بعد انتخابات كانوف الثاني 
,ووصفت تمؾ الزيارة مف الجانب 3009عراقي كبير ووصؿ الى الكويت في حزيراف 
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نيا أوؿ زيارة لرئيس وزراء عراقي منتخب مف قبؿ الشعب الكويتي بأنيا تاريخية,مأ
العراقي لمكويت وأجرى إبراىيـ الجعفري خالؿ تمؾ الزيارة مباحثات مع المسؤوليف 
الكويتينتضمنت القضايا الشائكة بيف البمديف أال وىي قضيبيتي الحدود 

 .(20)والتعويضات

مة العراقية تعيدت الكويت وتعزيزا لمعالقات الثنائية بيف البمديف ودعما لمحكو 
مميوف دوالر لقطاعي التربية والصحة كما تعيدت بدراسة  (030بتقديـ منحة مقدارىا )

مسالة الديوف التي بذمة العراؽ وفي السياؽ ذاتو أرسمت الحكومة الكويتية وفدا برئاسة 
الفريؽ الركف عمي محمد المؤمف رئيس العمميات اإلنسانية في الكويت حيث التقى 
الوفد مع رئيس الوزراء العراقي إبراىيـ الجعفري وحمؿ رئيس الوفد رسالة شفوية مف 
رئيس الحكومة الكويتية صباح امأحمد الصباح إلى رئيس الحكومة العراقية إبراىيـ 
الجعفري تتعمؽ بالعالقات الثنائية بيف البمديف وسبؿ تطويرىا في مختمؼ 

 .(23)المجاالت

اقية الدائمة برئاسة نوري المالكي في نيساف مف وبعد تشكيؿ الحكومة العر 
رحبت الكويت بيا ووجيت بعدىا دعوة رسمية إلى رئيس الحكومة العراقية  3009عاـ

الجديد الذي لبى ىذه الدعوة وقاـ بزيارة الكويت في تموز مف العاـ نفسو,وأجرى نوري 
االقتصادية بيف المالكي مباحثات مع الجانب الكويتي تضمنت القضايا السياسية و 

البمديف ووصؼ المالكي ىذه المباحثات بااليجابية والمتينة مأنيا انطمقت مف أسس 
 .(22)التفاىـ العميؽ لضرورة حؿ المشاكؿ العالقة بيف البمديف

واثر االنفالت امأمني الذي انتشر في العراؽ طرحت اإلدارة امأمريكية في 
ة جديدة في محاولة منيا لضبط إستراتيجية أمني 3001كانوف الثاني مف عاـ 

امأوضاع امأمنية في العراؽ,وقد قامت وزيرة الخارجية امأمريكية كونداليزا رايس بجولة 
/ كانوف الثاني مف العاـ نفسو بوزراء 09لدوؿ الخميج العربي والتقت في الكويت في 

خارجية دوؿ مجمس التعاوف الخميجي ومف بينيـ وزير الخارجية الكويتي محمد 
لصباح وأبدى الوزراء دعميـ لمخطة امأمنية امأمريكية الجديدة خوفا مف أف تمتد ا
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امأوضاع امأمنية القمقة في العراؽ إلى أنحاء المنطقة,واصدر المجتمعوف ممثمي دوؿ 
مجمس التعاوف الخميجي اضافة الى كؿ مف الواليات المتحدة االمريكية واالردف 

الخالؿ باستقرار المنطقة ييدد المصالح الوطنية ومصر بيانا ختاميا ذكروا فيو "اف ا
لجميع الدوؿ"كما عبر المجتمعوف عف رغبتيـ المشتركة في منع تحوؿ العراؽ الى 

 .(24)ساحة قتاؿ بيف القوى االقميمية والدولية

وفي اطار مساعي الحكومة العراقية اليادفة لتعزيز وتطوير العالقات مع دولة 
ميورية طارؽ الياشمي وبرفقة وفد رفيع المستوى بزيارة الكويت قاـ نائب رئيس الج

,وبحث طارؽ الياشمي خالؿ الزيارة مع امير دولة 3001/شباط/09الى الكويت في 
الكويت صباح االحمد الصباح القضايا ذات االىتماـ المشترؾ وسبؿ تعزيز العالقات 

االمة  بيف البمديف دوف مناقشة قضية الديوف والتعويضات بسبب رفض مجمس
 .(29)الكويتي اسقاط ىذه الديوف

حاوؿ العراؽ حمحمة مشكمة التعويضات   3009وفي السابع مف تموز مف عاـ 
وذلؾ مف خالؿ المقاء الذي تـ بيف رئيس البرلماف العراقي إياد السامرائي ورئيس 
الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الصباح ورئيس جياز امأمف الوطني الشيخ محمد 

لد ونائب رئيس مجمس الوزراء لمشؤوف االقتصادية الشيخ احمد الفيد , وغمب الخا
عمى ىذا االجتماع مسالة التعويضات والتي رأى في ىذا االجتماع الجانب الكويتي 

