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  إبراهيم عبد اهللا المزين  اســم الباحـث
أثر المتغيرات اإلقليمية والدولية على األمن القومى   عـنـوان البحث

  .٢٠٠٩-١٩٩٠دراسة حالة فى الفترة من : الكويتى 
  اإلسكندرية  جـامـعــــة
  التجارة  كـلـيـــــة

  العلوم السياسية  ســــــمقـ
  )م٢٠٠٩(الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

لوصول إلى حكم موضوعى بصدد المشكلة البحثية، اهدف هذا البحث 
والتى تتمثل فى تساؤل رئيسى حول التأثيرات الغقليمية المتمثلة فى السياسات 

راق والسعودية وإيران، المتبعة من الدول المجاورة لدولة الكويت كالع
والتأثيرات الدولية المتمثلة فى االستراتيجية األمريكية بمنطقة الشرق األوسط 
وتداعياتها على األمن القومى داخل الكويت فى مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة، واإلجابة بشكل دقيق عن التساؤالت التى تمخضت من المشكلة 

  .البحثية
  منهج الدراسة

 المنهج االستقرائى بأدواته المختلفة، ومن ثم استقراء استخدم الباحث
 -إيران(واقع التأثيرات اإلقليمية المتمثلة فى سياسات دول الجوار الرئيسية 

وكذلك التأثيرات الدولية المتمثلة فى سياسات الواليات )  السعودية–العراق 
 حالة فى كدراسة. المتحدة األمريكية فى المنطقة على األمن القومى الكويتى
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م، من خالل مجموعة من االستقراءات أو ٢٠٠٩م إلى ١٩٩٠الفترة من سنة 
المالحظات التى ينطلق منها الباحث للوصول إلى حكم موضوعى بصدد 

  .موضوع بحثه
وسوف يستخدم الباحث أيضا عدة مداخل فى هذا البحث منها المدخل 

واإلقليمية والداخلية التاريخى لدراسة الوقائع التاريخية للتهديدات الدولية 
والذى يستند إلى أن " المصلحة الوطنية"لألمن القومى لدولة الكويت، ومدخل 

الهدف النهائى ألى دولة فى بناء عالقاتها وتفاعالتها الخارجية هو تحقيق 
وكذلك المدخل القانونى فى دراسة وتحليل . أمنها القومى بمنظوره الشامل
ة والتصريحات الرسمية للقادة والتوصل لحكم االتفاقيات األمنية واالقتصادي

موضوعى حولها، بينما يتم توظيف هذه المداخل كوسيلة للخروج 
  .باالستنتاجات التى احتوت عليها خاتمة الدراسة

  استنتاجات الدراسة
لقد ساهمت الخصائص الجيبوليتكية مجتمعة من موقع استراتيجيى ورقة  -١

 – إيران –العراق (رئيسية المجاورة صغيرة، إلى جانب القوى اإلقليمية ال
، والشكل المنتظم والتضاريس التى ال تتمضن موانع طبيعية، )السعودية

والثروة النفكية الغنية فى تهديد األمن القومى الكويتى، فلهى ال تمثل فقط 
نقاط ضعف فى مواجهة األخاطر والتهديدات، بل إنها هى التى تجلب هذه 

" مستمرة" بما تثيره من أطماع، فهذه األخطار اإلخطار فى أغلب األحيان
بل إن هذه الخصائص جعلت . وربما حتمية، فهى باقية ما بقيت الجغرافيا

الكويت تنتهج بعض السياسات دون غيرها حسب الظروف اإلقليمية 
  .والدولية فى كل مرحلة

إن الخلل فى التركيبة السكانية فى الكويت بتفوق أعداد الوافدين على  -٢
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د المواطنين سيعرض الكويت لعدة مخاطر أمنية وسياسية أعدا
واجتماعية، كاحتمالية التدخل العسكرى المباشر ضد الدولة المضيفة تحت 
مبرر حماية مصالح مواطنيها، وإمكانية استغالل هذه الجاليات ألغراض 
التجسس والدعاية والتخريب، إذ يؤدى هذا الخلل فى التركيبة السكانية 

