
العبداهلل: مبارك 
الكبير مشروع تنموي 
ضخم وآثاره ستفيد 

كل دول املنطقة

الغامن: حملة بعض 
الساسة العراقيني 
ال تخدم التعايش 

السلمي بني
البلدين

املناع: نحن أصحاب 
حق ونعمل في بلدنا 

ما نشاء ضمن قوانيننا 
ومصاحلنا

العيسى: ما يحصل 
قضية ابتزاز سياسي 

من قبل بعض النواب 
العراقيني لتحقيق 

مكاسب محلية

02

آلخر األخبار احمللية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Local

اجلمعة 20 مايو 2011

املغامس: نرحّب بأي وفد عراقي ملناقشة القضايا املشتركةمحليات
قال مدير إدارة املتابعة والتنسيق في وزارة اخلارجية السفير خالد املغامس ان الكويت ترحب بأي 
وفد عراقي. مشيرا في رد على سؤال عن عزم العراق إرسال وفد الى الكويت ملناقشة موضوع 
بناء ميناء مبارك الكبير الى أنه بغض النظر عن موضوع محدد فنحن نرحب بأي وفد عراقي 
ملناقشة أي قضية تهم العالقات بني البلدين. وبخصوص موعد الجتماع اللجنة املشتركة 
الكويتية ـ العراقية قال »هذه اللجنة ستعقد في العراق ونحن بانتظار حتديد موعد انعقادها«.
بيان عاكوم

املواقف الصادرة من العراق ليست رسمية واملسألة حتل ديبلوماسياً

سياسيون: ميناء مبارك الكبير سيعود بالنفع على الكويت والعراق واملنطقة

د.عب���داهلل الغامن ان موضوع 
بناء ميناء مبارك الكبير خاص 
بالسيادة الكويتية ويتم بناؤه 
على أراض كويتية وليس���ت 
أراضي محاذية للحدود العراقية 
حتى يكون هناك اشكال فيها، 
امليناء سيخدم  ان بناء  مؤكدا 
املنطق���ة وليس فقط الكويت، 
حيث بإمكان العراق ان يستفيد 
منه من خالل اتفاقيات ثنائية 

مع الكويت.
ورأى الغامن انه من املفترض 
الكويت  العراق ان تدعم  على 
في مش���روعها ولكنه تأسف 
العراق  البعض في  العتراض 
عل���ى كل مش���روع يصب في 
الكوي���ت، في حني  مصلح���ة 
انهم يأت���ون على الكويت في 
كل أمر يهم مصلحتهم لدعوتنا 
ملساندتهم فيه، مشيرا الى ان هذا 
األمر ال يخدم التعايش السلمي 

بني الدولتني.
ودعا الغامن احلكومة العراقية 
الى اتخاذ موقف في ذلك، مشيرا 
الى وجود تناقض في العراق 
فالبرملان العراقي يبدي شيئا 

واحلكومة تبدي شيئا آخر.

ابتزاز سياسي

وم���ن جهت���ه، أكد اس���تاذ 
العلوم السياسية في جامعة 
ان  العيسى  الكويت د.شمالن 
بناء ميناء مبارك الكبير يأتي 
الكويتية وما  داخل احل���دود 
يحصل داخل البرملان العراقي 
قضية ابتزاز سياسي من قبلهم 
لتحقيق مكاسب محلية ليست 

لها عالقة بالكويت.
بيان عاكوم  ٭

هذا امليناء في جزيرة بوبيان 
وهي جزيرة كويتية وال شك 
او نزاع في ذلك«، متسائال ما 
الذي يزع���ج الطرف اآلخر اذا 
اراضينا؟  انشأنا ميناء داخل 
فهل نحن اعترضنا على انشاء 
موانئ او اي ش���يء آخر داخل 

اراضي دولة اخرى؟
وقال املناع »نحن اصحاب 
حق نعمل في بلدنا ما نش���اء 
ضم���ن قوانيننا ومصاحلنا«، 
مش���يرا الى انه كم���ا من حق 
امكانياتها  العراق ان تستغل 
وتبني ما تشاء فكذلك ال يحق 
لها ان حترمنا من حقنا ونستفيد 

من امكانياتنا املتاحة.
واض���اف املن���اع »اذا كان 
العراقي���ني رؤية معينة  لدى 
فليطرحوها مبنطق وتعقل«.

