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  :العراق والكويت
 ١ح عقدان على كارثة احلرب واالجتيا

  

  شفيق الغربا

بعد عشرين سنة على اجتياح الكويت ورمبا األصح غزو صدام للكويت، يشعر العراق كما تشعر 
لقد . ١٩٩٠أسبابه، إذ يعود يف كال البلدين يف جانب منه ملا وقع عام لكل إاك . الكويت بالكثري من اإلاك

وهذا يعود ويؤكد لنا أن . أرهقت تلك التجربة األليمة البلدين وما زالت تساهم يف ذلك بعد مرور عشرين سنة
س مبا ال احد يستطيع أن يهرب من التاريخ وأحداثه، فما يقع من حروب واقتتال يغري أحوال اتمعات والنا

بدت الكويت وكأا الطريق الذي حيقق عربه صدام حسني اد الذي  ١٩٩٠قبل عام . يتجاوز الزمان واملكان
 -بل بدت أكثر، وكأا ذلك السراب الذي أومهه بإمكانية تعويضه كل خسائر احلرب العراقية . حيلم به
   .ذلك السراب اختفى بأسرع من املتوقع. اإليرانية

قة، تغريت األدوار وكأننا يف لعبة كراسي ال دأ وال تتوقف، وبدا صدام حسني بشخصه ويف مرحلة الح
والعراق بنظامه وجغرافيته ونفطه وكأنه طريق الواليات املتحدة وطريق ميينها احملافظ لتحقيق طموحات احلفاظ 

   ).سبتمرب(على اإلمرباطورية األمريكية وقوا العاملية بعد احلادي عشر من أيلول 

حلم صدام بإمرباطورية كربى من خالل الكويت،  ١٩٩٠يف اليوم األول من هذه الدراما العربية يف عام 
لقد خسر صدام حسني . حلمت الواليات املتحدة حلماً لن يتحقق ٢٠٠٣ويف اليوم الثاين من هذه الدراما عام 

لكنها مل  ١٩٩١مة عام لكن الواليات املتحدة هي األخرى حققت مكاسب مه ٢٠٠٣مث عام  ١٩٩٠عام 
ففي الشرق األوسط . ، إذ تبدد هجومها إىل معارك استرتاف ومل يبق من انتصارها إال األقل٢٠٠٣تكسب عام 

                                   
  وردنا عرب بريد املوقع   ١
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ليس يف الشرق من منتصرين دائمني، فكم من انتصار حتول . تتحول احلروب سراباً، وكل حرب متهد لليت تليها
  .مع الوقت إىل نقيضه

الكويت اقتصادياً وإنسانيا كما انه دمر العراق بسبب حرب حترير الكويت  دمر ١٩٩٠إن ما وقع عام 
وبينما انتقل من الكويت بسبب صدام وغزوه مث بسبب رد الفعل . مث بسبب العقوبات الطويلة املرتبطة ا

ثلون الكوييت بعد حترير الكويت واملرتبطة مبوقف منظمة التحرير آنذاك، زهاء نصف مليون فلسطيين كانوا مي
عصب رئيسي للحياة االقتصادية واإلدارية والثقافية للكويت، ما أضعف بنية الكويت على مستويات كثرية، جند 

قدرته على جذب القدرات العربية والعاملية  فقدمث يف السنوات املقبلة  ١٩٩٠يف املقابل أن العراق أبان عام 
 .ورؤوس األموال واخلربات وسط عزلة خانقة وهجرة كفاءات

، لكن املعوقات ١٩٩١لقد بدأت الكويت أعمال إعادة البناء وإعادة البالد إىل سابق عهدها عام 
. اإلدارية والسياسية واهلاجس األمين الذي سيطر على البالد ساهم هو اآلخر يف وضع حدود للكفاءة والتنمية

مما ساهم يف منو متسارع لقوى  هلذا تعطل مشروع التنمية يف الكويت طوال عقد التسعينات من القرن املاضي،
فقد سيطر شعور سليب بني الكثري من مواطين الكويت مصدره عدم . املعارضة واالحتجاج يف الربملان وخارجه

هكذا . ١٩٩٠قدرة الكويت على استعادة تلك احلقبة الذهبية اليت ميزا يف السبعينات والثمانينات وقبل عام 
وميكن القول أن املأزق السياسي . رؤساء الوزارات والوزراء مسؤولية الترديارتفعت األصوات حمملة احلكومة و

من اقتالع للنظام بواسطة االجتياح  ١٩٩٠اليوم يف الكويت يعود يف شكل من األشكال إىل ما وقع عام 
م املفاجئ، مث من عودة للنظام يف ظل متسك اتمع بشرعيته ويف ظل احلرب اليت هزمت النظام العراقي عا

، ١٩٩١، مث ارتفاع وترية املساءلة بني املواطنني والربملانيني بفضل طبيعة التحديات اليت برزت بعد عام ١٩٩١
مث صعوبة استعادة قدرات الكويت التنموية واملتقدمة كما كانت يف الزمن الذهيب، ويتم كل ذلك يف ظل بروز 

 .أجيال كويتية جديدة حتمل مهوماً جديدة وتصورات خمتلفة

، انتهى األمر حبرب أهلية وصراع كبري بني ٢٠٠٣ما يف العراق فبعد حرب تغري النظام العراقي عام أ
القوى الرئيسية السياسية والطائفية والقومية العراقية، وارتفعت احلدة يف الصراع الداخلي كما ارتفعت احلدة يف 

اإليرانية والسورية والسعودية باإلضافة إىل  الصراع مع الواليات املتحدة، كما ارتفعت حدة التدخالت اإلقليمية
ال يزال العراق يبحث عن نفسه وسط ضياع كبري ويتصارع على تركيبته الداخلية من دون أن ينجح . األمريكية

وال تزال الكويت، حىت يومنا هذا، تسعى حنو التنمية من دون أن حتققها بالصيغة . يف االرتقاء إىل صيغة مقبولة
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ا تريدهااليت تعلن أ. 

