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اثـار مـقتـرح توقـيع اتفـاقيـة اقامـة منـطقـة جتارة حـرة ب جـمهـورية
الــعــراق ودولـــة الــكــويت جـــدالً واســعــاً في االوســـاط االقــتــصــاديــة
ـسـؤولـيـة االخالقـيـة والـوطـنـيـة والـسـيـاسـيـة  وعـلـيه اجـد انه من ا
تسـليط الضـوء على حيثـيات الصـراع النفـطي اخلليـجي واالقليمي 
والذي يعد الـسبب الرئيس الذي دفع بـالكويت القتراح هـذه االتفاقية
 ومن الضروري ان نـطلع الرأي العـام واحلكومة عـلى حقائق االمور
وجذورها التاريخية من اجل ان ال يفرط العراق في حقوقه الوطنية 
ومن اجل بـلورة سـتراتيـجيـة للـدفاع عن مصـالح العـراق االقتـصادية

في مجاله احليوي واالقليمي .
Ÿ«dB « —Ëcł

البـد من االشارة هـنا التـفاقـية (الـعقـير ٢ / ١٢ / ١٩٢٢ ) التي عـقدت
 ب شيخ الكويت ( مثله جون مـور الوكيل السياسي البريطاني في
ملكة الكويت) وعـبد العزيز آل سـعود (سلطـان جند الحقا اصبـحت ا
الـعربيـة السعـودية) . وكـان مهنـدس االتفاقـية الـسير بـيرسي كوكس
ندوب السامي البريطاني في العراق  والذي لعب دور الوسيط في ا
ـوجب االتـفاقـيـة ترسـيم احلـدود الـشمـالـية تلك االجـتـماعـات  و 
لـكة الـعراق والـكويت. وتـعتـبر االتـفاقـية مـلحـقاً لسـلطـنة جنـد مع 
التـفـاقيـة احملمـرة. وقد فـرضـها  االحـتالل البـريـطاني عـلى احلكـومة
ـلك فـيـصل االول الـعـراقـيـة الـولـيـدة آنـذاك مــسـتـغال ضـعف مـوقف ا
لكونه ليس عـراقيا   اذ هدده االنكـليز بخلعـه ان لم يرضخ لرغباتهم
 السيمـا وان جميع هـذه االراضي التي حتدثت عـنها االتفـاقية كانت
خـاضـعة لـواليـة الـبـصـرة في الـعـهـد الـعـثـمانـي وصوال الـى ١٢ ميالً
شـمـال الـريـاض ( اي انـهــا اراض عـراقـيـة لـغـايـة احـتالل بـريـطـانـيـا
للـعـراق) وهذا مـا طـالب به العـراق في حـينـهـا. اذ استـقـطع االنكـلـيز
وصل هـذه االراضي من (والية الـبـصرة)  واراض اخـرى من واليـة ا
وجب معاهدة لوزان عام ١٩٢٣) عقوبة لـلعراقي عـلى مشاركتهم )
في معركة حصار الكوت واشعالهم لثورة العشرين. اذ اقتنع االنكليز
ــكن ضـمــان والء الـعــراقـيــ  واجملـازفــة بـوضع كل مــكـامن انه ال 

نطقة حتت سيطرتهم .   النفط في ا
وبـعـد هـذه االتفـاقـيـة تـركت مـنطـقـتـان مـتـنازع عـلـيـهـمـا  االولى ب

الـعـراق والـسـعـوديـة  والـثانـيـة بـ الـكـويت والـسـعـوديـة  سـمـيـتا
نطـقة  فقد فرض نطـقتي احلياد . ولم تنه هـذه االتفاقيـة مشاكل ا
سلطان جند حصارا اقتصـاديا على الكويت بهدف اخضاعها  اال ان
جالء الـقـوات الـبـريطـانـيـة من الـعـراق عام ١٩٣٢  وانـضـمـام الـعراق
يـنـاء الـبـصرة لـعـصـبة اال كـدولـة مـسـتقـلـة  وخـسـارة بريـطـانـيـا 
وقـاعـدة الشـعـيـبة اجلـويـة دفـعت بـريطـانـيـا لالهـتمـام بـالـكـويت مرة
اخـرى ( وهذا تـكرر بـعد مـئة عـام عنـدما انـسحـبت القـوات االميـركية
عدات البرية من العراق واتخذت من الكويت قاعدة مركزية لتخزين ا
الية عونة ا للجيش االميـركي) . وقامت بريطانيـا في حينها بقـطع ا
عن سـلـطـان جند وحـاصـرت مـوانئ االحسـاء مـا ادى لـرضوخه ورفع
تحدة االمـيركية في حصاره عن الـكويت . لكن بـروز نفوذ الواليـات ا
ـنطـقة وحصـولهـا على امـتياز الـتنـقيب عن الـنفط في االحـساء عام ا
١٩٣٣  غــيــر مـوازين الــقــوى لـصــالح ســلـطــان جنـد الــذي غــيـر اسم

ملكة العربية السعودية. سلطنته الى ا
مـلـكة الـعـربيـة الـسعـوديـة اتفـاقـية في عام ١٩٦٥  وقعت الـكـويت وا
ـنـطقـة احملـايـدة الى قسـمـ متـسـاويـ  فضال عن اقرت بـتـقسـيم ا
ا فيها احلقول تنظيم استغالل الثـروات الطبيعية بجمـيع أنواعها 
النفطية والغـازية سواء كانت برية أم بحريـة  وبقاء امتيازات النفط
فعـول  بحيث يحترم كل طـرف حقوق اآلخر في اجلزء الذي سارية ا

