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 ١ الكويت ختنق املوانئ العراقية
   وتنفذ مشروعها البحري االستفزازي

  
  
 

كاظم فنجان احلمامي
 

أي بطول املسافة بني البصرة ،كيلومترا ٤٩٩يزيد طوهلا على  ،للكويت خطوط ساحلية مفتوحة على البحر
وعندها جمموعة كبرية ،لقليعةوا ،والشويخ ،والدوحة ،واألمحدي ،وهلا موانئ ختصصية واسعة يف الشعيبة، وبغداد

وحتشره حشرا، لكنها اختارت أن تنفذ مشروعها املينائي اجلديد يف أضيق األماكن ،من املرافئ واملراسي العميقة
الذي، اليت يتنفس منها العراق يف هذا املكان احلساس ،لتخنق الرئة البحرية الوحيدة ،يف خاصرة ساحل الفاو

وتصر على فرض واقع جيوبوليتيكي استفزازي يف منطقة تعد، إىل املوانئ العراقية يعترض خطوط السفن املتوجهة
وبالتايل حرمان بلد، وكأا تريد غلق آخر ما تبقى من بوابات املوانئ العراقية، من أحرج املناطق املالحية يف العامل
  . الرافدين من ارتباطاته البحرية

  
ويشتمل، ٢٠١٦وستنفذه على ثالثة مراحل تنتهي عام ، ٢٠٠٥باشرت الكويت مبشروعها االستفزازي عام

حملية وقد مت ترشيح شركات عاملية مع شركات ،ومنطقة حرة ،على أرصفة للحاويات بطول كيلومتر ونصف
،املشاريع الكربى يف الكويت جرى اختيارها بناء على قوا والشروط اليت وضعها جهاز ،كويتية لتنفيذ املشروع

وقد مت رصد ميزانية تقديرية لتنفيذ املرحلة  .٢٠١٦مل يف املشروع إىل ثالث مراحل حىت عام وسيقسم الع
ماليني دينار كوييت لتغطية تكاليف مشروع للسكة احلديد ١١٠إضافة إىل  ماليني دينار كوييت ٣٠٥األوىل تبلغ 
الكويت د الذي يربط بني مدينةوذا الصدد نذكر أن الكويت حتاول إحياء مشروع للسكة احلدي،  يف املنطقة

مشروع إقليمي متكامل ضمن) ١٩٧٨(وبغداد وميناء أم قصر، كانت قد وقعت اتفاقا بشأنه مع العراق عام 
مليون دوالر) ٤١٣(ويكلف الكويت  ، يربط عددا من دول املنطقة مع شبكة السكك احلديد األوربية الحقا

                                   
  . وردنا عرب بريد املوقع ١
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 .فقط

  
ويف ، ويف املرحلة الثانية مليون ونصف املليون حاوية ،مليون حاوية سيستوعب املشروع يف مرحلته األوىل

ونصف مليون حاوية، وسوف يكون امليناء بإدارة القطاع اخلاص كما هو معمول به يف املرحلة الثالثة مليونني
  . عامليةاملوانئ ال مجيع

  
وتضمنت أيضا إعداد ويئة ، شهراً 30 مت تنفيذ املرحلة األوىل للمشروع بعقد تصميم وتنفيذ بلغت مدا

وتوريد املواد والعمالة ،وجداول الكميات ،واملواصفات الفنية ،املخططات اهلندسية األولية والتفصيلية للتصميم
تضمنت كذلك أعمال الصيانة لتجهيزات املوقع ومعاجلة التربةو. والتنفيذ والتشغيل وأعمال اإلنشاء ،واآلليات

السريع مبوقع امليناء) خور الصبية(كيلومترا ويصل طريق  ٣٥وأعمال الدفان للطريق الرئيسي الذي يبلغ طوله
حيث ميتد إىل ، باإلضافة إىل تنفيذ اجلسر البالغ طوله كيلو ونصف الكيلومتر ،املقترح شرق جزيرة بوبيان
وتضمنت أيضا تنفيذ جسر السكة، احلدود الكويتية يف منطقة أم قصر وصوال إىل ، الشاطئ الشرقي خلور الصبية