 .(29)البد مف تطبيؽ العراؽ قرارات امأمـ المتحدة لحؿ ىذه امأزمة

 ثالثا: مشكمة األسرى والمفقودين

نية أسرى ومفقوديف كويتييف, ولقد أعاد العراؽ جميع خمفت حرب الخميج الثا
( كويتيا ومف ضمنيـ 9901امأسرى وبجيود الصميب امأحمر والذي كاف عددىـ)

, أي 0990/آذار /4أفرادا مف العائمة المالكة عسكريوف ومدنيوف  وكاف ذلؾ بتاريخ 
ويتي ( ك2909بعد انتياء الحرب مباشرة وقامت بعثة الصميب امأحمر بتسجيؿ )
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يعيشوف في العراؽ ويرغبوف في العودة إلى الكويت ورغـ وثائقيـ الكويتية إال إف 
 .(21)(كويتي منيـ 400الكويت لـ توافؽ إال عمى إعادة )

ولقد اقر مجمس امأمف الدولي بعد إعادة كؿ امأسرى فانو لـ يعد ىناؾ أسرى 
( 911حرب كويتييف في العراؽ بؿ مفقوديف واستخدمت ىذه التسمية في القرار المرقـ)

تطالب بأسرى  3002, ولكف الكويت ظمت حتى عاـ 0990الذي صدر أوائؿ نيساف 
وسيسست القضية  (909ى )أحياء تناقضت في إحصاء أعدادىـ حتى استقرت عم

عمى أعمى المستويات.وطالب رئيس جمعية أىالي الشيداء وامأسرى والمفقوديف 
الكويتييف فايز العنزي حكومتو بالضغط عمى الحكومة العراقية مف اجؿ إنياء القضايا 
العالقة بيف البمديف وعدـ الرضوخ لألصوات المطالبة بخروج العراؽ مف الفصؿ السابع 

تحدة الفتآ إلى إف الجمعية تعتقد بوجود أربع مواقع في العراؽ تضـ رفات لألمـ الم
امأسرى وتماطؿ الحكومة العراقية بأعطاء الضوء امأخضر والسماح ليا بالبحث في 

 .(21)تمؾ المواقع

ولقد أكدت الحكومة العراقية عمى لساف المتحدث الرسمي لمحكومة عمي الدباغ 
الحتفاظ بأي أسير أو مفقود كويتي مصرحا))ال احد اف بمده ليس لدييا مصمحة في ا

لو مصمحة بأف يحتفظ برفات امأخوة امأسرى الكويتييف , وىذه المسألة ليست مسألة 
نما مسألة إنسانية ((  .(29)قرارات وا 

أما عف موقؼ امأمـ المتحدة مف مشكمة امأسرى والمفقوديف فقد اتضح مف 
عمى انو يتعيف عمى العراؽ قبؿ الخروج مف خالؿ تصريح أمينيا العاـ باف كي موف 

الفصؿ السابع تنفيذ جميع القرارات الصادرة مف مجمس امأمف الدولي ذات الصمة 
السيما فيما يتعمؽ منيا بالكويت, وفي الوقت نفسو أشاد باف كي موف بالجيود 

بخمؽ بمد مستقر  3002المبذولة والتقدـ الذي حققتو الحكومة العراقية منذ عاـ 
يعيش بسالـ مع نفسو وجيرانو داعيآ أعضاء المجمس إلى اإلقرار باف عراؽ اليـو و 

 . (40)3002يختمؼ كثيرا عف عراؽ ماقبؿ عاـ 
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عادة  وفيما يخص مسألة إعادة جميع امأسرى الكويتييف ورعايا الدوؿ امأخرى وا 
فأف امأوضاع امأمنية في العراؽ حالت دوف  3004رفاتيـ قاؿ ))انو ومنذ عاـ 

مميات البحث واستخراج الجثث وأضاؼ انو عالوة عمى ذلؾ فأف التعرؼ عمى رفات ع
الكويتييف أمر بالغ التعقيد بسبب الحاجة إلى تمييزىا عف رفات عشرات امألوؼ مف 

 .(40)المواطنيف العراقييف امأمر الذي يتطمب أدوات بحث عف طريؽ الحمض النووي((

 الكويتي -مجاالت التعاون العراقي 

: عقب السنوات الطويمة التي عاشيا البمديف مف الكراىية ال:المجال السياسياو 
والبغضاء والشكوؾ الموغمة في العمؽ ابدت الدولتاف رغبتيما في ازالة كؿ ما مف 
شانو اف يشوب العالقات بيف البمديف معتمديف في ذلؾ عمى التنسيؽ المشترؾ 

 .(43)شتركةوالحوار المبني عمى تبادؿ الثقة والمصالح الم

والجؿ تحقيؽ تمؾ الغاية البد مف الكويت اف التحمؿ العراؽ والعراقييف وزر 
. فضال عف ابداء المرونة في الحوارات السياسية 3002تبعات سياسات ما قبؿ عاـ 

والتصريحات الحكومية, واليخفى عمى كؿ متابع لمواقع السياسي العاـ ىو إف الكويت 
ي اتسمت سياستيا حياؿ العراؽ بااليجابية ولـ تنقاد إلى الدولة العربية الوحيدة الت