يضم إلى إقليمه  وهذا هوالوضع القانوني احلاليّ للمنطقة .
في عام ٢٠٠٩  اندلع اخلالف من جديد عـلى خلفية جتـديد السعودية
لـعـقدهـا مع شـركـة "شـيـفرون" الـنـفـطـيـة األميـركـيـة في حـقل "الـوفرة"
( راد شـتـرك لـثالثـ عـامـاً  وعـدم وضع تـسـويـة جلـزيـرتي (أم ا ا
و(قـاروه) الـلـتـ تـطـالب الـكـويت بـضـمـهـمـا إلـى سـيـادتـهـا  بـيـنـما
شـتركـة مع الكـويت علـيهـما مـارسة الـسيـادة ا تـطـالب السـعوديـة 
ـوضـوع سواء لـذلك لم تـسـتـطع االتـفـاقـيات بـ الـطـرفـ مـعـاجلـة ا

بالسيادة أم بتقاسم وإدارة الثروات الطبيعية.
في آذار ٢٠١٠  وقـعت الـكـويت والـسـعـوديـة عـدة اتـفـاقـيـات لـتـنـظـيم
ـتنازع عـليـها نـفطيـا حيث تـضمنت ان أي نطـقة ا الـعمل في هـذه ا
نزاع ينـشأ ب الطـرف ولم يتم احـتواؤه خالل مدة معـينة يجب أن
يُعرض على مركز التحكيم التجاري اخلليجي التابع جمللس التعاون

اخلليجي.
وفي عــام ٢٠١٤ أوقــفت الــسـعــوديــة الـتــصـديــر من حــقل اخلــفـجي
ـشـتـرك بـشـكل مـفـاجئ ودون إعالم اجلـانب الـكـويـتي  ما الـبحـري ا
تسبب بخسائر فادحة للجانب الكويتي الذي لوح على إثره باالجتاه
س سيادة إلى محكمـة العدل الدوليـة في حال استمراره واعـتبره 
الــدولــة عــلى أراضــيــهــا. وفي عــام ٢٠١٥  وقف اإلنــتــاج من حــقل
سـاعي للـتوصل ـشتـرك. ومنـذ ذلك الـوقت  فشـلت جمـيع ا "الـوفرة"ا
الى اتفـاق بـ الطـرفـ إلعـادة تشـغـيل احلقـلـ حـتى هذه الـسـاعة.
وفي ذات الفترة نشب خالف جديد بشأن أعمال تطوير حقل (الدرة)
البحـري الذي يحـتوي على ٢٠٠ ملـيار متر مـكعب من الغاز الـطبيعي
و٣١٠ ماليـ بـرميل من الـنـفط  وتشـارك فـيه إيران أيـضًـا  وأوقفت

السعودية اإلنتاج فيه عام .٢٠١٤ 
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١- تأثر اجملتمع الكويتي بالتيـارات الفكرية والسياسية الناجمة عن
الصـراع االيديـولوجي االيـراني  السعـودي  القـطري  الـتركي الذي

انعكس على تشكيلة مجلس االمة الكويتي .
دة ١٠٠ عام  ٢- سقـوط العقـد االجتمـاعي في الكـويت والذي صمـد 
ال والتجارة فـهما لكبار شيـخة واحلكم آلل الصباح  امـا ا وهوان ا
ـالي لـدى بعض شيـوخ الـعـائالت الكـويـتـية . اال ان تـفـشي الـفسـاد ا

الـشـعب الـعـراقي واســتـعـبـاده. ويـبـدوان هـنـاك الـبـعض في الـقـيـادة
سـتنـبطـة من احداث عام ١٩٩٠ في الـكويتـية لم يـستـوعب الدروس ا
تـعامـلهم احلـالي مع بغـداد والتي دفع ثـمنـها االبـرياء مـن الشـعب .
ويذكـر ان الشيخ سـعد الصـباح رحمه الـله عنـدما كان ولـيا للـعهد قد
اعلن بجرأة بانه يتحمل مسـؤولية ما حصل  والحقا رفض بشجاعة
التـرسـيم الـقـسري لـلـحـدود  وقال ان مـنـحـنـا اراضي عراقـيـة يـخلق
مـشاكـل مسـتـقـبـلـيـة مع العـراق  لـكـنه تـعـرض الى ضـغـوط من قوى
دولية كانت ترغب في اضعاف واذالل النظام العراقي في حينها.  ما
اضـطـره لـقبـول الـتـرسيم اجلـديـد عـلى مضض . ان الـشـعب الـعراقي
هــومن دفع الــتــعـويــضـات لــلــكـويت  وهــومن عــانى ١٣ عــامـا حتت
احلصـار وليس الـقيادة الـعراقيـة السـابقة  لـذا  فإن األمور مـرشحة
للتطور باجتاهات عـدة  في ظل تنامي روح االنتقام لدى البعض في
الـقيـادة الكويـتيـة . ونرى ان عـلى هذا الـبعض ان يـراعي في عالقات
تبادل وجتنب االستفزاز الذي يحصل الكويت مع العراق االحترام ا
اآلن من تصرفات تفتقد للحصافة واحلكمة  كبناء ميناء مبارك الذي
يـهـدف الى خــنق مـوانئ الـعـراق  والـتـجـاوز عــلى حـقـوله الـنـفـطـيـة
الحــيـة  فــضال عن وحــدوده واالســتـحــواذ عــلى مــيـاهه وقــنــواته ا
مـحـاوالت تـكـبـيـله بـاتـفـاقـيـات اقتـصـاديـة غـيـر مـنـصـفـة. انـنـا نهـيب
بـالسـاسـة الـكـويتـيـ ان يـتراجـعـوا عن الـسـقف الـعالي بـالـطـموح 
ــواضـيع والــتـخــلي عن اســتـفــزاز االخ الـكــبـيــر  فـضـال عن تـداول ا
ـصلحة شـتركة بـشكل واقعي يراعـي العدالة مع االشـقاء لتـحقيق ا ا
الـوطنـيـة جلمـيع االطـراف  وسحب فـتيـل االزمات  واحلـد من تدخل
ـية في االقلـيم بهدف حتقـيق السالم الشـامل والعادل في القـوى العا

