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التفكير الطموح :لماذا قد يساعد توسيع نطاق المفاوضات
في حل النزاع المالحي الكويتي -العراقي
بدر السيف *

يف شباط  ،2021أحيت الكويت الذكرى الثالثني لتحريرها من الغزو العراقي .منذ
غزو العراق للكويت عام  1990-1991على يد قوات صدام حسني ،حتولت العالقة العراقية
الكويتية من عالقة عداء إىل عالقة وائم نسيب .بيد أن سقوط نظام البعث يف العراق عام 2003
مل يساعد على تبديد ذكرايت املاضي أو االرتياب املتبادل ،ومع ذلك فإن جهوداً كثرية بُذلت
لرتميم العالقات الثنائية.
كانت األمم املتحدة تؤدي دور الوسيط الرئيس بني البلدين خالل التسعينيات .ويف الوقت
احلاضر ،اُستبدلت وساطة األمم املتحدة بلجنة وزارية عراقية كويتية .وشأهنا شأن أي عالقة بني
دولتني ،ال تتوافق املصاحل الكويتية والعراقية دائماً .وهذا ما كان واضحاً بني آب  2019وآذار
 ،2020عندما أعربت الدولتان عن تشكياهتما بشأن حدودمها املالحية يف خطاابت إىل األمم
املتحدة .وعلى الرغم من أن األمم املتحدة َرمست احلدود الربية العراقية الكويتية يف عام  ،1993إال
أهنا مل ترسم احلدود البحرية على امتدادها بني البلدين ،وتركت هذا الشأن للدولتني.
على كل حال ،من املؤكد أن التطرق ملشكلة املالحة مبعزل عن املشكالت األخرى هو أمر
يتعسر فعله .على أن إبرام اتفاق شامل يعاجل من خالله كالً من الكويت والعراق املشكلة املالحية،
أمر من املرجح جناحه .عرب
ويف الوقت نفسه يعاجل املشاكل املعلقة اليت ما تزال بال حلول ،هو ٌ
رفع سقف الرهاانت لكال البلدين ،ومن خالل إجياد صيغة تفاوضية أوسع نطاقاً تسمح بتقدمي
التنازالت ،سيكون مثن فشل املفاوضات ابهظاً جداً ،وهذا ما يدفع الكويت والعراق للتوصل إىل
تفاهم .ومن بني القضااي اليت ميكنهم معاجلتها هي قضية بناء موانئ خاصة لكال البلدين على ممر
مائي مشرتك ،ومسالة إدارة احلقول النفطية احلدودية ،وقضية أمن احلدود ،فضالً عن قضية تسهيل
التبادل التجاري والنقل .من املمكن أن يقدم جناح البلدين أمنوذجاً أنه كيف ميكن أن يتغلب
عدوان سابقان على نزاعهما؟ وأن جناحهما سيعزز السالم واالستقرار ،وسيقدم منهجية مبتكرة
حلل الصراعات.
* زميل غري مقيم يف مركز مالكومل إتش كري كارنيغي للشرق األوسط يف بريوت ،تركز أحباثه على اخلليج وشبه اجلزيرة العربية.
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تطور العالقات املالحية الكويتية-العراقية
لطاملا كانت النزاعات احلدودية مسة ابرزة غلبت على الشرق األوسط ،والعالقات احلدودية
العراقية-الكويتية ليست استثناء من ذلك .عام - 1961عندما حظت الكويت ابستقالهلا-
زعمت بغداد أن الكويت هي أرض عراقية .وعلى الرغم من ذلك ،مع حلول عام  1963تغري
اخلطاب ،فقد اعرتف العراق بعد أن أكد جمدداً على اعتماد اتفاقية احلدود املنصوص عليها يف
تبادل رمسي للمخاطبات بني البلدين عام  .1932إال أن هذه املخاطبات مل تُرسم احلدود بشكل
واضح ،ففي عام  1990انقلب العراق مرة أخرى ،مصرحاً أن الكويت كانت حمافظة عراقية ،بعد
أن غزا البالد يف آب.
