
  



  

  

يف عهد الشيخ "أحمد الجابر الصباح" عرب تشكيل أول    1948تأسس الجيش الكوييت عام  

ية أطلق عليها اسم "قوة الحدود واألمن" واليت تغري اسمها عام   إيل   1953وحدة عسكر

"الجيش الكوييت"، وفتح باب التطوع يف العام التايل مبارشة، مع تأسيس القوات الجوية 

يطانية، وكان الطياراين الخريجني    8الطريان" وضمت أول  تحت اسم "نادي   طائرات بر

يطانيا. يباهم يف بر  يتلقون تدر

 1967وشارك الجيش الكوييت يف عدة حروب إقليمية، مثل حرب االستزناف العربية عام  

أرسلت قوة "الجهراء"  الريموك" إىل مرص، ثم  الكويت "لواء  أرسلت  ضد ارسائيل حيث 

كتوبر أ وتشكيالتها يف 1973عام    خالل حرب  القوات  العرايق؛ شاركت جميع  الغزو  ويف   .

 .2015، وأخريا شاركت الكويت يف عاصفة الحزم باليمن 1991الحرب عام  

ية للبالد يف   ،2020ويف يناير   نفت هيئة األركان العامة للجيش استخدام القواعد العسكر

إىل األنباء اليت تداولتها وسائل  شن هجمات ضد أهداف معينة يف دولة مجاورة، يف إشارة  

يكية دون  األمر الطائرة  اُستخدمت يف شن هجوم  الكويت  يكية يف  أمر قاعدة  بأن  إعالم 

طيار، الذي أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس اإليراين "قاسم سليماين" قرب مطار بغداد.  

الثوري اإليراين    فيما نفت وزارة الخارجية الكويتية، األخبار املتداولة عن استخدام الحرس

ويف ديسمرب املايض، للمياه اإلقليمية الكويتية من أجل نقل أسلحة إىل الحوثيني يف اليمن.  

، يف نفت رئاسة األركان العامة للجيش الكوييت يف بيان لها، بيع طائرات حربية مستعملة

  33رشاء  سالح الطريان املالزيي مع وزارة الدفاع الكويتية لضوء تداول أنباء عن تفاوض  

إيه   "إف  طراز  من  مستعملة  مقاتلة  حربية  الجوية   هورنت"  18طائرة  القوة  تملكها 

 .الكويتية

 



  

  

ية  ية العسكر  االسرتاتيجة والجاهز

نقطة تحّول للقوات املسلّحة الكويتية، فبعد طرد القوات    1990شكّل الغزو العرايق عام  

كرث من العراقية قر  رت الكويت إعادة تجهزي وتحديث قواتها املسلحة بربنامج تبلغ كلفته أ

مليار دوالر على مدى عرش سنوات. وعقدت الدولة اتفاقيات ثنائية مع كل من مع    100

ية.  يطانيا وروسيا والصني لرشاء املعدات وتحديث األنظمة العسكر  الواليات املتحدة وبر

  71تخصص يف الشأن العسكري، فقد احتلت الكويت املرتبة  وفقاً ملوقع "جلوبال باور" امل

بالعامل.     2021دولة لعام    140من   الجيوش  الخدمة ألقوى  َبَلغوا سّن  ويقدر عدد من 

ية   مليار دوالر. وهو ما   6.9فرًدا، كما يقدر حجم اإلنفاق العسكري بنحو     4,577العسكر

نحو   كبرية  6.5يشكّل  يادة  بز املحلي،  الناتج  من  بعام  %  قدر حجم    2011مقارنًة  الذي 

 % من الناتج القومي املحلي. 3.5اإلنفاق فيها بـ  

كتوبر عام   ية بوترية متسارعة يف تحديث قدراتها، ففي أ ، 2015وتسري املؤسسة العسكر

رشكة مع  مفاوضات  الكويت  لرشاء  ”Renault Trucks Defense“ عقدت  الفرنسية 

يل عام  و Sherpa مركبة خفيفة من طراز  120 ، وّقعت الكويت صفقة لرشاء  2016يف أبر

مليار دوالر. ويف أغسطس   8.8بقيمة   ”Eurofighter Typhoon“ طائرة من طراز  28



  