حدود الجزر

وب���ني املن���اع ان موضوع 
اجلزر يأتي ضمن االتفاقيات 
الثنائية بني البلدين، مشيرا الى 
رسالة رئيس الوزراء العراقي 
عام 1932 الى املندوب السامي 
والشيخ احمد اجلابر يوضح 
فيها حدود اجلزر بأنها تابعة 
إلمارة الكويت وقتذاك، وبالتالي 
فإن هذه االتفاقية وافقت عليها 
العهد اجلمهوري عام  حكومة 
1963 وهذه اعتبرت من الوثائق 
الرسمية في ترسيم احلدود بعد 
التحرير، الفتا الى ان الكويت 
تعمل ضمن اراضيها وسيادتها 
وال يحق لآلخرين االعتراض 

على ذلك.
العلوم  بدوره، رأى استاذ 
السياسية في جامعة الكويت 

بوابة الحياء طريق احلرير الذي 
الكويت بجمهوريات  سيصل 
انه  وسط آس���يا، مؤكدا على 
سيعود على الكويت والعراق 
واملنطقة مبناف���ع اقتصادية 
وسياس���ية كبرى خصوصا 
انه يش���مل عش���رات املراسي 
ومنطقة للتبادل التجاري وخطا 
للسكك احلديد يربط بني طرفي 

اجلزيرة.
ورأى العبداهلل انه بالرغم من 
وجود حتفظات كويتية من قبل 
املهتمني بالبيئة على املشروع 
م���ن انه قد ي���ؤدي الى تلوث 
بيئي وسيشكل عبئا على جون 
الكويت اال ان اهميته ومنافعه 

ستكون أكبر واوسع.
ولف���ت ال���ى ان االعتراض 
العراقي يأتي م���ن قبل نواب 
البرملان وساسة ومجلس  في 
الى جانب  البص���رة  محافظة 
قنوات اعالمي���ة حتاول جعل 
املوضوع بؤرة توتر وبعضها 
محس���وب على نظام البعث، 
مؤك���دا ان ح���ل املوضوع من 
املمك���ن ان يتم عب���ر القنوات 
الديبلوماسية وتوضيح الكويت 
وجه���ة نظرها وم���دى أهمية 
امليناء لها ولدول املنطقة  هذا 

مجتمعة.

مطلب تنموي

من جهته قال احمللل السياسي 
د.عايد املناع ان بناء ميناء مبارك 
الكبير هو مطلب تنموي قدمي 
موجود ضمن احلدود اجلغرافية 
للكويت ويقع وفقا للدستور 

ضمن السيادة الكويتية.
واضاف »م���ن املعروف ان 

قام���ت الدنيا ولم تقعد في 
العراق اثر اعالن الكويت عزمها 
على بناء مشروع ميناء مبارك 
الكبير في جزيرة بوبيان، فمنذ 
ان مت وضع حجر االساس لبناء 
هذا املين���اء وحتى اآلن تنظم 
حملة نيابية عراقية وتظاهرات 
شعبية اقيمت امس منددة بهذا 
امليناء على اعتبار انه يغلق على 
العراق منفذه البحري الوحيد 
كما يحول دون تطبيق مشروع 

ميناء الفاو العراقي.
فللوهلة االولى يظن املرء ان 
الكويت تبني هذا امليناء على 
اراض عراقية، وبالتالي تأتي 
هذه احلملة دفاعا عن س���يادة 
العراق واراضيه، ولكن احلقيقة 
ان جزيرة بوبيان هي جزيرة 
كويتي���ة وبالتالي ف���إن بناء 
ميناء مبارك الكبير داخل هذه 
اجلزيرة يدخل ضمن حرية كل 
دولة ب���أن تبني على اراضيها 
ماتشاء مادامت ال تتعدى على 
اراض دول اخرى، ومادام االمر 
يدخل ضمن سيادتها الوطنية، 
ويأتي ذلك في ظل عدم صدور 
أي بيان رسمي من قبل السلطات 
العراقية عل���ى هذا املوضوع، 
الذي يطرح نفسه  والس���ؤال 
هن���ا: هل يس���تدعي االمر كل 
النواب  هذه احلمالت من قبل 
العراقيني على بناء هذا امليناء؟ 
وهل بالفعل ان بناءه يؤثر سلبا 

