أوراق سياسية

الدبلوماسية الكويتية
المقومات واألدوار

الصفاري
مطهر ُ

ت�ضطل��ع الدبلوما�س��ية الكويتي��ة ب��دور حم��وري يف ت�س��وية اخلالف��ات ب�ين دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي،
الناجت��ة ع��ن التباي��ن يف �سيا�س��اتها اخلارجي��ة جت��اه الفاعل�ين الإقليمي�ين واملحليني يف ال��دول العربية ،وخا�صة
بعد موجات احلراك ال�شعبي التي �شهدتها بع�ض الدول العربية ،منذ �شهر دي�سمرب/كانون الأول عام ،2010
والت��ي عرف��ت بالربيع العربي.
وق��د ا�س��تطاعت الدبلوما�س��ية الكويتي��ة خ�لال الأع��وام املا�ضي��ة �أن حت��د م��ن تداعي��ات اخلالف��ات ب�ين بع���ض
الدول اخلليجية ،وتكللت جهودها بحل �أزمة �س��حب �س��فراء كل من اململكة العربية ال�س��عودية ودولة الإمارات
املتح��دة ومملك��ة البحري��ن م��ن دول��ة قط��ر ع��ام  ،2013وعودته��م �إليه��ا ع��ام 2014؛ واحت��واء �أزم��ة �س��حب
ال�س��فراء الأخ�يرة ل��ذات ال��دول ،بالإ�ضاف��ة جلمهورية م�ص��ر العربية ،منت�صف الع��ام املا�ضي  ،2017الناجتة
ع��ن ذات الق�ضاي��ا اخلالفي��ة ح��ول �سيا�س��ة دولة قط��ر اخلارجية.
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* يتوىل رئا�سة املجل�س كل من �أع�ضائه بالتناوب ملدة �شهر واحد ،تبع ًا للرتتيب الألفبائي لأ�سماء الدول الأع�ضاء باللغة الإنكليزية.
موقع الأمم املتحدة – جمل�س الأمن ،رئا�سة جمل�س الأمن لعام  ،2017تاريخ الن�شر (د.ت) ،تاريخ االطالع 18 :يناير/كانون الثاين https:// .2018
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وتنب��ع �أهمي��ة ه��ذه الورق��ة البحثي��ة ،بالإ�ضاف��ة مل��ا �س��بق ،م��ن ال��دور ال��ذي ميك��ن �أن ت�ضطل��ع به الدبلوما�س��ية
الكويتية خالل ع�ضويتها يف جمل���س الأمن الدويل للعامني القادمني ،حيث ر�أ�س��ت دولة الكويت جمل���س الأمن
ال��دويل� ،ش��هر فرباير�/ش��باط  ، 1 2018وت�س��تمر ع�ضويته��ا غ�ير الدائم��ة يف جمل���س الأم��ن ال��دويل حت��ى 31
دي�س��مرب/كانون الأول  .2 2019وي�أت��ي ف��وز دول��ة الكوي��ت مبقع��د يف جمل���س الأم��ن بع��د ع��ام م��ن الدبلوما�س��ية
الفاعل��ة خ�لال الع��ام املا�ض��ي  ،2017حي��ث ت�ص��درت دولة الكويت اجلهود الدبلوما�س��ية الدولية ال�س��اعية �إىل
ت�س��وية الأزم��ة اخلليجي��ة ،الت��ي ن�ش��بت يف منت�ص��ف الع��ام املا�ض��ي -عل��ى خلفي��ة ما ن�ش��ر يف موقع وكال��ة الأنباء
القطرية -بني دولة قطر وكل من اململكة العربية ال�سعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين،
بالإ�ضاف��ة �إىل جمهوري��ة م�صر العربية.
ومتث��ل دول��ة الكوي��ت املجموع��ة العربي��ة مبجل���س الأم��ن ال��دويل ،يف مرحل��ة حرج��ة مت��ر به��ا دول املنطق��ة
العربي��ة ،وتع��اين بع���ض دوله��ا م��ن �صراعات تهدد كيانها ال�سيا�س��ي املوحد ،وقد ت�س��ببت احلروب فيها بتفتيت
الن�سيج االجتماعي ،و�أ�ضعفت فر�ص العي�ش امل�شرتك ،وحتتاج �إىل �سنوات ملعاجلة الآثار االجتماعية ،و�إعادة
بن��اء م��ا دمرت��ه احل��روب ،وه��و م��ا يلق��ي عل��ى عات��ق الدبلوما�س��ية الكويتي��ة خ�لال ع�ضويته��ا يف جمل���س الأم��ن
الدويل على مدى العامني القادمني ،الكثري من امل�س�ؤوليات والتحديات والآمال يف م�ساهمتها يف التو�صل �إىل
ت�سويات �سيا�سية تعيد اال�ستقرار �إىل الدول العربية التي ت�شهد �صراعات ،وقد تكللت اجلهود الكويتية خالل
رئا�س��تها ملجل���س الأم��ن ال��دويل يف فرباير�/ش��باط باملوافق��ة عل��ى امل�ش��روع ال��ذي تقدم��ت ب��ه م��ع دولة ال�س��ويد،
والذي ت�ضمن هدنة ملدة �ش��هر يف �س��وريا.
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وته��دف ه��ذه الورق��ة البحثي��ة �إىل معرف��ة� :أه��داف ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة لدول��ة الكوي��ت ،وحمدداته��ا،
وامل�ؤ�س�س��ات امل�س��اهمة يف �صناعته��ا ،والعوام��ل الداخلي��ة واخلارجي��ة امل�ؤث��رة فيه��ا ،بالإ�ضاف��ة �إىل ا�س��تعرا�ض
مقوم��ات الدبلوما�س��ية الكويتي��ة و�أدواره��ا ،وا�ست�ش��راف دوره��ا امل�س��تقبلي.

خلفية تاريخية
يوج��د تباي��ن ب�ين امل�ؤرخ�ين ح��ول حتدي��د تاري��خ مع�ين لظه��ور الكوي��ت ككيان ،ولك��ن اتفق كثري م��ن امل�ؤرخني
عل��ى �أن بداي��ات الكوي��ت تع��ود �إىل الق��رن ال�س��ابع ع�ش��ر املي�لادي .وتع��د ف�ترة ا�س��تقالل دول��ة الكوي��ت ع��ن
اململك��ة الربيطاني��ة ع��ام  1961منطل��ق ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة الكويتي��ة ،ومن��ذ ذل��ك الوق��ت تفاعل��ت وتط��ورت
ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة الكويتي��ة م��ن خ�لال معا�صرته��ا للأح��داث الت��ي م��رت به��ا املنطق��ة ،و�أهمه��ا :ا�س��تقالل
الدولة (الكويت) عام  ،1961واحل�صول على االعرتاف الدويل ،والثورة الإيرانية يف عامي ،1979-1978
واحل��رب العراقي��ة الإيراني��ة الت��ي اندلع��ت ع��ام  ،1980وا�س��تمرت ثماين �س��نوات ،ويعد الغ��زو العراقي لدولة
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الكوي��ت يف ع��ام � 1990أك�بر حت��دٍّ واجهت��ه الدبلوما�س��ية الكويتي��ة ،وق��د �أظه��رت ق��درات عالي��ة -عل��ى الرغ��م
م��ن حج��م ال�صدم��ة -يف ح�ش��د املجتم��ع ال��دويل بهدف ا�س��تعادة دولتها.
تنقل��ت الدبلوما�س��ية الكويتي��ة خ�لال تاريخه��ا احلدي��ث م��ن احلي��اد الإيجاب��ي 3فيم��ا يتعل��ق ب��دول اجل��وار
من��ذ �إع�لان اال�س��تقالل  1961حت��ى ع��ام  ،1980ثم وقفت مع دولتي العراق وال�س��عودية يف ثمانينيات القرن
املا�ض��ي �ض��د �إي��ران .وعمل��ت دول��ة الكوي��ت عل��ى حماي��ة �أمنه��ا القوم��ي م��ن خالل �إن�ش��اء منظومة دول جمل���س
التع��اون اخلليج��ي ،بن��اء عل��ى مب��ادرة �أم�ير الكويت ال�ش��يخ جاب��ر الأحمد ال�صب��اح ،ومل تكن الكوي��ت قبل غزو
العراق لها مهتمة ب�إقامة عالقات حتالفية ت�ضمن لها احلماية ،وخالل هذه املرحلة كانت دولة الكويت تقدم
املعون��ات والقرو���ض الإغاثي��ة والتنموي��ة دون �أن تربطه��ا ب�أي �ش��روط �سيا�س��ية تع��زز �أمنها القومي.
بع��د االحت�لال العراق��ي ال��ذي تعر�ض��ت ل��ه الكوي��ت ع��ام � 1990ش��هدت �سيا�س��تها اخلارجي��ة انكف��اء يف
عالقتها مع الدول التي خذلتها ووقفت مع نظام الرئي���س العراقي حينها (�صدام ح�س�ين) ،وقد عاقبت دولة
الكوي��ت تل��ك ال��دول والهيئ��ات م��ن خ�لال حرمانه��ا من االمتي��ازات االقت�صادي��ة والتنموية الت��ي كانت تقدمها
له��ا ،ومقاطعته��ا �سيا�س��ي ًا ،قب��ل �أن تع��اود عالقته��ا معه��ا .واهتم��ت دول��ة الكوي��ت بتوقي��ع اتفاقي��ة م��ع الوالي��ات
املتح��دة ت�ضم��ن مبوجبه��ا احلماي��ة من تك��رار الغزو.
كم��ا تو�س��عت دول��ة الكوي��ت يف افتت��اح البعث��ات الدبلوما�س��ية يف خمتل��ف ال��دول ،وو�ص��ل عدده��ا �إىل 104
بعث��ات ،بع��د �أن كان عدده��ا يف ف�ترة الغ��زو العراق��ي  65بعث��ة دبلوما�س��ية فق��ط.4
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 * 3م�صطلح احلياد الإيجابي :مبد�أ و�سيا�سة تبنتها منظمة دول عدم االنحياز يف �ستينيات القرن املا�ضي يف �أثناء احلرب الباردة ،ويق�صد به :عدم
االنحياز �أو االن�ضمام �إىل �أي حمور ،والعمل على جتنب احلروب ،ومنا�صرة الق�ضايا العادلة.
 4علي احلرز ،مدير (الدبلوما�سي) كويتي :القيم الراقية وتنفيذ �سيا�سة الكويت ب�أف�ضل �صورة �أ�سا�س عملنا ،وكالة الأنباء الكويتية ،تاريخ الن�شر
 ،26/2/2017تاريخ االطالع https://goo.gl/8xqr1t .28/1/2018
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�أهداف ودوائر ال�سيا�سة اخلارجية الكويتية
للدبلوما�سية الكويتية ع�شرة �أهداف ،وهي
 -1حماية �أمن الدولة و�سيادتها وا�ستقاللها.
 -2حماي��ة امل�صال��ح والقي��م العربي��ة الإ�س�لامية واحلف��اظ على وترية مت�س��قة من االرتب��اط بالدول العربية
والإ�سالمية ،وق�ضايا الأمة الإ�سالمية ب�شكل عام.
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وعملت دولة الكويت على تقييم �سيا�س��تها املا�ضية واال�س��تفادة من �أخطائها ،ومعاقبة الدول التي خذلتها،
واالنفتاح على املحيط ،و�إقامة عالقات متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية ،واهتمام خا�ص باململكة العربية
ال�سعودية والواليات املتحدة الأمريكية.
و�س��اندت الكوي��ت غ��زو الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة للع��راق ع��ام  ،2003ال��ذي �أدى �إىل �إ�س��قاط نظ��ام
�ص��دام ح�س�ين.
:5
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مبارك �سعيد عو�ض العجمي ،امل�ساعدات االقت�صادية �أداة من �أدوات ال�سيا�سة اخلارجية الكويتية للفرتة من ( ،)2010-1980ر�سالة ا�ستكمال

احل�صول على درجة املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية ،كلية الآداب والعلوم -جامعة ال�شرق الأو�سط ،يناير/كانون الثاين � ،2011ص 57وhttps:// .58
goo.gl/zKY8mK
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 -3تطبي��ق مفه��وم العدال��ة يف العالق��ات الدولي��ة م��ن حي��ث خا�صي��ة توزي��ع ال�ثروة الكويتي��ة الفائ�ض��ة ع��ن
حاجته��ا ب�ص��ورة �إن�س��انية عل��ى ال��دول وال�ش��عوب العربي��ة والإ�س�لامية ،ومن ث��م دول العامل الفق�يرة والنامية.
 -4ا�س��تثمار فوائد �سيا�س��ة امل�ش��اركة يف توزيع الرثوة �أو م�س��اعدات الدول الأخرى من خالل �إقامة �ش��بكة
عالق��ات دولي��ة تخ��دم عالق��ات الكوي��ت الوطني��ة والإقليمي��ة �أو ًال ،وم�صال��ح العاملني العربي والإ�س�لامي ثاني ًا،
من خالل �ضمان الدول التي ت�ساندها الكويت �إىل جانبها يف الق�ضايا الوطنية ف�ض ًال عن الق�ضايا القومية.
 -5عدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية لأي دولة ،ورف�ض التدخل يف �ش�ؤونها الداخلية.
 -6رف�ض العدوان امل�سلح يف العالقات الدولية.
� -7ضم��ان �أم��ن منطق��ة اخللي��ج العرب��ي وا�س��تقرارها ،واحليلول��ة دون دخوله��ا يف حال��ة م��ن ح��االت
اال�ضط��راب وع��دم اال�س��تقرار.
 -8حتقيق التكامل بني دول اخلليج على ال�صعد املختلفة.
 -9الوقوف �إىل جانب املعتدى عليه وت�أييده يف موقفه لدفع الظلم عنه.
 -10ا�س��تغالل عالق��ات الكوي��ت اخلارجي��ة وثروته��ا املالي��ة والنفطي��ة يف �س��بيل دع��م ق�ضاي��ا املنطق��ة
العادل��ة ،خا�ص��ة الق�ضي��ة الفل�س��طينية.
وتتح��رك الدبلوما�س��ية الكويتي��ة �ضم��ن دوائ��ر ث�لاث؛ �أوله��ا الدائ��رة اخلليجي��ة ،وثانيه��ا دائ��رة املنطق��ة
العربي��ة وجواره��ا الإقليم��ي ،والدائ��رة الثالث��ة الدولي��ة.
يف داخل الدائرة اخلليجية تتحرك جهود الدبلوما�سية الكويتية على مـ�ستويني يكمل كل منهما الآخر:
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الأول :يف �إط��ار جمل���س التع��اون اخلليج��ي؛ م��ن خ�لال م�ش��اركة امل�س��ؤولني الكويتي�ين الفاعلـ��ة يف اجتماع��ات
املجل���س وم�ؤمترات��ه ،وتق��دمي �أوراق عم��ل ملناق�ش��ة الق�ضاي��ا ذات االهتم��ام امل�ش�ترك.
والث��اين :العالق��ات الثنائي��ة احلميم��ة ب�ين الكوي��ت ودول جمل���س التع��اون اخلليج��ي ،وال �سـ��يما م��ع اململك��ة
العربي��ة ال�س��عودية؛ باعتباره��ا الأق��رب جغرافي� ًا للكوي��ت ولق�ضاياه��ا الإقليميـ��ة والدوليـ��ة ،والأك�ثر دفاع� ًا ع��ن
الكوي��ت ،ومت�س��ك ًا بحقوقه��ا ،وم��ؤازرة له��ا فـ��ي احلفـ��اظ علـ��ى �أمنهـ��ا و�سـ��يادتها وا�س��تقاللها.6
الدائ��رة الثاني��ة؛ ال�ش��رق الأو�س��ط :بامل�س��اهمة الفاعل��ة م��ع ال��دول العربي��ة ال�ش��قيقة واملجتم��ع ال��دويل م��ن
�أج��ل ح��ل ال�ص��راع العرب��ي الإ�س��رائيلي مب��ا ي�ضم��ن قيام دولة فل�س��طينية م�س��تقلة وذات �س��يادة طبق� ًا لقرارات
ال�ش��رعية الدولي��ة ذات ال�صل��ة ،واملب��ادرة العربي��ة لل�س�لام ،والعم��ل احلثي��ث عل��ى �إخ�لاء املنطق��ة م��ن �أ�س��لحة
الدمار ال�ش��امل.
الدائ��رة الثالث��ة؛ دولي � ًا :دع��م جه��ود املجتم��ع ال��دويل واملنظم��ات الدولي��ة واملتخ�ص�ص��ة م��ن �أج��ل حتقي��ق
اله��دف الأ�س��مى للب�ش��رية يف العي���ش ب�أم��ان وا�س��تقرار.7
وال�سيا�س��ة اخلارجي��ة لدول��ة الكوي��ت ،با�س��تثناء حمافظته��ا عل��ى امل�صال��ح الوطني��ة واخلليجي��ة ،تتح��رك
ك��رد فع��ل ،وال تت�ص��ف باملب��ادرة ،ويتجل��ى ذل��ك م��ن خ�لال دور الو�س��اطات التي تق��وم بها .وتعمل الدبلوما�س��ية
الكويتية �ضمن النطاق اجلماعي على م�ستوى املنظمات الإقليمية والدولية ،وتويل اهتمام ًا خا�ص ًا يف �سيا�ستها
اخلارجية ب�سيا�سة الدول احلليفة معها ،وخا�صة الواليات املتحدة الأمريكية ،مع مالحظة مت�سك الدبلوما�سية
الكويتي��ة بخ�صو�صية الثواب��ت الوطنية والقومية العامة.