أجندات خارجية رغـ تعرضيا لضغوطات داخمية وخارجية , وىذا الموقؼ االيجابي 
والرؤية الموضوعية الينبغي أف تضيع وتتالشى في خضـ المواقؼ الحادة والمتطرفة 

أف يستثمر مف قبؿ  إلى مياديف التأـز والتشنج وىذا الموقؼ الكويتي االيجابي يجب
 .(42)العراؽ والكويت نفسيا لتعديؿ وتصحيح مسارات العالقات بينيما

وفي الوقت نفسو فأنو عمى صناع القرار السياسي مف كال الطرفيف أف يتفيما 
إف المواقؼ الحادة والمتطرفة ىي في الواقع انعكاس لألجواء والمناخات الديمقراطية 

تقابؿ بانفعاؿ فمف غير المنطقي والمعقوؿ أف يترتب وحرية التعبير, ومف الخطأ أف 
عمييا استحقاقات وتبعات وأثار تغير مسارات امأمور باتجاىات خاطئة وبقدر 
مايحتاج العراؽ لمكويت, فاف الكويت تحتاج لمعراؽ, واف المصالح واالعتبارات 
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و اف جميع يبد . وعمىما(44)السياسية وامأمنية واالقتصادية متداخمة أكثر مف غيرىا
المشاكؿ والمعوقات التي نشأت بيف البمديف السابؽ ذكرىا في الصفحات السابقة قد 
يكوف اإلعالـ سببآ في تضخيميا , فضال عف مواقؼ بعض السياسييف مف الجانبيف 

 حمموا امأمور أكثر مف وزنيا.

ظور : انطمقت أسس عودة العالقات العراقية الكويتية مف منثانيا:المجال االقتصادي
اقتصادي مشترؾ يستند عمى المصالح المشتركة بيف البمديف والتي تعد الضمانة امأىـ 
لعالقات سياسية ثابتة ومتينة , وبما إف العراؽ ينتظره مستقبال واعدا عمى المدى 
البعيد لكونو يمتمؾ أضخـ احتياطي نفطي فضال عف الطاقة البشرية الكافية لتمبية 

أما الكويت فيو مف الدوؿ التي تتمتع بامأفضمية في  حاجات الزراعة والصناعة ,
 .(49)إعادة أعمار العراؽ

وأكد عدد مف المسؤوليف الكويتييف رغبتيـ في إنشاء منطقة لمتجارة الحرة في 
( شركة 32(شركة كويتية و)10, وبمشاركة )3( الؼ كـ34شماؿ الكويت بمساحة)

وخارج لمكمارؾ والشرطة ويتبعيا أجنبية, وتحتوي عمى مناطؽ تخزيف كبيرة ومداخؿ 
وبإمكاف رجاؿ امأعماؿ العراقييف الدخوؿ لممنطقة مف دوف الحاجة  مركز العبدلي,

لدخوؿ الكويت بحيث يستطيع العراقييف شراء بضائعيـ والعودة لمعراؽ دوف 
. ومف جانب اخر كشؼ المستشار التجاري العراقي لدى الكويت شفيؽ (49)عراقيؿ

حؽ التجاري ياسر الخزاعي انو افتتحت الممحقية التجارية العراقية في التميمي , والمم
الشقيقيف في المجاؿ االقتصادي, كما  الكويت مف اجؿ افاؽ أوسع وأرحب بيف البمديف

أعرب الخزاعي اف الكويت ليا امأولوية في اف تدخؿ السوؽ العراقية لدورىا الفعاؿ 
ذلؾ لمعالقة االخوية واالسرية التي تربط والكبير في عممية اسقاط النظاـ السابؽ وك

 .(41)ابناء البمديف

( مميوف 9,9, حوالي)3001اوال: لقد بمغ حجـ التبادؿ التجاري بيف البمديف عاـ    
 دوالر, وفقا إلحصائيات وزارة التجارة والصناعة الكويتية. 
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وذلؾ لموقع ثانيا: وجود فرص استثمارية كبيرة أماـ المستثمريف في القطاع السياحي 
العراؽ الجغرافي وتنوع بيئتو ووجود رؤوس أمواؿ ضخمة تبحث عف مستثمريف فضال 

 عف امأيدي العاممة الكفؤة.

ثالثا: إمكانية استثمار المستثمريف الكويتييف في القطاعات الصناعية والحيوانية مف 
 مواشي ودواجف .

 عات السكنية والتجارية.رابعا: االستثمار في المجاؿ السكاني مف خالؿ بناء المجم

 .(41)وفي المجاالت امأخرى فكاف مف بينيا

, وبروح إنسانية عالية إلى دعـ الشعب 3002/نيساف 9اوال: سارعت الكويت في 
العراقي , فكاف مف الدوؿ التي أرسمت مساعدات طبية وغذائية إلى العراؽ أثناء 

 العمميات العسكرية لقوات االحتالؿ.

لكويت مباراتو التاريخية أماـ فريؽ اربيؿ العراقي عمى ممعب ثانيا: خاض فريؽ ا
 فرانسوا الحريري باربيؿ.