على اجلانب العراقي؟
آراء  »األنباء« اس���تطلعت 
عدد من االكادمييني واحملللني 
السياسيني حول هذه القضية، 

وفيما يلي التفاصيل:
البداية يرى اس���تاذ  ف���ي 
القان���ون الدولي ف���ي جامعة 
الكوي���ت د.حامد العبداهلل أن 
هن���اك تضخيما م���ن اجلانب 
العراقي وتش���ويها للحقيقة، 
مش���يرا الى ان مش���روع بناء 
ميناء مبارك الكبير س���يعود 
 بالنفع ليس فقط على الكويت
وامن���ا عل���ى الع���راق ودول 

املنطقة.
العب���داهلل ان بناء  وق���ال 
ميناء مبارك الكبير يأتي ضمن 
خطة التنمية، ورؤية الكويت 
االستراتيجية وتوجهات صاحب 
السمو األمير بأن تكون الكويت 
مركزا ماليا وجتاريا، وان تكون 

د.شمالن العيسىد.حامد العبداهلل د.عبداهلل الغامند.عايد املناع

احلكيم ينتقد الديبلوماسية العراقية
في حل أزمة ميناء مبارك مع الكويت

خبير في القانون الدولي: مستحيل أن يؤثر
بناء امليناء على منفذ العراق البحري

أكد اخلبير في القانون الدولي د.عبدالسالم العنزي انه من الناحية القانونية ليس هناك اي مسؤولية 
دولية على الكويت في بناء ميناء مبارك الكبير، مشيرا الى ان لكل دولة سيادة ومن حقها ان متارس 

سيادتها على أراضيها ومن حقها بناء ما تراه مناسبا لها، الفتا الى ان املسؤولية تقع على الدول اذا 
كان ما تقوم به يسبب تلوثا لدولة جارة مثال او اي ضرر كبير فهنا تقع املسؤولية على الدولة التي 

تريد تنفيذ مشروع معني. اما بخصوص ميناء مبارك الكبير وما يقوله العراقيون ان هذا امليناء 
سيؤثر على حركة املالحة للعراق كما سيؤدي الى اغالق املنفذ العراقي الوحيد على البحر فأشار 
العنزي الى ان هذا األمر غير صحيح ألنه من الناحية القانونية هناك حالة وحيدة ميكن ان يغلق 

فيها منفذ العراق البحري وهو امتداد امليناء مثال على هذا املنفذ وهذا لم يحدث على ارض الواقع 
ألن املنفذ للعراق ومعترف به دوليا وبالتالي الكويت لم تؤثر عليه أبدا، الفتا الى ان هذا املنفذ من 

املمكن بعد بناء امليناء ان متر عبره البواخر الكويتية التجارية اي من املياه الداخلية العراقية الى املياه 
الداخلية الكويتية وصوال للميناء، الفتا الى ان هذا األمر ليس محرما دوليا وامنا على العكس معترف 

به ومن املمكن ان يأخذ العراق رسوما مثال على ذلك. وأكد العنزي انه ال يوجد اي تفسير ألقوال 
العراقيني بل على العكس قد يكون العراق املستفيد األول من بنائه ألن العراق في حالة اعمار ويريد 
ان يستورد في جميع املجاالت وبالتالي هو بحاجة مليناء ضخم كميناء مبارك الكبير. ورأى العنزي 
ان ما يحصل يدخل ضمن اطار الضغط السياسي العراقي على الكويت ألن هذا امليناء سيخلق قوة 

اقتصادية كبيرة للكويت وبالتالي من املمكن ان تكون احلكومة العراقية تضغط على الكويت عبر 
البرملان ووسائل اإلعالم للحصول مثال على نسبة معينة في امليناء.