يف عام  ،1991وبعد إخراج القوات العسكرية العراقية من الكويت ،طُلب من األمم
املتحدة ترسيم احلدود رمسياً بني البلدين ،احلدود اليت كاان -العراق والكويت -قد حدداها ابلفعل
يف خماطبتهما يف أعوام  1923و 1932و .1963صدقت األمم املتحدة على ترسيم احلدود
يف قرار جملس األمن املرقم  833لعام  .1993وعلى الرغم من ذلك ،فإن اخلطاابت املتبادلة يف
عام  ،1932اليت أعيد التأكيد عليها يف عام  ،1963مل تتطرق مباشرًة إىل احلدود املالحية بني
البلدين ،بل اكتفت ابإلشارة إليها يف سياق تعلقها ابحلدود الربية .وأن ترسيم األمم املتحدة للحدود
البحرية قد توقف عند النقطة  ،162وهي النقطة األخرية اليت حددها الكويتيون والعراقيون.
إن التوصل إىل تسوايت خبصوص القضااي احلدودية يعد أمراً له األولوية ابلنسبة للكويت،
نظراً إىل أترخيها احلدودي املعقد وضياع سيادهتا إابن الغزو العراقي؛ وهذا ما يفسر سبب ااثرة
الكويت لقضية احلدود املالحية يف وقت مبكر من عام  ،2005بعد سنة من نقل السيادة إىل
العراقيني على يد سلطة التحالف املؤقتة يف العراق بقيادة الوالايت املتحدة ،وأنه يفسر الحقاً
تقدمها بطلبات متكررة المتام ترسيم احلدود املالحية .ومع ذلك ،مل ِ
تؤد هذه املناشدات إىل حتقيق
تقدم كبري وألسباب خمتلفة.
أوالً :كان العراق عالقاً يف مستنقع االزمات منذ الغزو الذي قادته الوالايت املتحدة
عام  .2003ومل تنجح حماوالت البلد الدائمة إلعادة بناء املؤسسات وحماربة اإلرهاب واحلد من
الفساد .عوضاً عن ذلك ،تنافست عدة مراكز قوة للهيمنة على سلطة احلكم ،مما تسبب يف عطل
منظومة صنع القرار ،وتعثر التنمية .أثر ذلك سلباً على التقدم فيما خيص احلدود املالحية.
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اثنياً :هنالك فكرة عراقية سائدة تصور الكويت بوصفها دولة اغتصبت أراضي العراق،
دولة استغلت عزلة العراق خالل العقد األخري إابن حكم صدام حسني لصاحلها .على الرغم من
أن هذا ليس موقف احلكومة ،إال أن هذا الوصف املعادي للكويت ما يزال مستمراً .وغالباً ما
تكون هذه القصة ورقة لعب حملية مالئمة ،تعتمد على القومية العراقية من جانب وتشت االنتباه
عن القضااي الداخلية اخلالفية ،ويردد الكثري من أعضاء الربملان العراقي صدى ومثل هذا العداء .لن
يكون سهالً ختطي هذه اإلشكالية ،ما مل جتابه الدولة هذه املواقف وجهاً لوجه.
أخرياً ،شكل دور إيران الرئيس يف السياسة العراقية -هو اآلخر -عقبة أمام التقدم بني
العراق والكويت .وبسبب العقوابت األمريكية على إيران ،يعد العراق البوابة اإليرانية الرئيسية اليت
تفتح على اخلارج ،وعليه ،تريد طهران أن تظل الشريك املهيمن لبغداد .إن حل اخلالف على
احلدود العراقية-الكويتية ،مصحوابً إبحراز تقدم على صعيد قضااي معقدة أخرى ،ميكن أن يقوض
العالقة احلصرية اليت تتمتع هبا إيران مع العراق؛ مما يضر ابإليرانيني.