نطقة. ا
ـومـة الـسـالم ولـلـحـفـاظ عــلى حـقـوق الـشــعـبـ الـعـراقي  لــذا ولـد
والـكويـتي  الـلـذين تربـطـهـما روابـط اجتـمـاعـية وعـشـائـرية وديـنـية
اقـوى من اي حـدود سيـاسـية  نـرى ان تـعمل حـكـومتـا البـلـدين فعال
شترك ا يضمن حقوق الشعب وامنهما ا نحوالتكامل االقتصادي 

حاوالت ابرام اتفاقيات غير متوازنة يغ فيها حق العراق.  ال 
ـنـاخ الــسـيـاسي الـيــوم في ضـوء الـصـراع الــدولي واالقـلـيـمي  ان ا
يصب في مصلحـة العراق فيما لـواحسن سياسيـوه استثمار الفرص
ــصـالح االقــتـصـاديــة  فـالــكـويت الـيــوم مـهـددة من خـالل تـوظـيف ا
ا من قوى اقتـصاديا وامـنيا وعـسكريـا ككيـان  ليس من العـراق وا

دولية واقليمية اخرى.
لقد جنحت القوى الـكبرى بخنق العراق وابـعاده عن البحر العميق 
فـضال عن تـدمـيـره اقـتـصـاديـا  االمـر الـذي يـجـعـله بـحـاجـة للـكـويت
سلمات فان مثلما هي بحاجة له امنيا وعـسكريا واقتصاديا . ومن ا
اي مـشـروع شـراكـة لن يـحـيـا طويـال مـالم يـكن مـتـوازنـا وعـادال . لذا
فـاالوجب عـلى الـطــرفـ الـذهـاب نـحـومـشـروع الـتـكـامل االقـتـصـادي
احلقـيـقي . اوالولـوج الى مـرحلـة مـتقـدمـة اكثـر من مـشروع الـتـكامل
االقـتــصـادي  وهــوان تـقــتـرح احلــكــومـة الــعـراقــيـة عــلى احلـكــومـة
ـقتـرحـة واجملحـفة الكـويـتيـة مـشروعـا بـديال عن حـزمة االتـفـاقيـات ا
لـلعـراق  وهومـشروع االحتـاد الكونـفيـدرالي اسوة بـاحتاد االراضي
شتركة  نخفضـة (هولندا وبلجـيكا)  واسوة بالسـوق االوروبية ا ا
ولـنـكـون طـموحـ اكـثـر ... أسوة بـاالحتـاد االوروبي . وتـكـون نواته
ا يـضمن سـيادة الـكويت االحتـاد الكـونـفيـدرالي العـراقي الكـويتـي 
وحمايتهـا بالدرع العراقي من القـوى الدولية واالقليـمية الطامعة في
ـنطـقـة  فـضال عن فـتح االراضي الـعـراقـيـة لـلـكـويت لـلـوصول الى ا
ـتـوسط . وبـذات الـوقت فـان االحتـاد الـكـونـفـيدرالي اوروبـا وشـرق ا
سـيـطـمــئن الـكـويت لالبـد من ان الـعـراق لـن يـسـعى لـضـمـهـا عـنـوة 
وسيؤمن للكويت على الصعيد العسكري واالمني مظلة اقل تكلفة من
تـكلفـة اتفـاقيـات الكـويت االمنيـة والعـسكـرية مع دول اخرى   اذ إن
الـكـويت تمـثل خـاصـرة سـتراتـيـجـيـة للـعـراق ويـشكـل العـراق عـمـقا
ســتــراتـيــجــيــا لـلــكــويت  وســيـكــون االحتــاد الــكـونــفــيــدرالي درعـا
ـنـطـقة ن يـفـكـر في اجـتـيـاح اوضم الـكـويت مـن دول ا سـتـراتـيـجـيـا 
اوالـــقـــوى الــكـــبــرى . وبـــذات الــوقت عـــلى الـــعــراق تـــطــويـــر رؤيــة
سـتـراتـيـجيـة اقـتـصـاديـة  سـيـاسيـة  عـسـكـريـة  وثـقـافيـة من خالل
التعـامل مع الهواجس واخملـاوف الكويتـية بواقـعية وتطـوير العالقة
معها وفقا لـلمعايير واالعراف الـدولية واعطائها الـضمانات بصيانة
تـوفرة استـقاللـها وسـلطـتـها عـلـما ان الـكويت ال تـمـتلك اخلـيـارات ا
تـلك خيـارات متـعددة مـنهـا االنضـمام لـلتـحالف لـلـعراق  فـالعـراق 
االمــيــركي الــســعــودي  اولــلــتــحــالـف الــروسي االيــراني الــصــيــني