بيان عاكوم  ٭

بغداد ـ د.ب.أ: انتقد عمار احلكيم، زعيم املجلس األعلى اإلسالمي في العراق، حترك 
الديبلوماسية العراقية في حل اخلالف بني العراق والكويت بشأن ميناء مبارك الذي تعتزم 

الكويت إنشاءه على جزيرة بوبيان الكويتية، في أقصى شمال غرب اخلليج.
وقال احلكيم في محاضرة ثقافية أسبوعية مساء أمس االول حضرها املئات من أتباعه: »علينا 
عدم التصعيد في املواقف السياسية واإلعالمية بشأن إنشاء ميناء مبارك الذي تنوي الكويت 

إقامته على جزيرة بوبيان سلبا أو إيجابا وكانت الديبلوماسية 
العراقية بطيئة في التحرك من أجل حل هذه اإلشكالية«.

وأضاف أن »احلوار والتواصل ال ميكن إيجادهما في التصريحات 
اإلعالمية واملواقف السياسية املتشنجة والبد من خلق بيئة تساعد 
على فتح حوار من أجل الوصول إلى الطرق الصحيحة ملعاجلة هذا 

املوقف مع األخذ بعني االعتبار املصلحة العراقية«.
وذكر أن أصحاب القرار في العراق مدعوون إلى النظر »للمصلحة 

العراقية في معاجلة مثل هذه األمور والتعامل مع ملف حساس 
هكذا بإنزاله من السقف السياسي واإلعالمي إلى السقف الفني 
املختص، واالحتكام إلى التوافقات اإلقليمية والدولية فضال عن 

الرجوع إلى املرجعيات القانونية التي من شأنها إنصاف كل 
األطراف«.

وقال احلكيم إن »العراق الدميوقراطي اجلديد البد له من احملافظة 
على مصاحله عبر بناء الثقة وجتنب التصعيد واألزمات مع دول اجلوار من أجل استحصال 

حقوقه وعدم التفريط فيها ولن يتم إال عبر ديبلوماسية فاعلة ونشطة«.

عمار احلكيم

النفطية املشتركة، بدوره قال 
العراق  الكويتي في  الس����فير 
علي املؤمن ان الكويت والعراق 
التنسيق والتعاون  سيعززان 
بشأن مياه خور عبداهلل وتنظيم 
املالحة من دون أن يسبب ذلك أي 
مشكالت اقتصادية ألي منهما، 
وأوضح املؤمن أن ميناء مبارك ال 
عالقة له باملياه العراقية في خور 
عبداهلل، وان الكويت تعمل مع 
العراق على تالفي أي مشكالت 
حتصل بشأن املشاريع املالحية 
البلدين. هذا، وش����هدت  ب����ني 
العالقات ب����ني بغداد والكويت 
حتس����نا ملموسا في السنوات 
القليلة املاضية، وأعادت الكويت 
فتح س����فارتها في العراق عام 
2008 بع����د حوالي 19 عاما من 
انقطاع العالقات الديبلوماسية 
بني البلدي����ن، بينما أعيد فتح 
القنصلية العراقية في الكويت 
عام 2010. واليزال يتحتم على 
العراق االعتراف رسميا بحدود 

عباوي: جلان مشتركة حلل املشكالت بني العراق والكويت

املؤمن: تنسيق كويتي - عراقي لتعزيز التعاون 
بشأن مياه خور عبداهلل وتنظيم املالحة

الدباغ: احلكومة شّكلت جلنة فنية لدراسة 
موضوع إقامة الكويت مليناء بجزيرة بوبيان

بغداد � أ.ش.أ: قال وزير الدولة الناطق باسم 
احلكومة العراقية علي الدباغ إن حكومة بغداد 
شكلت جلنة فنية عليا من خبراء بوزارة اخلارجية 
والنقل لدراسة مختلف اجلوانب املتعلقة مبوضوع 

إقامة الكويت مليناء في جزيرة »بوبيان«.
وذكر الدباغ � في تصريح صحافي أمس � أن 
اللجنة التي ستعمل بالتنسيق مع األمم املتحدة 
ستتوجه خالل األيام القليلة املقبلة إلى الكويت 
لالطالع ميدانيا على مختلف اجلوانب املتعلقة 
مبيناء الكويت املقت����رح وحتديد األضرار التي 
قد يش����كلها إقامة هذا املين����اء على حركة النقل 

البحري العراقي«.
وأوضح أن اللجنة ستقوم برفع تقرير مفصل 
إلى مجلس الوزراء تبني فيه كل النقاط املتعلقة 
بحركة النقل البحري العراقي وتأثير إقامة ميناء 
مبارك في جزي����رة بوبيان عليه����ا والتأثيرات 
املس����تقبلية على املش����روع الذي ينوي العراق 

إقامته لبناء ميناء الفاو الكبير.
وشدد الدباغ على أن احلكومة العراقية ال ميكن 
أن تقبل بأي مشاريع تشكل ضررا على املصالح 
العراقية سواء من الكويت أو من غيرها وستعمل 

بالتنسيق مع الدول املعنية بهذا االجتاه.