ثالثا: وفي الجانب التربوي فبعد لقاء وزير التربية خضير الخزاعي سفير الكويت في 
بغداد عمي المؤمف أثمر المقاء عف ضرورة تبادؿ الخبرات التربوية بيف البمديف عف 

 ية وتطويرية.طريؽ إقامة دورات تدريب
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 الخاتمة :
بات مف امأمور البدييية إف الدوؿ ذات الحدود المشتركة تتميز عالقاتيا 

الكويتية فعمى الرغـ مف  -وىذا ماينطبؽ عمى العالقات العراقية بالتذبذب والتعقيد ,
  ,اف ىناؾ مشتركات بيف البمديف تمثمت بالديف والمغة وصالت القربى والنسب والقومية

إف السياسة فتحت بابا لمخالفات التي يعود تاريخيا إلى ثالثينيات القرف الماضي  اال
عندما بدأت إرىاصات دعوة العراؽ لضـ الكويت باعتبارىا جزءا مف أراضييا بحجة 

الكويتية,وبقيت  –القضاء عمى تجارة التيريب التي اتسع نطاقيا عمى الحدود العراقية 
والشؾ إلى أف جاءت حرب الخميج الثانية لتزيد مف  العالقات بينيما مشوبة بالحذر

تعقد المشاكؿ وتشابكيا,وأصبح ىناؾ العديد مف القضايا العالقة والممفات المختمؼ 
عمييا بيف العراؽ والكويت والتي مف الممكف اف تكبح تطور العالقات بيف البمديف, 

ؾ احد امأطراؼ في وتعمؿ عمى توسيع فجوة الخالؼ الذي اليخدـ الطرفيف اذا ماتمس
بقاءىا معمقة دوف حؿ.فعمى سبيؿ المثاؿ الالحصر يعود  تعميؽ ىذه الممفات وا 
الخالؼ الحدودي بيف العراؽ والكويت الى وقت ظيور الكويت ككياف سياسي, أما 
عف قضية الديوف والتعويضات فقد طفت عمى سطح السياسة الدولية عقب حرب عاـ 

أىميا ممؼ امأسرى والمفقوديف, وبات اليخفى  , ولحقتيا ممفات عديدة مف0990
عمى أي عاقؿ لتجاوز ىذه العقبات البد مف إتباع أفضؿ السبؿ في تأسيس عالقات 
ايجابية وبناءة بيف العراؽ والكويت لتذليؿ العقبات ومواجية التحديات المشتركة الف 

ية ذات ذلؾ امأمر مف مسؤولية الكويت والعراؽ دوف تدخؿ احد امأطراؼ الخارج
المواقؼ السمبية لذا يحتاج البمديف إلى سنوات عديدة قادمة إلزالة الشوائب العالقة في 
النفوس والعقوؿ لكافة أطراؼ الخالؼ واالبتعاد عف القضايا التي مف شأنيا تعكير 
صفوة العالقات وخاصة الممفات المسيسة .ورغـ التشنج والتوتر الذي يطفو عمى 

ال إف العالقات االجتماعية بيف الشعبيف تتسـ باإلخوة التاريخية أفكار سياسي البمديف إ
الموغمة في العمؽ مأسباب جغرافية يتمتع بيا البمديف ويبقى جانب مشرؽ آخر في 

العراقية وذلؾ مف خالؿ التعاوف في المجاالت السياسية  -العالقات الكويتية
 واالقتصادية وامأمنية فضال عف التربوية.
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 الهوامش
لممؾ غازي :وىو االبف الرابع لمممؾ فيصؿ امأوؿ,ولد في مكة وعاش في كنؼ جده ( ا0)

/آذار 30,ولد في 0909حسيف بف عمي شريؼ مكة وقائد الثورة العربية الكبرى
,أثناء قيادة والده امأمير فيصؿ الحممة العسكرية لتأديب محمد بف عمي االدريسي 0903عاـ

في عسير وليذا السبب سمي غازي في ذكرى تمؾ  الذي خرج عمى طاعة الدولة العثمانية
الغزوة, ولـ يتعمـ غازي مف وجوده في الحجاز سوى بعض الميارات والقميؿ مف التعميـ 
بسبب امأوضاع القمقة التي جرت خالؿ الحرب العالمية امأولى ,ولكنو كاف ذو ميوؿ قومية 

وحدة امأقاليـ العربية إباف عربية كونو عاش تجربة فريدة في طفولتو حيث كاف شاىدا عمى 
الحكـ العثماني قبؿ تنفيذ اتفاقية سايكس بيكو,شيد عصره صراع بيف المدنييف والعسكرييف 
مف الذيف ينتموف إلى تياريف متنازعيف داخؿ الوزارة العراقية تيار مؤيد لمنفوذ البريطاني وتيار 

يمنة عمى مقاليد السمطة وطني ينادي بالتحرر مف ذلؾ النفوذ حيث كاف كؿ طرؼ يسعى لمي
فوقؼ الممؾ غازي الى جانب التيار المناىض لمييمنة البريطانية حيث  السياسية في العراؽ,

/ 4ساند انقالب بكر صدقي .توفي الممؾ غازي في حادث سيارة غامض في 
, 3009بيروت, ,9ط ,4ج موسوعة السياسة, .عبدالوىاب الكيالي وآخروف,0929نيساف/