ح له وزير اولـلتحـالف البـريطـاني الكـويتي االيـراني  وهذا االخـير 
الدفـاع الكويـتي الشـيخ ناصر صـباح األحمـد اثناء اسـتقبـاله لرئيس
مــجـلس الـنــواب الـعـراقي مــؤخـرا  ال سـيـمــا وان بـريـطــانـيـا التـزال
مـتمـسـكـة باحملـافـظـة عـلى االتفـاق الـنـووي  ولم تـعتـبـر إيـران عدوا
لـغاية الـساعـة  وموضوع  حـجز نـاقلـتي النفط  جتـاوزه بتـسوية
عبر وسـطاء . اذ ان خروج بريـطانيا من االحتـاد األوروبي سيحررها
من القيود االوروبية  وهي تطمح في ان تعوض ما خسرته من نفوذ
وقـــوة  خــصـــوصـــا وان عـــقــد
مـجـلس الـتـعـاون اخلـلـيـجي قـد
انـــفـــرط بــــعـــد حـــصــــار قـــطـــر
وحتـفــظـات عــمـان عــلى مــعـظم
الـــقـــرارات  فـــضال عـن اصــرار
الكـويت على استـقالليـة قرارها
ومـحـاوالتـهـا لـتــشـكـيل قـطـبـيـة
خــاصــة بــهـــا. وهــذا يــعــني ان
ـنـظــومـة امــنـيـة هـنــاك حـاجــة 
واقتصـادية إقلـيميـة جديدة في
كن ان تكـون بقيادة نطـقة   ا
ـــتــــلك الــــقـــوة الــــعـــراق النـه 
نـظومة الكامـنة  وتكـون هذه ا
ــــــنــــــظــــــومــــــة االمن اشــــــبـه 
ـفاوض االوروبـية...فـهل يـعي ا
الــعــراقـي ذلك ? وهل ســيــوظف
ادواته من اجل حتقـيق مكاسب
لوطنه? ام سيضيع الفرصة كما
ضــاعت فــرص كــثــيــرة قــبــلــهـا
.وكـــخالصــة عـــلــيـــنــا حـــمــايــة
ـنطـقة من الكـويت وبقـية دول ا
شـر احلـروب التي لـن جتلب اال
ـــآسـي لـــشـــعـــوبـــهـــا وتـــهــدر ا
ثــرواتـــهــا لـــصــالح الـــشــركــات

نتجة للسالح . ا
ومن الله التوفيق.

وزراء احلكـومـات الـكويـتـية انـتج سـخـطا شـعـبـيا  وارتـفـعت االصوات
طالبة بالعدالة االجتماعية وحقوق الفرد. ا

ـسـتمـر منـذ عام ٣- مـرور الـكويت بـازمـة الركـود والكـسـاد االقتـصادي ا
نـفرد في االقـليم كمـنطقـة حرة تعـيد التـصدير وقعـها ا ١٩٩٠وفـقدانهـا 
للعراق والسعودية وايران  فضال عن بزوغ موانئ منافسة في االمارات
ملكة العربية السعودية  كل ذلك ادى الى ارتفاع تحدة وفي ا العربية ا

نسبة البطالة التي تضرب اطنابها في اوساط الشباب الكويتي .
ـشغلة للحقل ٤- انخفاض انتـاجية (حقل برقان) كثـيرا ما دفع الشركة ا
الى االستـعـانـة بتـقـنيـة الـضخ واحلـقن منـذ سـنـوات بعـيـدة  وهذا رفع
ية من وفرة الكلـفة االنتاجيـة للبرميل في وقـت تعاني فيه االسواق الـعا
عـروض والذي ادى بـدوره الى انخـفاض االسـعار. فـخالل األعوام الـ٤ ا
اضية تقلصت إيرادات الكويت بنحو٥٠%  لتنخفض من ١٠٤ مليارات ا
الي ـالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤إلى ٥٢ ملـيـار دوالر في الـعـام ا دوالر في الـعـام ا
٢٠١٧/ ٢٠١٨ وقــد قــابـل هــذا الـتــراجـع الــكــبـيــر فـي اإليــرادات ارتــفـاع

صروفات بنسبة ٢%. ا
كانون ـالــة الكـوــتي الدكـتـور ناـف احلـجـرف اعلن في ٢٢  كـمـا ان وزـر ا
الـة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ تتوقع عجزا وازنة العامة لـلسنة ا الثاني ٢٠١٩ إن ا
بــنـحـو( ٢٥٫٣ مـلـيــار دوالر) وتـتـوزع اإليـرادات  بـواقع (٤٧٫٧  مـلـيـار