بينما مل يكن هناك تقدم يف العقد املاضي بشأن االتفاق على احلدود البحرية ،فقد نظمت
الكويت والعراق املالحة يف املمر املائي املشرتك بينهما ،خور عبد هللا (انظر اخلريطة) .يف عام
 ،2012وقعا االتفاقية املشرتكة لضمان سالمة املالحة يف خور عبد هللا .لقد أعرب البلدان عن
أملهما يف أن يفضي التنسيق الوثيق بشأن املمر املائي إىل تعبيد الطريق ملناقشة احلدود البحرية .ويف
حني أن الكويت تعد االتفاقية البحرية مبثابة صيانة لسيادهتا وتسمح هلا بتنمية مشال البالد ،فهي
بنفس القدر إن مل تكن أكثر أمهية للعراق .على عكس جريانه ،يعاين العراق من حمدودية الوصول
إىل البحر  ،فشريطها الساحلي ال يتعدى  58كيلومرتاً .إن ضيق منطقة خور عبد هللا واملياه
الضحلة من اجلانب العراقي وتراكم الطمي على الضفتني يؤكد على املكاسب اليت قد جينيها العراق
من التعاون مع الكويت .وعلى الرغم من ذلك ،ما يزال التوصل إىل اتفاق بشأن احلدود البحرية
تبني ذلك يف اخلالف العام يف .2019-2020
ميثل حتدايً ،كما َ
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يف آب  ،2019أرسل العراق خطاب «احتجاج رمسي» إىل األمم املتحدة اعرتض فيه
على قيام الكويت بتنصيب برج مراقبة يف منطقة فشت العيج ،وهي مساحة من األرض تقع خلف
النقطة رقم  .162تنظر الكويت إىل فشت العيج على أهنا جزء من أراضيها واتبعة لسيادهتا ،يف
حني صر َح العراق إن هذه اخلطوة متثل تغيرياً يف احلدود املالحية قبل التوصل إىل اتفاق .ومما يزيد
األمور تعقيداً ،أن الطرفني ال يستطيعان حىت االتفاق على الوضع اجلغرايف لـ(فشت العيج) .لقد
جتاهلت بغداد اللجنة الوزارية املشرتكة؛ وابلتايل جعلت اخلالف دولياً .لقد كشف تبادل اخلطاابت
بني البلدين سوء التفاهم املتبادل والشكوك اليت تنتاب الطرفني.
واألمر األكثر إاثرة لالنتباه ،هو كيف ربطت الدولتان القضية البحرية ابلقضااي اخلالفية
األخرى؛ وهذا ما يشري إىل وجود استعداد ضمين لتوسيع نطاق مناقشاهتما .أعربت الكويت عن
قلقها من حقيقة أن العراق مل يشارك آخر املستجدات بشأن أعمال التشييد اجلارية مليناء الفاو
القريب ،والسيما أتثريه البيئي ،وهو التزام منصوص عليه يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار
اليت وقعت عليها الدولتان .صر َح العراق ،بدوره ،أبن ترسيم حدوده البحرية مع إيران كان شرطاً
مسبقاً ضرورايً لتسوية مسألة احلدود البحرية مع الكويت ،على الرغم من عدم ارتباط املمرات املائية
الكويتية ابملمرات اإليرانية .وهذا ما يشري إىل مدى أتثري الثقل السياسي اإليراين يف العراق؛ وابلتايل
ميثل هذا التأثري حجر عثرة يف طريق إقامة عالقات متينة مع الكويت.
ِ
خطابه إىل األمم املتحدة ،ادعى العراق أن «احلقوق التارخيية
وفضالً على ذلك ،يف
والظروف اخلاصة» جيب أن تؤخذ يف احلسبان عند ترسيم احلدود البحرية املتبقية .كانت هذه لغة
مشاهبة للغة اليت مسعها الكويتيون إابن الغزو العراقي .وأكد العراق حمدودية وصوله البحري ،ورمبا
يكشف هذا التأكيد عن رغبة العراق يف تعديل حدوده مع الكويت .على كل حال ،فعل هذا
األمر يعين تقويض الرتتيبات املوجودة مسبقاً بني الدولتني ،مبا يف ذلك اتفاقية خور عبد هللا لعام
 2012وقرار جملس األمن املرقم  .833مرة أخرى يتبني من كل ما تقدم ،أن حماولة معاجلة مشكلة
احلدود املالحية مبفردها قد ال تعرف النجاح؛ نظراً ألهنا ستصطدم ابلعقبات نفسها كما حصل يف
السابق .لذلك ،هناك حاجة إىل هنج أوسع وأكثر مشوالً ،هنج ميكن أن يزيد من اخليارات املطروحة
على طاولة التفاوض.