دبلوما�سية الوفاق والتو�سط
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تعتمد الدبلوما�س��ية الكويتية احلياد الإيجابي يف تعاملها مع الأحداث والأزمات التي متر بها دول املنطقة،
وتف�ض��ل العم��ل التوافق��ي ب�ين الدول ،والرتكي��ز على التنمية ،كمدخل قادر على احلد من ال�صراعات .وهي مع
ذل��ك ال تكتف��ي باحلي��اد وع��دم االنحي��از لأي ط��رف م��ن �أطراف الأزمة ،و�إمنا ت�ست�ش��عر -م��ن منطلق خربتها-
خطورة الأزمات على �أمن دول املنطقة ،ويف املقدمة الأمن القومي لدولة الكويت ذاتها ،لذلك عادة ما تبادر
الدبلوما�س��ية الكويت ملمار�س��ة دور الو�س��اطة وحث �أطراف الأزمة على حما�صرة الأزمة ابتدا ًء وعدم ال�س��ماح
لها بالتو�سع والت�صعيد ،ومن ثم دفع الأطراف املختلفة �إىل التو�صل �إىل تفاهمات تهيئ الأجواء لإيجاد حلول
دائمة للأزمة.
 6ا�ستقالل دليل حممد العازمي ،ال�سيا�سة اخلارجية الكويتية جتاه جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،2004-1990 :قدمت هذه الر�سالة ا�ستكما ًال
ملتطلبات احل�صول على درجة املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية ،كلية الدرا�سات العليا  -اجلامعـة الأردنيـة ،فرباير�/شباط

� ،2006ص https://goo. .2
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امل�ؤثرون يف ال�سيا�سة اخلارجية

-امل�ستوى الداخلي

تتع��دد امل�ؤ�س�س��ات امل�س��اهمة يف �صناع��ة الق��رار يف ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة م��ن دول��ة �إىل �أخ��رى بح�س��ب طبيعة

w w w .

يوج��د م�ؤث��ران يف ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة؛ الأول امل�س��توى الداخل��ي للدول��ة؛ ويتمثل يف امل�ؤ�س�س��ات والت�ش��ريعات
والفاعلني الر�سميني وغري الر�سميني ،والآخر امل�ستوى اخلارجي ،ويتمثل يف دول اجلوار واملنظمات الإقليمية
والدولية.

f i k e r c e n t e r. c o m

حتظ��ى الدبلوما�س��ية الكويتي��ة ،وقدرته��ا عل��ى التقري��ب ب�ين وجه��ات النظ��ر يف �سيا�س��ات ال��دول اخلليجي��ة
املتباين��ة؛ بثق��ة املجتم��ع الإقليم��ي وال��دويل ،ولذلك مل يكن الإجماع الدويل الداعم للو�س��اطة الكويتية لت�س��وية
الأزم��ة اخلليجي��ة ،الناجت��ة عم��ا ن�ش��ر يف موق��ع وكال��ة الأنب��اء القطري��ة ،ال��ذي قال��ت دول��ة قط��ر �إن��ه تعر���ض
لالخ�تراق ،مل يك��ن ه��ذا الإجم��اع ال��دويل جم��رد جماملة دبلوما�س��ية لدولة الكويت� ،أو ع��دم رغبة يف التدخل
�أو االهتم��ام مب��ا يج��ري داخ��ل منظوم��ة جمل���س التع��اون لدول اخللي��ج العربي ،و�إمنا على ما يب��دو كان الت�أييد
الدويل للو�ساطة الكويتية نابع ًا من ر�صيد اخلربة وال�سمعة الإيجابية للدبلوما�سية الكويتية ،وثقة هذه الدول
بقدرتها على �إيجاد خمرج للأزمة اخلليجية ،ومبا ي�ضمن املحافظة على كيان جمل���س التعاون لدول اخلليج
العربي ،مهما طالت الأزمة اخلليجية ،ومن ثم عودة العالقات الدبلوما�س��ية ،وت�س��وية اخلالفات والتباينات
يف ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة يف العالق��ات البيني��ة ب�ين ال��دول اخلليجي��ة ،والتو�ص��ل �إىل تفاهم��ات ح��ول اخلط��وط
العري�ضة جتاه ملفات املنطقة ال�ساخنة ،خا�صة �أن الدبلوما�سية الكويتية لديها ر�صيد من النجاح املتمثل يف
ت�سوية �أزمة �سحب �سفراء كل من اململكة العربية ال�سعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين
عام .2014

الدبلوماسية الكويتية
المقومات واألدوار

وق��د ع َّر�ض��ت �سيا�س��ة احلي��اد الإيجاب��ي دول��ة الكوي��ت للكث�ير م��ن التحدي��ات واالتهام��ات ،وخا�ص��ة خ�لال
الأزم��ة اخلليجي��ة منت�ص��ف الع��ام املا�ض��ي  ،2017نتيج��ة حال��ة اال�س��تقطاب احل��اد م��ن قب��ل �أط��راف الأزم��ة،
وعل��ى وج��ه التحدي��د ال��دول الراف�ض��ة ل�سيا�س��ة دول��ة قطر.
ال تكتف��ي قي��ادة دول��ة الكوي��ت يف الأزم��ات اخلليجي��ة ب�إ�س��ناد مهم��ة الو�س��اطة �إىل امل�ؤ�س�س��ة الدبلوما�س��ية
املتمثل��ة ب��وزارة اخلارجي��ة �أو حت��ى رئا�س��ة ال��وزراء ،و�إمن��ا يت�ص��در �أم�ير دول��ة الكوي��ت ،ال�ش��يخ �صب��اح الأحم��د
اجلاب��ر ال�صب��اح جه��ود الو�س��اطة ،رغ��م تقدم��ه بال�س��ن (يبل��غ  90عام� ًا) ،كم��ا ح��دث يف الأزم��ة اخلليجي��ة
الأخرية بني دولة قطر وكل من اململكة العربية ال�سعودية ،ودولة الإمارات العربية املتحدة ،ومملكة البحرين،
بالإ�ضاف��ة اىل جمهوري��ة م�ص��ر.
وق��د حتول��ت الكوي��ت �إىل قبل��ة للزعم��اء الدولي�ين ووزراء اخلارجي��ة الراغب��ة بلدانه��م يف ت�س��وية الأزم��ة
اخلليجي��ة.
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الدبلوماسية الكويتية
المقومات واألدوار

النظ��ام ال�سيا�س��ي؛ حي��ث تك�ثر ه��ذه امل�ؤ�س�س��ات يف النظ��م الدميقراطي��ة ،وي��زداد ت�أثريه��ا يف �صناع��ة الق��رار
يف �سيا�س��تها اخلارجي��ة ،وعل��ى العك���س م��ن ذل��ك تق��ل يف النظ��م الدكتاتوري��ة �أو النظ��م ال�ش��مولية وامللكي��ة غري
الد�س��تورية .وي�ش��كل النظام ال�سيا�س��ي الكويتي حالة و�س��طية مقارنة بطبيعة النظم ال�سيا�س��ية يف دول اجلوار،
ويع��د عام��ل امل�ش��اركة ال�سيا�س��ية العام��ل الأب��رز يف �صناع��ة الق��رار يف ال�سيا�س��ة اخلارجية ،فالنظام ال�سيا�س��ي
الكويت��ي متي��ز من��ذ الت�أ�سي���س بوج��ود جمل���س الأم��ة املنتخ��ب ،ال��ذي �أت��اح ملكون��ات املجتم��ع الكويت��ي املتنوع��ة
احل�ضور فيه والتعبري عن م�صاحلها ،كما تتميز دولة الكويت بتعدد و�سائل الإعالم ومنظمات املجتمع املدين
احلقوقية والتوعوية والتنموية ،وهو ما عزز م�ش��اركتها يف �صناعة ال�سيا�س��ة اخلارجية ولو مب�س��تويات خمتلفة
ب�ين ق�ضي��ة و�أخرى ومن م��دة �إىل �أخرى.

-امل�ؤ�س�سات الر�سمية

تتمث��ل امل�ؤ�س�س��ات الر�س��مية يف دول��ة الكوي��ت ،كغريه��ا م��ن الأنظم��ة ال�سيا�س��ية؛ بال�س��لطات الث�لاث ،وحتت��ل
ال�س��لطة التنفيذي��ة ال�ص��دارة ،وتليه��ا الت�ش��ريعية ،ويع��د �أم�ير الب�لاد املرتب��ة الأوىل واملمثلة للدولة.

•الأمري

�أم�ير الدول��ة ال�ش��يخ �صب��اح الأحم��د اجلاب��ر ال�صب��اح ُيع��د �صان��ع الق��رار الأول ومتخ��ذه الأخري ،بحك��م تربعه
على �أعلى هرم ال�سلطة يف دولة الكويت وال�صالحيات التي خوله �إياها الد�ستور .وينفرد �أمري الكويت بخربته
الدبلوما�سية الطويلة والرثية ،حيث توىل وزارة اخلارجية منذ عام  1963وحتى عام .2003

•جمل�س الوزراء

f i k e r c e n t e r. c o m

ه��و الهيئ��ة العلي��ا يف ال�س��لطة التنفيذي��ة املعن��ي مب�صال��ح الدول��ة ور�س��م ال�سيا�س��ة العام��ة للحكوم��ة ومتابع��ة
تنفيذها ،وي�ش��رف على �س�ير العمل يف الإدارات احلكومية .ويخت�ص جمل���س الوزراء بر�س��م �سيا�س��ة احلكومة
والهيمن��ة عل��ى م�صال��ح الدول��ة ب�صفة عامة.
وم��ن �صالحيات��ه املوافق��ة عل��ى املعاه��دات الت��ي تعقده��ا الدول��ة� ،س��واء احتاج��ت �إىل �إ�ص��دار قان��ون به��ا �أو
كان �إ�صدارها مبر�س��وم .وللوزارات والأجهزة الأمنية والع�س��كرية واال�س��تخباراتية دور مهم يف ر�س��م ال�سيا�س��ة
اخلارجي��ة وتنفيذها.

•وزارة اخلارجية

w w w .

هي الوزارة املعنية يف ال�س��لطة التنفيذية برتجمة �أهداف الدولة فيما يتعلق ب�سيا�س��تها اخلارجية ومواقفها
من الق�ضايا ،وحتويلها �إىل �إجراءات عملية تهدف �إىل حماية الأمن القومي للدولة ،وب�إقامة وتطوير عالقات
الكوي��ت اخلارجي��ة ،وتعزيزها بالدول ال�ش��قيقة وال�صديقة واملنظم��ات والهيئات الإقليمية والدولية ،بالإ�ضافة
�إىل تقدمي اخلدمات للمواطنني الكويتيني يف اخلارج .ويعد وزير اخلارجية الدبلوما�سي الأول املعني باقرتاح
ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة وتنفيذه��ا ،والتن�س��يق م��ع اجله��ات املخت�ص��ة ،والإ�ش��راف عل��ى العالق��ات اخلارجي��ة ،بع��د
رئي�س جمل�س الوزراء.
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يرتبط وجود جمل���س الأمة ودوره با�س��تقالل دولة الكويت عن بريطانيا ،وتعود جذور املجل���س �إىل انتخابات
 1961من �أجل املجل���س الد�س��توري الذي و�ضع م�س��ودة للد�س��تور والأ�سا���س النتخابات عام  1963التي جاءت
مبجل�س الأمة الأول .و�أفرزت انتخابات  1963معار�ضة قوية يف الكتلة الوطنية التي واجهت �سيا�سة احلكومة
يف عدد من املجاالت ،وكان ح�ضور املعار�ضة وا�ضح ًا يف انتخابات  1967عندما اتهمت احلكومة بعدم نزاهة
االنتخابات يف حماولة لتقييد جمل�س النواب.8
ويتمت��ع جمل���س الأم��ة ب�صالحي��ة املوافق��ة عل��ى املعاه��دات واالتفاقي��ات الت��ي تعقده��ا احلكوم��ة م��ع ال��دول
واملنظم��ات.
ونتيج��ة ل��دور املجل���س الرقاب��ي عل��ى �أع�ض��اء احلكوم��ة و�سيا�س��اتها ،م��ن خ�لال �صالحيات��ه يف ا�س��تجواب
الوزراء ،فقد �أجرب جمل�س الأمة كثري ًا من احلكومات على تقدمي ا�ستقاالتها .ولذلك عرفت التجربة الكويتية

-امل�ؤ�س�سات غري ر�سمية

يت�س��م املجتم��ع الكويت��ي بالتع��دد ال�سيا�س��ي واالجتماعي ،والطائفي ،وقد �س��عت هذه املكونات �إىل اال�س��تفادة

� 9سامي نا�صر خليفة وح�سن عبد اهلل جوهر� ،صنع القرار يف دولة الكويت :جدلية العالقة بني النخب ال�سيا�سية واالقت�صادية ،املجلة العربية للعلوم
ال�سيا�سية( ،د ت)� ،ص .49-48
 10وكالة الأنباء الكويتية ،جمل�س الأمة الكويتي يطالب احلكومة بقطع العالقات مع الدمنارك ،ن�شر بتاريخ  ،7/11/2006مت االطالع بتاريخ

w w w .

 8اجلزيرة نت ،ق�سم البحوث والدرا�سات ،جمل�س الأمة الكويتي ،تاريخ الن�شر  ،3/10/2004تاريخ االطالع https://goo.gl/ .18/1/2018
ZMyDHH

f i k e r c e n t e r. c o m

ظاه��رة ا�س��تقاالت احلكوم��ات �أو �س��حب الثق��ة منه��ا ،وك�ثرة حل جمل���س الأمة ،فقد تعر�ض للح��ل من قبل �أمري
دول��ة الكوي��ت م��رات عدي��دة ،ت�صل �إىل ع�ش��ر م��رات ،خالل الأع��وام,2009 ,2008 ,2006 ,1999 ,1976( :
 ،)2016 ,2013 ,2012 ,2011ول��كل منه��ا �س��ببها اخلا���ص ،و�إن و�صف��ت بع���ض ق��رارات احل��ل بغ�ير
الد�ستورية.
وي�ش��كل جمل���س الأم��ة من�ص��ة فاعل��ة للتي��ارات الكويتي��ة املعار�ض��ة امل�ش��ارِكة في��ه ،حي��ث متار���س املعار�ض��ة
ت�أثريه��ا يف ال�سيا�س��ات احلكومي��ة ،وم��ن �ضمنه��ا ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة.
وق��د �أي��د جمل���س الأم��ة �سيا�س��ة احلكوم��ة امل�س��اندة للع��راق خالل حربه مع �إي��ران يف مطل��ع ثمانينيات القرن
املا�ض��ي ،وج��رى الت�صوي��ت عل��ى �إعط��اء �أك�بر قر���ض م��ايل للع��راق مبوافق��ة �أع�ضاء املجل���س ،با�س��تثناء النواب
ال�ش��يعة الثالث��ة يف ذل��ك الوقت.9
ويتف��ق �أع�ض��اء جمل���س الأم��ة الكويت��ي عل��ى الق�ضاي��ا املركزي��ة املتعلق��ة بفل�س��طني ،واملقد�س��ات ،واالنت�ص��ار
للنبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،حيث طالب جمل�س الأمة احلكومة بقطع العالقات مع الدمنارك رد ًا على
حمالت الإ�س��اءة التي تعر�ض لها الر�س��ول الكرمي (�صلى اهلل عليه و�س��لم) يف الر�س��وم امل�س��يئة.10

الدبلوماسية الكويتية
المقومات واألدوار

•جمل�س الأمة

https://goo.gl/eE2Lp8 .16/1/2018
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م��ن م�س��احة احلري��ة الت��ي كفله��ا الد�س��تور الكويت��ي ور�س��خها ال�س��لوك ال��ذي �س��اد عالق��ة ال�س��لطة باملكون��ات
املجتمعي��ة بتياراته��ا ال�سيا�س��ية ،م��ن خ�لال م�ش��اركتها ال�سيا�س��ية ع�بر انتخ��اب ممثليه��ا يف جمل���س الأم��ة،
وت�أ�سي���س منظم��ات جمتم��ع م��دين ت�س��عى �إىل حتقي��ق �أهدافه��ا التنموي��ة وال�سيا�س��ية.
تع��د منظم��ات املجتم��ع امل��دين الركي��زة الأوىل لبل��ورة الأف��كار والأطروح��ات وال��ر�ؤى ال�سيا�س��ية الـتـ��ي له��ا
دور بـ��ارز فـ��ي قـيـ��ام تنظيمات فكرية و�سيا�سية فـ��ي الـبـ�لاد .وفـ��ي الكويت الع�شرات من جمعيات النفع العام
ذات االهتمامات املختلفة ،ويـ��دل وجـ��ود هذه التنظيمات على �أ�سبقية الكويت فـ��ي �إر�سـ��اء جتربة دميقراطية
را�سـخـ��ة ذات �س��مات خا�ص��ة تختل��ف عـ��ن مثيالته��ا م��ن الـ��دول الواقع��ة يف الإقلي��م اجلغرايف نف�س��ه .11كما �أن
ه��ذه املنظم��ات مبختل��ف �أنواعه��ا ،و�أهمه��ا املنظم��ات احلقوقية والإعالمية ،ت�س��هم يف �صناعة قرار ال�سيا�س��ة
اخلارجي��ة للكوي��ت م��ن خ�لال ال�ضغط عل��ى احلكومة �أو �أع�ضاء جمل���س الأمة.