 .312ص

 .910,ص0990-0992العراقية –عبدالونيسشتا,العالقات الكويتية  احمد (3)

 .320,ص0990,القاىرة,0رضا ىالؿ, الصراع عمى الكويت مسالة االمف والثروة,ط (2)

 .1,ص3003/أيموؿ/2العراقية,صحيفة السياسة, –(عبدالمالؾ التميمي,العالقات الكويتية 4)

االسـ الرتباط العراؽ وامأردف بعائمة مالكة  (االتحاد الياشمي:سمي االتحاد الياشمي بيذا9)
واحدة وىي العائمة الياشمية اذ كاف يحكـ العراؽ فيصؿ الثاني وامأردف يحكميا الحسيف بف 
طالؿ المذاف ورثا الحكـ عف جدىما امأكبر الشريؼ حسيف بف عمي وجاء إعالف ىذا االتحاد 

لوحدة السورية المصرية عمى يد وكاف ردا مباشرا عمى خطوة ا 0991/شباط 04رسميا يـو 
جماؿ عبدالناصر,وأصبحت قضايا العالقات الخارجية والدفاع والسياسة الكمركية والتعميـ مف 
صالحيات الحكومة االتحادية المشتركة بيف العراؽ وامأردف ولممزيد مف التفاصيؿ حوؿ ىذا 
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 . 3002بيروت, ,0نية, طاد العربي في الوثائؽ البريطا, االتحاالتحاد ينظر مؤيد الونداوي
 .031-034ص

 .031مؤيد الونداوي,المصدر نفسو,ص (9)

عبدالسالـ عارؼ:ولد في بغداد في وسط عائمة برجوازية التحؽ بامأكاديمية العسكرية  (1)
,بدا يتجو 0941,خدـ برتبة ضابط في الجيش العراقي في حرب فمسطيف 0921-0940

الجتماعي والسياسي القائـ منذ مطمع الخمسينات بتفكيره الوطني في الثورة عمى النظاـ ا
,حيث عرؼ بوطنيتو وشجاعتو وتيوره 0991انضـ إلى تنظيـ الضباط امأحرار عاـ 

وصداقتو ومواالتو لزميمو عبدالكريـ قاسـ وكاف اوؿ مف أطمؽ عميو قوؿ )ماكو زعيـ إال 
ضد الحكـ الممكي  ,0991/ تموز04لعب دورا في تخطيط توقيت وقيادة وتنفيذ ثورة  كريـ(

وقد اذاع البياف امأوؿ لمثورة بنفسو مف إذاعة بغداد وكاف آنذاؾ ضابط ركف وقائد الكتيبة 
الثالثة مف المواء العشريف التابع لمفرقة الثالثة والتي كانت في طريقيا إلى امأردف وقد عيف 

وع الذي يقبؿ المشاركة بعد نجاح الثورة نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا لمداخمية , لـ يكف مف الن
 .في السمطة,فاخذ يعمؿ عمى التخمص مف التحالؼ العسكري المتنافر الذي أوصمو لمحكـ

.عبدالوىاب 0999/ نيساف/02توفي في حادث طائرة في جنوب العراؽ في القرنة في 
 .129-124,ص0992الكيالي وآخروف,موسوعة السياسة,الجزء الثالث,بيروت,

وىو امير دولة الكويت, والحاكـ الثاني عشر  (:0911-0902اح)صباح السالـ الصب (1) 
,وكاف عضوا في 0999-0929في ساللة آؿ صباح, تولى رئاسة دائرة البوليس مف عاـ

, أصبح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية مف عاـ 0990-0999المجنة العميا عاـ 
و الشيخ عبداهلل السالـ , خمؼ شقيق0999-0992, ثـ رئيسا لموزراء مف عاـ 0990-0992

, تميزت فترة حكمو بسياسة إنمائية داخمية واسعة 0999الصباح في تولي امارة الكويت,عاـ 
بإرساء أسس الديمقراطية البرلمانية باإلضافة إلى السياسة الخارجية المساىمة في مشاريع 

 .990المصدر السابؽ,ص إنمائية عربية واسعة,عبدالوىاب الكيالي واخروف,

 الكويتية بعد الفصؿ السابع, مجمة أبحاث إستراتيجية, –(جميمة الطاىر,العالقات العراقية 9)
 .092,ص3004, 1مركز بالدي لألبحاث اإلستراتيجية,  العدد بغداد,
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(عبد الرحمف عارؼ:ولد في بغداد مف عائمة برجوازية انتسب إلى الكمية الحربية عاـ 00)
,كاف أمرا إلحدى 0991الضباط امأحرار عاـ ,وعندما انضـ الى تنظيـ 0929-0921

الوحدات المدرعة في معسكر الوشاش برتبة مقدـ, رفض عبدالرحمف عارؼ تنفيذ الخطة 
لمناسبة استعراض يـو الجيش 0991االنقالبية التي أعدتيا المجنة العميا في أواخر عاـ

عدد المنتسبيف ,بحجة عدـ وجود ذخيرة كافية وقمة 0991/ كانوف الثاني/9العراقي في 
وعمى الرغـ مف اف والية 0993/آب/30لمضباط امأحرار في وحدتو أحيؿ عمى التقاعد في 