لهوية القومية االجتماعية للسكان الختالف العادات والتقاليد إلى إلغاء ا
كما أن تفوق أعداد الوافدين يعطى . والديانة بين الوافدين والمواطنين

 .فرصة التدخل فى الشئون الداخلية للكويت بحجة حماية مصالح مواطنيها

اع إن األوضاع السياسية الداخلية فى الكويت لها بالغ األثر أمنياً، فالصر -٣
والسلطة " فى مجلس الوزراء"المستمر بين السلطة التنفيذية المتمثلة 

قد أدخل الدولة فى أزمات سياسية " فى مجلس األمن"التشريعية المتمثلة 
متكررة أصابت الدولة عبر مؤسساتها بالشلل وعدم القدرة على اإلنجاز، 

رنامج وما ينتج عن ذلك من تبديد الموارد والطاقة، بدال من اعتماد ب
متكامل أو استراتيجية قريبة أو بعيدة المدى، فى مجاالت التنمية، وبالتالى 
عدم استقرار السياسات المؤدية إلى عدم االستقرار السياسى والذى هو 

 ".األمن القومى"قوائم 

على المستوى العسكرى هناك تفاوت حاد بين قدرات الكويت العسكرية  -٤
رافى، فإيران تتفوق على كافة الدول وبين دول الجوار الجغ) عدة وعددا(

 فى المجال العسكرى، بل تحقق قدرأ كبيرا - باستثناء إسرائيل–المجاورة 
 - البحرية-الجوية(من االكتفاء الذاتى فى مختلف المجاالت العسكرية 

، وهذا ما يعد أهم األخطار الرئيسية على أمن الكويت، ) التقنية-البرية
 الكويت فى المجال الدولى، خاصة فى القضايا مما يشكل قيدا على حركة

وهذا ما دفع . واألمور التى تكون إيران طرفا مباشرا أو غير مباشرا لها
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الدائمة (دولة الكويت إلى عقد اتفايات دفاعية وأمنية مع الدول الكبرى 
وفى مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية وتقديم القواعد ) العضوية

 .يهاالعسكرية على أراض

وأخيرا انتهى هذا البحث إلى تقديم إجابة موضوعية للمشكلة البحثية 
إلى أى : والمتمثلة فى التساؤل الرئيس الذى يمثل محور هذه الدراسة وهو

على األمن ) بالسلب أو اإليجاب(مدى تؤثر المتغيرات اإلقليمية والدولية 
 الكويتى قد تاثر القومى الكويتى؟ حيث يمكن للباحث القول إن األمن القومى

بشكل سلبى ملموس من هذه المتغيرات اإلقليمية والدولية بمخلتف أبعادها 
م، بل وقبل فكرة الدراسة ٢٠٠٩م وحتى ١٩٩٠السياسية واالقتصادية منذ 

م، ١٩٩٠أى منذ استقالل الدولة بالغزو العراقى لدولة الكويت ) م١٩٦١منذ (
وط بغداد، إذ تمثل الخطر  بسق٢٠٠٣واستمرار الخطر العراقى حتى عام 

وكذلك . العراقى بعد ذلك فى حالة عدم االستقرار والفوضى والفتنة الطائفية
من خالل مشروع البرنامح النووى اإليرانى وأخطاره السياسة والبيئية 
واالقتصادية واالجتماعية، وبفعل تداعيات األزمة المالية المعاصرة التى 

إذ يتضح لنا أن : لم ومن بينها الكويتعصفت باقتصايات غالبية دول العا
دولة الكويت هى غالبا فى وسط األحداث اإلقليمية والدولية الطرف المجنى 

ويتمثل الدور الكويتى وسط هذه . عليه أو المتأثر أكثر من الجانى أو المؤثر
األحداث من خالل المحاوالت المستمرة لتجنب هذه اإلخطار أو التداعيات أو 

  .معالجتها بعد وقوعها والعمل على عدم تكرارهاالتحديات أو 
  

    
  


