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 المقدمة:

الهدوء ب اتسمت،  اتتطور  هاعبر مراحل (اإليرانية -الكويتية  )شهدت العالقات     
قد كانت لو  . شأنها شأن العالقات الدولية عامة ،التوترب أخرى وأحيانًا أحيانا ، 

ولم تزد فترات التوتر واألزمات بين ، مسيرة تلك العالقات إيجابية فى أغلب مراحلها 
، اإليرانية -هى فترة الحرب العراقية  ،  أو تسع  سنوات  يالكويت وطهران على ثمان

، عالقة بين طرفين ما  يوإذا كانت لغة المصالح هى المسار الذى يحكم مسار أ
 ،وموقعها المتميز ي  انطالقا من ثقلها السياس؛ دولة مهمة للكويت ُتَعد   إيرانفإن 

-الجيو)إال أن موقعها  -صغر المساحة الجغرافية لدولة الكويت الرغم من ب
عن مخزونها  ، فضالً  والعراق والسعودية إيرانفى مثلث األضالع بين  (يستراتيجا

 الكبيرة في منطقة الخليج. يةاالقتصادتعد من الدول الذي يجعلها ، الهائل  يالنفط
 ؛تزانًا هي األكثر ا (اإليرانية -لكويتية ا)وفى هذا اإلطار كانت العالقات      

؛ خالل العقود الثالثة الماضية  إيرانخليجية و ال دولبعض البين قياسا بالعالقات 
فقد  ما،هتواجه والتحديات المشتركة التى ،للمصالحمن رؤية كلتا الدولتين  انطالقاً 

الشيخ  - آنذاك- أجرى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى
قد اكتسبت تلك و  م،3002فى الحادى عشر من يناير  يرانصباح األحمد زيارة إل

إذ تتزايد الحملة ؛ نظرًا للمرحلة الحرجة من تاريخ المنطقة  ؛الزيارة أهمية بالغة
وما سوف يترتب على ذلك من تداعيات على ، األمريكية إلحداث تغيير فى العراق 

 .بصفة خاصة إيرانوعلى الكويت و ، مة عابصفة المنطقة 
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، فقبيل تل أولوية خاصة فى أجندة الزيارةيح يالعراقولعل هذا ما جعل الملف      
أتمنى أن يتم تجنب العمل العسكرى  :"قال الشيخ صباح األحمد، مغادرته الكويت 

ال  أنهو  ،تفضيل الكويت حدوث تغيير للنظام من الداخل إلىمشيًرا  ."  ضد العراق
العراقية الكامل مع إال تعاون الحكومة ، ستقرارااليمكن أن يضمن األمن و  يءش

بشأن  نت تطابق وجهات النظر بين الجانبياألمم المتحدة، وقد أوضحت المباحثا
، لها ي   حل سلم إلىلى أهمية التوصل ع ي  البيان الختام نص   ؛ إذالمسألة العراقية 

            وطالب الجانبان الحكومة العراقية بتنفيذ قرارات مجلس األمن بما فيها القرار
لنشوب الحرب ونتائجها  تفادياً  ؛ األمم المتحدة يوالتعاون التام مع مفتش، (1441)

التوقيع على  عنوأسفرت الزيارة  .فى هذه المنطقة ستقراراالاألمن و السلبية على 
 : ثالث مذكرات تفاهم

 .بين الجانبين ي  والفن ي  االقتصادبشأن التعاون : األولى  
 .الكهرباء والماء فى كال البلدين يبين وزارت: والثانية  
عن تأسيس شركات  الكويت، فضالً  إلى إيرانالغاز من  استيرادبشأن : والثالثة  

على رفع  تفاقاال إلى، باإلضافة زوالغا ثنائية وجماعية فى مجال النفط  استثمارية
 ي  االقتصاداللجنة العليا للتعاون  إلىمستوى اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين 