اليوم يقف كل من العراق والكويت يف وجه اآلخر، هذه املرة ليس من اجل احلرب أو االجتياح، فكل 
كال البلدين حياول التعامل مع تبعات التاريخ والبحث  .١٩٩٠من الكويت والعراق ميثل اليوم مرآة ملا وقع عام 

لكن، من جهة . فاملاضي يسهل اجتراره عرب الشكوك واملخاوف واملشاعر اليت يثريهاومع ذلك . عن املستقبل
أطفاال أو مل تلدهم أمهام بعد، ومع ذلك ما  ١٩٩٠أخرى، معظم الذين يعيشون اليوم يف البلدين كانوا عام 

 .قائمة يف كال البلدين ١٩٩٠زالت اآلثار غري املرئية واألصح النفسية ملا وقع عام 

فهناك ثقافة يف العراق تشكك بالكويت وحقوقها . يفصل بني البلدين هو الثقافة الشعبية كثر ماإن أ
الثقافة هي املشكلة األكرب اليت قد يؤسس . السيادية تقابلها يف الكويت ثقافة شك وعدم ثقة يف العراق ونياته

جيعل املوقف من الكويت واحلدود  عليها السياسيون يف املستقبل قرارات ومواقف وانتهاكات، فهي السبب الذي
هكذا يتم إقحام املمر املائي والترسيم . والتعويضات تتحول إىل موضوع سياسي يف محلة انتخابية يف العراق

وحيصل ذلك يف الكويت أيضا، إذ . العراقي - والتعويضات بني البلدين يف سوق للتنافس السياسي العراقي
ووفق زهري الدجيلي، . ن العراقية إىل مشكلة داخلية حكومية برملانيةتتحول قضية التعويضات وإسقاط الديو

فإن املسألة الثقافية وطبيعة النظرة الشعبية املنتشرة يف العراق والكويت هي رافد رئيس »الصحايف العراقي، 
لعراق أو ثقافة املشكلة يف الثقافة األوسع سواء أكانت ثقافة اعتبار الكويت أو أجزاء منها جزءاً من ا. للخالفات

 .«الشك والتخوف يف الكويت

يف حماولة  ٢٠٠٣ويسجل ملصلحة الكويت أا هرعت بسرعة إىل العراق بعد تغري النظام العراقي عام 
لكن احلالة األمنية عادت وعكرت اإلمكانات ودفعت باجتاه  .لبناء العالقات التجارية واالقتصادية والسياسية

. يخلق استقراره، فهو لن يبقى يف موقع صراع مفتوح كما هو حاله اليومالعراق س. هروب االستثمارات
ويسجل ملصلحة العراق أن نظامه السياسي ممثالً حبكوماته املختلفة تعاملت بنضج مع الكويت كما تعاملت 

 .الكويت بنضج مع الواقع اجلديد يف العراق

إن مسائل كالديون والتعويضات يف . البلدينلكن هناك أمورا معلقة يف إمكاا أن تعكر صفو العالقة بني 
إجياد حل متوازن وتنموي شرط . إمكاا أن ختلق أزمة بني البلدين خاصة بعد االنسحاب األمريكي من العراق

وبينما ال يزال العراق يفكر باجتاه البحر واملنفذ املائي وتوسعة مينائه، إال انه ال . أساسي حلل هذه القضايا املعلقة
فالسعي . تعاونياً خباصة إذا توافرت النيات االجيابية شكلة مهما بلغت جديتها ال ميكن حلها حالً توجد م
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نتساءل عن إمكان بناء مناطق حرة بني العراق والكويت تسمح للعراق حبل مشكلته . االقتصادي ال حتده حدود
قتصاد أمر انتشر بني دول العامل، سيكون املناطق احلرة دف التجارة واال. املائية مبا يتناسب واحتياجات البلدين

 .هذا أفقا مفيداً لكلتا الدولتني

كوارث العرب، هل يف إمكان كل من  يبقى السؤال بعد مرور عشرين سنة على واحدة من أسوأ 
الكويت والعراق االتفاق على ما يساهم يف بدايات جديدة لبناء مصاحل اقتصادية وجتارية وإنسانية بني البلدين؟ 

م يترك األمر لألمم املتحدة والفصل السابع وجملس األمن ليحله؟ ولكن ماذا بعد أن خيرج العراق من الفصل أ
السابع وبعد أن تنسحب الواليات املتحدة، هل تتغري املواقف ويعود العراق طارحاً أن ظروفاً قاهرة هي اليت 

ملرحلة الالحقة لتعديل االتفاق على احلدود فرضت عليه القبول مبا يقبل به؟ على األغلب سيسعى العراق يف ا
لن يكون هذا صراع وجود بني البلدين، بل يف أسوأ . والتعويضات وإن استطاع غريها من املسائل بني البلدين

هل تستبق الدولتان تغري الظروف فتقع بينهما : السؤال األكرب. حاالته صراع حدود وتعويضات وآثار املاضي
ابالً للصمود والبقاء بعد أن تتغري الظروف؟ هل يف إمكان خطوة األلف ميل بني البلدين أن مبادرة حتقق تقدماً ق

تبدأ خبطوة إستراتيجية تسجل كإجناز للقادة السياسيني يف البلدين يف املدى املنظور؟ هل ميكن حتقيق ذلك على 
زمة اليت تعيشها الكويت على رغم األزمة اليت يعيشها العراق على املستوى السياسي واألمين وعلى رغم األ

  املستوى التنموي والسياسي؟

  

  

  

 

  


