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 الرسالة عنوان
  1981-1961المساعدات الكويتية لبعض بلدان المشرق العربي 

  الرسالة ملخص

كما م في دولة الكويت نقطة تحول كبيرة في تاريخها السياسي واالقتصادي 1946يعد اكتشاف النفط  عام 
ولم تبخل  تقديم الدعم لتحقيق المصلحة العربيةم على 1961سياستها الخارجية منذ عام ركزت الكويت في 

ه الصندوق بذلك الدور الذي قام على الكويت في تقديم الدعم وعدته واجب وطني لتقديم المساعدة ودليل 
في أطار لكويت ا دخلت كما  لبعض بلدان المشرق العربي الكويتي للتنمية االقتصادية  لدعم كافة المشاريع

في الصراع العربي اإلسرائيلي  لتقديم الدعم للمجهود الحربي م 1964المؤتمرات العربية التي بدأت منذ عام 
لها لكي تمارس دور الوساطة في االذي قامت به مصر واألردن ولبنان وفلسطين وقد سخرت دولة الكويت أمو 

ذ كان إة العربية بصورة عامة والخليجية بصورة خاصة والحفاظ على الوحد عات العربية اإلسرائيليةاحل النز 
 م.1981نشاء مجلس التعاون الخليجي عام لدولة الكويت دورًا كبيًر إل
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Abstract of Thesis 

The exploration of oil in Kuwait in 1946 is considered to be as a numerous turning point in 

its economic and political history. Since 1961, Kuwait has been interested in giving support 

to achieve Arab benefits. Kuwait has seen the support it gives for the sake of Arab benefits 

as a national duty. An example of this was the role that Kuwait Monetary Fund for Economic 

Growth played for Supporting a variety of projects of some countries of the Arab East. 

Equally significant, Kuwait had important role in the forming of Arab conferences, which 

have started since 1964 and were interested in showing the support for the Arab-Israeli 

conflicts, which were held by Egypt, Jordan, Lebanon, and Palestine. Kuwait also allocated 

its funds for being a mediator in the Arab-Israeli conflicts, and for maintaining the Arab unity 

in general and the Arab Gulf unity in particular.Morever, Kuwait played a significant role in 

establishing the Arab Gulf Council in 1981     



 

 

 