-امل�ستوى اخلارجي

فر�ض��ت جيبوليت��ك دول��ة الكوي��ت م��ن حي��ث حمدودي��ة امل�س��احة وع��دد ال�س��كان واملوق��ع اجلغ��رايف يف بيئ��ة
حميط��ة ي�س��ودها ال�ص��راع واال�س��تقطاب ال�سيا�س��ي والطائف��ي؛ ت�أثرياته��ا عل��ى ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة لدول��ة
الكوي��ت ،وع��ادة م��ا تراع��ي القي��ادة الكويتي��ة ه��ذه العوام��ل يف �أثن��اء ر�س��م �سيا�س��تها الداخلي��ة وتنفيذه��ا ،ب�ين
التوفيق يف تعاملها مع مكوناتها ال�سكانية املتعددة طائفي ًا ،وانعكا�سها على امتداداتها وعالقاتها اخلارجية،
حيث تفر�ض العوامل اخلارجية التي تتقاطع م�صالح دولة الكويت فيها مع م�صالح دول اجلوار ذات النفوذ
الإقليم��ي ،وعل��ى وج��ه التحديد اململكة العربية ال�س��عودية ،واجلمهورية الإيراني��ة ،وجمهورية العراق ،وملفات
الت�ش��ابك فيما بني هذه القوى ،و�أهمها كيفية التعامل مع الأقليات ال�ش��يعية ،وا�س��تقالل ال�سيا�س��ة اخلارجية.

ملفات الت�شابك يف ال�سيا�سة اخلارجية الكويتية
f i k e r c e n t e r. c o m

ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة ه��ي انعكا���س لل�سيا�س��ة الداخلي��ة ،وت�ص��ر القي��ادة الكويتي��ة عل��ى التم�س��ك بحقه��ا
ال�سيادي يف حتديد وتنفيذ �سيا�ستها الداخلية ،وفيما يتعلق بال�سيا�سة اخلارجية حتاول التوفيق بني ال�سيادة
ومقت�ضيات العمل اجلماعي مع دول جمل�س التعاون ودول الإقليم ،جتاه بع�ض الق�ضايا �إذ تقيد حجم تعاونها
مب�صال��ح �أمنه��ا القوم��ي ،وتق��اوم ال�ضغ��وط يف الإ�صغاء �إىل مطالب الدول الإقليمية يف اال�صطفاف يف حماور
ال�ص��راع؛ خ�ش��ية من انعكا���س تداعياتها عل��ى مكوناتها املجتمعية.

ال�شيعة

يع��د و�ض��ع ال�ش��يعة الكويتي�ين �أك�ثر ا�س��تقرار ًا وتفاع� ً
لا م��ع حميطه��م يف املج��االت ال�سيا�س��ية واالقت�صادي��ة
واالجتماعي��ة ،مقارن��ة بغريه��م م��ن الأقلي��ات ال�ش��يعية املوج��ودة يف دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي ،وهي حالة

w w w .

 11ح�سني علي ال�صباغة ،النظام الربملاين يف دولة الكويت الواقع وامل�ستقبل ،جملة امل�ستقبل العربي ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،يونيو/حزيران
 ،2014العدد � ،424ص .41-24
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تن�س��جم م��ع طبيع��ة النظ��ام ال�سيا�س��ي الكويت��ي ،والعالق��ة ب�ين الأ�س��رة وال�س��لطة احلاكم��ة ومكون��ات املجتم��ع
الكويتي.
وق��د ات�س��مت العالق��ة ب�ين الأ�س��رة احلاكم��ة (�آل ال�صب��اح) وال�ش��يعة بالتحال��ف 12قب��ل الث��ورة الإيراني��ة،
و�ش��هدت العالق��ة تراجع� ًا بعده��ا ،لكنه��ا ا�س��تمرت يف �إط��ار االحت��واء ،وبع��د ع��ام 2003؛ �أي بع��د االحت�لال
الأمريك��ي للع��راق و�صع��ود النف��وذ الإي��راين وال�ش��يعي عموم� ًا ،ارتف��ع �س��قف مطال��ب �ش��يعة الكوي��ت بامل�ش��اركة
ال�سيا�س��ية� ،إال �أن العالق��ة ب�ين الأ�س��رة احلاكم��ة والأقلي��ة ال�ش��يعية ظل��ت ال ُف�ضل��ى مقارن��ة ب��دول اجل��وار،
وق��د حر�ص��ت القي��ادة الكويتي��ة عل��ى حما�ص��رة تداعي��ات �أح��داث العن��ف ،وع��دم ال�س��ماح بتحويله��ا �إىل ف��رز
وا�س��تقطاب طائف��ي ،وق��د �أظه��ر املجتم��ع الكويت��ي وعي� ًا جي��د ًا يف التعاي���ش.
وبينم��ا ترغ��ب دول اجل��وار بتبن��ي �سيا�س��ة موح��دة وم�ش��ددة جت��اه الأقلي��ة ال�ش��يعية ،حت��اول حكوم��ة الكوي��ت
جتنب ذلك.

امل�شاركة ال�سيا�سية

تتح�س���س دول ج��وار دول��ة الكوي��ت اخلليجي��ة م��ن تعام��ل ال�س��لطات يف الكوي��ت م��ع التي��ارات ال�سيا�س��ية
املعار�ض��ة ،ودوره��ا يف جمل���س الأم��ة الكويت��ي ،حيث تخ�ش��ى هذه ال��دول من انتقال عدوى الرغبة يف امل�ش��اركة
ال�سيا�س��ية �إىل جمتمعاته��ا ،م��ن خ�لال رف��ع �س��قف مطالبه��ا االقت�صادي��ة �إىل جم��ال امل�ش��اركة ال�سيا�س��ية.
وق��د ظه��رت �أ�ص��وات �إعالمي��ة خليجي��ة بع��د االنق�لاب عل��ى الرئي���س امل�ص��ري حمم��د مر�س��ي ،2013
وجت��ددت م��ع الأزم��ة اخلليجي��ة الأخ�يرة  ،2017تطال��ب دول��ة الكوي��ت بت�صني��ف جماع��ة الإخ��وان امل�س��لمني
كجماع��ة �إرهابي��ة ،ومتن��ع التي��ار املح�س��وب عليه��ا م��ن ممار�س��ة العم��ل ال�سيا�س��ي فيه��ا.

مقومات الدبلوما�سية الكويتية
f i k e r c e n t e r. c o m

� 12شحاته حممد نا�صر� ،سيا�سات النظم احلاكمة يف البحرين والكويت والعربية ال�سعودية يف التعامل مع املطالب ال�شيعية ( )2008 - 2003درا�سة
مقارنة ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،بريوت ،الطبعة الأوىل� ،2011 ،ص.207

w w w .

تتمت��ع دول��ة الكوي��ت مبجموع��ة م��ن املزاي��ا الت��ي �أهلته��ا لأداء دور الو�س��اطة ب�ين ال��دول و�أط��راف النزاع��ات
املحلية ،و�أبرزها ر�صيد ال�س��معة الإيجابي ،وطبيعة النظام ال�سيا�س��ي مقارنة مبحيطها اخلليجي ،و�ش��خ�صية
�أم�ير الكوي��ت ،ودبلوما�س��ية �ش��عبية فاعلي��ة ،والأك�ثر م��ن ذل��ك ق��درة الدبلوما�س��ية الكويتي��ة عل��ى حتويل نقاط
�ضعف دولتها �إىل نقاط قوة؛ وهي موقعها اجلغرايف املحاط بدول كبرية تتناف�س �إقليمي ًا ،وحمدودية امل�ساحة
وع��دد ال�س��كان ،وتعك���س حال��ة اال�س��تقرار الت��ي يعي�ش��ها املجتم��ع الكويت��ي ،يف حمي��ط م�ضط��رب� ،ش��هادة ر�ش��د
ل�سيا�س��ة احلكوم��ة الكويتي��ة ،وكذل��ك وج��ود عالقة طيبة بني الدولة وال�ش��عب ،ال تعكره��ا الق�ضايا املطلبية.
تع��رف الدبلوما�س��ية مبعناه��ا الع��ام احلدي��ث ،ال��ذي يتما�ش��ى م��ع مفه��وم القان��ون ال��دويل ،ب�أنه��ا :جمموعة
املفاهي��م والقواع��د والإج��راءات واملرا�س��م وامل�ؤ�س�س��ات والأع��راف الدولي��ة الت��ي تنظ��م العالق��ات ب�ين ال��دول
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واملنظم��ات الدولي��ة واملمثل�ين الدبلوما�س��يني ،به��دف خدم��ة امل�صال��ح العلي��ا (الأمني��ة واالقت�صادي��ة)
وال�سيا�س��ات العامة ،وللتوثيق بني م�صالح الدول بوا�س��طة االت�صال والتبادل و�إجراء املفاو�ضات ال�سيا�س��ية،
وعق��د االتفاق��ات واملعاه��دات الدولي��ة.
والدبلوما�س��ية ه��ي الأداة الرئي�س��ية م��ن �أدوات حتقي��ق �أه��داف ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة لبل��د م��ا ،للت�أث�ير يف
الدول واملنظمات اخلارجية بهدف ا�س��تمالتها وك�س��ب ت�أييدها بو�س��ائل �ش��تى ،منها ما هو �إقناعي و�أخالقي،
ومنه��ا م��ا هو ترهيب��ي وغري �أخالقي.
وتعتم��د الدبلوما�س��ية الكويتي��ة عل��ى دبلوما�س��ية الو�س��اطات ب�ين ال��دول ،ودبلوما�س��ية امل�ؤمت��رات الدولي��ة،
وعل��ى من��ح امل�س��اعدات والقرو���ض التنموي��ة والإغاثي��ة� ،إذ ا�س��ت�ضافت املباحث��ات واملفاو�ض��ات ب�ين الأط��راف
املتنازع��ة ،وله��ا ر�صي��د م��ن التج��ارب واخلربات والإجن��ازات يف هذا امل�ضمار.
وترتك��ز ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة الكويتي��ة عل��ى ع��دة �أ�س���س؛ لع��ل �أهمه��ا ع��دم التدخ��ل يف �ش ��ؤون الآخري��ن،
والتعاون من �أجل �س��يادة الدول والأمن واال�س��تقرار على امل�س��تويني الإقليمي والدويل ،وعلى الرغم من تعدد
دوائر ال�سيا�سة اخلارجية الكويتية ،ف�إن الدائرة اخلليجية حتظى باهتمام بالغ لدى �صانعي القرار يف دولة
الكويت.13

ال�سمعة الإيجابية

f i k e r c e n t e r. c o m

تتمت��ع دول��ة الكوي��ت بر�صي��د مرتاك��م م��ن ال�س��معة الإيجابي��ة ،الت��ي ا�س��تطاعت تكوينه��ا خ�لال م�س�يرتها
ال�سيا�س��ية والتنموي��ة عل��ى خمتل��ف الأ�صع��دة ،ويب��دو اطمئن��ان ال��دول الإقليمي��ة والدولي��ة �إىل الدبلوما�س��ية
الكويتي��ة ،يف �أنه��ا ال تراه��ا حري�ص��ة عل��ى �أداء دور �إقليم��ي� ،أو راغب��ة يف تو�س��عة نفوذه��ا� ،أو ت�س��عى لت�صفي��ة
ح�س��ابات وه��ي متار���س دور الو�س��اطة وترع��ى امل�ؤمت��رات والقم��م التنموي��ة والإغاثي��ة ،ب��ل تب��دو الدبلوما�س��ية
الكويتية -على العك���س من ذلك -حري�صة على اال�س��تقرار الإقليمي ،بو�صفه من �أمنها القومي ،لذا تتجنب
ا�صطفاف��ات املح��اور الدولي��ة ،وحتر���ص عل��ى �إبقاء قنوات التوا�ص��ل مفتوحة ،حتى مع �إيران ،على الرغم من
�أن دول��ة الكوي��ت �ضم��ن منظوم��ة جمل���س التع��اون اخلليج��ي ،وتتمت��ع بعالق��ات �إيجابي��ة وتواف��ق م��ع ال�سيا�س��ة
اخلارجي��ة للمملك��ة العربي��ة ال�س��عودية يف كث�ير م��ن امللف��ات الإقليمي��ة ،لكنه��ا حتاف��ظ عل��ى عالق��ات تفاه��م
وتع��اون م��ع خمتل��ف دول اجلوار.
وتتمت��ع الدبلوما�س��ية الكويتي��ة بر�صي��د م��ن املقوم��ات والأدوار ال�سيا�س��ية والتنموي��ة ،مكنته��ا من ا�س��تحقاق
ثق��ة ال��دول بو�س��اطتها ،وا�س��ت�ضاف ِة العدي��د م��ن املفاو�ض��ات ،وعق��د قم��ة جمل���س التع��اون اخلليج��ي 2017
مب�ش��اركة جمي��ع ال��دول ،يف �أوج الأزم��ة اخلليجي��ة ،وكذل��ك تنظي��م بطول��ة دوري اخللي��ج مب�ش��اركة جمي��ع
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 13عامل واحد ،مالمح االرتباط يف ال�سيا�سة اخلارجية لل�سعودية والكويت ،موقع �صحيفة البيان،7/8/2002 ،
https://goo.gl/MLRkjM
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املنتخب��ات الريا�ضي��ة ،بعدم��ا �أعلن��ت بع�ضه��ا االن�س��حاب م��ن البطول��ة الت��ي كان مق��رر ًا م�س��بق ًا �أن ت�س��ت�ضيفها
العا�صم��ة القطري��ة الدوح��ة.
ويع� ُّد ف��وز دول��ة الكوي��ت مبقع��د غ�ير دائ��م يف جمل���س الأم��ن مل��دة عام�ين ( 2018و ،)2019يف انتخاب��ات
اجلمعي��ة العام��ة ل�ل�أمم املتح��دة الت��ي �أجريت يف الثاين م��ن يونيو/حزيران  ،2017للم��رة الثانية يف تاريخها
بعد م�ضي  40عام ًا ،م�ؤ�ش��ر ًا على مكانة الدبلوما�س��ية الكويتية ومتتعها ب�س��معة �إيجابية ،و�س��بق لدولة الكويت
�أن ح�صل��ت عل��ى مقع��د غ�ير دائم يف جمل���س الأمن لعام��ي .1979 – 1978
ومكان��ة الدبلوما�س��ية الكويتي��ة تتواف��ق م��ع جوه��ر الق��وة الناعم��ة للدول��ة ،الت��ي �ص��اغ مفهومه��ا اخلب�ير
الأمريك��ي جوزي��ف ن��اي  ،يف كتاب��ه الق��وة الناعم��ة :و�س��يلة النج��اح يف ال�سيا�س��ة الدولي��ة ،وب� َّين كي��ف تتفاعل
لتخ��دم ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة لبل��د م��ا ،فتع��زز مكانته يف ال�س��احة الإقليمي��ة والدولية .فقد ع��رف القوة الناعمة
ب�أنه��ا :الق��درة عل��ى احل�ص��ول عل��ى م��ا تري��د ع��ن طريق اجلاذبية بد ًال م��ن الإرغام �أو دفع الأموال ،وهي تن�ش��أ
م��ن ثقاف��ة بلد م��ا ،و ُم ُثله ال�سيا�س��ية ،و�سيا�س��اته.
وتتمث��ل الق��وة الناعم��ة بال�ص��ورة الت��ي يراه��ا الآخ��رون يف ذاكرته��م ويلم�س��ونها ر�ؤي��ة وذوق � ًا م��ن خ�لال
*

*

* جوزيف ناي ،القوة الناعمة و�سيلة النجاح يف ال�سيا�سة الدولية ،ترجمة حممد توفيق البجريمي ،العبيكان ،الريا�ض ،الطبعة الأوىل� ،2007 ،ص.12
* 15يتكون جمل�س الأمن من خم�س ع�شرة دولة بينها ع�شر دول ع�ضوة باالنتخاب� ،إ�ضافة �إىل الدول اخلم�س دائمة الع�ضوية ،والتي تتمتع بحق النق�ض
(الفيتو) �ضد القرارات؛ وهي الواليات املتحدة وبريطانيا وفرن�سا وال�صني ورو�سيا.