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العناصر احملتملة التفاقية شاملة
من أجل التوصل التفاق حول حدودمها ،قد تستفيد الكويت كما العراق من منهجية
تفاوضية متكاملة تتناول وتعاجل -يف الوقت نفسه -جمموعة من القضااي اليت تفرق بينهما .وهذا من
شأنه أن يرفع سقف االحتماالت للتوصل إىل تسوايت ،ما مينح كال اجلانبني املرونة الالزمة لتحقيق
انفراجة يف األزمة .ومن بني القضااي اليت ميكن مناقشتها -إىل جانب احلدود البحرية -املوانئ اليت
يبنيها البلدان على ممر خور عبد هللا املائي وحقول النفط املشرتكة واألمن عرب احلدود والتبادل
التجاري .وقد مت إحراز بعض التقدم على عدد من هذه اجلبهات ،وميكن استغالل ذلك كمحفز
للتحرك حلل مجيع القضااي اخلالفية.
تعمل كل من الكويت والعراق حالياً على بناء موانئ على خور عبد هللا .تعمل الكويت
على تشييد ميناء مبارك الكبري بقيمة  3.3مليار دوالر ،بينما يعمل العراق على تشييد ميناء أكرب،
وهو ميناء الفاو بقيمة  6مليارات دوالر .وسيكون الفاو أول ميناء يف العراق يتيح الوصول إىل
البحر املفتوح .ويبدو أن املشروعني يتنافسان مع بعضهما بعضاً ،ولكن ما إذا كان ذلك سيحدث
ابلفعل أم ال ،سيتم حتديده من خالل نظرة البلدين االستشرافية ملا هو ممكن.
ميكن للدولتني حتويل قضية املوانئ إىل مناسبة لتعزيز التبادل التجاري مشال اخلليج .يف
املقابل ،إن السماح للمشروعني بتوتري العالقات الثنائية سيكلف الكويت والعراق خسائر مالية
أكيدة ،كما أنه سيعيق سبيل التعاون .لقد ألغت الكويت املرحلة النهائية من مشروعها الذي
كانت تعتزم فيه بناء أرصفة أقرب إىل اجلانب العراقي ،فيما وعد العراق مبشاركة دراسة األثر
البيئي ،1وهذه إشارات واعدة تدل على رغبة اجلانبني يف التسوية .ومع ذلك ،فإن التصدي لقضية
املوانئ وحدها لن يبدد خماوف الدولتني بشأن كيفية أتثري تصرفات الطرف اآلخر على اقتصادها.
إن حتقيق القدر األعلى من املنافع اليت يعود هبا امليناءان على البلدين يتطلب إجراء
حوا ٍر يتضمن مزيداً من التفاصيل بشأن ما يسعى كل جانب لتحقيقه .ولتحسني أجواء احلوار
بني الدولتني ،ابمكاهنما البناء على التقدم الذي مت إحرازه مسبقاً بشأن القضااي الرئيسية األخرى
اليت كانت سبباً يف االنقسام بني اجلانبني .ويشمل ذلك استعداد العراق لتحديد هوية رفات
املفقودين الكويتيني من  1990إىل  1991وإعادة اإلرشيف الوطين الكوييت املسروق ،وغريها من
املمتلكات .بدورها ،وافقت الكويت على أتجيل استالم التعويضات املستحقة على العراق.