عبدالرحمف عارؼ تشكمت مف حيث طابعيا العاـ استمرارا لحكـ عبدالسالـ عارؼ إال إف 
كفاءة عبدالرحمف في اإلدارة والحسـ والييمنة كانت اقؿ بكثير مف سمفو , ونتيجة لضعفو 

 حكـ في عيده لعبة استغميا الضباط وكبار الموظفيف والفئات السياسية الصغيرة,أصبح ال
واستشرت الوالءات اإلقميمية والعشائرية بيف الفئات المشاركة بالحكـ .وبعد اإلطاحة بحكمو 

في  3001.انتقؿ عبدالرحمف عارؼ الى تركيا وتوفي في عاـ 0991/ تموز/01اثر ثورة 
 .131-131لي وآخروف,المصدر السابؽ,صعبدالوىاب الكيا امأردف.

, 9,ج0991-0991مجموعة باحثيف,تاريخ الوزارات العراقية في العيد الجميوري  (00) 
 .399,ص3003بغداد,

شكالية  –لمياء محسف الكناني ومالؾ دحاـ الجميمي, العالقات العراقية  (03) الكويتية وا 
 .1,ص93الدولية, جامعة بغداد, العددميناء مبارؾ, مجمة دراسات دولية , مركز الدراسات 

الكويتية, المجمة السياسية والدولية, جامعة  –عزيز جبر شياؿ, العالقات العراقية  (02)
 .29-29, ص3009, 00بغداد, العدد

جابر امأحمد الصباح:سياسي ورجؿ دولة كويتي,تمقى تعميمو في مدرسة المباركية  (04)
تولى رئاسة قسـ  ,0990-0949النفطية مف عاـبالكويت,عيف حاكما لمنطقة امأحمدي 

,ثـ رئيسا 0992,ثـ أصبح وزيرا لممالية والصناعة والتجارة,عاـ0999الماؿ واالقتصاد عاـ
,ثـ أميرا لدولة الكويت بعد وفاة 0911-0999,ثـ وليا لمعيد مف عاـ0999لموزارة عاـ

ف, المصدر ..عبدالوىاب الكيالي وآخرو 0911امأمير صباح السالـ الصباح عاـ
 .02,ص3000, 4,ط3السابؽ,ج
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مميار دوالر(وعندما انتيت 21لقد كاف لدى العراؽ قبؿ الحرب مدخرات تصؿ الى ) (09)
مميار دوالر(في حيف بمغت 000الحرب ذىبت ىذه المدخرات وأصبح العراؽ مدينا بما يقارب)

مسالة امأمف مميار دوالر( رضا ىالؿ ,الصراع عمى الكويت  200خسائر الحرب المادية)
 .94,ص0990, القاىرة,0والثروة,ط

 .21(عزيز جبر شياؿ,المصدر السابؽ,09)

 .031,ص0993سعد البزاز,حرب تمد اخرى,عماف, (01)

ماتسمى اتفاقية خيمة  تـ وضع العراؽ تحت الفصؿ السابع نتيجة التفاقية صفواف او (01)
واقعة قرب الحدود الكويتية صفواف,اذ تـ نصب خيمة كبيرة في مدينة صفواف العراقية ال

ويقابميا في الجانب الكويتي منفذ العبدلي الحدودي, واجتمع الوفداف العسكرياف العراقي بقيادة 
وزير الدفاع المواء الركف سمطاف ىاشـ احمد والمواء الركف صالح عبود قائد الفيمؽ 

سمطاف قائد القوات الثالث,ووفد قوات التحالؼ بقيادة نورماف شوارسكوؼ واالمير خالد بف 
العربية التي شاركت في ىذه الحرب بحضور ممثؿ الجانب الروسي بريماكوؼ ومف البنود 
المعمنة ليذه االتفاقية قبوؿ العراؽ بسيادة دولة الكويت, وتثبيت الحدود حسب قرارات االمـ 
المتحدة,قبوؿ العراؽ بدفع التعويضات التي نصت عمييا القرارات امأممية.جميمة 

 .019طاىر,المصدر السابؽ,صال

الكويتية المتكررة,مجمة دراسات  -(حميد حمد السعدوف, أزمة العالقات العراقية09)
 .00, ص3001, 22دولية,مركز الدراسات الدولية, جامعة بغداد, ا لعدد

(عدناف احمد سمـو وأسامة مرتضى, اآلفاؽ المستقبمية لمعالقات العراقية الكويتية مابعد 30)
 .29, ص3000,لبناف, 3002نيساف

( بعد أف انتيت لجنة امأمـ المتحدة المكمفة بترسيـ الحدود بيف العراؽ والكويت التي 30)
,شرع رئيس المجنة في تقديـ تقريره 0993( لعاـ 112شكمت وفؽ قرار مجمس امأمف )

ة أنجزتو مف ترسيـ الحدود إلى امأميف العاـ لألمـ المتحد الشامؿ عف أعماؿ المجنة وما
, وقد تضمف التقرير أيضا خارطة رسمت عمييا إحداثيات خط الحدود 30/9/0992بتاريخ 