وزيرا خارجية البلدين، كما  يرأسهاعلى أن  ، يواألمن ي والعسكر  يوالعلم يوالثقاف
       المتخصصة فى بعض قطاعات  اإليرانيةرحبت الكويت باستقطاب القوى العاملة 

 العمل بها.
تشهد تطوًرا وعلى الرغم من تلك النتائج اإليجابية للزيارة إال أن هناك قضايا لم    

أكد  ؛ إذالكويت إلى إيرانموضوع نقل مياه الشرب والغاز من  :ومنها ا،ملموس
ائج النهائية النت إلىللتوصل  ؛الجانبان ضرورة متابعة الموضوع من قبل الحكومتين

حوذ على اهتمام والجدير بالذكر أن تلك القضية تست. فى أقرب فرصة ممكنة
ادة ودعم جهودهما لدفع اإلرادة اتفق الجانبان على زي؛ إذ  الحكومة الكويتية

تحديد حدود بلمشتركة وتم تكليف اللجنة ا، السياسية تجاه قضية الجرف القاري  
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 إلىل للتوص ؛آخذين بعين االعتبار مواقف الجانبين ،بين البلدين ي  الجرف القار 
  .حل عادل ومقبول من الطرفين

ي السابق محمود أحمدي نجاد دولة يرانزار الرئيس اإلم، 3002 وفي فبراير  
لكويت، وبحث مع أمير الكويت الشيخ صباح األحمد العالقات الثنائية وسبل ا

على عمق العالقات بين البلدين، ووصف نجاد  واضحاً  مما يعطي دليالً  ؛تعزيزها
أن البلدين يشتركان في  إلىوقتها عالقات بالده مع  دولة الكويت بأنها جيدة، الفتا 

فية والثقافية التي تجمع والتجارية والتاريخية والجغرا يةاالقتصادسم السياسية و القوا
وما ترتب عليه م  3002وربما أعطى سقوط نظام صدام حسين في عام ، بينهما

مساحة  ربما أعطى - بالكويتالشيعة على  إيرانوتزايد نفوذ  ،من ضعف العراق
تضارًبا في وجهات نظر الكويتيين  هامة إلعادة التفكير في موقفها، كما جعل هناك

في ضوء (  اإليرانية –الكويتية )ي في المنطقة والعالقات يرانحول تزايد الدور اإل
 .األجواء الحالية

 

 بأنهالكويت  عنها ، والتي أعربتم3002فجاءت وجهات نظر متفائلة عام      
والكويت معنيتان  إيران؛ ألن (الكويتية– اإليرانية)حان الوقت اآلن لتحسين العالقات

 .بالشأن العراقي
وبالرغم  -إذ يرون أنه  ؛ى وجهة نظر مخالفة وأكثر تشاؤًمالكن البعض اآلخر تبن 

...  إال أنه يمكن أن ينفجر في أي لحظة - هادئ اآلن إيرانمن أن الصراع مع 
 ييراني، فهناك خوف حقيقي من التوسع اإلإيرانحتى لو لم يكن هناك تصعيد نووي 

 .خمة لحدود السعودية وحدود الكويتفي جنوب العراق؛ ألنها متا
يتسم  جديداً  منعطفاً  (اإليرانية -الكويتية)دخلت العالقات  م3011وفي عام       
يين يعملون لصالح السفارة إيراندبلوماسيين ثالثة  عقب اإلعالن عن طرد ،بالتوتر

، ولم تنتظر السلطات يةإيرانثبت تورطهم في شبكة تجسس ؛ في الكويت  اإليرانية
واستدعت سفيرها في طهران للتشاور، ، هذا اإلجراء  إلىإذ بادرت  ؛الكويتية طويالً 