دوالر) ايرادات نفطـة  و(٦٫١  ملـار دوالر) إـرادات غـر نفطـة.
ويــذكــر ان دراســة حــكــومــيــة كـويــتــيــة كــشــفت فـي ١٠ تــمـوز ٢٠١٩ أن
مـوجـودات صـنـدوق االحتـيـاطي الـعـام تـراجعت  %50عن مـستـويـاتـها
نتصف عام ٢٠١٥  لتصل إلى نحو٧٠ مليار البالغة ١٤٠ ملـيار دوالر 
دوالر بـنهـاية شـهر حـزيران ٢٠١٩. اي أن االحـتيـاطي العـام سيُـستـنزف
وازنة عجزا مـاليا  وعدم قدرة خالل ٤ أعوام فقط اذا استـمر تسجـيل ا
احلكومة الكويتـية على تنويع مصادر دخلـها والتخلي إلى حد كبير عن
اعـتـمادهـا عـلى أسعـار الـنفط كـمصـدر وحـيد إليـراداتـها خـاصة في ظل
ـنـطـقـة والـصـراع تــذبـذب األسـعـار نـتـيـجـة الـتـوتـرات الــسـيـاسـيـة في ا
تحـدة وإيران. وتمـتلك الكويت صـندوقا آخر  تـصاعد ب الـواليات ا ا
هـوالصـندوق الـسيـادي الكـويتي الذي تـديره الـهيـئة الـعامـة لالستـثمار
أوما يُعـرف بصندوق احتـياطي األجيال الـقادمة بأصـول تبلغ نحو٥٩٢
ملـيار دوالر وهـورابع أكبر صـندوق سيـادي في العـالم (بحسب بـيانات

معهد صناديق الثروة السيادية).
ملـيار ٥- تـدعي الكـويت ان حـجم االحتـياطي الـنـفطي الـكويـتي هو١٠٠ 
ي)  اال بـرميل (وهـوما يـعادل حوالـي ١٠% من االحتـياطي الـنفطـي العا
تخـصص في تكـرير وتسـويق النـفط عبد احلـميد ان اخلـبير الـكويـتي ا
العـوضي قال (في تـصريح له في صحـيفـة الوطن الكـويتيـة بتاريخ  ٢٧
/ ١ ٠ / ٢٠١٣) ان الـبــيـانـات الــصـادرة عن وكـالــة الـتـصـنــيف (مـوديـز)
والتي تـتـعلق بـاالحـتيـاطي الـنفـطي الـكويـتي والـتي اعطـت عمـرا اطول
للـنفط الكـويتي (قـرابة ٩٢ عامـا) هي أرقام ال تسـتقيم مع الـواقع ومبالغ
قـارنـة التـقديـرات احلكـوميـة الكـويتـية فيـها. ومن اجلـدير بـالذكـر انه 
ـيـة جنـد هنـاك تـنـاقضـاً كـبـيراً فـقـد نـشرت ـتـفائـلـة مع الـتقـاريـر الـعا ا

(Petroleum Intelligence Weekly):مجلة
تخصصة في مـجال الدراسات النفطيـة في العشرين من كانون الثاني ا
سـنـة ٢٠٠٦ تـقـريـراً أوردت فـيه أن االحـتـيـاطي الـنـفـطي لـلـكـويت هـوفي
ـعـلن رسـمـياً من احلـقـيـقة نـصف ا
قـبل احلـكــومـة الـكـويــتـيـة وتـقـول
اجملـلــة في تـقـريـرهـا أنـهـا حـصـلت
عـــلى وثـــائق وبـــيـــانـــات من داخل
شـــركـــة نـــفـط الـــكـــويت تـــثـــبت أن
ـؤكـد وغـيـر االحـتــيـاطي الـنـفـطي ا
ـؤكـد هـوحـوالي٤٨ مـلـيـار بـرميل ا
فــــــقط  أي حــــــوالـي نــــــصف مــــــا
. كما أشارت اجمللة هومعلن رسمياً
الـى ان هـذا االحــتــيــاطي  فــيه ٢٤
مـــلــيـــار بــرمـــيل فـــقط هي مـــؤكــدة
بالـكامل وإن  15مـليـار بـرميل من
ؤكدة موجودة في أكبر حقل هذه ا
في الـكويت وهـوحـقل برقـان. وهذا
االحتياطي العام قد تناقص نتيجة
االنــــتـــاج الــــيـــومـي وعـــدم وجـــود
اسـتــكـشــافـات جـديــدة مـنــذ تـاريخ
نشر الدراسة الى يومنا هذا ( مرت

 13عاما) .
عـــلــمــا ان الـــكــويت والــســـعــوديــة
تــبـــالــغــان فـي حــجم االحـــتــيــاطي
دوح النـفطي  اذ يـؤكد الـدكتـور 
سالمــة (شـغـل مـنــصب مــســتــشـار
الــــبـــنك الـــدولـي لـــشـــؤون الـــنـــفط
والـــطــاقـــة وهـــوخـــبــيـــر دولي في
اسعار النفط والسياسات النفطية)
ان احــتــيــاطـي الــنــفط الــســعــودي
هـو٥٥ ملـيار بـرمـيل وليس ٢٧٧ مـلـيار كـمـا تعـلن الـسعـوديـة  وان آخر
برمـيـلي نفط يـنـتـجان في الـعـالم سيـكـون بـرميل من الـعـراق واالخر من
فـنـزويال. وهـذا مــا يـفـسـر ضـغط الـســعـوديـة عـلى دول اجلـوار من اجل
نـطقة من خالل الضغط وفرض كامن النـفطية في ا بسط نفوذهـا على ا