وأعمال احلاجز حلماية البيئة للجزء الشمايل ،والسعودية وإيران وتركيا الذي يربط الكويت بالعراق ،احلديدية
 ومن املالحظ هنا أن  .وأعمال اإلدامة والصيانة ،وتدريب املهندسني والفنيني الكويتيني ،من جزيرة بوبيان
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 وارتكز يف بعض حماوره على مد خطوط السكك،املشروع مل يبتعد يف خمططاته عن ميناء أم قصر العراقي
وهذا يوضح حقيقة الرغبات الكويتية الرامية إىل االستحواذ على كافة نشاطات ،)أم قصر(احلديدية صوب 

والترانزيت يف الكويت، إىل جانب ودف أيضا إىل تسهيل عمليات النقل). لربيالبحري وا(النقل بشقيه 
اما املرحلة الثانية ،املثلث التجاري للنقل مع العراق وإيران كوا تقع وسط ،املردودات املالية الكبرية للكويت

،يذ أعمال التوسعةوتشتمل على تنف ،وتستغرق عام واحد، )٢٠١١(البدء ا هذا العام  من املشروع فسيتم
بقدرات استيعابية تصل لغاية مليون ونصف املليون ،وزيادة مساحة حمطة احلاويات ،زيادة عدد املراسي: ومنها

وتشتمل على تنفيذ، ٢٠١٦وتنتهي عام  ٢٠١٣وستبدأ املرحلة الثالثة واألخرية للمشروع عام  ،حاوية سنويا
مليون حاوية ٢,٥حملطة احلاويات لتستوعب  لطاقة االستيعابيةوزيادة ا ،أعمال التوسعة لزيادة عدد املراسي

للمشروع بنظر االعتبار كلفة النقل إىل امليناء حيث ستكون األسعار وقد أخذت الدراسات األولية ،سنويا
   من هي املوانئ األخرى ؟؟: والسؤال هنا .)األخرى(خبمسني يف املئة من املوانئ  واقل ،تنافسية جدا
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وهي الشركة، لالستشارات ممثل شركة دروري)مارك بيج(اما اجلواب على هذا السؤال فقد جاء على لسان
   :حيث أكد على ،يف جزيرة بوبيان) مبارك الكبري(اليت كَلفتها الكويت بدراسة اجلدوى ملشروع ميناء

ستقتصر على خدمة التجارة الكويتية والعراقية) مبارك الكبري(أن الدراسات أظهرت أن نشاطات ميناء (((
ويعتقد أن ،منه يف املنطقة الواقعة جنوب بغداد%  ٦٨اعتمادا على البعد البشري العراقية الذي تتركز نسبة

دروري(اليت عرضتها شركة  ،راسةوبينت الد .حركة امليناء ونشاطه ستعتمد على العراق بنسبة عالية
 ومزايا املوقع واملنافسة مع املوانئ األخرى ،العوامل املؤيدة لبناء امليناء وغريه من املنشآت الرديفة) لالستشارات

اليقني، كون هذا البلد بقي خارج أما بالنسبة إىل العراق، فإن التوقعات يف شأنه يعتريها عدم .والرسوم املقترحة
استخدام احلاويات للنقل، كما تطورت هذه الطريقة يف الدول مما أضعف عملية«!! تجاري الدويل ؟؟اتمع ال
 أشارت إىل أن العراق يتمتع بقدرة كبرية يف ما يتعلق حبركة احلاويات الواردة، إضافة بيد أن الدراسة. »ااورة

% ٨٠الدراسة أن نسبة  وقدرت   .كبريإىل عدد السكان الكبري من حيث التنوع اإلقليمي واحتياط النفط ال
املوانئ العراقية مثل أم قصر وخور يف بوبيان، ال سيما أن) مبارك الكبري(من السوق العراقية ستتحرك عرب ميناء

وأوضحت الدراسة أنه تبني من الناحية اإلستراتيجية أن .ألف حاوية سنوياً ٥٠٠الزبري ميكن أن تستوعب فقط
ز بتوفري خدمات النقل جلنوب العراق ووسطه عند مقارنتها باملوانئ اخلليجية اجلنوبية أوميناء بوبيان سيتمي
  ))). البحر األمحر أو البحر األبيض املتوسط املداخل البديلة على