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األمر الثاين الذي ميكن أن يدرجه العراق والكويت يف حماداثهتما هو حقال النفط احلدوديني
للبلدين -حقل الرميلة من اجلانب العراقي وحقل الرتقة الكوييت ،والرتقة هو االمتداد اجلنويب حلقل
الرميلة داخل الكويت .يف عام  1990اهتم العراق الكويت بسرقة النفط العراقي؛ وعلى الرغم من
نفي الكويتيني وعدم كفاية األدلة ،فقد استغل العراق تلك التهمة كذريعة لغزو البالد.
وينقب العراق يف الرميلة منذ عام  ،1953بينما ينقب الكويت يف الرتقة منذ عام .1979
ويعد حقل الرميلة حقالً ذا أمهية بشكل خاص للعراق ،ألنه أكرب حقل نفطي يف البالد واثلث
أكرب حقل يف العامل ،وينتج  1.5مليون برميل يومياً .ومع ذلك ،مل يتم استغالل أي من احلقلني
النفطيني ابلكامل؛ وهذا هو السبب يف أن االستثمار فيها كحقول نفطية مشرتكة من شأنه أن
يدر عائدات أفضل لكال الدولتني .يف عام  ،2019تعاقدت الكويت والعراق مع شركة ERC
للطاقة الربيطانية لتطوير دراسة تقنية فيما يتعلق ابلرتقة وصفوان ،جبوار الرميلة؛ مما يوفر خارطة طريق
للمضي قدماً .وعلى الرغم من أنه أمر مشجع ،إال أنه ما زال يف مرحلة متهيدية ،ويتطلب التوصل
إىل صيغة لتطوير وإدارة حقول النفط بنحو تعاوين إجراء املزيد من احملاداثت.
إن العالقات احلدودية -والسيما أمن احلدود -هي املسألة الثالثة اليت ميكن للبلدين
التفاوض بشأهنا .منذ عام  ،2003مل حتصل سوى مناوشات طفيفة على احلدود .وبعض هذه
املصادمات وقعت ألسباب طبيعية ،أاثرها عراقيون غاضبون من نزوحهم؛ بسبب ترسيم األمم
املتحدة للحدود ،بينما يُقال إن البعض اآلخر -من هذه األفعال -تسببت فيه أطراف عراقية
مناهضة للكويت .استنكرت احلكومتان الكويتية والعراقية علناً هذه األعمال واختذات إجراءات
للحفاظ على السالم ،ومع ذلك ،هناك حاجة إىل ما هو أكثر من االستنكار .قد يكون لعدم
االستقرار يف العراق -الذي تفاقم بسبب اهلجمات اإلرهابية ووجود امليليشيات املدعومة من
اخلارج -تداعيات خطرية على احلدود مع الكويت .وهلذا السبب ،حتتاج الكويت كما العراق إىل
بناء هيكلية أمنية بديلة ابمكاهنا أن تضمن منطقة حدودية أكثر أماانً.
لقد تعاون البلدان حول قضااي حدودية ُمعينة ابلفعل ،وهذه احلقيقة ابمكاهنا أن تساعد
يف حتقيق مثل هذا اهلدف .أقامت الكويت مدينة سكنية على اجلانب العراقي للعراقيني الذين
نزحوا بسبب ترسيم احلدود أو الذين عاشوا ابلقرب من احلدود ،وهي خطوة رحبت هبا بغداد .كما
وافقت الكويت على النهوض بواقع معرب صفوان احلدودي العراقي ،بناء على طلب العراق ،حىت
ابق
يتماشى مع معايري معرب العبديل يف الكويت .لقد أجنز البلدان الكثري من األمور ،وهنالك سو ٌ
8

التفكري الطموح :ملاذا قد يساعد توسيع نطاق املفاوضات يف حل النزاع املالحي الكوييت -العراقي

قدما يف مسائل أخرى.