الكويت البرية والبحرية وإعادة 
املمتلكات واحملفوظات املسلوبة 
خالل االجتياح وتسوية مسألة 

املفقودين.

أعلن����ت وزارة اخلارجي����ة 
العراقية قيامها ببحث قضية 
ع����زم الكويت بن����اء ميناء في 
جزي����رة بوبيان والذي أطلقت 
علي����ه مين����اء مب����ارك، خالل 
الوزارية بني  اجتماع للجن����ة 
البلدي����ن، وقال وكي����ل وزارة 
السياسية  اخلارجية للشؤون 
ف����ي تصريحات  لبيد عباوي 
صحافي����ة ان العراق لم يتخذ 
بع����د أي موقف سياس����ي ازاء 
احلملة ضد بناء الكويت مليناء 
مبارك وما قد يسببه املشروع 
العراقي.  من أضرار لالقتصاد 
وأشار عباوي الى ان اللجنة التي 
يترأسها وزيرا خارجية البلدين 
ستبحث املوضوع وتداعياته 
خالل اجتماعهما الشهر املقبل، 
حيث كان البلدان قد شكال جلانا 
مشتركة حلل املشكالت القائمة 
بينهما، خاصة تعويضات حرب 
اخلليج الثانية وترسيم احلدود 
علي املؤمنواملفقودين الكويتيني واحلقول 

عشرات العراقيني يعتصمون في البصرة احتجاجاً على مشروع امليناء
م���ن  العش���رات  ش���ارك 
ف���ي اعتصام  العراقيني امس 
نظمه احتاد رجال األعمال في 
البصرة احتجاجا على شروع 
الكويت ببناء ميناء مبارك في 
جزيرة بوبي���ان، وحذروا من 
أن يؤدي املش���روع الى احلاق 
أض���رار باالقتص���اد العراقي، 
متوعدين بتصعيد االحتجاجات 

اجلماهيرية إليقافه.
وقال عضو الهيئة اإلدارية 
الحتاد رجال األعمال العراقيني 
في البصرة س���عد احلمد في 
حديث ل� »الس���ومرية نيوز« 
ان »االحتاد بادر بالتنسيق مع 
احتاد الصناعيني وغرفة التجارة 
بتنظيم اعتصام سلمي احتجاجا 
على بدء الكويت بانشاء ميناء 
قرب السواحل العراقية«، معتبرا 
أن »امليناء الكويتي سيؤثر سلبا 
على القط���اع اخلاص العراقي 
ألنه سيخنق املوانئ التجارية 
ويعرقل املالح���ة في القنوات 

املؤدية لها«.
وأشار احلمد الى أن »االحت�اد 
ي�س����ت�عد لتنظي���م ثالث���ة 
اعتصام��ات أخرى في غضون 
املق��بلة،  ال�ق�ليلة  األس���ابيع 
احدها ق���رب منفذ س���ف��وان 
ال��بري مع الكويت، وال��ثاني 
قرب جبل س��ن��ام احل���دودي، 
واألخ�ير في موقع ميناء الفاو 

الكبير«.
وعلق املعتصمون خرائط 
كبيرة على س���ياج مقر احتاد 
رجال األعم���ال توضح تأثير 
امليناء الكويت���ي على املالحة 
البحرية في املنطقة، وتبني مدى 
قربه من سواحل قضاء الفاو، 
نحو 100 كلم جن���وب مدينة 
البصرة، فيما ردد املعتصمون 

هتافات تندد باملشروع.
من جانبه، قال رئيس احتاد 
نقابات العمال في البصرة حسني 
فاض���ل حس���ن إن »احلكومة 
العراقي���ة هي املس���ؤولة عن 
وقف تنفيذ املش���روع«، ودعا 