  
الذي يؤهله ،بالتفوق) مبارك الكبري(الذي ركز على وجوب انفراد ميناء  ،)مارك بيج(إىل هنا انتهى كالم السيد 

وموانئ طرطوس ،ميناء العقبة يف األردن: مثل ،والتنافس مع املوانئ البديلة للموانئ العراقية  التسابقللفوز يف
وسيعمل على حتييد. القادمة إىل العراق مبعىن أن امليناء اجلديد سيسعى إىل نقل البضائع، والالذقية يف سوريا

وهنا البد لنا من االستفسار والتساؤل عن الدوافع احلقيقية اليت تقف ،املوانئ العراقية وممارسة الضغط عليها
ويف هذه الظروف احلساسة اليت متر ا املنطقة ،)جزيرة بوبيان(بالذات  وراء إقامة وبناء هذا امليناء يف هذا املوقع

واالقتصادية واجلغرافية والسياسية؟؟ وما هي التأثريات والنتائج املترتبة علي بناء هذا امليناء من النواحي القانونية 
وستؤثر على جرفه القاري وممراته ،والبيئية ؟؟ فمنشات وأعمال هذا امليناء ستؤثر على مياه العراق اإلقليمية

   .على حدوده البحرية وبالتايل ،املالحية
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الستبعاد ما من شأنه أن يضيف مشكلة ويف ضوء ما تقدم سنحاول هنا إلقاء الضوء علي هذا املوضوع تنبيها 
أن احلكومة: نذكر، اليت تقف وراء هذا املشروع، واألبعاد ولكي نوضح الدوافع .جديدة للعراق وموانئه

وذلك بعد أن ،جملس األمة الكوييتدون الرجوع إىل  ٢٠٠٤الكويتية سارعت إيل طرح املشروع يف بداية عام
منفذا حبريا لتكون، تصرحيات مضر شوكت من املؤمتر الوطين العراقي بشان تأجري جزيرة وربة أو بوبيان أثارت
السخط يف الكويت علي كل واليت أثارت موجة من ،الذي ال جيد له منفذا مناسبا علي اخلليج، للعراق

وهكذا سعت الكويت إىل ،لت مليئة بالقيحمازا قل كادت أن تفقأ دمالاملستويات، مذكرة بالذي مضى، أو لن
الظروف السياسية غري املستقرة لتثبيت واقع جغرايف وآخر سياسي يف منطقة خور عبد تنفيذ هذا املشروع يف ظل
فان كومع ذل. السيما إن املراقبني مييلون للتحفظ علي اجلدوى االقتصادية للمشروع ،اهللا على حساب العراق

املوصوفة، الذي صار يعد من البلدان ،أول ما جيذب االنتباه فيما ورد أعاله هو االنعكاسات اخلطرية على العراق
بأنه من البلدان املتضررة جغرافيا المتالكه ساحل جغرايف جدا حمدود ،البحار حسب اتفاقية األمم املتحدة ألعايل

يف حني تقلصت ،ولغاية أم قصر) رأس البيشة ( لومترا يبتدء من كي) ٥٧(ميال حبريا أي ) ٢٩(طوله  ال يتجاوز
   .ميل حبري ١٨املسافة بني احلدود الزاحفة لكل من ايران والكويت اىل أقل من
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والبتروكيمياويات والبضائع والصلب  احلديد والنفط ومسدة األ(األمر الذي جنم عنه تكدس املواين العراقية
مل ،بني العراق والكويت وإيران ،علما إن املسطحات البحرية املشتركة ،يف منطقة واحدة حمدودة وضيقة) العامة

 صاديةحول استغالل اجلرف القاري واملنطقة املتامخة واملنطقة االقت ،الدول الثالث ختضع بعد التفاقية مشتركة بني
،ال تسترتف بسهولة إضافة ملناطق الصيد والتجارة البحرية ملا متثله كل تلك العناوين من موارد ،اخلالصة

سيكون من الضروري السعي املشترك الستغالهلا يف ولتداخل هذه املناطق فيما بينها بالنسبة لكافة الدول الثالث
ستكون له تأثريات سلبية ضارة على االقتصاد العراقيمشروع ذه الضخامة  واحلقيقة إن بناء، صاحل اجلميع
  ــ  :التاليةواليت نبينها بالنقاط ، بشكل مباشر