يف هذا السياق؛ مما يسهل املضي ً

أما القضية الرابعة فهي التدفق احملدود للسلع واألفراد ،وهي قضية رئيسة تشغل ابل صانعي
القرار .فقد كانت صادرات الكويت غري البرتولية إىل العراق متواضعة ،بلغت  105.3مليون
دوالر بني نيسان وأيلول ُ ،2020مقارنة ابلصادرات اإليرانية إىل العراق واليت قُدرت بنحو 2.4
مليار دوالر خالل الفرتة نفسها تقريباً ،بني آذار وآب  .2020ويف ما خيص صادرات العراق إىل
الكويت فقد كانت شحيحة ،حيث كانت بنحو  385ألف دوالر يف عام  ،2019وهو العام
األخري الذي نشرت فيه بياانت عن حجم الصادرات .بينما بلغ حجم الصادرات العراقية غلى إيران
بنحو  10,28مليون دوالر يف عام  ،2019حبسب آخر األرقام العراقية املتاحة .اقرتحت الكويت
العمل على وفق نظام يسهل النقل الربي ويعزز من التبادل التجاري ،ويف عام  2019قدمت
مسودة معاهدة إلنشاء منطقة جتارة حرة؛ لكن العراقيني مل يردوا بعد على هذا املقرتح .وهكذا ،فإن
إزالة العقبات البريوقراطية وتيسري شروط احلصول على التأشرية من شأنه أن يسهل حركة األشخاص
عرب احلدود ،ويعزز العالقات الثنائية.
إن الشروع إبجراءات بناء الثقة من شأنه أن يسهل عملية دمج هذه القضااي املنفصلة يف
إطار تفاوضي موسع .وابلفعل ،نُفذت بعض هذه اإلجراءات ،على أن النتائج تشري إىل أنه قد
هنج أكثر تركيزاً .كانت الكويت يف طليعة الدول اليت دعمت العراق بعد
تكون هناك حاجة إىل ٍ
سقوط نظام صدام حسني عام  ،2003ولكن أتثري هذا الدعم كان حمدوداً .ويف عام ،2018
كانت املساعدات اإلنسانية اليت قدمتها الكويت للعراق تساوي إمجايل املساعدات اليت قدمتها
مجيع الدول العربية األخرى .ومع ذلك ،فإن إسداء العون ودعم مشاريع التنمية ،واستضافة الكويت
ملؤمتر دويل حول إعادة إعمار العراق مل يبدد مشاعر احلذر املتبادل بني الدولتني بسبب أترخيهما
املعقد ،ومل يعزز مكانة الكويت يف العراق.
إن ما قد يساعد يف معاجلة هذا الوضع هو األسلوب الذي وضعت من خالله خطوات
بناء الثقة .على هذه اخلطوات أن تشمل صانعي القرار -أعضاء احلكومة والربملان -الذين سيبتون
يف القضااي اخلالفية بني الكويت والعراق .عليهم أن يلعبوا على وتر أن للعراق والكويت ثقافات
تنفتح على التعارف الشخصي واإلشارات الرمزية اليت تظهر الدعم واالحرتام؛ لذلك ،ميكن أن
تشمل هذه اخلطوات أنشطة ترفيهية مشرتكة لصانعي القرار ميارسوهنا مع أفراد األسرة ،ووضع أسس
التفاهم الذي من شأنه أن يساعد يف التوصل إىل حلول .وهذا أمر ضروري بشكل خاص للربملانيني
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الكويتيني والعراقيني املتشككني يف سياسات بالدهم جتاه الدولة األخرى .بعد ذلك ،ميكن لكل
جانب حتديد احللفاء احملتملني يف املعسكر املقابل ،فضالً عن حتديد منابع اخلالف .لن يتم إقناع
اجلميع ،ولكن ميكن ملثل هذه اإلجراءات أن تنزع فتيل التوترات واإلسراع بتحقيق األهداف
املشرتكة .إن خطوات بناء الثقة ال تقتصر على تنظيم كيفية تعامل الطرفني مع بعضهما ،بل ستأخذ
يف احلسبان أي خالف حمتمل بني البلدين؛ وتساعد هذه اخلطوات على ابتكار إجراءات حتد من
أي خالف .على سبيل املثال :لو كانت هناك آلية قائمة بني الكويت والعراق لتدارك مواجهة
علنية حول منطقة فشت العيج ،فرمبا ما كانت بغداد لرتسل احتجاجاً خطياً إىل األمم املتحدة
بشأن هذه املسألة .وليس من املمكن أتسيس مثل هذه اآلليات إال عندما يثق الطرفان ببعضهما.