( ن وكويتي  ي  ي  إيرانعدام على ثالثة أشخاص )باإل حكاماً أبعد إصدار القضاء الكويتي 
 التهامهم بالتورط في شبكة تجسس تعمل لصالح طهران.
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أثارت بؤرة جديدة من بؤر التوتر الكامنة، وما أكثرها في ، م3013وفي عام      
، وكان عود الثقاب الذي أثار هذه البؤرة تلك التصريحات !منطقة الخليج العربي

محمود زراكشيان )الحكومية  اإليرانية التي أطلقها رئيس شركة نفط الجرف القاري  
 ؛ إذ الرسمية إليرانيةا، ونقلتها وكالة األنباء م3013في األول من يناير  (زادة

 (أراش )في جهودنا لتطوير حقل دماً سنمضي قُ  ،إيراناذا تم رفض دبلوماسية »قال:
الذي تتقاسمه  (هنجام)البحري للغاز في الخليج من جانب واحد، كما فعلنا في حقل 

ن طهران ستطلق منفردة مشروع تطوير شامل أ، مؤكدا «إيران مع سلطنة عمان
 إيران أن  « زراكشيان»الكويت لعرض تطوير مشترك. وأكد للحقل ما لم تستجب 

ترقبا لرد فعل ؛ وال تتباطأ  (أراش )نتاج في حقلر واإلأطلقت بالفعل عملياتها للتطوي
 من الكويت.

 

جاءت زيارة أمير الكويت الشيخ صباح ، وعلى النقيض من كل هذه التخريجات    
ا أيًض  بصفتهأميًرا للكويت ولكن  بصفتهليس فقط ، م 3014األحمد لطهران عام 

 اإليرانية ستجابةمجلس التعاون الخليجي، وجاءت االللمجلس األعلى ارئيًسا لدورة 
شديدة اإليجابية لفعاليات هذه الزيارة، ثم القبول المؤيد لها من جانب المجلس 

لتضع عالمات استفهام كبيرة حول كل ما  (121)الوزاري الخليجي في دورته رقم 
 (اإليرانية –الكويتية )فالقمة  ( ؛ يإيران –عربي )تحالة تحقيق تقارب ج من اسيرو  

الملف :منها  ؛إيرانبحثت في ملفات إقليمية وقضايا تشغل المسئولين في الكويت و 
 ،الوضع في مصر إلى، إضافة ومسيرة السالم ،والوضع في العراق، السوري 

جانب  إلى، والبد من التشاور والتنسيق في شأنها ، وجميعها ملفات ساخنة
 .(اإليرانية –السعودية )استعراض وضع منطقة الخليج العربي والعالقات 

ألعلى علي خامنئي لقاءات أمير الكويت مع المرشد ا كذلك ما أثير في      
وفرص التعاون اإلقليمي ، فكار ورؤى حول العالقات الثنائيةمن أ، والرئيس روحاني

شرط أن يكون ، أن التعاون ليس مستحياًل  :يكشف الوجه اآلخر للحقيقة، وهي
القرار السياسي متوفرا لدى الطرفين، وأن يكون هذا القرار معبًرا بحق عن مصالح 
الشعوب والدول، وليس إمالء من أطراف خارجية توظف بعض الدول في المنطقة 



  الخليج أمن على وأثرها اإليرانية - الكويتية العالقات
 

 
5 

خامنئي في حديثه مع أمير  اهتمو  .ات ضمن إدارة مصالحها في المنطقةكأدو 
 الكويت بأربع قضايا:

 .نطقة مسئولية مشتركة لدول الخليجاألمن الجماعي لدول الم :أوالها 
يمكن أن تكون نموذًجا لما يجب أن  (الكويتية – اإليرانية)أن العالقات :ثانيها 

 .إيرانين كل دول الخليج العربية و تكون عليه العالقات ب
ي يرانيخدم مصلحة المنطقة، وأن الموقف اإل( العراقي -الكويتي)أن التعاون :ثالثها 

 .ي ورية رهن لما يقرره الشعب السور من األزمة الس
، أحًدا  يلن يستثن ،إن لم يحارب بجدية التكفيري   أن الخطر اإلرهابي  :ورابعها