w w w .
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* جوزيف ناي :كان م�ساعد ًا لوزير الدفاع يف حكومة بيل كلينتون ورئي�س جمل�س املخابرات الوطني الأمريكي.

f i k e r c e n t e r. c o m

ممار�س��ات الدول��ة واملجتم��ع عل��ى امل�س��توى الداخل��ي واخلارج��ي ،على حد �س��واء .وقد ا�س��تطاعت دولة الكويت
�أن تدي��ر جمتمعه��ا املتن��وع اجتماعي� ًا و�سيا�س��ي ًا ،واملتع��دد طائفي� ًا -ب�ص��رف النظ��ر ع��ن ن�س��بة حج��م املكون��ات
والطوائف -بنجاح ،مقارنة بغريها من دول املنطقة .ورغم ما �ش��هدته من �أحداث وتفجريات ،وا�س��تقطابات
طائفية ،وما تعي�شه الدول املحيطة بها من حاالت �صراع ،فقد متكنت قيادة دولة الكويت ،وبتعاون القيادات
املجتمعية ملكونات املجتمع من �أن حتد من ت�أثريات الأحداث وال�صراعات ،وحتمي جمتمعها من االنزالق يف
اال�س��تقطابات وال�صراع��ات الطائفي��ة ،التي ت�ش��هدها ال��دول املجاورة لها.
فدول��ة الكوي��ت تتمت��ع ب�س��معة ور�صي��د م��ن الر�ض��ى ل��دى اجلمهو َري��ن؛ العرب��ي وال��دويل ،كانعكا���س ملجم��ل
ال�سيا�س��ات التي انتهجتها الكويت جتاه �ش��قيقاتها العربية ،على م�س��توى املواقف ال�سيا�س��ية� ،أو على م�ستويات
الدع��م التنموي والإغاث��ي والثقايف.
وي��دل ع��دد الأ�ص��وات الت��ي ح�صل��ت عليه��ا دول��ة الكوي��ت (� 188صوت� ًا م��ن �أ�ص��ل � 192صوت� ًا) يف انتخاب��ات
مقاع��د جمل���س الأم��ن 15غ�ير الدائم��ة يف اجلمعي��ة العام��ة ل�ل�أمم املتح��دة؛ عل��ى مق��دار م��ا حتظ��ى ب��ه دول��ة
الكوي��ت م��ن اح�ترام وتقدي��ر ،ب��ل وثق��ة بالدبلوما�س��ية الكويتي��ة وا�س��تقالليتها وحر�صه��ا عل��ى انته��اج ال�س��لم
والتعاون ك�آلية حلل اخلالفات بني الدول ،ومبا ي�سهم يف حتقيق وتر�سيخ اال�ستقرار على ال�صعيدين الإقليمي
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والدويل.

جيبولتيك دولة الكويت

حتويل نقاط ال�ضعف �إىل قوةتع��د دول��ة الكوي��ت دول��ة �صغ�يرة امل�س��احة اجلغرافي��ة مقارن��ة بال��دول املج��اورة ،وحم��دودة ال�س��كان ،الذي��ن
تتعدد انتماءاتهم الطائفية ،وتنتمي الغالبية منهم لأهل ال�س� ُّنة .وتقع دولة الكويت يف بيئة �صراع وا�س��تقطاب
�سيا�س��ي وطائفي.
وتق��در م�س��احة دول��ة الكوي��ت ب�ـ  17,818كيلوم�تر ًا مربع� ًا ،وتق��ع جن��وب غرب��ي الق��ارة الآ�س��يوية ،وحتدي��د ًا
يف ال�ش��مال الغرب��ي للخلي��ج العرب��ي ،وحتي��ط بدول��ة الكوي��ت ث�لاث دول كب�يرة (جمهوري��ة الع��راق م��ن ال�ش��مال
والغ��رب ،وم��ن اجلن��وب اململكة العربية ال�س��عودية ،ومن ال�ش��رق اخلليج العربي وعل��ى �ضفته الأخرى جمهورية
�إي��ران) ،ويفر���ض املوق��ع اجلغ��رايف لدول��ة الكويت على قيادتها االنحياز �إىل حم��ور دويل ،يحميها من الأطماع
اخلارجي��ة وم��ن غ��زو �أي م��ن ال��دول املحيط��ة به��ا ،وجتن��ب تك��رار جتربة االحت�لال العراقي املري��رة لها يف عام

f i k e r c e n t e r. c o m
w w w .

 .1990وعلى الرغم من �أن دولة الكويت تتمتع بعالقات حتالف مع اململكة العربية ال�سعودية والواليات املتحدة
الأمريكي��ة ،حت��اول الن��أي بذاته��ا ع��ن ال�صراع��ات الإقليمية بني ال�س��عودية و�إيران ،وحتاف��ظ على عالقاتها مع
�إي��ران ،حت��ى يف �أثن��اء �س��حبها �س��فريها م��ن طه��ران ،ت�ضامن� ًا م��ع ال�س��عودية ،ك�أغل��ب دول اخللي��ج.
كم��ا ت�س��عى دول��ة الكوي��ت �إىل �إقام��ة عالق��ات �إيجابية مع جمهوري��ة العراق ،وتوليها اهتمام� ًا خا�ص ًا ،وتبدي
حر�صها على امل�ساهمة يف �إعادة �إعمار العراق.
ويبل��غ ع��دد �س��كان دول��ة الكوي��ت  ،4,510,543ويبل��غ ع��دد الكويتي�ين منه��م  ،1,374,276بن�س��بة ،%30
فيم��ا يبل��غ ع��دد غ�ير الكويتي�ين  ،3,136,267وي�ش��كلون ن�س��بة  %70م��ن �إجم��ايل ال�س��كان .16وتوج��د يف الكويت
�أقلية �ش��يعية ،فيما ي�ش��كل ال�س��نة الأكرثية.
وق��د ا�س��تطاعت دول��ة الكوي��ت �أن حت��د م��ن تداعي��ات نق��اط �ضعفها املتعلقة بعدد ال�س��كان ،وتع��دد طوائفهم،
م��ن خ�لال تعزي��ز الوح��دة الوطني��ة ب�ين مكونات املجتم��ع الكويتي ،ومنع انتق��ال ال�صراع��ات الطائفية اجلارية
يف الدول املحيطة بها ،وتعاملت مع التفجريات التي ا�س��تهدفت ح�س��ينية للطائفة ال�ش��يعية مب�س��ؤولية ،عك�س��ت
حكم��ة القي��ادة الكويتي��ة؛ حي��ث �س��ارع �أم�ير الكوي��ت ال�ش��يخ �صب��اح الأحم��د اجلاب��ر ال�صب��اح �إىل زي��ارة موق��ع
التفجري ،رغم املخاطر الأمنية ،و�أعلنت الدولة تلقيها التعازي يف ال�ضحايا باعتبارهم مواطنني كويتيني قبل
�أي انتم��اءات �أخ��رى ،مم��ا عزز الوح��دة الوطنية.
وعل��ى الرغ��م م��ن اكت�ش��اف ال�س��لطات الكويتي��ة العدي��د م��ن اخلالي��ا امل�س��لحة ،املنتم��ي �أفراده��ا للطائف��ة
ال�ش��يعية ،ومعه��م �أف��راد حم�س��وبون عل��ى ح��زب اهلل و�إي��ران ،ومدعوم��ون م��ن �أجه��زة ا�س��تخباراتية خارجي��ة،
 16الهيئة العامة للمعلومات املدنية� ،إح�صاء ال�سكان اليومي ،تاريخ الن�شر  ،2018/2/12تاريخ االطالع https://goo.gl/RYfycu .12/2/2018
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وبحوزته��ا خم��ازن حتت��وي عل��ى �أ�س��لحة ومتفج��رات كب�يرة؛ حر�ص��ت احلكومة الكويتي��ة على ح�صر امل�س��ؤولية
باملتهم�ين الكويتي�ين والعنا�ص��ر اخلارجي��ة امل�س��اندة له��م فق��ط ،وحلماي��ة جمتمعه��ا الكويت��ي يحاك��م الق�ض��اء
املت�ش��ددين في��ه م��ن خمتل��ف االنتم��اءات.
ودول��ة الكوي��ت ه��ي ع�ض��و فاع��ل يف جمل���س التع��اون اخلليجي والقوة الع�س��كرية التابعة ل��ه (درع اجلزيرة)،
وهي ع�ضو باجلامعة العربية وهيئة الأمم املتحدة ،والعديد من املنظمات الدولية.
ويف ال�س��نوات الأخ�يرة انفتح��ت الدبلوما�س��ية الكويتي��ة عل��ى جمهوري��ة تركي��ا� ،س��عي ًا منها لتو�س��عة خياراتها
التحالفية ،دون �أن تخ�سر حلفاءها ال�سابقني� ،أو �أي ًا من جريانها .وقد انعك�س التطور يف العالقات ال�سيا�سية
الكويتية الرتكية على التعاون االقت�صادي واال�ستثماري ،ويعد �إ�سناد مناق�صة بناء مطار الكويت ،الذي تقدر
تكلفت��ه ب�أك�ثر م��ن �أربع��ة ملي��ارات دوالر ،ل�ش��ركة تركي��ة ،والزي��ارات املتع��ددة مل�س��ؤويل البلدي��ن� ،ش��واهد عل��ى
حجم تط��ور عالقات البلدين وخ�صو�صيتها.
وت�أخ��ذ الدبلوما�س��ية الكويتي��ة باحل�س��بان ت�أث�يرات التن��وع املذهب��ي ل�س��كان الدول��ة عن��د ر�س��م �سيا�س��تها
اخلارجي��ة ،وتفاعالته��ا م��ع الأح��داث واملواق��ف ال�سيا�س��ية والأمني��ة الت��ي ت�ش��هدها دول املنطق��ة.

�شخ�صية �أمري دولة الكويت

w w w .
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ال�سرية الذاتية حل�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري دولة الكويت ،موقع البوابة الإلكرتونية الر�سمية  -دولة الكويت ،تاريخ الن�شر (ب.د) ،تاريخ االطالع
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من��ذ �س��نواتها الأوىل (اال�س��تقالل يف ع��ام  )1961ارتبط��ت دبلوما�س��ية دول��ة الكوي��ت ب�ش��خ�ص �أمريه��ا
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح (ولد عام 1928م) ،حيث تقلد من�صب وزير اخلارجية من  28يناير/
كانون الثاين  ،1963وا�ستمر متقلد ًا هذا املن�صب يف جميع الوزارات التي �شكلت منذ عهد اال�ستقالل وحتى
� 20أبريل/ني�س��ان  ،1991ويف �أثن��اء تولي��ه وزارة اخلارجي��ة ت��وىل وزي��ر ًا للإع�لام بالوكال��ة م��ن  2فرباي��ر/
�ش��باط  1971وحت��ى  3فرباير�/ش��باط  ،1975وع�ين نائب � ًا لرئي���س جمل���س ال��وزراء بتاري��خ  16فرباي��ر/
�ش��باط  .1978وق��د مكنت��ه �إجادت��ه للغ��ة الإجنليزي��ة م��ن �أداء مهام��ه ب�س��هولة ،وتكوي��ن �صداق��ات م��ع نظرائ��ه
الدولي�ين .و�س��بق �أن ت��وىل ال�ش��يخ �صب��اح الأحم��د اجلاب��ر ال�صب��اح رئا�س��ة دائ��رة ال�ش��ؤون االجتماعي��ة والعم��ل
ودائ��رة املطبوع��ات والن�شــ��ر عام .1955
ويف تاريخ � 2003/7/13صدر مر�سوم �أمريي بتعيينه رئي�س ًا ملجل�س الوزراء.
وبوي��ع ال�ش��يخ �صب��اح الأحم��د اجلاب��ر ال�صب��اح بالإجم��اع �أم�ير ًا لدول��ة الكوي��ت يف  29يناير/كان��ون الث��اين
.172006
خ�لال ه��ذه املرحل��ة الطويل��ة من��ذ �س��تينيات الق��رن املا�ض��ي حت��ى فرباير�/ش��باط  ،2018يف م�س�يرة
الدبلوما�س��ية الكويتي��ة ،ط��ر�أت �أح��داث وحت��والت �إقليمي��ة ودولي��ة كب�يرة ،تفاعل��ت الكويت معه��ا ،وت�أثرت بها،

https://goo.gl/UkcJcs .25/1/2018
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وكان �أهم �إجنازات الدبلوما�س��ية الكويتية م�س��اهماتها يف �إن�ش��اء جمل���س التعاون لدول اخلليج العربية ،يف 25

مايو�/أي��ار  ،1981مب�ش��اركة ق��ادة كل م��ن دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،ودول��ة البحري��ن ،واململك��ة العربية
ال�س��عودية ،و�س��لطنة عم��ان ،ودول��ة قط��ر .وكان ال�ش��يخ جاب��ر الأحم��د اقرتح فكرة �إن�ش��اء جمل���س التع��اون لدول
اخللي��ج العربي��ة ع��ام  1980يف قم��ة عم��ان العربي��ة.
ويع��د االحت�لال العراق��ي لدول��ة الكوي��ت �أ�صع��ب اختبار تعر�ضت له الدبلوما�س��ية الكويتية ،الت��ي تعاملت معه
بحنكة ،وا�ستطاعت �أن حت�شد جهود املجتمع الدويل لتحرير دولتها.
وق��د خل���ص �أم�ير دول��ة الكوي��ت ،ال�ش��يخ �صب��اح الأحم��د اجلاب��ر ال�صب��اح ،جتربت��ه الدبلوما�س��ية يف �أثن��اء
ا�س��تقباله �إدارة معهد �س��عود نا�صر ال�صباح الدبلوما�س��ي ،برئا�س��ة نائب رئي���س الوزراء وزير اخلارجية ال�ش��يخ
�صب��اح اخلال��د احلم��د ال�صب��اح؛ فذك��ر �أنه��ا تدور حول ثالثة عنا�ص��ر؛ �أولها الأخالق ،وثانيه��ا الثقافة ،وثالثها
الن�ش��اط� ،أي �إن ه��ذه العنا�ص��ر الثالث��ة تتفاع��ل لتنت��ج دبلوما�س��ي ًا متمي��ز ًا.18
ونظ��ر ًا جله��ود �أم�ير الكوي��ت ال�ش��يخ �صب��اح الأحم��د اجلاب��ر ال�صب��اح ودولت��ه ،كرمت��ه الأمم املتح��دة ومنحته
لقب (قائد العمل الإن�س��اين) ،وت�س��مية دولة الكويت (مركز ًا للعمل الإن�س��اين) .وقد �أ�ش��اد الأمني العام للأمم
املتحدة ال�سابق ،بان كي مون ،بدور الكويت و�أمريها ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح ،معترب ًا �أن جهوده

f i k e r c e n t e r. c o m
w w w .

مكنت الأمم املتحدة من مواجهة ما �ش��هده العامل من معاناة وحروب وكوارث يف الأعوام املا�ضية.
و�أ�ض��اف ،يف كلمت��ه يف �أثن��اء احتفالي��ة تك��رمي الأمم املتح��دة لأم�ير الكوي��ت ال�ش��يخ �صب��اح الأحم��د اجلاب��ر
ال�صباح� ،أن «مقابل حالة املوت والفو�ضى التي �شهدها العامل �شاهدنا مظاهر كرم و�إن�سانية من قبل جريان
�س��وريا ،قادتها دولة الكويت؛ �أمري ًا و�ش��عب ًا».
وق��ال� :إن دول��ة الكوي��ت «�أظه��رت كرم� ًا ا�س��تثنائي ًا حت��ت قي��ادة �س��مو �أم�ير الب�لاد» ،م�ضيف� ًا �أن��ه رغ��م �صغ��ر
م�س��احة الب�لاد كان قل��ب دول��ة الكوي��ت �أك�بر م��ن الأزم��ات والفق��ر والأوبئة.19
و�أك��د ب��ان ك��ي م��ون �أن املب��ادرات الت��ي قام��ت به��ا دول��ة الكوي��ت دفع��ت املجتم��ع ال��دويل �إىل جم��ع املزي��د م��ن
امل�س��اعدات بف�ضل جهود �أمري البالد ،ما �س��اعد الأمم املتحدة على ت�أدية وظيفتها الإن�س��انية ،م�ش��دد ًا على �أن
«الدعم امل�س��تمر ل�س��مو الأمري مكننا من ذلك».
من جانبه قال �أمري الكويت ،ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح� ،إن دولته (الكويت)« ،ومنذ ا�ستقاللها
وان�ضمامها لهذه املنظمة (الأمم املتحدة) �س��نت لها نهج ًا ثابت ًا يف �سيا�س��تها اخلارجية ارتكز ب�ش��كل �أ�سا�س��ي
عل��ى �ض��رورة تق��دمي امل�س��اعدات الإن�س��انية لكاف��ة البلدان املحتاجة ،بعي��د ًا عن املح��ددات اجلغرافية والدينية
والإثني��ة ،انطالق� ًا م��ن عقيدته��ا وقناعته��ا ب�أهمي��ة ال�ش��راكة الدولي��ة وتوحي��د وتفعي��ل اجله��ود الدولي��ة به��دف
19

وكالة الأنباء الكويتية -كونا ،حفل تكرمي �سمو �أمري البالد يف مقر الأمم املتحدة كقائد للعمل الإن�ساين ،تاريخ الن�شر  ،9/9/2014تاريخ االطالع

https://goo.gl/RGnCGp .10/1/2018
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خ�صو�صية النظام ال�سيا�سي

ميي��ز النظ��ام ال�سيا�س��ي لدول��ة الكوي��ت ال��دور الرقاب��ي الفاع��ل ملجل���س الأم��ة الت�ش��ريعي ،القائ��م عل��ى
االنتخاب��ات والتعي�ين املح��دود ،يف ظ��ل حمي��ط خليج��ي تغي��ب في��ه ثقاف��ة االنتخاب��ات ،و�ضع��ف دور برملان��ات
اجلمهوريات يف الدول الإقليمية .ويعد جمل�س الأمة الكويتي �أكرث الربملانات �سحب ًا للثقة للحكومة .ويرتبط
الد�س��تور الكويت��ي مبجل���س الأم��ة ال��ذي ميك��ن �أن تك��ون ل��ه �إرادة م�س��تقلة.21

الدبلوما�سية ال�شعبية الكويتية

تع��د دول��ة الكوي��ت م��ن ال��دول املح��دودة الت��ي تتواف��ر لديه��ا دبلوما�س��ية �ش��عبية فاعل��ة ،متنوع��ة املج��االت
التنموي��ة والإغاثي��ة والثقافي��ة الديني��ة والأدبي��ة ،ب��ل وال�سيا�س��ية ،فف��ي دول��ة الكوي��ت م�ؤ�س�س��ات جمتم��ع م��دين

w w w .