للمخربني احملليني واإلقليميني
إن عملية بناء الثقة لن يكون ابألمر اهلني ،فهناك متسع كبري اليوم ُ
لعرقلة مثل هذه اجلهود.
العامل الثاين الذي قد يفضي إىل التقدم هو أن الكويت والعراق يؤيدان أن حدودمها البحرية
ميكن أن تعود مبنافع مشرتكة ،بدالً من أن متثل وضعاً ال يعود أبي مكاسب على الطرفني ،حيث أن
مكسب دولة ما -من الدولتني -هو خسارة للدولة األخرى .تشجع كلٌّ من اتفاقية األمم املتحدة
لقانون البحار واالتفاقية املشرتكة لضمان سالمة املالحة يف خور عبد هللا ومبدأ اخلط الوسطي على
تنسيق العمل فيما خيص املمرات املائية املشرتكة .وليس هنالك ما هو أفضل من أن تتبىن الكويت
والعراق هنجاً يشدد على كيفية االستفادة بشكل أفضل من تعاوهنما .وميكن أن يشمل ذلك وضع
إجراءات واضحة لتحسني إدارة خور عبد هللا ،إجراءات قد تُتبع ابتفاقية بشأن حدودمها املالحية
وحتمي مصاحلهما.
وحىت ميضي العراق والكويت قدماً يف مفاوضاته ،جيب إقناع الشعب يف كال البلدين
ابملكاسب اليت ستعود هبا هذه املفاوضات على الطرفني؛ وهذا ما يتطلب تكريس وسائل اإلعالم
والتعليم إلضعاف زخم اآلراء املعادية املتبادلة .إن إبراز املكاسب اليت ستعود هبا العالقات الثنائية
السلمية واملثمرة على الطرفني سيجعل عمل الدبلوماسيني أسهل ،وأنه سيعود ابخلري على البلدين
يف املستقبل.
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خامتة
إن العالقات الكويتية-العراقية فريدة من نوعها ،إذ انقلبت هذه العالقة من العداوة بعد
احتالل العراق للكويت إىل االحرتام املتبادل .ومتكنت الدولتان من حتسني عالقتهما منذ عام
 ،2004بيد أن الوضع اجليوسياسي اخلاليف يف املنطقة والتحدايت الداخلية اليت يواجهها كال
البلدين أعاقت حل بعض القضااي ،ومن بني هذه القضااي قضية احلدود البحرية .وإن اخلالف
الصريح حول فشت العيج وقرار العراق مبناشدة األمم املتحدة بدالً من اللجوء إىل اللجنة الكويتية-
العراقية وحده من أعاد أتكيد إمكانية جتدد التوترات.
ومهما يكن األمر -وحىت لو كان من املتعس ِر تصور عملية تفاوض متكاملة بشأن احلدود
بني أن الكويت والعراق لديهما أرضية مشرتكة
البحرية يف املستقبل القريب -فإن عدة عوامل تُ ُ
للمضي قدماً .وكالمها اختذ خطوات ملد يد العون أو طمأنة اآلخر بشأن اخلالفات القدمية.
وميكنهما االستفادة اقتصادايً من اجلهود التعاونية لتطوير موانئهما يف خور عبد هللا .لذلك ،إن
أتجيل ترسيم احلدود املالحية إىل أجل غري مسمى سيكلف البلدين خسارة مكاسب حمتملة.
ولتجنب مثل هذه النتيجة ،جيب على الكويت والعراق إيالء عالقتهما االهتمام الذي تستحقه.
هنالك طريقة ممكنة لتحقيق ذلك ،تتمثل يف التفكري الطموح ،إذ ميكن لصفقة كربى أن تعبد طريق
النجاح.
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