الكورية، »ينطوي على أهداف 
كبيرة، ويحقق آمال وتطلعات 
الش���عب الكويتي، الذي طاملا 
متنى بناء مين���اء بهذا املوقع 
االستراتيجي والفعال، والذي 
س���يجعل الكويت مركزا ماليا 
وجتاريا على املستويني اإلقليمي 

والعاملي«.
وبحسبما أعلنت احلكومة 
الكويتية فإن املشروع سينفذ 
على أربع مراحل تنتهي آخرها 
في العام 2016، ويشمل املشروع 
إنشاء أرصفة للحاويات بطول 
كيلومتر ونصف، وعش���رات 
املراسي، ومنطقة حرة للتبادل 
التجاري، ومجمع سكني متكامل، 
وخط للسكك احلديدية يربط 
بني طرفي اجلزيرة، وتبلغ كلفة 
املرحلة األولى من املشروع 305 
ماليني دينار، وتشمل املراحل 
الالحقة زيادة عدد املراس���ي، 
وتوسيع محطة خزن احلاويات 
لتصل طاقتها االس���تيعابية 
إلى مليونني و500 ألف حاوية 

سنويا.
وكانت وزارة النقل العراقية 
العام  ابري���ل من  وضعت في 
املاضي، حجر األساس ملشروع 
ميناء الفاو الكبير الذي تشير 
تصاميمه األساسية الى احتوائه 
على رصيف للحاويات بطول 
39000 متر، ورصيف آخر بطول 
2000 متر، فضال عن س���احة 
للحاويات تبلغ مساحتها أكثر 
من مليون متر مربع، وساحة 
أخرى متعددة األغراض مبساحة 
600 ألف متر مربع، حيث تبلغ 
الطاقة االستيعابية للميناء 99 
مليون طن سنويا، فيما تبلغ 
الكلفة اإلجمالية إلنشائه أربعة 
ملي���ارات و400 مليون يورو، 
ومن املؤم���ل أن يتصل امليناء 
بخط للس���كة احلديدية يربط 
املوانئ  العرب���ي عبر  اخلليج 
العراقية بشمال أوربا من خالل 
تركيا، وهو املشروع الذي يعرف 

باسم »القناة اجلافة«.

والسواتر اخلرسانية وتضمنت 
تلك األعمال ردم أطراف القناة 
املالحية التي يفترض أن تكون 
ح���رة ومفتوحة أم���ام احلركة 
املالحية«، موضحا أن »بارجة 
جسرية انشائية تقطرها ثالث 
سفن وصلت يوم االربعاء املاضي 
الى جزيرة بوبيان للمساهمة في 

تنفيذ املشروع«.
الكويت  وكان���ت ش���رعت 
الكبير  بإنش���اء ميناء مبارك 
في السادس من ابريل املاضي 
بعد سنة متاما من إعالن وضع 
العراقية حجر  النق���ل  وزارة 
األساس ملشروع انشاء ميناء 
الفاو الكبي���ر العراق، ويلفت 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
التنمية الش���يخ أحم���د الفهد 
الى أن املشروع الذي تعاقدت 
على إنش���ائه شركة هيونداي 

الى »اتخاذ قرار بإغالق منفذ 
الكويت  سفوان احلدودي مع 
كرد فعل على س���عيها النشاء 
الى حتجيم دور  ميناء يهدف 

املوانئ العراقية«.
وأك���د حس���ن ف���ي حديث 
أن  ني���وز«،  ل�»الس���ومرية 
»احلركة العمالية في البصرة 
ستنظم سلسلة من االعتصامات 
والتظاهرات تعبيرا عن رفضها 

للمشروع الكويتي«.
من جهت���ه، ج���دد اخلبير 
املالح���ي الكابنت البحري كاظم 
 فنج���ان احلمامي ف���ي حديث

ل� »السومرية نيوز«، حتذيراته من 
املشروع الكويتي مشددا على انه 
»سوف يكتسح املوانئ التجارية 
أمام  العراقية ويجعلها مغلقة 
حركة النقل البحري«، مضيفا أن 
»الكويت شرعت قبل أيام قليلة 
الكونكريتية  الس���دود  بانشاء 

جانب من اعتصام بعض العراقيني احتجاجاً على مشروع ميناء مبارك