  

الكويت  2016 النقل من طراز  30، طلبت   H225M طائرة مروحية مخّصصة ألغراض 

ن  ، أعلنت ع 2016مليار دوالر أمرييك. ويف ديسمرب عام    1.1تبلغ قيمتها   صفقةضمن  

 .Sherpa سيارة أخرى من طراز 300رشاء 

عام   يناير  بخدمات 2017ويف  الكويت  لزتويد  اتفاقية  األمرييك على  الكونغرس  ، صادق 

وتمتلك   .مليون دوالر  400بقيمة   ”AH-64D Apache“ دعم طائراتها املروحية من طراز

نوع   من  دبابات  حاليا  الهجومية   AH64 Apache وحوامات   M1 Abramsالكويت 

يخ الروسية يكية، والعديد من العربات املدرعة وراجمات الصوار  .األمر

ديسمرب   صالح  2020يف  "خالد  الفريق  الكوييت  للجيش  العامة  األركان  رئيس  دشن   ،

كال" يف قاعدة علي السامل الجوية.  ويف  الصباح"، وصول الدفعة األوىل من طائرات الـ"كارا

يكية وافقت على صفقة  فرباير املايض؛   يكية أن وزارة الخارجية األمر ذكرت وزارة الدفاع األمر

قيادة ملقر  مجمع  وإنشاء  لتصميم  الكويت  لحكومة  محتملة  ية  الدفاع  عسكر وزارة 

مليار دوالر الكويتية تبلغ  كلفة  تحتية مقابل  وبنية  عتاد  به من  يتعلق  بيان    .وما  وأوضح 

امله سالح  أن  "البنتاغون"  عن  توفري صادر  على  سيعمل  األمرييك  الجيش  يف  ندسني 

التصاميم وتنفيذ عمليات البناء وتأمني الدعم الفين وكل ما يلزم لتأمني "مجمع يعمل 

طاقته التعاون "،  بكامل  معاهدة  املايض  العام  من  يل  أبر يف  قد جددت  الكويت  وكانت 

للقوات األمريكية  1991العسكري مع الواليات املتحدة، وتسمح املعاهدة اليت أبرمت عام 

سنوات  عرش  ملدة  بالكويت  أمريكية  ومعدات  قوات  وتمركز  الكويتية  املنشآت  باستخدام 

 .أخرى 

يكية الكونغرس؛ نيتها بيع الكويت  2018يوليو    30ويف    300، أخطرت وزارة الدفاع األمر

 مليون دوالر. 30.4"، بقيمة Hellfireأرض( إضايف من طراز " –صاروخ )جو 



  

  

نف يف  املضادة لكن  یات  البطار بعض  بسحب  املتحدة  الواليات  قامت  أيضاً،  العام  س 

تشكيل   إعادة  إطار  واألردن، يف  ين  والبحر الكويت  )الباتریوت( من  یخ  والصوار للطائرات 

يكية وأنظمتها يف الرشق األوسط، وهو األمر الذي قالت عنه السلطات املحلية  القوات األمر

یكیة وبالتنسیق مع الجیش الكویيت". أنه "إجراء داخلي روتيين یخضع ل  تقدیر القوات األمر

يكية بشأن هذا   وواجه البنتاغون انتقادات حادة من صحيفة "وول سرتيت جورنال" األمر

تهديدات  يادة  ز يعين  املنطقة  يكيني يف  األمر الحلفاء  دفاعات  تقليل  أن  إىل  األمر، مشرية 

يكية.   إيران ضد املصالح األمر

یوت الكویتیة وبشكل فيما نقلت وكالة ا ألنباء الكويتية عن وزارة الدفاع أن "منظومة الباتر

الكویت لدولة  الجغرافیة  للحدود  الكاملة  والتغطیة  الحمایة  تؤمن  والعام  ".  مستقل 

أعادت الواليات املتحدة عدداً من قواتها اليت أنهت عملياتها يف العراق إىل الكويت  املايض،

