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  ةــــــدمــــقـم

 التي التطورات ظل في خاصة أهمية اإلقليمي السياسي االقتصادي التكامل عملية تكتسب
هي همزة  ةاإلقليمي قتصاديةاال الكتل نأاالقتصاديون والسياسيون  يرىو  ، اليوم عالمال يشهدها

 ناحية من العالمي و النظام  ،من ناحية  للدولة السياسي  النظامَ  نُ المزيج الذي يكو بين  لالوص
 ثر كثيرا تتأ التي ةاإلقليمي لنظما تجديدب ن الكتل االقتصادية هي التي تقومفإ ثم ومن ؛ أخرى

 نشأة هذه الكتل االقتصادية تأتيو  ،ئها إحيا إعادة أو العالمي النظام في الجديدة المتغّيراتب
 شبكة من يتضمنه وما،  العالمي االقتصادي لنظاموا،  العالمية السوق :كل من  لتطورنتيجة 
 . معلوماتيةالو  تصالال ا ثورة ظل في،  الدولية والمؤسسات  المنظمات من ضخمة

 بات حاجة ملحة  -  ألي تجمعات إقليمية،   اإلقليمي السياسي االقتصاديلتكامل فا
والحفاظ على  ،  ارتحقيق التنمية واالستقر  إلى ألنه من أهم السبل؛ المنطقة تلك لشعوب 

في  خيرةلقد ظهرت محاوالت متعددة ، ونماذج كثيرة خالل السنوات األو .  مصالحها وتاريخها
األوساط  بينالمصطلح األكثر تداوًال  - هذا التكامل -أصبح حتى ، من أقاليم العالم  عدد

 تباع النهجا ىإلاللجوء  إلىلعربية مما حدا بالدول ا ؛ السياسية منذ تسعينات القرن العشرين
ن هذا فإ ، العربي اإلقليمي، وبصرف النظر عن االختالف أو االتفاق حول نجاح التكامل نفسه 

وما تبعها من تجمعات إقليمية عربية ،  جامعة الدول العربية  تبنتها، التكامل يبقى حقيقة ثابتة 
لمتمثلة في وا، بي تجربة دول الخليج العر : ل التمثيمنها على سبيل  ، على المستوى الجزئي

  .والعراق ردنتعاون العربي بين مصر واليمن واأل ومجلس ال،  مجلس التعاون الخليجي

 - قامة تعاون وثيق بين دول الخليجإل والسعي في منطقة الخليج المشترك التعاونإن فكرة 
ل تم التوص، وفي ظل  الكثير من المبادرات والدعوات الرسمية شعوب هذه الدول ،  حلمكانت 

عام  ، الذي تم عقدهفي  مؤتمر مسقط ، صيغة جماعية تكفل أمن المنطقة واستقرارها  إلى
، م ١٩٧٨الدعوات التي نادت بها دولة الكويت في نوفمبر من عام  قد تعالتو .  م ١٩٧٦

 على، ثم لقاء قادة دول مجلس التعاون اإلمارات البحرين و كل من والدعوات التي صدرت عن 
كل هذه الدعوات تعالت ،   م١٩٨٠الذي عقد في األردن عام ، مة العربي هامش مؤتمر الق

  .والحث على تنفيذها توثيق فكرة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربيةبالدعوة إلى 



٣ 
  

حملت العديد من التحديات التي و ، المنطقة  اشهادتهوبعد سلسلة من األحداث التي 
 - ، ثم اندالع الحرب العراقية ورة اإلسالمية في إيران، ومن أهمها قيام الث ومصادر التهديد

؛ ومن  خط المواجهة المباشرة على - ومعظمها دول صغيرة  -ت دول الخليج عَ ضِ وُ  ، اإليرانية
، كما  لمنجزات التنمية ةالواقي الدرعَ  ليكون؛ الحفاظ على أمن الخليج العربي   جاءت فكرة هنا

جهزة العاملة في مجلس التعاون لدول الخليج قدرة األ أن تحقيق التضامن فيما بينها يدعم
  .  رادته الذاتيةإالعربية على تحقيق 