 وتشرف على تمويله. ،وخاصة الدول التي ترعاه
إرادة سياسية لالرتقاء بمستويات التعاون أما الرئيس روحاني، فقد أكد وجود    

 وأن بالده مستعدة لتوسيع عالقاتها ،الثنائي مع الكويت في كل المجاالت وترسيخها
وأمن المنطقة هو الشرط  استقراركما أكد أن  ،مع كل دول مجلس التعاون الخليجي

لن  -ينكهدف -ستقراراالاألول لتنمية العالقات والتعاون بين الدول، وأن األمن و 
، كما اهتم بالتأكيد أيًضا على يتحققا إال بالتعاون وتعميق العالقات المشتركة

ستعداد بالده لتطوير العالقات مع الدول الخليجية في مسار حل وتسوية القضايا ا
أن تلك العالقة من المفترض أن من  رغمعلى الو ، شاكل القائمة في المنطقةوالم

دولة و بين دولة صغيرة  في إقليم جغرافي مشتركن دولتين تكون عالقة طبيعية بي
 إلىعالقات طبيعية من ، نها دائمًا تتذبذب بين الشد والجذب أإقليمية كبيرة، إال 

الشعور بعدم الثقة بين الطرفين  معه ويتصاعد، مما يزيد المخاوف؛ عالقات متوترة
 .امل الذاتية واإلقليمية والدوليةبسبب العو ؛ 
إحدى  اإليرانية اإلسالميةوإذا كانت العالقات بين دولة الكويت والجمهورية   

، فإن هذه العالقات إيرانالقات دول الخليج العربية و اللبنات المهمة في صرح ع
 ،االمزيج السكاني فيما بينهمو  ،وذلك بسبب التقارب الجغرافي ؛تتميز باألهمية

 .الهجرات التاريخية إلىباإلضافة 
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، غير أن أخرى وبدأت العالقات بين البلدين تشق طريقها لالنتعاش مرة      
 (اإليرانية -الكويتية  )التطورات اإلقليمية والدولية والخالفات في وجهات النظر
ال تزال رافضة  إيرانف ؛تضع عراقيل في سبيل تطوير هذه العالقات في المستقبل

ب بضرورة صياغة منظومة أمنية وتطال ،للوجود األجنبي في منطقة الخليج العربي
يات تفاقاالتكون هي طرفا فاعال فيها، وهو األمر الذي يتعارض مع  ،إقليمية

ويعقد من ذلك الوضع ،  الدول الخليجية والدول الغربية الدفاعية المبرمة بين بعض
الذي ينذر وهو الوضع  ، بشأن مشروعها النووي  إيرانمع  األميركي   النزاع الغربي  

 .بمواجهة عسكرية محتملة
الموقف الكويتي واضحا في مطالبة الغرب منذ بروز األزمة بانتهاج  نوقد كا      

شفافية في التعامل مع هذه بمزيد من النفسه في الوقت  إيرانومطالبة  ،الحوار
على أن تنأى تحرص الكويت  ،فإنتزايد سخونة الوضع من رغمعلى ال و، القضية

الحوار على  إيثارعلى  وتصر ،طرفا في هذه المواجهة بنفسها عن أن تكون 
 المواجهة.

مواجهة عسكرية بين طهران ن حرص دولة الكويت على عدم احتدام أي إ      
 اندالعأن المنطقة تعاني من المواجهات العسكرية منذ  إلىمرجعه ، وواشنطن
خطيرة  اقتصاديةأمنية و  انعكاسات، وهو ما أحدث (اإليرانية -العراقية )الحرب 

ووضعت المنطقة كلها في حالة إرباك،  -والكويت في القلب منها-على المنطقة 
 .األمر الذي جعل الكويت تؤكد أكثر من مرة ضرورة تبني الحوار بديال عن الحرب

 
 
 
 
 
 
 