يكية يف يز الجهود األمر  .مكافحة اإلرهاب لتعز

بحكم الواقع الجغرايف املعقد بمنطقة الخليج، وصغر مساحة الدولة، تعتمد اسرتاتيجية  و

ية على إبقاء مناطق الزناع وتداعياتها بعيدا عنها يف أي رصاع مستقبلي،  الكويت العسكر

حلها وتشري االسرتاتيجية السياسية للكويت اليت تسعى للتدخل يف كافة األزمات باملنطقة ل

ية،  ية. ووفقا ملصادر عسكر بالطرق الدبلومياسية إىل نهج متكامل مع االسرتاتيجية العسكر

فإن سياسة الدفاع الخاصة بالكويت تعتمد على تأمني القدرة الكفيلة بتأخري أيّ عدو من 

يزات الخارجية.  احتالل العاصمة واألهداف الصناعية لعدة أيام لحني وصول التعز

يف مراقبون  خالل    يشري  الكويتية  املسلحة  القوات  تطور  يف  طفرة  هناك  أن  الصدد  هذا 

يبات مشرتكة ومناورات مكثفة تجري يف   الشهور املاضية، خاصة مع تداول أنباء عن تدر

الهجوم  يق  لفر الربيطانية  القوة  الكوييت، آخرها وصول طالئع  الجيش  املنطقة بمشاركة 

وذلك للمشاركة يف تمرين "محارب الصحراء" مع املنقول جوا    16القتايل الخاص باللواء الـ



  

  

يناير   املدافع"  "الصقر  ين  تمر انتهاء  الكوييت  الجيش  أعلن  فيما  الكويتية،  الربية  القوة 

السعودية   ية يف  البحر التمرين قوات  العريب، وشاركت يف هذا  الخليج  املايض، يف منطقة 

يكية واململكة ين والكويت والواليات املتحدة األمر ووفق بيان الجيش فقد   .املتحدة  والبحر

ين أهدافه املتمثلة يف التمكن من مرافقة سفينة وحمايتها وصد االعتداءات  "حقق التمر

 .من القوارب الهجومية الرسيعة وتخليص السفن من أعمال القرصنة 

القوات كان يف سبتمرب   بالذكر أن آخر استنفار شهدته  أعلنت رئاسة  ، حينما  2019جدير 

الجيش الكوييت رفع حالة االستنفار بني أفرادها مع التنسيق األمين مع مختلف    األركان يف

ية واألمنية ملواجهة األخطار املحدقة بالبالد ظل ارتفاع منسوب التوتر  ، يف  القطاعات العسكر

سعودية  نفطية  منشآت  ضد  إيرانية  تهديات  أعقاب  يف  الخليج   .يف 

ا تمر به البالد من أوضاع متصاعدة تعلن رئاسة  وقال الجيش الكوييت يف بيان له: "نظراً مل

وحداتها لبعض  القتايل  االستعداد  حالة  رفع  للجيش  العامة  اإلجراءات  ،  األركان  ضمن 

ية الواجب اتخاذها يف مثل هذه الظروف حفاظاً على أمن البالد وسالمة أراضيها   االحرتاز

 ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة".

  



  

  

 على املحك سمعة الجيش  

الكوييت، تظهر بني الحني   التقين والقتايل للجيش  التطور  اللحاق بركب  التسابق يف  رغم 

يناير   وتنال من سمعته. ففي  ية  العسكر املؤسسة  أنباء عن قضايا تمس  ،  2022واآلخر 

تتعلق برشاء  للمحاكمة يف قضية فساد  الجيش  كبار ضباط  اثنني من  السلطات  أحالت 

لة من طراز "يوروفايرت تايفون"، بعد تحقيق يف سعر الطائرات املتضخم،  البالد طائرات مقات

طائرة بموجب عقد قيمته    28عندما طلبت الكويت رشاء    2016وتعود القضية إىل عام  

قالت هيئة ، ومليار دوالر، لكن التكلفة املرتفعة للصفقة أثارت الكثري من الجدل  8.7حوايل  