 20املرجع ال�سابق.
 21املرجع ال�سابق.
 22ناثان براون ،داخل العائلة الواحدة ،مركز كارينغي لل�سالم ،تاريخ الن�شر  ،6/9/2017تاريخ االطالع https://goo. .9/1/2018
gl/5ooSQT
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ويع��ود دور جمل���س الأم��ة الكويت��ي وطبيعت��ه االنتخابي��ة �إىل �س��نوات اال�س��تقالل الأوىل لدول��ة الكوي��ت يف
يكتف النظام ال�سيا�س��ي الكويتي بدور هام�ش��ي للمجتمع يف امل�ش��اركة ال�سيا�س��ية
�س��تينيات القرن املا�ضي .ومل ِ
مع الأ�س��رة احلاكمة ،ولكنه �أوجد كثري ًا من ال�صالحيات التي يتمتع بها جمل���س الأمة ،ومن �ضمنها املوافقة
عل��ى اختي��ار ويل عه��د �أمري الدولة.
وت�ش��تهر يف الكوي��ت يف ال�س��نوات الأخ�ير ظاه��رة ح��ل جمل���س الأم��ة �أو احلكومة ،وذلك ب�س��بب طبيعة الدور
الفاعل الذي ي�ؤديه جمل���س الأمة ،املعروف بكرثة ا�س��تجواب احلكومة و�س��حب الثقة عنها ،وهو ما يدفع �إىل
الإ�ش��فاق واخل�ش��ية عل��ى التجرب��ة ال�سيا�س��ية الكويتي��ة م��ن ظاهرة حل الربمل��ان �أو �إقالة احلكوم��ة وت�أثريها يف
م�ش��اريع التنمية يف البلد.
وق��د �أ�ضف��ت الأ�س��رة احلاكم��ة يف الكوي��ت طابع� ًا د�س��توري ًا على امل�س��ألة؛ من خالل تعيني الأم�ير ولي ًا للعهد،
م��ع الإ�ص��رار عل��ى عر���ض اخلي��ار عل��ى جمل���س الأمة ،وعلى �إق��دام الأمري اجلديد على حل��ف اليمني �أمام هذا
املجل�س .تك ّللت هذه الآلية بالنجاح ،على الرغم من امل�شاحنات العلنية التي ازدادت ح ّد ًة و�صخب ًا بني �أفراد
الأ�س��رة احلاكمة ،وهو ما جت ّلى يف االنتقال غري الأنيق �إمنا الف ّعال لل�س��لطة يف العام .222006
ال �ش��ك ب�أن حالة احلراك ال�سيا�س��ي وامل�ش��اركة ال�سيا�س��ية ال�ش��عبية من خالل اختيار �أع�ضاء جمل�س الأمة،
وال�صالحي��ات الت��ي منحه��ا الد�س��تور للمجل���س ،و�إ�صرار �أع�ضائه على ممار�س��ة دورهم الرقابي والت�ش��ريعي،
كل ذل��ك ت��رك ت�أث�يره الإيجاب��ي يف الدبلوما�س��ية الكويتي��ة ،وك� َّون �ص��ورة �إيجابية يف جمملها ع��ن متيز النظام
ال�سيا�سي الكويتي.

الدبلوماسية الكويتية
المقومات واألدوار

الإبق��اء واملحافظ��ة عل��ى الأ�س���س التي قامت لأجلها احلياة وهي الروح الب�ش��رية».20
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عريق��ة ،وفاعل��ة ،و�صل��ت خمرجاته��ا املادي��ة والفكري��ة �إىل الكث�ير م��ن ال��دول العربي��ة والأفريقي��ة والآ�س��يوية.
وم��ع التط��ورات الت��ي �ش��هدتها احلي��اة الع�صري��ة يف و�س��ائل املوا�ص�لات وقن��وات التوا�ص��ل ،والزي��ادة غ�ير
امل�س��بوقة يف تنق�لات املواطن�ين ب�ين ال��دول� ،س��واء م��ن حي��ث ال�س��رعة �أو الأع��داد ،والأه��م م��ن حي��ث املج��االت
التي �أ�صبحت املنظمات وال�ش��خ�صيات غري الر�س��مية تقوم بها على ح�س��اب م�ؤ�س�س��ات الدولة الر�س��مية ،التي
�سيطرت على منط التفاعالت الدولية يف املا�ضي؛ برزت حاجة الدول �إىل تفعيل دور دبلوما�سية هذه املنظمات
وال�شخ�صيات العابرة للحدود ،والعمل على توظيفها �ضمن ا�سرتاتيجية ال�سيا�سة اخلارجية لأي دولة من تلك
الت��ي ترغ��ب يف تفعي��ل قوته��ا الناعم��ة وتو�س��يع دائرة نفوذها مبا يع��زز مكانتها الدولية.
فدول��ة الكوي��ت عرف��ت بدعمه��ا الر�س��مي للثقاف��ة العربي��ة من��ذ ن�ص��ف قرن ،من خ�لال الإ�ص��دارات الثقافية
الت��ي و�صل��ت �إىل كل ح��ي �س��كني عرب��ي ،وتنظيمه��ا للجوائ��ز واملعار���ض واملهرجان��ات الثقافي��ة ،ورعايته��ا
للم�ؤ�س�س��ات والفعالي��ات الثقافي��ة يف ال��دول العربي��ة ،و�إىل جان��ب الدع��م الر�س��مي ،برز دور م�ؤ�س�س��ات املجتمع
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املدين الكويتي ،مبختلف منطلقاتها الفكرية� ،سواء �إ�سالمية �أو قومية ،والتي عملت كم�صادر دعم لنظرياتها
يف البل��دان العربي��ة ،فخلق��ت للكوي��ت امت��دادات ورواب��ط ثقافي��ة و�سيا�س��ية يف ه��ذه البلدان.
و�إىل جان��ب ال��دور الثق��ايف� ،أ�س��همت اجلمعي��ات واملنظم��ات الإغاثي��ة والتنموي��ة يف �إغاث��ة املجتمع��ات
املحتاج��ة ،يف ال��دول العربي��ة وغريه��ا م��ن البل��دان الإ�س�لامية والنامي��ة عموم � ًا ،وق��د تط��ور العم��ل الإغاث��ي
للمنظمات الكويتية �إىل عمل م�شاريع تنموية دائمة يف جماالت عدة� ،أبرزها التعليم وال�صحة ودعم امل�شاريع
ال�صغ�يرة للأ�س��ر املحتاج��ة.
ولبي��ان حج��م ت�أث�ير الدبلوما�س��ية ال�ش��عبية الكويتي��ة ن�س��تعر�ض منوذج� ًا واح��د ًا فق��ط و�إ�س��هاماته يف العم��ل
الإغاث��ي والتنم��وي ،متمث� ً
لا ب�ش��خ�ص الدكت��ور عب��د الرحم��ن حم��ود ال�س��ميط ( ،)2013 - 1947رحم��ه اهلل،
الرئي�س ال�سابق جلمعية العون املبا�شر الكويتية ،بالإ�ضافة �إىل م�ساهماته يف العديد من املنظمات كما تبينها
�س�يرته يف دول خمتلف��ة ت��كاد ت�ش��مل ق��ارات الع��امل .وتتباي��ن �أع��داد م��ن �أ�س��هم يف اعتناقه��م الإ�س�لام� ،س��واء
مبا�ش��رة �أو بوا�س��طة �آخرين ،وتقدر ارقامهم (اللذين �أ�س��لموا) ب�أكرث من اثني ع�ش��ر مليون ًا.
�أ�س���س الدكتور عبد الرحمن حمود ال�س��ميط املنظمة اخلريية (العون املبا�ش��ر) يف اخلام�س��ة والثالثني من
عمره ،ويف �أقل من ثالثني عام ًا متكنت (عون) من بناء  800مدر�س��ة ،و  200مركز �صحي ،و�أكرث من 200
مركز ن�سائي للتدريب؛ بالإ�ضافة �إىل حفر �آالف الآبار ،و�ساعد يف بناء العديد من امل�شاريع الزراعية والري،
وتوزيع �آالف الأطنان من املواد الغذائية والإمدادات الطبية يف املناطق املنكوبة باملجاعة.23
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 23ماذا قال (بيل جيت�س) يف مقاله عن ال�شيخ عبد الرحمن ال�سميط؟ موقع  ،MBCتاريخ الن�شر  ،13/11/2015تاريخ االطالع .18/1/2018
https://goo.gl/UQvjid
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الع�ضويات:24
 -1ع�ض��و م�ؤ�س���س ورئي���س ف��رع جلمعي��ة الأطب��اء امل�س��لمني يف الوالي��ات املتح��دة وكن��دا  ،1976ف��رع �ش��رق
كندا.
 -2ع�ضو م�ؤ�س�س لفروع جمعية الطلبة امل�سلمني يف مونرتيال و�شريبروك وكويبك وغريها .1976 -1974
 -3ع�ضو م�ؤ�س�س يف جلنة م�سلمي ماالوي يف الكويت .1980
 -4ع�ضو م�ؤ�س�س يف جلنة الإغاثة الكويتية.
 -5ع�ضو م�ؤ�س�س يف الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية -الكويت.
 -6ع�ضو م�ؤ�س�س يف املجل�س الإ�سالمي العاملي للدعوة والإغاثة -جمهورية م�صر العربية.
 -7ع�ضو يف جمعية النجاة اخلريية -الكويت.
 -8الأمني العام للجنة م�سلمي �أفريقيا منذ  1981حتى .1999
 -9رئي�س جمل�س �إدارة جمعية العون املبا�شر منذ  1999حتى .2008
 -10ع�ضو يف جمعية الهالل الأحمر الكويتي -الكويت.
 -11رئي�س حترير جملة الكوثر منذ عام  1984حتى تاريخ وفاته (يرحمه اهلل).
 -12ع�ضو جمل�س �أمناء منظمة الدعوة الإ�سالمية -ال�سودان.
 -13ع�ضو جمل�س الأمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا -اليمن.
 -14رئي�س جمل�س �إدارة كلية الرتبية -زجنبار.
 -15رئي�س جمل�س �إدارة كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية -كينيا.
 -16رئي�س مركز درا�سات العمل اخلريي -الكويت. 25
*

 24الدكتور عبد الرحمن حمود ال�سميط ،موقع جمعية العون املبا�شرhttps://goo.gl/phGAzK ،

و�سام ر�ؤ�ساء دول جمل�س التعاون اخلليجي املنعقد يف م�سقط عن العمل اخلريي ،عام .1986
جائزة امللك في�صل بن عبد العزيز رحمه اهلل خلدمة الإ�سالم وامل�سلمني ،عام .1996
و�سام جمل�س التعاون اخلليجي خلدمة احلركة الك�شفية ،عام .1999
و�سام النيلني من الدرجة الأوىل من جمهورية ال�سودان ،عام .1999
جائزة ال�شيخ را�شد النعيمي حاكم �إمارة عجمان ،عام .2001

و�سام فار�س من رئي�س جمهورية بنني ،عام .2004
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الدكتوراه الفخرية يف جمال العمل الدعوي من جامعة �أم درمان الإ�سالمية بال�سودان ،يف مار�س .2003
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25

*اجلوائز وال�شهادات التي ح�صل عليها الدكتور عبد الرحمن ال�سميط:

جائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم للعلوم الطبية والإن�سانية من دبي -الإمارات ،دي�سمرب .2006
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وق��د �أب��دى رج��ل الأعم��ال الأمريك��ي مت�ص��در قائم��ة �أغني��اء الع��امل ،بي��ل جيت���س� ،إعجاب��ه ال�ش��ديد بال�س�يرة
الذاتي��ة للدكت��ور عب��د الرحم��ن ال�س��ميط ،يف مق��ال ن�ش��ره يف جمل��ة ( )Arabian Businessبتاري��خ
� ،2015/11/11إذ قال« :مل ت�سنح يل الفر�صة للقاء الراحل الكويتي الدكتور عبد الرحمن ال�سميط ،ولكن
يف الأ�ش��هر الأخ�يرة متكن��ت م��ن التع��رف عل��ى ه��ذا الرج��ل املمي��ز ،بع� َ�د �أن م َّث��ل ال�س��ميط ،الطبي��ب والباح��ث
الإ�س�لامي املح��ب للخ�ير ،تقالي��د الكويتي�ين يف الك��رم واالهتم��ام ب�س��د حاجات النا���س ،وهذا ما دعا �س��كرتري
عام الأمم املتحدة ،ال�س��يد بان كي مون ،لإطالق لقب (قائد الإن�س��انية) على �س��مو ال�ش��يخ �صباح الأحمد».26