سياسة االمر الواقع.
٦- اسـتمـرار الضـغط االقتـصادي لـلرئيـس األميركـي دونالد تـرامب على
الـكويت . فـفي ٢٧ تمـوز ٢٠١٩ طالب الـرئيس االمـيركي مـنظـمة الـتجارة
ـنظـمة تـصف نفـسها ـية بـتغـييـر صفـة مجمـوعة دول من أعـضاء ا الـعا
بـالنـاميـة رغم أنها غـنيـة ( على حـد تعـبيره)  من بـينـها اإلمـارات وقطر
والـكـويت مـهددا بـاتـخـاذ إجـراءات أحـاديـة اجلـانب جتـاهـهـا حـال عدم
حـدوث ذلك . وأوضـح الـرئـيس تـرامب أن هـذا اإلصالح يـجب أن يـهـدف
علنة من طرف واحد) من حصد (فوائد جتارية إلى منع الدول النامية (ا
نـظـمـة . واكـد انه سـيـتـخذ غـيـر عـادلـة) حتصـل علـيـهـا بـسـبب قـواعـد ا
نعهـا من حصد (فوائد غيـر عادلة) . وتوعد بأن بالده وفي حال اجراء 
ية (تقدما جوهريا) في إجراء اإلصالح عدم حتقيق منظمة التجارة العا
اخلاص بهذا اجملال في غضون ٩٠ يوما فان بالده ستوقف تعاملها مع
تـحدة لن ـذكورة بـاعتـبارهـا نامـية مـوضحـا أن الواليـات ا تـلك الدول ا
تدعم أيا من هذه البلدان في إطار منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
كـامن النـفطـية في مـلكـة العـربـية الـسعـودية بـسبـب ا ٧- الصـراع مع ا
نطقة ـتقاسمة ادى الى توقف االنـتاج النفطي من حقـول تلك ا نطقة ا ا
. فـفي مـطـلع تـشرين األول ٢٠١٨  قـام ولي الـعـهـد الـسـعـودي مـحـمد بن
سلمان بزيارة رسمية قصيـرة للكويت وناقش الطرفان موضوع احلقول
ـشتـركـة بـ الـبـلـدين.  وقـد اثـيـرت أنـبـاء عن فـشل الـزيارة الـنـفـطـيـة ا
ـــفــتـــرض ان تــنــهـي اخلالف الــطـــويل بــ الـــبــلــدين والـــتي كــان من ا
ـتـقـاسـمة) في ـنـطقـة احملـايـدة (ا ـشـتـركـة في ا  بـشـأن حـقول الـنـفط ا
مدينتي الـوفرة واخلفجي (حقل اخلـفجي البحري وحـقل الوفرة البري)
ثل أهـمية تـقاسمـة ب الـكويت والـسعوديـة  نـطقـة ا . عـلمـا ان نفط ا
 اذ تـصل حـصـة الكـويت مـن نفط كـبـرى لـلـكويـت مقـارنـة بـالـسـعـوديـة 
ـنـطـقة إلى  ٩٫٨% من إنـتـاجـها الـكـلي ويـغـطي نـحو ٢٣٫٧% من عـجز ا
ـيـزانـيـة الـعـامـة في حـ ال تـعـادل حـصـة الـسـعـوديـة سـوى٢٫٥% من ا

يزانية العامة. إنتاجها الكلي وهوما يشكل ٨٫١% من عجز ا
٨- يجب االخذ بـنظر االعـتبار تصـريح للرئـيس االميركي ترامب : (احب
ــال  تـمت ان اذكـر الــكــويت  الــكــويت لــيس لــديـهــا شيء آخــر غــيــر ا
مهـاجمتـها من قبل الـعراق واحتلـها اغنـياؤها العـرب انتقـلوا الى لندن
ومن ثمة نحن حـاربنا وخسـرنا ارواحا ومليـارات الدوالرات واعدنا لهم
الكويت مـقابل الشيء كان علـينا القـول اعطونا ٥٠% من كل شيء لل ٥٠

سنة القادمة  اولالبد) .
٩- ردت الكويت باالتفاق االقتصادي الستراتيجي مع الص الذي جعل
ـتاخمـة للعـراق ومنـطقة شـمال الكـويت محمـية صيـنية  جـزر الكويت ا
نطـقة. كما طرح مشروع في صالح الـستراتيجية االمـيركية في ا تهدد ا
مـجـلس االمــة الـكـويـتي لــتـعـديل الــدسـتـور كي يـســمح بـتـجــنـيس غـيـر

سلم . ا
ـمـلـكة الـعـربـية الـسـعـودية مـن الدور الـكـويـتي في األزمة ١٠- انزعـاج ا
اخلـليجـية مع قـطر  فـقد سعـت الكويت إلى الـبقـاء على احلـياد وسعت
لـلتـوسط في اخلالف لـكن السـعوديـة ال ترى في هـذا الدور مـكسـبًا لـها
صـاحلهـا وتـربط تلك الـتـحركـات بـسعي الـكويت بـل قد يـكون مـضـرًّا 