الكويتية إن "لواءً  الفساد  العامة مكافحة  النيابة  الكوييت سيواجهان  الجيش   وعقيداً يف 

بشأن مزاعم إساءة استخدام األموال العامة، وكشفت تحقيقات هيئة مكافحة الفساد أن 

ضباط الجيش "تسببوا يف إلحاق أرضار جسيمة باملال العام من خالل إصدار فواتري مبالغ 

فق عليها يف العقد الرئييس"، بحسب فيها للرشكة املصنعة تجاوزت القيمة اإلجمالية املت 

 .وكالة األنباء الكويتية الرسمية

وال تعد هذه القضية األوىل من نوعها اليت تلقي بظاللها على سمعة الجيش الكوييت، ففي  

ية بقيمة    2017عام   مليون   800، أثريت قضية االختالس من صندوق املساعدات العسكر

يري الدفاع   والتحقيق مع  2019  دوالر، وأدت إىل استقالة الحكومة عام رئيس الوزراء ووز

والداخلية األسبق. وصندوق الجيش هو صندوق خصصت له وزارة الدفاع مزيانية سنوية 

ماليني دينار سنويا، بهدف منح قروض ميرسة، وإقامة مناسبات اجتماعية    5تقدر بنحو  

تابعة خارجية  صناديق  إنشاء  الوقت جرى  وبمرور  الوزارة،  يف    ملنسويب  الجيش  لصندوق 

بعض الدول املهمة كربيطانيا، لدعم عمل الصندوق من أجل تطوير العمل العسكري مع 

ير الدفاع هو املخول بصالحيات الرصف أو من يفوضه.   تلك الدول، ويعترب وز



  

  

ية فرنسية   30أيضا، فتحت السلطات التحقيق يف صفقة رشاء    2017ويف   مروحية عسكر

ير حول طلب وسيط عمولة من الرشكة مليار دوالر،    1,1بقيمة   وذلك يف أعقاب نرش تقر

الصفقة الدولة لشؤون   .املصنعة مقابل تحقيق  ير  الوزراء ووز نائب رئيس مجلس  وقال 

كال " مجلس الوزراء أنس الصالح إن الحكومة قررت إحالة صفقة طائرات ىل الهيئة " إكارا

يرا نقاًل عن مجلة  العامة ملكافحة الفساد للتحقيق فيها، وكانت صحيفة "الرأي" نرشت تقر

يان" الفرنسية يفيد أن وسيطا طلب من رئيس رشكة "إيرباص هيليكوبرتز" الفرنسية   "مار

 .يف املئة عمولة  6املتخصصة يف تصنيع وبيع املروحيات والتابعة ملجموعة "إيرباص"، نسبة  

أثارت  2019نوفمرب    ويف والدولية ،  االسرتاتيجية  الدراسات  مركز  عن  صادرة  دراسة 

يون يف الخليج: املسارات واملحددات الوظيفية"   بواشنطن، تحت عنوان "الضباط العسكر

جدال كبريا، إثر نرشه شهادات الستطالعات رأي أجراه املركز مع عدد من طالب الجامعات  

ير أن أغلب الطالب رأوا  حول رأيهم يف التجنيد وااللتح أن االنضمام  اق بالجيش. وقال التقر

تواجه أي تهديد وجودي،   إليهم، حيث أن بالدهم مل  بالنسبة  للجيش اختيار غري مرجح 

عن   يصدر  ومل  تعبرياتهم،  حسب  لهم،  ضامن  أفضل  هو  األمرييك  الجيش  أن  مؤكدين 

 ها. السلطات الكويتية أي تعليقات عن الدراسة املنشورة يف حين 

 

 االستعداد للظروف األسوأ 

بديناميكية متقلبة مل يشهدها من قبل، خاصة    يرى  يتمع  اآلن  العامل  أن  الخرباء  كثري من 

يا   سور يف  حرب  نشبت  فقط،  قليلة  أعوام  وخالل  آسيا.  ووسط  األوسط  الرشق  إقليم 

الداخلي،   االقتتال  آثار  من  العراق  وعانت  أوكرانيا،  إىل  روسيا  ودخلت  وليبيا،  واليمن 

زة عدة مرات، ونشبت خالفات بني الدول الخليجية أدت وأشعلت "ارسائيل" الحرب يف غ

 إىل مقاطعة قطر عدة سنوات.