وفي اليـو التالي قاـ امأميف العاـ لألمـ المتحدة برفع تقرير المجنة وامأعماؿ التي أنجزتيا إلى 
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, لمناقشة النتائج التي توصمت الييا 31/9/0992مجمس امأمف الذي انعقد بدوره بتاريخ 
والذي اشتمؿ عمى سبع فقرات حيث  (122( القرار )2334وقد اصدر في جمستو )المجنة 

رحب المجمس بقرارات لجنة ترسيـ الحدود,بيف العراؽ والكويت, وقد طالب فيو كال مف 
البمديف احتراـ حرمة الحدود الدولية وتخطيطيا ولممزيد مف التفاصيؿ حوؿ ىذا القرار ينظر: 

,لترسيـ الحدود العراقية 0992(لسنة 122امأمف المرقـ) محمد ميدي,دراسة لقرار مجمس
 الكويتية,دائرة البحوث لمجمس النواب العراقي.

ستار جابر الجابري,عالقات العراؽ مع دوؿ الجوار العربية, مجمة دراسات سياسية,  (33)
 .99,ص3001,بغداد, 02العدد

بعاد السياسية واالقتصادية الكويتية)امأ -نايؼ المطيري وآخروف,العالقات العراقية (32)
 , شبكة المعمومات الدولية االنترنت.3009واالجتماعية(, الكويت,

جاسـ يونس الحريري,العالقات االستراتيجية بيف العراؽ ودوؿ مجمس التعاوف  (34)
 .209,ص30003,مركز دراسات الخميج العربي,جامعة البصرة,3030 -3002الخميجي

 , 3001الكويت, الكويتية, -كاممة لترسيـ الحدود العراقيةنبيؿ ابو جعفر,القصة ال (39)
 .200ص

 .03المصدر السابؽ,ص (حميد حمد السعدوف,39)

 .200المصدر السابؽ,ص (جاسـ يونس الحريري,31)

مجمة  (حامد عبيد حداد,الديوف الخميجية وأثرىا عمى مستقبؿ العالقات العراقية الخميجية,31)
 .00, ص091الدولية جامعة بغداد,العددأوراؽ دولية,مركز الدراسات 

 ,3004بغداد, مجمة الحكمة, ماىي قضية شطب الديوف العراقية, (ىناء السامرائي,39)
 .40ص , 21العدد

ابرز الزيارات الحكومية ىي قياـ رئيس الحكومة العراقية المؤقتو أياد عالوي بزيارة  (20)
خالليا أمير دولة الكويت جابر  لمحاولة طي صفحة الماضي التقى 3004الكويت في آب 

امأحمد الصباح ورئيس حكومتيا صباح امأحمد الصباح وتناوؿ أياد عالوي القضايا العالقة 
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بيف البمديف السيما قضيتي الحدود والتعويضات,وكاف مف نتائج ىذه الزيارة االتفاؽ عمى 
زا لجيود الحكومة عاما,وتعزي 04استئناؼ العالقات بيف الدولتيف بعد انقطاع داـ حوالي 

الكويتية قاـ الرئيس العراقي غازي عجيؿ  -المؤقتو اليادفة إلى تطبيع العالقات العراقية
الياور بزيارة الكويت في تشريف امأوؿ مف العاـ نفسو وبحث مع الجانب الكويتي مسالة 

ط, التعويضات والمشاكؿ الحدودية والدعـ االقتصادي الكويتي لمعراؽ.صحيفة الشرؽ امأوس
 .20/00/3004لندف,

-3002محمد عبدالرحمف يونس العبيدي,الكويت والمتغيرات السياسية في العراؽ (20)
 ,3001, 03مجمة دراسات إقميمية,مركز الدراسات اإلقميمية,جامعة الموصؿ,العدد ,3009

 .339-331ص

 39/00/3009صحيفة الصباح, (23) 

 .323بؽ,صمحمد عبدالرحمف يونس العبيدي,المصدر السا (22)

 .00/9/3009صحيفة الشرؽ االوسط (24)

 .01/0/3001صحيفة الصباح (29)

 .001-001(حامد عبيد حداد,المصدر السابؽ,ص29)

 .99-92(عدناف احمد سمـو واسامة مرتضى,المصدر السابؽ,ص21)

حيف تصبح القضايا االنسانية وقودا لمسياسة اسرى الكويت نموذجا,شبكة المعمومات  (21)
 )موقع شبكة الرافديف(الدولية

 -0923الكويتية  -متغيرات العالقات العراقية وصاؿ عبد الحسيف عمي, (29)
 شبكة المعمومات الدولية)االنترنت(. ,صحيفة الزماف,3004

,صحيفة الصباح,شبكة المعمومات 3002نظرة في العالقات العراقية العربية بعد العاـ  (40)
 الدولية )االنترنت(.

 .94ـو وأسامة مرتضى , المصدر السابؽ,ص(عدناف سم40)
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 وصاؿ عبد الحسيف, المصدر السابؽ. (43)

 .91(عدناف سمـو وأسامة مرتضى,المصدر السابؽ,ص42)

, صحيفة االتحاد شبكة المعمومات  (44) العالقات العراقية الكويتية بيف امأمس واليـو
 الدولية)االنترنت(.

