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األزمة الخليجية
إىل أين؟
بقلم /بندر الخريان
األمني العام للمنرب الدميقراطي الكويتي
وضعــت األزمــة الخليجيــة الراهنــة دول منظومــة مجلــس التعــاون الخليجــي
أمــام تحديــات كبــرة ،تحديــات تهــدد مســرتها املتعــرة أساســا ،كــا وضعــت
الكويــت أمــام تحــد أكــر نحــو رأب صــدع الجــدار الخليجــي ،وإنقــاذ وحــدة
دولــه ومنظومتــه مــن االنهيــار والتفــكك ،يف الوقــت الــذي تشــهد فيــه املنطقــة
والجــوار اإلقليمــي رصاعــات كبــرة ،تداخلــت فيهــا املصالــح وتشــابكت إىل مرحلــة
تصعــب فيهــا الحلــول مــا مل تــدرك هــذه الــدول أهميــة االســتقرار يف منطقــة
الخليــج العــريب خاصــة ،والــرق األوســط عامــة ،مــن خــال وضــع اسـراتيجيات
تحفــظ كياناتهــا ،وتحــرم حقــوق الشــعوب يف املشــاركة يف اتخــاذ القـرار ،وتحديــد
مصائرهــا.
ويــرز يف ســياق األزمــة الخليجيــة املســاعي النبيلــة واملبــادرات واألدوار التــي
أقــدم عليهــا – والزال – ســمو أمــر البــاد الشــيخ صبــاح األحمــد يف محاوالتــه
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الدؤوبــة الحتوائهــا منــذ بداياتهــا ،وهــو األمــر الــذي يتطلــب دعــا محليــا
وخليجيــا وإقليميــا ،بــل ودوليــا أيضــا ،وهــي محــاوالت ترمــي لتهيئــة أجــواء
التصالــح ،وتصحيــح املســرة.
وبــا شــك أن هــذه املســألة يف ســبيل إنجاحهــا تســتلزم الوقــوف الجــدي عــى
أســباب ومســببات الخــاف ،وســبل املعالجــة الناجعــة بعيــدا عــن الرتضيــات ،مــن
خــال وضــع أســس وضوابــط تكفــل اســتمرار واســتقرار هــذه املنظومــة مبــا
يحقــق التطلعــات التــي تنتظرهــا شــعوب املنطقــة.
نقول:
لقــد نجــح مجلــس التعــاون الخليجــي يف صيــف عــام  ١٩٩٠بتحقيــق تضامنــا
مشــهودا أثنــاء فــرة احتــال الكويــت عــى املســتويني الرســمي والشــعبي ،عندمــا
اســتضافت دولــه الكويتيــن ،وقدمــوا لهــم كافــة أنــواع املســاعدات ،وســاهموا
بفعاليــة لتحريرهــا مــن براثــن القــوات الغازيــة ضمــن تحالــف دويل واســع
النطــاق ،وهــو مــا يجعلنــا نتمســك بهــذه املنظومــة الخليجيــة وندفــع نحــو
تطويرهــا وصــوال إىل وحــدة الق ـرار الخليجــي املأمــول.