  

  

ية   العسكر يادة قدراتها  لز الزمن  العاملية يف سباق مع  الجيوش  وبناًء عليه فقد أصبحت 

ير املتخصصة بالرتكزي نحو:  والقتالية وتحديث أنظمتها. يف هذا الصدد تويص التقار

ية تنويع مصادر التسليح والتعا .1 ون مع القوى اإلقليمية الصاعدة يف التقنية العسكر

 مثل تركيا، اليت اشتهرت مؤخرا بتصنيع الطائرات بدون طيار. 

رغم اعتبار البعض أن موقع الكويت الجغرايف، يعترب مهددا، كدولة صغرية محاطة  .2

صل بثالث دول كربى يف املنطقة، فإنها تعترب فرصة كبرية أيضا يف جعل البالد بؤرة توا 

لتطوير  متطورة  رؤية  يتطلب  ما  اللوجيستية، وهو  واإلمدادات  املوائن  عرب  ية  عسكر

 البنية التحتية.

3.  ( الدويل  العسكري  يب  والتدر التعليم  برنامج  وتمويل  عدد  يادة  لضباط  IMETز  ،)

يب  وتدر االستخبارات،  لدراسة  املخصص  املتحدة،  الواليات  يف  الكوييت  الجيش 

يكية. الطريان، والتخصصات األخر  ية األمر  ى يف مختلف املؤسسات العسكر
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  ،2021  ديسمب   الرشوق،   مالزييا،   إل   18  إيه   إف   طراز  من   حربية   طائرة   33  بيع  ينفي   الكويت   الجيش  -

https://cutt.ly/dAmzwk3 

يكية   الرضبة   يف   قواعده   استخدام   ينفي   الكويت   الجيش  -   ، 2020  يناير   ، CNN  سليماين،   قاسم   ضد   األمر

https://cutt.ly/dAmzy74 

 https://cutt.ly/DAmluBn  ،2022 يناير  فاناك،   والجيش،  الترشيعية  والسلطة  السياسة   الكويت:  حالة  -

 pChttps://cutt.ly/QAmlL  ، 2022  يناير  بوست،  عريب  الكويت، تهز   الدوالرات   بمليارات فساد   قضية -

كتوبر   ، Ararbic RT  الحديثة،   الدبابة  على   يتدرب  الكويت  الجيش  -  https://cutt.ly/UAml3zS  ،2021 أ

يكية،   القوات   لتقدير   يخضع   روتيين"   "إجراء   البالد   من   "الباتريوت"   نقل   الكويت:  -   ،2018  سبتمب   ، CNN  األمر

https://cutt.ly/lAmzhQL 

  ، 2017  أغسطس   ، CNN  للحوثيني،   إيران   من   اإلقليمية   مياهها   عب   أسلحة   نقل   عن   أنباء   تنفي   الكويت  -

https://cutt.ly/GAmzxUt 

 

كال"  طائرات  من  األول  الدفعة  وصول   الكويت:  الجيش  -   ، 2020  ديسمب  األهرام،  نسية،الفر   الـ"كارا

https://cutt.ly/OAmznNs 

  ،2019  سبتمب   األوسط،   الرشق   األخطار،   ملواجهة   أمين  وتنسيق   استنفار  حالة   يف   الكويت   الجيش  -

https://cutt.ly/kAmzT4e 

ية  صفقة   على   توافق  املتحدة   الواليات -   ،2022  فباير  يورونيوز،  دوالر،  مليار  بقيمة  للكويت  عسكر

https://cutt.ly/HAmzDKr 

ية   مناورات -  https://cutt.ly/nAmzCcf  ،2022  فباير  األناضول،   األوسط، بالرشق   مكثفة  عسكر

− Kuwait Military Strength, global fire power, feb.2022, https://cutt.ly/3Amlaim 

− Kuwait: Governance, Security, and U.S. Policy, Congressional research service, 2020. 
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