دعم الق�ضية الفل�سطينية
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يف حال��ة الرتاخ��ي الت��ي ي�ش��هدها املوق��ف العرب��ي الر�س��مي جت��اه الق�ضي��ة الفل�س��طينية ،وب��روز دع��وات
حم�س��وبة عل��ى بع���ض الأنظم��ة العربي��ة -الت��ي ال تربطه��ا عالقات علنية بكي��ان االحتالل اال�س��رائيلي -جتاهر
مبطالبتها بالتطبيع مع كيان االحتالل الإ�سرائيلي ،متيز املوقف الكويتي الر�سمي وال�شعبي برف�ضه للتطبيع،
جمل��ة وتف�صي� ً
لا ،مهم��ا كان��ت امل�بررات .وق��د القى موقف رئي���س جمل���س الأم��ة الكويتي ،م��رزوق الغامن ،الذي
�ش��ن هجوم� ًا ح��اد ًا عل��ى رئي���س وف��د الكي��ان الإ�س��رائيلي املحت��ل يف امل�ؤمت��ر ال�ـ 137لالحتاد الربمل��اين الدويل،
املنعقد يف مدينة �س��انت بطر�س��بورغ الرو�س��ية؛ ا�ستح�س��ان و�إعجاب الكثري من العرب ،نخب ًا وجماهري ،حيث
طالب الغامن بطرد الوفد الإ�سرائيلي من قاعة االجتماعات ،ووجه حديثه خماطب ًا الوفد الإ�سرائيلي« :عليك
�أيه��ا املحت��ل الغا�ص��ب �أن حتم��ل حقائب��ك وتخ��رج من القاعة بع��د �أن ر�أيت ردة فع��ل برملانات العامل».
و�أ�ض��اف« :اخ��رج م��ن القاع��ة �إن كان لدي��ك ذرة م��ن كرام��ة ..ي��ا حمت��ل ي��ا قتل��ة الأطف��ال� ...أق��ول للمحت��ل
الغا�ص��ب� ،إن مل ت�س��تح فافع��ل ما �ش��ئت».27
ولت�أكي��د موق��ف دول��ة الكوي��ت الر�س��مي الداع��م للق�ضي��ة الفل�س��طينية بع��ث �أم�ير الكوي��ت ال�ش��يخ �صب��اح
الأحمد اجلابر ال�صباح ،بربقية �إىل رئي���س جمل���س الأمة الكويتي مرزوق علي الغامن ،جاء فيها« :تابعنا بكل
االهتمام والتقدير ر ّدكم احلازم على رئي���س وفد الكني�س��ت الإ�س��رائيلي ،وت�صديكم له يف اجلل�س��ة اخلتامية
مل�ؤمتر االحتاد الربملاين الدويل يف مدينة �س��انت بطر�س�برغ يف رو�س��يا االحتادية ،على خلفية مو�ضوع النواب
جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي والإن�ساين ،عام .2009
و�سام فار�س العمل اخلريي من �إمارة ال�شارقة ،عام .2010
جائزة العمل اخلريي من م�ؤ�س�سة قطر – دار الإمناء ،عام .2010
�شهادة تقديرية من جمل�س املنظمات التطوعية يف جمهورية م�صر العربية -القاهرة.
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جائزة العمل اخلريي من ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم حاكم دبي -للعمل اخلريي والإن�ساين.
 26ماذا قال (بيل جيت�س) يف مقاله عن ال�شيخ عبد الرحمن ال�سميط؟ مرجع �سابق.
 27موقع اجلزيرة مبا�شر� ،شاهد :رئي�س جمل�س الأمة الكويتي يطرد الوفد الإ�سرائيلي من (الربملان الدويل) ،تاريخ الن�شر  ،18/10/2017تاريخ
االطالع https://goo.gl/Y5i2M9 .16/1/2018
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الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية ومطالبتكم للوفد الإ�سرائيلي مبغادرة القاعة» ،و�أ�ضاف الأمريُ « :ن�شيد
بهذا املوقف املُ�ش� ّرف الذي كان حمل تقدير ممثلي الدول العربية ال�ش��قيقة والدول ال�صديقة املحبة لل�س�لام
يج�س��د جلي� ًا موق��ف دول��ة الكوي��ت الداع��م للأ�ش��قاء الفل�س��طينيني ال�س��تعادة
يف ه��ذا الربمل��ان ال��دويل ،وال��ذي ّ
حقوقهم امل�ش��روعة ون�ص��رة ق�ضيتهم العادلة».28
وكان��ت دول��ة الكوي��ت احت�ضن��ت العدي��د م��ن الفل�س��طينيني ،وفيه��ا تط��ورت حرك��ة الن�ض��ال الفل�س��طينية،
وب��رزت منه��ا القي��ادات الفل�س��طينية م��ن خمتل��ف التوجه��ات الفكري��ة وال�سيا�س��ية ،وا�س��تمر دعم دول��ة الكويت
للفل�س��طينيني وال�س��لطة الفل�س��طينية ،رغم املوقف ال�س��لبي الذي اتخذته ال�سلطة يف �أثناء تعر�ض دولة الكويت
لالحت�لال العراق��ي ع��ام .1990

امل�ساهمات التنموية والإغاثية

مقومات غري مكتملة

 28وكالة الأنباء الكويتية الر�سمية� ،سمو �أمري البالد يبعث بربقية تقدير �إىل رئي�س جمل�س الأمة الكويتي ،تاريخ الن�شر  ،19/10/2017تاريخ االطالع
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توج��د يف الكوي��ت بع���ض الق�ضاي��ا والإ�ش��كاليات الت��ي متث��ل نق��اط �ضع��ف للدبلوما�س��ية الكويتي��ة ،تت�صدره��ا
ق�ضية البدون وظاهرة �سحب اجلن�سيات ،وبع�ض القوانني التي تطرح بني فرتة و�أخرى ،ومنها قانون فح�ص
الب�صمة الوراثية ،والأحكام الق�ضائية على بع�ض النواب باحلب���س على خلفية م�ش��اركتهم يف اقتحام جمل���س
الأمة (نوفمرب/ت�شرين الثاين  .)2011وعلى الرغم من معاجلة كثري من امللفات ما زال بع�ضها بحاجة �إىل
معاجلة جذرية ،و�أبرزها:
ق�ضي��ة الب��دون :وه��م جمموع��ة م��ن ال�س��كان ال يتمتع��ون باجلن�س��ية الكويتي��ة ،وحمروم��ون م��ن امتيازاته��ا،
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ت�س��تخدم العدي��د م��ن ال��دول امل�س��اعدات االقت�صادي��ة والتنموي��ة والإغاثي��ة ك�أداة فعالة من �أدوات �سيا�س��تها
اخلارجي��ة ،يف �س��بيل �ضم��ان �أمنه��ا القوم��ي ،وتو�س��يع نفوذه��ا ال��دويل ،وزي��ادة �ش��راكاتها االقت�صادي��ة� ،إال �أن
الدبلوما�س��ية الكويتي��ة ال يب��دو �أنه��ا عن��د تقدميه��ا امل�س��اعدات والقرو���ض التنموي��ة لل��دول الأخ��رى واملنظم��ات
الدولي��ة حري�ص��ة عل��ى ا�س��تغاللها يف �إب��راز نفوذه��ا؛ حيث مل يلح��ظ عليها تطلعها لأداء دور �إقليمي ومناف�س��ة
الفاعلني الإقليميني ،و�إن كانت الدبلوما�س��ية الكويتية -بال �ش��ك -تعمل على تعزيز �أمنها القومي ،من خالل
حت�س�ين �صورته��ا ،وتعزي��ز امل�صال��ح الثنائي��ة ،وخا�ص��ة االقت�صادي��ة والتنموي��ة ،م��ع ال��دول واملنظم��ات؛ دون �أن
ت�ض��ع �ش��روط ًا ذات طاب��ع �سيا�س��ي تنفذه��ا اجله��ات املحتاج��ة مقاب��ل املعون��ات والقرو���ض الت��ي تقدمه��ا دول��ة
الكويت.
م��ن خ�لال االط�لاع عل��ى ال��دول واملنظم��ات الت��ي ا�س��تفادت م��ن املن��ح والقرو���ض الت��ي قدمتها دول��ة الكويت
ميكن �إدراك عدم ربطها مبعايري جغرافية ودينية �أو مذهبية ،و�إن كانت تركزت يف نطاق دوائر الدبلوما�سية
الكويتية وبح�سب االحتياج ،والتي حتتل املنطقة العربية وحميطها قائمة �أولوياتها.

https://goo.gl/CLgcoC .16/1/2018
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ويقال �إن الكثري من فئة البدون هم من �أبناء الع�شائر الكويتية ،لكن احلكومة مل متنحهم اجلن�سية ،لأنهم مل
يت�س� ّ�جلوا يف الإح�صاء الأويل الذي �أجري يف العام  1958قبل نيل البالد ا�س��تقاللها.
ق��د يوج��د م��ن يج��ادل بع��دم وج��ود عالق��ة بني �سيا�س��ة احلكوم��ة الكويتية جتاه ظاه��رة البدون ودبلوما�س��ية
دول��ة الكوي��ت ،لك��ن طبق� ًا لقاع��دة ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة ب�أنها انعكا���س لل�سيا�س��ة الداخلية لأي دول��ة ،فكثري ًا ما
�أث��رت ظاه��رة الب��دون �س��لب ًا يف �س��معة دول��ة الكوي��ت ودبلوما�س��يتها ،وت�س��ببت يف م�ش��اكل م��ع منظم��ات دولي��ة،
وتتعار�ض -بح�سب البع�ض -مع تعامل الدول احلديثة مع ظاهرة الهجرة ،لكنها -للإن�صاف� -سيا�سة جتمع
عليه��ا دول اخللي��ج العربية حمدودة ال�س��كان با�س��تثناء اململكة العربية ال�س��عودية.
يف ع��ام � 2015س� ّ�جلت احلكوم��ة الكويتي��ة � 110729ش��خ�ص ًا عل��ى قائم��ة الب��دون يف الب�لاد ،وه ��ؤالء
حمروم��ون م��ن ع��دد كب�ير م��ن منافع الرعاي��ة االجتماعية التي ت�ؤ ّمنها الدولة ملواطنيها ،ويعي���ش ك ٌ
رث منهم يف
الفقر.29
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الب��دون موج��ودون يف خمتل��ف بل��دان �ش��به اجلزي��رة العربي��ة ،واملوج��ودون يف الكوي��ت ه��م �أع�ض��اء يف
جمموعات قبلية جاءت من ال�سعودية بني خم�سينيات وثمانينيات القرن الع�شرين بحث ًا عن عمل يف االقت�صاد
النفط��ي ال��ذي كان ي�ش��هد تط��ور ًا �س��ريع ًا .ح�ص��ل بع���ض �أبن��اء هذه الع�ش��ائر على اجلن�س��ية خالل تل��ك املرحلة
به��دف تعزي��ز قاع��دة الدع��م الع�ش��ائرية للأ�س��رة احلاكم��ة وزي��ادة عدي��د الق��وى الأمني��ة الكويتي��ة ،فيم��ا �أُبقي
البع���ض الآخ��ر خ��ارج ه��ذه ال�صفق��ة لأن��ه مل يك��ن ج��زء ًا م��ن جمموع��ات ع�ش��ائرية مه ّم��ة �سيا�س��ي ًا� ،أو لأنه��م مل
ينجح��وا يف �إقن��اع احلكوم��ة ب�أنه��م عا�ش��وا يف الكوي��ت م��دة طويلة ك��ي ي�صبحوا مواطنني فيه��ا� ،أو لأنهم جا�ؤوا
�إىل الب�لاد للخدم��ة يف جي�ش��ها ومكث��وا فيه��ا بع��د ت�س��ريحهم م��ن اجلي���ش.30
وت�ش��كل ق�ضي��ة الب��دون م�ش��كلة اجتماعي��ة ،وحمف��ز ًا لتحالف��ات �سيا�س��ية ب�ين املعار�ض��ة الكويتي��ة والع�ش��ائر،
�ض��د �سيا�س��ات احلكوم��ة ،خ�صو�ص � ًا بع��د تعدي��ل قان��ون االنتخاب��ات ال��ذي �أ�ضع��ف ت�أث�ير الع�ش��ائر يف نتائ��ج
االنتخاب��ات ،فق��د قل���ص النظ��ام االنتخاب��ي اجلدي��د م��ن �أربع��ة �أ�ص��وات �إىل �ص��وت واح��د لل�ش��خ�ص.
وافق��ت احلكوم��ة الكويتي��ة ،يف � 16س��بتمرب�/أيلول املا�ض��ي  ،2017عل��ى �إ�ص��دار بطاق��ات هوي��ة للب��دون م��ن
�ش��أنها �أن تتي��ح له��م الو�ص��ول �إىل منظوم��ة الرعاي��ة ال�صحي��ة العام��ة يف الكوي��ت ،و�أن تك��ون �ش��ك ًال من �أ�ش��كال
م�س��تندات التعريف ال�ش��خ�صي املمنوحة من الدولة ،31وكانت احلكومة الكويتية يف عام  2015عر�ضت على
دولة جزر القمر جتني�س � 34000شخ�ص من البدون ،مقابل ح�صولها على م�ساعدات مالية ،لكن مل ُت َ
و�ضع
اخلطة مو�ضع التنفيذ .وهذه م�ؤ�ش��رات على حجم امل�ش��كلة وحماولة احلكومة معاجلتها وفق ت�صورها.

w w w .

� 29سكوت وايرن� ،سيا�سة ق�ضية البدون يف الكويت ،موقع مركز كارينغي لل�سالم �-صدى ،تاريخ الن�شر � 20أكتوبر /ت�شرين الأول  ،2017تاريخ االطالع
 22يناير/كانون الثاين https://goo.gl/KcSLZT .2018
 30املرجع ال�سابق.
 31املرجع ال�سابق.
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وت�ش��كل ح��االت �س��حب اجلن�س��ية يف الكوي��ت �إح��دى �أه��م امل�ش��كالت الرئي�س��ية عل��ى امل�س��تويني االجتماع��ي
وال�سيا�س��ي ،وهي عامل من عوامل اال�س��تقطاب بني احلكومة من جهة واملعار�ضة والع�ش��ائر من جهة �أخرى،
وقد �أ�ضرت ب�صورة دولة الكويت .ومع �أنه قد �أعيدت اجلن�سية لكثريين منهم تبقى �إ�شكالية �سحب اجلن�سية
تهدد م�ستقبل كثريين ،وحتد من قدرتهم على التعبري عن �آرائهم بحرية ،وت�ضر �سمعة الكويت على امل�ستوى
الدويل.
وعل��ى امل�س��توى اخلارج��ي ،اعت�بر البع���ض امل�س��اعدات االقت�صادي��ة الت��ي قدمته��ا دول��ة الكوي��ت جلمهوري��ة
م�صر العربية ،عقب الإطاحة ب�أول رئي���س مدين ،حممد مر�س��ي؛ ت�أييد ًا �ضمني ًا لالنقالب الع�س��كري ،وهو ما
كان عليه��ا �أن حت�س��ب ل��ه ح�س��ابا ،يف ح�ين ر�أى �آخ��رون م��ا قام��ت ب��ه دول��ة الكوي��ت ين�س��جم مع طبيع��ة م�صالح
نظامه��ا ال�سيا�س��ي (الوراث��ي) ال��ذي يخ�ش��ى من تداعي��ات الثورات على م�س��تقبل نظامه.

�أدوار الدبلوما�سية الكويتية
تتمت��ع دبلوما�س��ية دول��ة الكوي��ت بر�صي��د م��ن الإجن��ازات يف م�س�يرة الو�س��اطات الت��ي قادته��ا لت�س��وية
اخلالف��ات ب�ين ال��دول اخلليجي��ة ،وا�س��ت�ضافتها للعدي��د م��ن املباحث��ات واملفاو�ض��ات ب�ين الأط��راف العربي��ة
املتنازع��ة ،ور�صي��د �آخ��ر مه��م عل��ى م�س��توى الدع��م التنم��وي والإغاث��ي.
ويتعم��د الدبلوما�س��يون الكويتي��ون جتن��ب الت�صريح��ات الإعالمي��ة ،الت��ي ق��د تنعك���س �س��لب ًا عل��ى موق��ف
بالده��م (احلي��اد الإيجاب��ي) ،وت�ضع��ف م��ن فاعلي��ة م��ا تق��وم ب��ه الدبلوما�س��ية الكويتية م��ن دور ت�صاحلي بني
الفرق��اء و�أط��راف النزاع��ات .وفيم��ا يل��ي من��اذج ل�ل�أدوار الرئي�س��ية الت��ي �أدته��ا الدبلوما�س��ية الكويتي��ة خ�لال
الف�ترة املا�ضي��ة.

الأزمة اخلليجية

f i k e r c e n t e r. c o m
w w w .

حتت��ل الدائ��رة اخلليجي��ة املرتب��ة الأوىل يف اهتمام��ات ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة لدول��ة الكوي��ت ،بو�صفه��ا ج��زء ًا
م��ن الأم��ن القوم��ي الكويت��ي ،ولذلك حتر�ص قيادة دولة الكويت على ا�س��تقرار دول جمل���س التعاون اخلليجي،
وتعزي��ز التع��اون فيم��ا بينه��ا ،حفاظ� ًا عل��ى امل�صال��ح امل�ش�تركة ب�ين دول املجل���س الت��ي حتي��ط به��ا ال�صراع��ات
وتهدده��ا الأطم��اع الإقليمي��ة والدولية.
وان�س��جام ًا م��ع ه��ذه الر�ؤي��ة تفاعل��ت الدبلوما�س��ية الكويتي��ة عل��ى �أعل��ى امل�س��تويات ،من��ذ الي��وم الأول للأزم��ة
اخلليجية ،ا�ست�شعار ًا من القيادة الكويتية العليا -ممثلة ب�أمري الدولة ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح،
الذي �سارع بنف�سه للقيام بدور الو�ساطة -خلطورة م�آالت الأزمة على كيان جمل�س التعاون اخلليجي ووحدة
دوله و�سيادتها.
اعتم��دت الدبلوما�س��ية الكويتي��ة يف حتركاته��ا وقيامه��ا ب��دور الو�س��اطة عل��ى جمموع��ة م��ن املب��ادئ وه��ي:
ت�س��وية اخلالفات بالطرق ال�س��لمية ،واحرتام �س��يادة الدول وا�س��تقاللها ،و�ضرورة احلفاظ على كيان جمل���س
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التع��اون اخلليج��ي ،وح��ث ال��دول املتنازعة على جتن��ب الت�صعيد.
ويتمث��ل نه��ج دول��ة الكوي��ت الأ�س��مى جت��اه اخل�لاف م��ع قط��ر يف اال�ضط�لاع ب��دور الو�س��يط احلذر ب��ل الفعال.
وق��د حظي��ت دول��ة الكوي��ت بت�أيي��د دويل كب�ير لدوره��ا ،وه��و م��ا و ّف��ر ب��دوره املزي��د م��ن الأم��ن للبالد خ�لال هذه
الف�ترة املتوترة.
و ُيع��د �أم�ير دول��ة الكوي��ت ال�ش��يخ �صب��اح الأحم��د اجلاب��ر ال�صب��اح ،ال��ذي يق��ود جه��ود الو�س��اطة� ،إح��دى
ال�ش��خ�صيات احلكيم��ة واملتمر�س��ة يف املنطق��ة؛ فق��د �أم�ض��ى عق��ود ًا كدبلوما�س��ي وو�س��يط ،م��ن بينه��ا قب��ل ب�ضع
�س��نوات فق��ط ح��ول نف���س الق�ضاي��ا الأ�سا�س��ية م��ع معظ��م اجله��ات الفاعل��ة نف�س��ها كم��ا يف الأزم��ة احلالي��ة.32
�أ ّدى موق��ف دول��ة الكوي��ت الأ�سا�س��ي م��ن اخل�لاف اخلليج��ي �إىل �إح��داث وح��د ٍة وطنية كبرية ،ويب��دو وا�ضح ًا
�أن الأمري يحظى بت�أييد وا�سع بني الكويتيني لدوره يف هذه الأزمة .وقال حمد ال ُثنيان« :ميكنني القول ب�سهولة
�إن الغالبية ال�ساحقة ت�ؤيد اجلهود امل�ستمرة التي يبذلها الأمري» ،و�أ�ضاف« :يبدو �أن معظم الكويتيني فخورون
مبعاجلة الأمري للأزمة».33