  
وبالتايل فقدان، بالشلل التدرجيي بعد تنفيذ املشروع إصابة املواين العراقية الواقعة مشال خور عبد اهللا   �

وفقدان آالف األيدي العاملة، لعامليةاملعتادة مع خطوط الشحن البحري ا املوانئ العراق لتعامالا
  . تعمل يف تلك املوانئ أعماهلا العراقية اليت
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سوف تلحق، إن االمتدادات النامجة عن أرصفة هذا امليناء االستفزازي حسب مراحل املشروع   �
  . العراقي الذي مل يتم حتديده أو االتفاق عليه حلد اآلن الضرر األكيد مبساحة اجلرف القاري

قامت ا زوارق الدورية الكويتية ضد السفن املاخرة يف خور عبد اهللا واملتوجهة أن املضايقات اليت    �
أو املتجهة إىل املوانئ العراقية تدل على نية احلكومة الكويتية بفرض رسوم على مرور السفن العراقية إىل

   .املوانئ العراقية
اخلراسانية يف خور عبد اهللا سوف تلحق الضرر بالثروةوإنشاء السواتر ، أن عمليات احلفر والردم   �

 . سكان املناطق اجلنوبية واليت تعترب مصدر رزق آالف العراقيني من، السمكية يف املياه اإلقليمية العراقية
إجهاض مشروع ميناء العراق الكبري، وجلب استثمارات وأموال عربية وأجنبية لتوظيفها يف جزيرة   �

تكون مصاحلها مهددة يف حال مطالبة العراق مستقبال بعائدية اجلزيرة له، وبالتايل مواجهةبوبيان لكي ال 
  . تلك املطالب

أو، والسفن الراسية فيه، أن األضرار اليت ستلحق بالبيئة من جراء الفضالت النامجة عن املشروع   �
)عربال لألملنيوم(لذي طرح يف مؤمتر األملنيوم ا مثل مصنع، من املشاريع اخلدمية املزمع إحلاقها بامليناء

 األمني العام، )حممد علي النقي(وقال ، بطاقة تتجاوز املليون طن، يف ديب 2005 الذي عقد يف صيف عام
موقع للمصنع املقترح هو ، إنه يعتقد أن أنسب)عربال(للسكرتارية الدائمة ملؤمتر األملنيوم للدول العربية 

وحيتاج ملكان خمصص لتصريف، والطاقة اج حيتاج إيل الكثري من املاءألن هذا اإلنت. جزيرة بوبيان
  . يف جزيرة بوبيان الفضالت الناجتة عن التصنيع، وكل هذه العوامل متوفرة

الشقيقني العراق والكويت، هذا أن هذا املشروع سيشعل فتيل مشكلة جديدة مفتعلة بني اجلارين   �
،أن دعم العراق وتامني خروجه من أزماته .ستنجم عن املشروع اليت، باإلضافة إيل األضرار البيئية

وذلك عن، ستكون هي الضمانة احلقيقية الستقرار املنطقة وازدهارها ،املوروثة واملستوردة واملستحدثة
،رأس املال الكوييت والعريب يف العراق خصوصا فيما يتعلق مبشروع من هذا القبيل طريق توجيه استثمار

اململحة الواقعة حيث منطقة، األخوي يف إنشاء ميناء العراق الكبري يف شبه جزيرة الفاو اإلسهام وان
ويقوي الروابط االقتصادية، سيعزز العالقات واألواصر األخوية، على الضفة الشرقية خلور عبد اهللا

ويكون ضمانة، ويفتح جماالت واسعة لتشغيل األيدي العراقية العاطلة عن العمل، املشتركة بني البلدين
  ، أكيدة لطي صفحة العالقات املتوترة بني العراق والكويت

    
حول هذه القضية إن التداول والتنسيق والتباحث األخوي املخلص والبناء بني املسئولني يف البلدين: ختاما نقول
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 .سيكون ملصلحة الشعبني الشقيقني بكل تأكيد
  

  

  

 

  