ستقالل االسياسة الخارجية الكويتية منذ  تجهتا، سباب أوبناء على كل ما تقدم من  
 تفاقية الحماية الموقعة معا اءلغإ وبعد م ،١٩٦١ ي التاسع عشر من يونيو عاملبالد فا

عن طريق المشاركة في مؤتمراتها ، في أعمال الجامعة العربية اإلسهام  ىإل – بريطانيا
تطوير سياستها الكويت في ، شرعت  ها من الغزو العراقيتحرير  ومنذ ، التخصصية المختلفة

 إذ ؛ اإلقليميتجاه عملية التكامل االنهاية في صب في يلواستمرت في هذا التطوير ؛ ، الخارجية 
يرجع ذلك  ومرد  ؛  ضرورة دعم التكامل بين دول الخليج العربي لى فكرة عترتكز هذه السياسة 

بلورة  إلىالكويت  وبهذا سعت ،  أن المنطقة الخليجية هي المجال الحيوي للسياسة الكويتية إلى
  .  والحفاظ عليه من الخليجياأل سعيا منها لتحقيق؛ الوحدة الخليجية  فكرة

تحقيق ل الالزمة ات اإلمكان فرتو  التعرف على مدىسياق  في الحالية تأتي الدراسةو 
والتأثير الذي تقوم ،  بين دول مجلس التعاون الخليجي اإلقليمي االقتصادي -السياسي  التكامل

   .في سبيل ذلك التكامل المنشود به السياسة الخارجية الكويتية 
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  : ھمية الدراسةأ -أو>ً 

الدراسات التي  قلة: منها ؛ عدة أسباب واعتبارات تكتسب هذه الدراسة أهميتها من 
في  اإلقليميقتصادي اال - اسيالتكامل السي قتناولت السياسة الخارجية الكويتية تجاه تحقي

من  –في رأي الباحث  –لدراسات من هذه ا وقفت عليهما ن أ إلى إضافة ، منطقة الخليج العربي
لتحقيق التكامل ؛ وليست بصورة شاملة  الكويتتها ي طرحلتصورات والمواقف التاول لبعض انت

،  مرتكزات سياستها الخارجية أهم حدأالتي تعتبر بالنسبة للكويت و ، عربي في منطقة الخليج ال
وي لممارسة نها تعتبر مجال حيأكما  ، تلك التصوراترؤية واسعة لأو  عميقا تقدم تحليالً ولم 

  . الكويتية -بعد انتهاء الحرب العراقية اصة في مرحلة ماوخ ،مؤثراً  قليمياً إ و  عالمياً  الكويت دوراً 
  

منطقة الخليج يت من جهٍة ، ودول كونها تتناول الكو كذلك ؛ الدراسة هذه همية وتأتي أ
  : عتبارات التاليةلال؛ أخرى  من جهةٍ  وسياسياً  قتصادياً العربي ا

  . الخليجي إلقليمياالحيوي للكويت وقدرتها على التأثير في النظام  اإلقليميالدور   . أ

 الخليجية للدور الكويتي في دعم العالقات بين دول المنظومة يالخليج تقديرمدي ال  . ب
 . وتعزيز تلك العالقات

السياسية و األمنية  المعقدة ةاإلقليميحل القضايا  إلىالساعي الدور الكويتي النشط   . ت
  .منها

؛ كبير من األهمية  ممارسة الكويت للتأثير من خالل منظمتين إقليميتين على قدر  . ث
  . ومجلس التعاون الخليجي، جامعة الدول العربية 

  

  : ف الدراسةاھدأ - ثانياً 

  :ما يأتي  إلىتھدف ھذه الدراسة  

 . في منطقة الخليج العربي اإلقليميقتصادي اال -التكامل السياسيالتعرف علي  •
 –مل السياسي التكاهذا في تحقيق الكويتية  دور السياسة الخارجيةو محددات  بيان •

 . االقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي
قيام هذا التكامل  إلىالتي تؤدي أدوات ومن ثم أهداف السياسة الخارجية الكويتية و بيان  •

 .  اإلقليمي