ا�ست�ضافة امل�شاورات اليمنية

f i k e r c e n t e r. c o m

ا�س��ت�ضافت دول��ة الكوي��ت م�ش��اورات ال�س�لام اليمني��ة الت��ي عق��دت م��ن � 21أبريل/ني�س��ان ولغاي��ة ال�س��ابع من
�أغ�سط���س�/آب  ،2016عل��ى م��دى �أك�ثر م��ن مئ��ة ي��وم ،و�ش��هد املجتم��ع ال��دويل ب��دور الكوي��ت يف تهيئ��ة الأج��واء
للم�ش��اورات اليمنية ،ولأن الكويت ال تبحث عن دور فقط و�إمنا يهمها التو�صل �إىل اتفاقات �س�لام توفر الأمن
واال�س��تقرار للمجتمع��ات العربي��ة ،اعت��ذرت ع��ن ا�س��تقبال وف��ود التفاو���ض جم��دد ًا ،وا�ش�ترطت عليه��ا احل�ضور
للتوقي��ع عل��ى االتف��اق خالل �أ�س��بوع ،بح�س��ب ت�صريحات نائب وزي��ر اخلارجية الكويتي.
وه��ذه لي�س��ت امل��رة الأوىل الت��ي ت�س��ت�ضيف دول��ة الكوي��ت الأط��راف اليمني��ة املتنازع��ة ،فق��د �س��بق له��ا �أن
ا�س��ت�ضافت قي��ادة الدولت�ين ال�س��ابقتني يف اليم��ن ال�ش��مايل واجلنوب��ي (اجلمهوري��ة العربية اليمني��ة ،جمهورية
اليمن الدميقراطية ال�شعبية) قبل الوحدة يف �سبعينيات وثمانينيات القرن املا�ضي ،ومت التوقيع خاللها على
اتفاقي��ات �أ�س��همت يف تقري��ب وجه��ات نظ��ر قي��ادة ال�ش��طرين ح��ول املبادئ والإج��راءات العملي��ة لإعادة حتقيق
الوح��دة اليمني��ة ،والت��ي تكلل��ت بالإع�لان عنه��ا يف  22مايو�/أي��ار .1990

ت�سوية �أزمة خلية التج�س�س الإماراتية يف �سلطنة عمان

ق��اد �أم�ير دول��ة الكوي��ت ال�ش��يخ �صب��اح الأحم��د اجلاب��ر ال�صب��اح ،و�س��اطة متكن��ت م��ن ت�س��وية اخل�لاف ال��ذي
ن�ش��ب ب�ين �س��لطنة عم��ان ودول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ع��ام  ،2011عل��ى خلفي��ة اته��ام �س��لطنة عم��ان
للإم��ارات بالتج�س���س عليه��ا.

w w w .

 32لوري بلوتكني بوغارت ،ذي �سايفر بريف ،كيف تواجه الكويت رياح الأزمة اخلليجية ،تاريخ الن�شر  27يوليو /متوز  ،2017تاريخ االطالع  21يناير/
كانون الثاين https://goo.gl/TqnLDm .2018
 33لوري بلوتكني بوغارت ،مرجع �سابق.
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وق��د حر���ص �أم�ير دول��ة الكوي��ت عل��ى �س��رعة ت�س��وية الأزم��ة� ،إدراك ًا من��ه خلط��ورة تداعياته��ا� -إذا م��ا
ا�س��تمرت -عل��ى العالق��ة ب�ين البلدي��ن اجلاري��ن ،وانعكا�س��اتها ال�س��لبية عل��ى الأم��ن القوم��ي اخلليج��ي وكي��ان
جمل���س التعاون لدول اخلليج العربية .ولذلك َر َ�أ���س ال�ش��يخ �صباح وفد ًا �ضم نائب رئي���س دولة الإمارات رئي���س
جمل���س ال��وزراء حاك��م دب��ي ال�ش��يخ حمم��د ب��ن را�ش��د �آل مكتوم ،وويل عهد �أبو ظبي ال�ش��يخ حمم��د بن زايد �آل
نهي��ان� ،إىل العا�صم��ة العماني��ة م�س��قط ،وعق��د اجتماع� ًا م��ع ال�س��لطان قابو���س ب��ن �س��عيد.
وكانت وكالة الأنباء الر�س��مية العمانية �أعلنت �أن ال�س��لطات اكت�ش��فت �ش��بكة من اجلوا�سي���س تعمل حل�س��اب
دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،وذك��رت ال�س��لطات العماني��ة �أن ال�ش��بكة كان��ت تتج�س���س عل��ى احلكوم��ة
واجلي���ش العماين .ونقلت وكالة الأنباء الفرن�س��ية عن م�س��ؤول �أمني عماين قوله �إن اجلوا�سي���س كانوا معنيني
ب�ش��كل رئي�س��ي مب�س��ألة من �س��يخلف ال�س��لطان قابو���س يف حكم عمان.

حماربة تنظيم الدولة

w w w .

34

وكالة الأنباء الكويتية -كونا ،نائب وزير اخلارجية ي�ؤكد موقف الكويت «احلازم» يف دعم التحالف �ضد (الدولة) ،27/4/2016 ،تاريخ االطالع

f i k e r c e n t e r. c o m

الكوي��ت م��ن ال��دول الت��ي هدده��ا خط��ر تنظيم الدولة ،وقد اكتوت بناره ،حيث �ش��نّ انتحاري ،يف  26يونيو/
حزي��ران  ،2015هجوم� ًا دموي� ًا عل��ى م�س��جد �ش��يعي يف قل��ب العا�صم��ة الكوي��ت خ�لال �أداء ال�ص�لاة يف ي��وم
اجلمعة الأول من �ش��هر رم�ضان املبارك ،ما �أ�س��فر عن مقتل � 27ش��خ�ص ًا و�إ�صابة �أكرث من مئتَني بجروح ،يف
حماول��ة لنق��ل ال�ص��راع املذهب��ي �إىل داخ��ل الكويت ،وتفتيت الن�س��يج االجتماعي ،وقد عمل��ت القيادة الكويتية
على حما�صرة تداعيات الهجمات وحت�صني اجلبهة الداخلية ،و�س��اهمت بفاعلية يف حماربة تنظيم الدولة،
م��ن خالل م�ش��اركتها يف التحالف الدويل.
وق��د �أك��د نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة ،خال��د اجل��ار اهلل ،موق��ف دول��ة الكوي��ت «الوا�ض��ح واحل��ازم» يف دع��م
وم�س��اندة (التحال��ف ال��دويل) �ض��د تنظي��م (الدول��ة)؛ و�أعل��ن �أن «دول��ة الكوي��ت ت�س��اند املجتم��ع ال��دويل يف
دع��م اال�س��تقرار بجمي��ع املناط��ق املح��ررة م��ن �س��يطرة التنظيم��ات الإرهابي��ة ،وجتفي��ف منابع متويله��ا ،و�صد
.
الهجم��ات الإلكرتوني��ة ،ومكافح��ة تدف��ق املقاتل�ين الأجان��ب �إىل مناط��ق الن��زاع»
و�أ�ض��اف �أن «دول��ة الكوي��ت مل ت�� ُأل جه��د ًا يف دع��م وم�س��اندة التحال��ف ال��دويل م��ن خ�لال م��ا تقدم��ه م��ن
دعم لوجي�س��تي� ،إ�ضافة �إىل ن�ش��اطها وم�ش��اركتها يف اجتماعات املجاميع املنبثقة من االجتماع امل�صغر لدول
التحالف».34
وق��د ا�س��ت�ضافت الكوي��ت العدي��د م��ن االجتماع��ات الت��ي تعم��ل عل��ى حمارب��ة الإره��اب ،والتزم��ت بتطبي��ق
ق��رارات جمل���س الأم��ن ال��دويل ذات ال�صل��ة مبكافح��ة الإره��اب وتو�صي��ات جمموع��ة العم��ل امل��ايل.
وعمل��ت دول��ة الكوي��ت عل��ى جتفي��ف مناب��ع متوي��ل تنظي��م الدول��ة ،ومكافح��ة تدف��ق املقاتل�ين الأجان��ب �إىل

https://goo.gl/EDwP5z .16/1/2018
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مناط��ق الن��زاع ،و�ص��د الهجم��ات الإلكرتوني��ة.
و�أعلنت الكويت م�ش��اركة �س��بعني دولة و�أربع منظمات وهيئات دولية يف االجتماع الوزاري للتحالف الدويل
ملحاربة تنظيم الدولة ،املنعقد بالكويت يف  13فرباير�/شباط املا�ضي ،وذلك بالتزامن مع ا�ست�ضافة امل�ؤمتر
الدويل لإعادة �إعمار العراق.

الدور االقت�صادي والإغاثي واخلريي

f i k e r c e n t e r. c o m

ا�س��ت�ضافت دول��ة الكوي��ت العدي��د م��ن امل�ؤمت��رات والقم��م الدولي��ة الإن�س��انية والتنموية التي ح�ش��دت اجلهود
والتربعات الر�سمية وال�شعبية لل�شعوب املنكوبة ،فاحت�ضنت م�ؤمترين للمانحني لإغاثة ال�شعب ال�سوري ،بلغت
ح�صيلتهم��ا �أربع��ة ملي��ارات دوالر ،وكان��ت ح�ص��ة الكوي��ت م��ن ه��ذا املبل��غ  800ملي��ون دوالر� ،أوف��ت ب�س��دادها
للجه��ات واملنظم��ات الإن�س��انية الدولية املعنية بتنفيذ امل�ش��اريع الإغاثية.
و�إق��رار ًا باجله��ود وامل�س��اهمات التنموي��ة الت��ي قدمته��ا دول��ة الكوي��ت ،كرم��ت الأمم املتح��دة ،يف دي�س��مرب/
كان��ون الأول  ،2014مبقره��ا يف نيوي��ورك� ،أم�ير دولة الكويت ال�ش��يخ �صب��اح الأحمد اجلابر ال�صباح ،ومنحته
لق��ب (قائ��د �إن�س��اين) جلهود بالده يف املجال الإن�س��اين والتنموي.
و�س��بق �أن ا�س��ت�ضافت دول��ة الكوي��ت ع��ام  2014القم��ة العربي��ة الأفريقي��ة الثالث��ة الت��ي رك��زت على امل�ش��اريع
التنموية بني اجلانبني العربي والأفريقي .ويف  2010ا�س��ت�ضافت م�ؤمتر ًا للمانحني ل�ش��رق ال�س��ودان.35
تعهد امل�ؤمتر الدويل للمانحني الذي ُعقد يف مدينة الكويت بالتربع مبا يزيد على  2.4مليار دوالر �أمريكي
مل�س��اعدة املفو�ضي��ة ومنظم��ات الإغاث��ة الأخ��رى يف اال�س��تجابة لالحتياج��ات الإن�س��انية الهائل��ة النا�ش��ئة م��ن
جراء الأزمة يف �س��وريا ،ح�س��بما ورد يف البيان ال�صحفي امل�ش�ترك ال�صادر بنهاية امل�ؤمتر.
و�ش��ارك يف امل�ؤمت��ر  39بل��د ًا تعه��دت بامل�س��اعدة يف رف��ع املعان��اة عم��ا يقدر بـ 9.3ماليني ام��ر�أة وطفل ورجل
م��ن املحتاج�ين للم�س��اعدة يف �س��وريا� ،إ�ضاف��ة �إىل  2.3ملي��ون الج��ئ طلب��وا احلماية يف البل��دان املجاورة ،ومن
املتوقع �أن يرتفع هذا العدد �إذا ا�ستمر ال�صراع بال هوادة.36
ه��ذا وق��د د�أب��ت دول��ة الكوي��ت ،بقطاعيه��ا احلكوم��ي واخلا���ص ،عل��ى اال�س��تجابة للأزم��ات الإن�س��انية وتوفري
الدع��م للمفو�ضي��ة ،وح�صل��ت يف ع��ام  2014على لقب (املركز العاملي للعمل الإن�س��اين).
كم��ا �أدرج��ت دول��ة الكوي��ت �ضم��ن �أك�بر  10مانح�ين لعملي��ات املفو�ضي��ة الإن�س��انية م��ا ب�ين عام��ي  2013و
.372015
وق��د بل��غ �إجم��ايل م��ا قدم��ه ال�صن��دوق م��ن قرو���ض خ�لال م�س�يرته املمتدة لأكرث م��ن ن�صف ق��رن ،حتى عام

w w w .

 35وكالة رويرتز ،الأمم املتحدة تكرم �أمري الكويت جلهوده الإن�سانية ،تاريخ الن�شر  ،9/9/2014تاريخ االطالع https://goo.gl/ .10/1/2018
T2Brgr

 36موقع املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،الدول املانحة تتعهد بتقدمي  2.4مليار دوالر لل�سوريني يف م�ؤمتر الكويت الثاين ،تاريخ الن�شر
 ،15/1/2014تاريخ االطالع https://goo.gl/eLyJSe .11/1/2018
 37ناثان براون ،داخل العائلة الواحدة ،مركز كارينغي لل�سالم ،تاريخ الن�شر  ،6/9/2017تاريخ االطالع https://goo.gl/5ooSQT .9/1/2018
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رغ��م م��ا �أحدث��ه احت�لال الع��راق لدول��ة لكوي��ت م��ن �صدم��ة و�أ�ض��رار نف�س��ية ومادي��ة ،كاد الكويتي��ون يفقدون
خالل��ه دولته��م ،حاول��ت دول��ة الكوي��ت ،بعد �س��قوط نظام الرئي���س العراقي �صدام ح�س�ين ،فتح �صفحة جديدة
يف عالقتها مع العراق ،ويف ال�سنوات الأخرية تبدي الكويت احلر�ص على عودة اال�ستقرار �إىل العراق ،وبناء
م�ؤ�س�س��ات الدولة العراقية ،وت�س��هم يف �إعادة �إعمار العراق.
وا�س��ت�ضافت دول��ة الكوي��ت م�ؤمت��ر ًا دولي � ًا لإع��ادة �إعم��ار الع��راق ،ب�ين  12و 14فرباير�/ش��باط ،2018
(م�ؤمت��ر الكوي��ت ال��دويل لإع��ادة �إعم��ار الع��راق).
وق��ال نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة الكويت��ي �إن دولت��ه تتوق��ع م�ش��اركة م��ا ال يق��ل ع��ن �أل��ف �ش��ركة ورج��ل �أعم��ال،
و�أو�ضح نائب الوزير �أنه �س��يتم تخ�صي�ص يوم  12فرباير�/ش��باط ملنظمات املجتمع املدين ،فيما �س��يخ�ص�ص
اليوم التايل بالكامل للقطاع اخلا�ص ،على �أن يكون اليوم الأخري من امل�ؤمتر لإعالن امل�ساهمات املالية للدول
امل�شاركة.39
عل��ى ال�صعي��د ال�سيا�س��ي تتعام��ل دول��ة الكوي��ت م��ع نظريته��ا العراقي��ة ،وتتجن��ب التعام��ل م��ع الأط��راف
ال�سيا�س��ية واملكون��ات االجتماعي��ة ،حت��ى ال تت��ورط يف ال�صراع��ات الت��ي ت�ش��هدها ال�س��احة العراقي��ة ،ومنع � ًا
لتداعياته��ا عل��ى الداخ��ل الكويت��ي ،مم��ا يع�بر ع��ن ن�ض��ج ور�ش��د الدبلوما�س��ية الكويتي��ة.
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 17.6 ،2014ملي��ار دوالر �أمريك��ي ،وا�س��تفادت منه��ا مئ��ة وث�لاث دول ،وه��و م��ا يع��ادل  1.2يف املئ��ة م��ن
الدخل القومي الإجمايل ،متجاوزة بذلك ن�سبة ال�سبعة من ع�شرة من الدخل القومي الإجمايل التي حددتها
الأمم املتح��دة ع��ام  1970كم�س��اعدات ر�س��مية للتنمية م��ن الدول املتقدمة.38

ا�ستنتاجات

w w w .