 ,شبكة المعمومات الدولية االنترنت.9103(صحيفة امأنباء الكويتية, العدد49)

وزارة التجارة العراقية,فتح قنوات التبادؿ التجاري بيف العراؽ والكويت, شبكة المعمومات  (49)
 الدولية االنترنت.

 .91ستار جابر الجابري,المصدر السابؽ.ص (41)

المعمومات  (عمي جاسـ محمد , امأبعاد واإلمكانات االقتصادية العراقية الكويتية, شبكة41)
 الدولية االنترنت.
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 قائمة المصادر :

 أوال:الكتب العربية والمترجمة

 .0990-0990العراقية -احمد عبدالونيس شتا,العالقات الكويتيةػ 0

جاسـ يونس الحريري, العالقات اإلستراتيجية بيف العراؽ ودوؿ مجمس التعاوف الخميجي, ػ 3
 .3003ة البصرة,مركز دراسات الخميج العربي,جامع

 .0990, القاىرة,0رضا ىالؿ,الصراع عمى الكويت مسالة امأمف والثروة,طػ 2

 .0993سعدالبزاز,حرب تمد أخرى,عماف,دار الثقافة والنشر,ػ 4

عدناف احمد سمـو وأسامة مرتضى, امأفاؽ المستقبمية لمعالقات العراقية الكويتية مابعد ػ 9
 .3000, لبناف ,دار البصائر.3002نيساف 

بيروت,الدار العربية لمطباعة  ,9-4-2-0عبدالوىاب الكيالي ,موسوعة السياسة,االجزاءػ 9
 .0992والنشر,

بيروت, المركز العربي  , 0ط مؤيد الونداوي, االتحاد العربي في الوثائؽ البريطانية ,ػ 1
 .3002لألبحاث ودراسة السياسات,

 .3001الكويتية, الكويت,  –د العراقية نبيؿ أبو جعفر القصة الكاممة لترسيـ الحدو ػ ػ 1

 ,9,ج0991-0991 تاريخ الوزارات العراقية في العيد الجميوري مجموعة باحثيف,ػ 9
 .3002بغداد,
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 الصحف والمجالت

مجمة دراسات  عالقات العراؽ مع دوؿ الجوار العربية, ستار جابر الجابري,ػ 0
 .3001دار الحكمة, بغداد, سياسية,

الكويتية المتكررة, مجمة دراسات –السعدوف, أزمة العالقات العراقية  حميد حمدػ 3
 3001, مركز الدراسات الدولية, جامعة بغداد,22دولية, العدد

حامد عبيد حداد,الديوف الخميجية وأثرىا عمى مستقبؿ العالقات العراقية الخميجية, ػ 2
 .091مجمة أوراؽ دولية, مركز الدراسات الدولية, العدد

ناء السامرائي, ماىي قضية شطب الديوف العراقية, مجمة بيت الحكمة, بيت ىػ 4
 .3004, 21الحكة, بغداد, العدد 

جميمة الطاىر,العالقات العراقية الكويتية بعد الفصؿ السابع دراسة مستقبمية,مجمة ػ 9
, بغداد, مركز بالدي لمدراسات وامأبحاث 1أبحاث إستراتيجية العدد 

 .3004اإلستراتيجية,

شكالية  –العالقات العراقية  لمياء محسف الكناني ومالؾ دحاـ الجميمي,ػ 9 الكويتية وا 
 .93العدد جامعة بغداد, مجمة دراسات دولية, ميناء مبارؾ,

جامعة  الكويتية, المجمة السياسية والدولية, –عزيز جبر شياؿ,العالقات العراقية  ػ 1
 .3009, 00العدد بغداد,

 .3003/أيموؿ/2العراقية,صحيفة السياسة, -يمي,العالقات الكويتيةعبد المالؾ التمػ 1

-3002محمد عبدالرحمف يونس العبيدي,الكويت والمتغيرات السياسية في العراؽ ػ 9
, 03,مجمة دراسات إقميمية ,مركز الدراسات اإلقميمية جامعة الموصؿ ,العدد3009
3001. 
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 شبكة المعمومات الدولية)االنترنت(
 محمد,امأبعاد واإلمكانات االقتصادية العراقية الكويتية. عمي جاسـػ 0

 .3004 -0923صحيفة الزماف, متغيرات في العالقات العراقية الكويتيةػ 3

 .3002صحيفة الصباح, نظرة في العالقات العراقية العربية بعد العاـ ػ 2

ويت شبكة الرافديف, حيف تصبح القضايا اإلنسانية وقودا لمسياسة, أسرى الكػ 4
 .3009نموذجا, 

 وزارة التجارة العراقية,فتح قنوات لمتبادؿ التجاري بيف العراؽ والكويت.ػ 9

 الكويتية بيف االمس واليـو ,صحيفة االتحاد. –العالقات العراقية ػ 9

 .00/3004/ 20صحيفة الشرؽ االوسط, ػ 1

 39/00/3009صحيفة الصباحػ 1

 