إلى تقوية عالقاتها مع الدوحة.
ــمـلــكـة الـعــربـيـة ـا يــعـزز اخلالف الـســيـاسي مع ا ١١-  وفي حتــرك ر
السـعودية  وقـعت الكـويت مؤخرًا عـلى خطة تـعاون اقتـصادي ودفاعي
مع تـركيـا وصف بانه يـهدف إلى تـعزيـز العـالقات الـثنائـية فـيمـا يخص

التجارة واالستثمارات البينية 
واحلـــقـــيـــقـــة عـــلـى مـــايـــبــدوان
الـكــويت تـتــخــوف من اجـتــيـاح
عـــســكــري  فـــضال عن اخــتالف
وجــهــات الــنــظــر بــ الـبــلــدين
اخلـليـجـيـ بشـأن الـعالقات مع
نافس اللـدود للسعودية إيران ا
ـــنـــطــقـــة حـــيث حـــافــظت في ا
الــكــويت عـــلى خــطــوط احلــوار
مــفــتـوحــة مع إيــران بل هــنـالك
تــوجـه كــويــتـي نــحــوتـــخــفــيف

التوتر مع إيران.
١٢-� فـــشل مـــجــلس الـــتـــعــاون
ــشــروع الـتــكــامل اخلــلــيــجي 
وتكـريس االحتـاد الكـونفـيدرالي
 وفــــشل مــــشــــروع الــــعــــمــــلـــة
ـوحدة  فـضال عن اخلـلـيـجـيـة ا
اسقاطات حرب اليمن  وحصار
قـطـر االقـتـصـادي  وبـالـنـتـيـجـة
فـان مـجـلس التـعـاون اخلـلـيجي
قــد تـــفــكك ورفـــعت مــظـــلــته عن

الكويت  .
١٣- ان العمـليات العـسكرية في
مـــضــــيـق هـــرمــــز تــــؤثـــر عــــلى
الـــبــــحــــرين وقــــطـــر والــــعـــراق
والكويت ( للـسعودية واالمارات

خـيارات تـصديـر اخرى)  والـعراق بـامكـانه ان ينـاور نوعـا ما من خالل
مـوقعه اجلـغرافي  اال ان الـكويت ال خـيارات لـها غـير الـطرق البـرية في
ا ان السعوديـة على خالف نفطي مع الكويت ( السعودية والـعراق  و
وخالف سيـاسي مـستـتـر) فاالفـضل لـصانع الـقـرار الكـويـتي االسـتعـانة
بالـعراق لكـنه فضل ان يفـعل ذلك بطريـقته وبشروطـه  وتكرس لذلك في
بعض بنود مسـودة اتفاقية اقامـة منطقة جتارة حـرة ب البلدين والتي

تصب في تأم تصدير الصادرات الكويتية النفطية وغير النفطية .
مـا جـاء في الـنـقاط اعاله امـر داخـلي يـخص الـكويت وال يـجـوز الـتدخل
فـيه  لـكن مـن الـواجب اخـذه بـنـظـر االعـتـبـار في عـمـلـيـة تـقـيـيم احلـالـة
فاوض العراقي نـقاط قوته نصب عينيه  دون ان الكويتيـة  كي يضع ا

يغفل ان الكويت خاصرة العراق وجزء من امنه القومي .
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يـجب ان نـنـظـر الى الـسـتـراتـيـجـيـة الـكـويـتـيـة كـحـزمـة واحـدة  رغم ان
الـكـويت قـد سـوقـتـهـا فـرادى بـهـدف الـتـغـطـيـة وتـيسـيـر الـتـرويج وهي:
الحة في خـور عبد الله  مشـروع مينـاء مبارك الـكبيـر اتفاقـية تنظـيم ا
ـشـتـركـة  مـشـروع الـربط مـشـروع اتـفـاقـيـة االسـتـثـمـار حلـقـول الـنـفط ا
الـسـكــكي  واالتـفـاقـيـة مع الـصـ لـالسـتـثـمـار االقـتـصـادي جلـزر وربـة

وبوبيان ومناطق شمال الكويت .
ان االتفاق االقتصادي الستراتيجي مع الص سيجعل من جزر الكويت
تاخـمة لـلعـراق ومنـطقـة شمـال الكويـت مستـعمـرة اقتـصاديـة صيـنية ا
كن ان تـعد مـنتـجا وطـنيا متـقدمـة بامـكانـها تـصنـيع بضـائع صيـنيـة 
كن ان حتـمل جنسيات وصفات آخـرى حسب احلاجة) بغية كويتيا (و
تـصديرهـا الى العـراق بشـكل اساسي ودول اجلـوار واقلـيم شرق الـبحر
ـتـوسط  والحـقا اوروبـا  فـضال عن اسـتـغالل الطـرق الـبـرية االبـيض ا
الـعـراقيـة وخطـوط السـكك احلـديديـة للـوصـول الى تركـيا ومـوانئ شرق