 38الأمم املتحدة ت�شيد بالكويت �أمري ًا و�شعب ًا ،موقع �صحيفة احلياة ،نق ًال عن وكالة الكويت الر�سمية ،تاريخ الن�شر � 11سبتمرب� /أيلول  ،2004تاريخ
االطالع  18يناير/كانون الثاين https://goo.gl/idN4pT .2018
 39نائب وزير اخلارجية الكويتي :نتوقع م�شاركة �ألف �شركة ورجل �أعمال يف م�ؤمتر �إعادة (�إعمار العراق) ،موقع وكالة الأنباء الكويتية ،تاريخ الن�شر
 ،31/1/2018تاريخ االطالع https://goo.gl/cF2AJH .2/2/2018

f i k e r c e n t e r. c o m

تت�ص��ف الدبلوما�س��ية الكويتي��ة بالتوافقي��ة ،واحلي��اد الإيجاب��ي ،م��ع انحي��از للأم��ن القوم��ي ل��دول اخللي��ج
العربية ،وتويل الدائر َة اخلليجية حمور اهتمامها ال�سيا�سي ،وتتجنب اال�صطفافات �أو التمحور يف اخلالفات
بني الدول اخلليجية .وقد اعتادت الدبلوما�سية الكويتية على تركيز جهودها يف معاجلة امل�شاكل التي حتدث
ب�ين ال��دول اخلليجية نتيجة التباين يف �سيا�س��تها اخلارجية.
حتظ��ى جه��ود الو�س��اطة الت��ي تق��وم به��ا الدبلوما�س��ية الكويتي��ة باح�ترام الأط��راف املتنازع��ة وثق��ة ودع��م
الأط��راف الإقليمي��ة والدولي��ة ،كم��ا ح��دث يف الأزم��ة اخلليجي��ة الأخ�يرة ،نظ��ر ًا مل�س�يرتها يف الو�س��اطات،
واطمئنان الدول �إىل �أنها ال تبحث عن دور �أو �صناعة نفوذ ،و�إمنا تنطلق يف و�س��اطتها باعتبار �أن اال�س��تقرار
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يف املنطق��ة يع��زز الأم��ن القوم��ي الكويت��ي .وه��ذا املح��دد احلري���ص عل��ى ا�س��تقرار دول املنطق��ة ي�ش��مل �أي�ض� ًا
ت�ص��ور الدبلوما�س��ية الكويتي��ة لعالقاته��ا م��ع دولت��ي الع��راق و�إي��ران.
وحتر���ص الدبلوما�س��ية الكويتي��ة عل��ى عالقاته��ا التحالفي��ة م��ع الوالي��ات املتح��دة دون �أن ت�ؤث��ر يف التزاماتها
جتاه منا�صرة الق�ضية الفل�سطينية ،وتويل اهتمام ًا بعالقاتها مع �شقيقاتها العربية ،واالنفتاح على جمهورية
تركيا.
انعك���س دعم الكويت التنموي والإغاثي على امل�س��تويني الر�س��مي وال�ش��عبي للدول والفئات املحتاجة� ،إيجاب ًا
على �سمعة الكويت ومكانتها على ال�صعيدين الإقليمي والدويل ،وعزز اال�ستقرار االجتماعي وطبيعة النظام
ال�سيا�س��ي ال��ذي �أت��اح امل�ش��اركة ملكون��ات ال�ش��عب الكويت��ي ،وكذل��ك م�س��اهمة الكوي��ت يف دع��م الثقاف��ة العربية،
كلها �ش��كلت منظومة قوة ناعمة لدولة الكويت فاق ت�أثريها حجم م�س��احة الكويت وتعدادها ال�س��كاين.
ويع��د تك��رمي الأمم املتح��دة لأم�ير دول��ة الكوي��ت ،ال�ش��يخ �صب��اح الأحمد اجلاب��ر ال�صباح ومنح��ه لقب (قائد
للعمل الإن�س��اين) ،وت�س��مية دولة الكويت (مركز ًا للعمل الإن�س��اين)� ،ش��هادة �أممية على دور الكويت الإيجابي
والفعال يف دعم م�ش��اريع التنمية والإغاثة وال�س�لام ،للدول واملجتمعات النائية واملحتاجة واملتنازعة.
م��ن املتوق��ع �أن ت�س��تمر الدبلوما�س��ية الكويتي��ة مرك��زة جهوده��ا عل��ى ا�س��تقرار دول اخللي��ج ،وحميطه��ا
الإقليم��ي ،ومعاجل��ة الإ�ش��كاالت ب�ين بع���ض ال��دول اخلليجية املتولدة من تباين �سيا�س��اتها اخلارجية ،وتناف���س
بع�ضه��ا عل��ى تو�س��عة نفوذه��ا يف دول املنطق��ة العربي��ة .و�ست�س��عى الدبلوما�س��ية الكويتي��ة �إىل تو�س��عة وتنوي��ع
عالقاته��ا اخلارجي��ة ،وتوظي��ف م�س��اعداتها التنموي��ة والإغاثي��ة يف تعزي��ز �ش��راكاتها الإقليمي��ة ،حلماية �أمنها
القوم��ي والقي��ام بواجبه��ا الإن�س��اين.

التو�صيات
f i k e r c e n t e r. c o m
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جتني��ب ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة الكويتي��ة اال�س��تقطابات الطائفي��ة يف دول اجل��وار ،وحت�ص�يناملجتم��ع الكويتي من تداعياتها.
�إ�ش��راك الدبلوما�س��ية ال�ش��عبية وتفعيلها �إىل جانب الدبلوما�س��ية الر�س��مية يف ا�سرتاتيجيةموح��دة ،به��دف تعزي��ز مكان��ة دول��ة الكويت ،وتعزي��ز الروابط بني املجتمع الكويت��ي وحميطه العربي
والإقليمي.
عن��د تق��دمي املن��ح والقرو���ض التنموي��ة والإغاثية للدول وذوي االحتياج��ات ،ينبغي املواءمةبني دوافع العمل اخلريي الإن�ساين ،وبني توظيفها يف تعزيز الأمن القومي الكويتي.
معاجلة ق�ضية البدون ،و�إنهاء �سحب اجلن�سية؛ لكونهما ي�شوهان �صورة دولة الكويت.عل��ى املعار�ض��ة واحلكوم��ة التع��اون مب��ا يحق��ق امل�صلح��ة العام��ة ،ويجن��ب قي��ادة الدولة حلجمل���س الأمة �أو �س��حب ثقة املجل���س من احلكومة.
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 ا�س��تقالل دلي��ل حمم��د العازم��ي ،ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة الكويتي��ة جت��اه جمل���س التع��اون ل��دولاخللي��ج العربي��ة ،2004-1990 :قدم��ت ه��ذه الر�س��الة ا�س��تكما ًال ملتطلب��ات احل�ص��ول عل��ى درج��ة
املاج�س��تري يف العل��وم ال�سيا�س��ية ،كلي��ة الدرا�س��ات العلي��ا  -اجلامعـ��ة الأردنيـ��ة ،فرباير�/ش��باط .2006
https://goo.gl/zPBkGM

 الأمم املتح��دة – جمل���س الأم��ن ،رئا�س��ة جمل���س الأم��ن لع��ام  ،2017تاري��خ الن�ش��ر (د.ت) ،تاري��خاالط�لاع  18يناير/كان��ون الث��اين https://goo.gl/mzV1VJ .2018
 البواب��ة الإلكرتوني��ة الر�س��مية  -دول��ة الكوي��ت ،ال�س�يرة الذاتي��ة حل�ض��رة �صاح��ب ال�س��مو �أم�ير دول��ةالكوي��ت ،تاري��خ الن�ش��ر (ب.د) ،تاري��خ االط�لاع https://goo.gl/UkcJcs .2018/1/25
 -اجلزيرة مبا�شر� ،شاهد :رئي�س جمل�س الأمة الكويتي يطرد الوفد الإ�سرائيلي من (الربملان الدويل)،
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املراجع

تاريخ الن�شر  ،2017/10/18تاريخ االطالع https://goo.gl/Y5i2M9 .2018/1/16

 �صحيف��ة احلي��اة ،نق� ًلا ع��ن وكال��ة الكوي��ت الر�س��مية ،الأمم املتح��دة ت�ش��يد بالكويت �أمري ًا و�ش��عب ًا ،تاريخ

f i k e r c e n t e r. c o m

https://goo.gl/MLRkjM
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 اجلزي��رة ن��ت ،ق�س��م البح��وث والدرا�س��ات ،جمل���س الأم��ة الكويت��ي ،تاري��خ الن�ش��ر  ،2004/10/3تاري��خاالطالع https://goo.gl/bTyL4k .2018/1/18
 جمعية العون املبا�شر ،الدكتور عبد الرحمن حمود ال�سميطhttps://goo.gl/phGAzK . جوزي��ف ن��اي ،الق��وة الناعم��ة و�س��يلة النج��اح يف ال�سيا�س��ة الدولي��ة ،ترجم��ة حمم��د توفي��ق البجريم��ي،العبي��كان ،الريا���ض ،الطبع��ة الأوىل.2007 ،
 ح�س�ين عل��ي ال�صباغ��ة ،النظ��ام الربمل��اين يف دول��ة الكوي��ت الواق��ع وامل�س��تقبل ،جمل��ة امل�س��تقبل العرب��ي،مرك��ز درا�س��ات الوح��دة العربية ،يونيو /حزي��ران  ،2014العدد .424
 �س��امي نا�ص��ر خليف��ة وح�س��ن عب��د اهلل جوه��ر� ،صن��ع القرار يف دولة الكويت :جدلي��ة العالقة بني النخبال�سيا�سية واالقت�صادية ،املجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية( ،د.ت)� ،ص .49-48
 �سكوت وايرن� ،سيا�سة ق�ضية البدون يف الكويت ،موقع مركز كارينغي لل�سالم �-صدى ،تاريخ الن�شر 20�أكتوبر/ت�شرين الأول  ،2017تاريخ االطالع  22يناير/كانون الثاين https://goo.gl/KcSLZT .2018
 �ش��حاته حمم��د نا�ص��ر� ،سيا�س��ات النظ��م احلاكم��ة يف البحري��ن والكوي��ت والعربية ال�س��عودية يف التعاملم��ع املطال��ب ال�ش��يعية ( -)2008 - 2003درا�س��ة مقارن��ة ،مرك��ز درا�س��ات الوح��دة العربية ،ب�يروت ،الطبعة
الأوىل.2011 ،
� -صحيفة البيان ،عامل واحد ،مالمح االرتباط يف ال�سيا�سة اخلارجية لل�سعودية والكويت.2002/8/7 ،
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الن�ش��ر � 11س��بتمرب� /أيل��ول  ،2014تاري��خ االط�لاع  18يناير/كان��ون الث��اين https://goo.gl/ .2018
idN4pT

 عل��ي احل��رز ،مدي��ر (الدبلوما�س��ي) الكويت��ي :القي��م الراقي��ة وتنفي��ذ �سيا�س��ة الكوي��ت ب�أف�ض��ل �ص��ورة�أ�سا���س عملن��ا ،وكال��ة الأنباء الكويتية ،تاريخ الن�ش��ر  ،2017/2/26تاري��خ االطالع https:// .2018/1/28
8xqr1t/goo.gl
لوري بلوتكني بوغارت ،ذي �س��ايفر بريف ،كيف تواجه الكويت رياح الأزمة اخلليجية ،تاريخ الن�ش��ر 27

يوليو/متوز  ،2017تاريخ االطالع  21يناير/كانون الثاين https://goo.gl/TqnLDm .2018
 مب��ارك �س��عيد عو���ض العجم��ي ،امل�س��اعدات االقت�صادي��ة �أداة م��ن �أدوات ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة الكويتي��ةللف�ترة م��ن ( ،)2010 -1980ر�س��الة ا�س��تكمال احل�ص��ول عل��ى درج��ة املاج�س��تري يف العل��وم ال�سيا�س��ية ،كلي��ة
الآداب والعل��وم -جامع��ة ال�ش��رق الأو�س��ط ،يناير/كان��ون الث��اين https://goo.gl/zKY8mK .2011
 املفو�ضي��ة ال�س��امية ل�ل�أمم املتح��دة ل�ش ��ؤون الالجئ�ين ،ال��دول املانح��ة تتعه��د بتق��دمي  2.4ملي��ار دوالرلل�س��وريني يف م�ؤمت��ر الكوي��ت الث��اين ،تاري��خ الن�ش��ر  ،2014/1/15تاري��خ االط�لاع https:// .2018/1/11
goo.gl/eLyJSe

 املفو�ضي��ة ال�س��امية ل�ل�أمم املتح��دة ل�ش��ؤون الالجئ�ين ،املفو�ضي��ة توق��ع اتفاقي��ة م��ع بي��ت التموي��ل الكويتيل�صال��ح الالجئ�ين الروهينغ��ا ،تاري��خ الن�ش��ر  ،2018/1/8تاري��خ االط�لاع https://goo. .2018/1/11
825e8o/gl

f i k e r c e n t e r. c o m
w w w .

 موق��ع  ،MBCم��اذا ق��ال «بي��ل جيت���س» يف مقال��ه ع��ن ال�ش��يخ عب��د الرحم��ن ال�س��ميط؟ تاري��خ الن�ش��ر ،2015/11/13تاري��خ االط�لاع https://goo.gl/UQvjid .2018/1/18
 ناث��ان ب��راون ،داخ��ل العائل��ة الواح��دة ،مرك��ز كارينغ��ي لل�س�لام ،تاري��خ الن�ش��ر  ،2017/9/6تاري��خاالط�لاع 5ooSQT/https://goo.gl .2018/1/9
 وكال��ة الأنب��اء الكويتي��ة� ،س��مو �أم�ير الب�لاد يبع��ث بربقي��ة تقدي��ر �إىل رئي���س جمل���س الأمة الكويت��ي ،تاريخالن�ش��ر  ،2017/10/19تاريخ االط�لاع https://goo.gl/CLgcoC .2018/1/16
 وكال��ة الأنب��اء الكويتي��ة ،حف��ل تك��رمي �س��مو �أم�ير الب�لاد يف مق��ر الأمم املتح��دة كقائ��د للعم��ل الإن�س��اين،تاري��خ الن�ش��ر  ،2014/9/9تاري��خ االط�لاع https://goo.gl/RGnCGp .2018/1/10
 وكال��ة الأنب��اء الكويتي��ة ،جمل���س الأم��ة الكويت��ي يطال��ب احلكوم��ة بقط��ع العالق��ات م��ع الدمن��ارك ،ن�ش��ربتاري��خ  ،2006/11/7مت االط�لاع بتاري��خ https://goo.gl/Hjw6wr .2018/1/16
 وكال��ة الأنب��اء الكويتي��ة ،نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة الكويت��ي :نتوق��ع م�ش��اركة �أل��ف �ش��ركة ورج��ل �أعم��ال يفم�ؤمت��ر �إع��ادة (�إعم��ار الع��راق) ،تاري��خ الن�ش��ر  ،2018/1/31تاري��خ االط�لاع https://goo. .2018/2/2
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 وكال��ة الأنب��اء الكويتي��ة ،نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة ي�ؤك��د موق��ف الكوي��ت «احل��ازم» يف دع��م التحال��ف �ض��د(الدول��ة) ،2016/4/27 ،تاري��خ االط�لاع https://goo.gl/EDwP5z .2018/1/16
 وكال��ة روي�ترز ،الأمم املتح��دة تك��رم �أم�ير الكوي��ت جله��وده الإن�س��انية ،تاريخ الن�ش��ر  ،2014/9/9تاريخاالطالع https://goo.gl/T2Brgr .2018/1/10

الدبلوماسية الكويتية
المقومات واألدوار

gl/cF2AJH

f i k e r c e n t e r. c o m
w w w .

31

مركــز مســتقل غــر ربحــي ،يُ ِعــ ّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية ،ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه
وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونرشهــا عــر تكنولوجيــا االتصــال ،إســهاماً منــه يف
صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكــر املبنــي عــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكري االسرتاتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نرش الوعي الثقايف.
قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.
التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.
مواكبة املتغريات العاملية والعربية ،من خالل إعداد األبحاث وتقديم االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لرضوريات التعايش السلمي ،واملشاركة الفاعلة.
إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.
رعاية الشباب الباحثني املتميزين.

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما ييل:
.1

األبحاث والدراسات:

حيــث يقــوم املركــز عــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجيــة العلميــة يف مجــاالت تخصــص

املركــز ،وهــي:
 الدراسات السياسية. الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.الدراسات الحضارية والتنموية. دراسات الفكر اإلسالمي..2

االستشارات وقياس الرأي:

يســعى املركــز لتقديــم االستشــارات والحلــول يف مجــاالت اهتــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة،
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتامعيــة،
بالتعــاون مــع كادر علمــي ُمحــرف و ُمتعــ ِّدد املهــارات.
.3

النرش:

يسهم املركز يف نرش الدراسات واألبحاث عرب وسائل النرش املتنوعة.
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