توسط ومنهما الى السوق االوروبية. ا
ـقــتـرحـة وهــنـا يــجب االشـارة الى ان اغــلب بـنــود مـسـودة االتــفـاقــيـة ا
فضفاضة وقـابلة للتأويل  واحيـانا غير محددة وتركت نـهاياتها سائبة
ـواد ٣و٧ هوتـدمـيـر للـمـنتج ـادة ١ وا . فمـا ورد في الـفقـرة ثـانـيا من ا
ادة (١٤) عـبور الـشـاحنـات: باعـتـقادنـا ان هذه الـوطـني العـراقي . امـا ا
ـادة هي الغـايـة والـهدف الـكـامن من هـذه االتـفاقـيـة بـغـية تـفـعـيل عمل ا
(مـيـنـاء مـبـارك)  بـعـد ان خـنـقت اتـفـاقـيـة خـور عـبـد الـله الـتـي وصـفـها
ادة ـذلة) مـينائي ام قـصر وخـور الزبـير . ا مـجلس الـنواب العـراقي (با
ادة (١٦): (١٥)  وفقراتها ١ ٧ ٩� ايضا ال تصب في مصلحة العراق . ا
ادة ان يـكـون الـعـراق سـوقـا لـلـكـويت  لـذا فـان هذا الـنص هـدف هـذه ا
ثل  وهنا نود يسلب الـعراق حق رد العدوان االقـتصادي اوحق الرد بـا
الـذهـاب ابـعـد من ذلك في حتـلـيل خـطورة هـذا الـنص وهـوسـلب الـوالية
عـنى آخر الـقانـونـية من احلـكومـة العـراقيـة عـلى االراضي العـراقيـة  
ـادة التـصب ـادة (١٧): هـذه ا هـوسـلب الـســيـادة ولـيس انـتـقـاصــهـا . ا

صلحة العراق ايضا .
تـوقع للعراق ان يجنيه من انـشاء منطقة جتارة حرة والسؤال هو: ما ا
ـوجب اتـفـاقيـة سـيـاديـة نـصـهـا  فـضـفـاض وعام وقـابل بـ الـبـلـدين 
للتأويل وفي احيـان كثيرة مجحـف للعراق ? وهل العراق مـجبر بالقبول

باتفاقية غير متوازنة تفرط باحلقوق الوطنية العراقية ?
ـاذا ال نحل االمـور العـالقـة مع الكـويت بحـزمة واحـدة تنـصف البـلدين
ابـتـداء من موضـوع الديـون وصـوال الى التـكـامل االقتـصـادي. مع تنـبيه
ـفـاوض الـعـراقـي الى ان يـأخـذ في اعـتـبــاره مـوقع الـعـراق اجلـغـرافي ا
ـوغرافـية  ومـصادر ثـرواته  وقوته الـعسـكريـة . وان يكون وقـوته الد

التفاوض وفقا لوزن كل بلد .
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ـقـتـرحة يـبـدوان الـكويت تـسـتـعد من خالل مـا ورد في بنـود االتـفـاقـية ا
ا سـتكون لـعصـر ما بعـد النـفط وهي مرحـلة لن تكـون سهـلة عـليهـا ور
مـأساويـة للـكويت مـا لم تسـتعـد لها بـشكل شـامل ودقيق . لـذلك وضعت
رحـلة. ويـذكر ان الـكـويت ستـراتيـجـيتـها عـلى ضـعف العـراق في هـذه ا
حـزمـة االتفـاقـيـات الـتي تقـتـرحـهـا الكـويت  قـد عـززتـها بـحـمـلـة ترويج
وتـسـويق تـبـنـاها الـسـاسـة الـكـويتـيـون مـنـهـا : ان الـثقـة بـ الـشـعـب

الـشقـيـق سـتدفع عالقـات البـلدين نـحـوعالقة تـكامـليـة في كل اجملاالت.
قتـرحة جند انها لكن عنـد اسقاط هذا الكالم عـلى نصوص االتفـاقيات ا
خالف ذلك ومـجـحـفـة للـعـراق. ونـود ان نـوضح لالشـقـاء الـكـويـتـي ان
اخليـار العـادل للـشعبـ الشـقيـق الـعراقي والـكويـتي اللـذين فـرقتـهما
الـسياسـة واالطمـاع االجنبـية واوغـلت في دمائـهما  هـوانهـما من يجب
ــشــتــرك من خـالل عــدم الــســمــاح مــرة اخـرى ان يــقــررا مــصــيــرهــمــا ا
كن لـلكويت ان تسـتمر اكثر في صـيرهما. فال  ـقامرة  للسـياسي با
ـنطقـة . وعام ١٩٩٠وما تـبعه كان ضوء الـصراع االقلـيمي والدولي في ا
نهاية حتمـية قد  تأجيلهـا مؤقتا  ودفع الشعبان من دمـائهما البريئة
ثـمن مغـامـرات الـسـيـاسيـ في الـبـلـدين . ولن يـرضى الـشـعب الـعراقي
بـتكرار سـينـاريوعـام ١٩٩٠ مرة ثـانية سـواء من العـراق اوغيـر العراق 
وبـاي شـكل من االشـكـال  بال شـك نـحن نـحـتـرم جـهـود سـاسـة الـكـويت
ــومـة بـقـائه  لـكـن لـيس عـلى حـسـاب لــلـدفـاع عن بـلـدهم وســعـيـهم لـد

نتدى بغداد رئيس الهيئة االدارية 
االقتصادي
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عبد العزيز ال سعودالسير بيرسي كوكس

حقل نفطي عراقي

حقل نفطي كويتي