تحديات علينا مواجهتها
كشــفت لنــا األزمــة الخليجيــة  -اليــوم  -عــن األدوار املتناقضــة التــي قامــت
بهــا بعــض الحكومــات يف محاولــة لبســط نفوذهــا ،وتبنــي أطـراف الـراع يف عدد
مــن الــدول العربيــة واإلقليميــة تحــت واجهــات مختلفــة ومتعــددة ،محــدودة
املصالــح تحمــل تحالفــا ضيقــا وآنيــا.
وأمــام مثــل هــذه الوضعيــة ،فــإن هنــاك تحديــات ال ميكــن بــأي حــال مــن
األحــوال تجاوزهــا أو القفــز عليهــا إذا مــا أردنــا تفــادي أيــة أزمــة مــن املحتمــل
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أن تواجههــا دول والخليــج ،ومــن أبــرز هــذه التحديــات:
أوال  -تعامــل العديــد مــن الحكومــات الخليجيــة مــع األحــداث اإلقليميــة
والعامليــة مــن خــال زاويــا محــددة وضيقــة ،أفــرزت اختالفــا جليــا بــن املواقــف،
كانــت لهــا آثارهــا املتشــعبة ،فبــدال مــن أن تتوحــد الــرؤى أصبحنــا نعيــش يف
أزمــة رصاع يف املوقــف ،ولهــذا فــإن عــى الحكومــات أن متــارس أدوارهــا بصــورة
إيجابيــة أكــر ضمــن تنســيق مشــرك مبــا يعــزز املوقــف الخليجــي الخــاص،
واســتقرار وأمــن منطقــة الــرق الوســط العــام.
ثانيــا  -غيــاب املشــاركة الشــعبية يف اإلدارة العامــة ،وغيــاب الفكــر التنمــوي،
يضــاف إليهــا غيــاب التكامــل االقتصــادي ،مــا يعنــي أن هنــاك اختــاال يعيــق
إنجــاز أي مــروع بأطــره االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية ،املشــركة
والشــاملة ،وهــذا يتطلــب فتــح آفــاق واســعة إلعطــاء الشــعوب دورا محوريــا
بــإدارة أوطانهــا مبــا يخــدم تطورهــا واســتقرارها ملســتقبلها وحارضهــا املشــرك.
ثالثــا  -مل تســتطع منظومــة مجلــس التعــاون الخليجــي تأمــن وتوفــر رؤيــة
اسـراتيجية عامــة تجمــع عليهــا دولــه مبــا يتيــح ويســمح الســتقرار املنطقــة يف ظل
التطــورات الحاصلــة يف العــامل ،حيــث فشــلت يف خلــق أرضيــة مناســبة متوافــق
عليهــا وبيئــة حاضنــة لتحقيــق مثلــث االســتقرار واألمــن والتطــور .فعــى الرغــم
مــن طــرح مشــاريع معلنــة طموحــة ،إال أنــه متــت مواجهتهــا مبعــارك صداميــة
متناقضــة املصالــح واالتجاهــات تعيــق وتحــد مــن تحقيــق الهــدف املعلــن ،مــا
يســتلزم مراجعــة جديــة للقـرارات الســابقة ،وتقديــم حلــول لـ «مرشوع ســيايس»
بــدال مــن «عســكري» منهــك للجميــع ،والــذي بالتأكيــد سيتســبب بخســائر
جســيمة ،برشيــة وماديــة ،عــى حســاب شــعوب املنطقــة.
رابعــا  -رضورة العمــل عــى إيقــاف الرصاعــات املذهبيــة والطائفيــة ،وعــدم
الســاح للقــوى الطائفيــة بتوتــر العالقــات املشــركة بــن الشــعوب ،وعــدم
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اســتخدام الشــحن الطائفــي والعرقــي لتجييــش التأييــد للمشــاريع الصداميــة،
ورضورة تبنــي ودعــم كافــة برامــج اإلصــاح الوطنــي التــي طالبــت بهــا الشــعوب
دون تشــويه وتزييــف مقاصــده الوطنيــة.
وأمــام هــذه التحديــات ،وغريهــا ،نكــرر تأكيدنــا عــى أهميــة التزامنــا نحــن
يف الكويــت والوقــوف مــع املــروع التصالحــي الــذي يحملــه ســمو أمــر البــاد،
ودعمــه ،الــذي نأمــل أن يكــون طــوق النجــاة مــن هــذه األزمــة مبــا يحافــظ عــى
منظومــة مجلــس التعــاون الخليجــي ،ونتمنــى صادقــن أن تكــون روح املســؤولية
بــن كافــة األطـراف مرتفعــة لتفكيــك حالــة التــأزم واملقاطعــة.

غياب وقصور
إن مســألة اصــاح ذات البــن لــدول الخليــج العــريب وهــو تحــد شــائك ومعقد،
ويحتــاج إىل إحســاس عــال باملســؤولية اإلقليميــة نحــو دعــم التالحــم والوحــدة
الخليجيــة ،ويرجــع الســبب يف ذلــك – بتقديرنــا – إىل حجم التدخالت واملامرســات
والسياســات املتناقضــة التــي متارســها بعــض دولــه دون أي رادع أخالقــي وقيمــي
لحــدود اح ـرام الســيادة والشــأن إزاء اآلخريــن فقــط ،كــا يتمثــل أيضــا بشــكل
التنافــس الــذي متارســه العديــد مــن الــدول والحكومــات الخليجيــة ،وطبيعتــه،
مــن خــال بيئــات الـراع املحتــدم بالوطــن العــريب.
ولذلــك فــإن املفــرض مــن الحكومــات الخليجيــة أن تــدرك أن اســتغالل عامــل
الفــوىض والتنــازع بــن فــرق وأطيــاف الـراع يف الــدول املنهــارة إداريــا ونظاميــا
ســيعود عليهــا ،وعــى املنطقــة ،بالــرر الكبــر املدمــر ،ذلــك ألنــه ال يســتند عــى
مبــادئ سياســية مقبولــة كمنــارصة شــعب مــن احتــال مثلــا هــو الحــال يف
فلســطني املحتلــة ،أو كــا حــدث يف الكويــت عــام  ١٩٩٠والعديــد مــن الــدول
العربيــة إبــان فــرة االســتعامر األجنبــي ،والــذي كانــت نتائجــه التقديــر لهــذا
5

الــدور والتضامــن معــه.
أمــا مســألة منــارصة فئــة وفصيــل عــى حســاب آخــر فهــو تدخــل مبــارش
وغــر مــروع بالشــئون الداخليــة للشــعوب ،وال ميكــن اإلجــاع عــى قبولــه ،مــا
ســيفرز مليشــيات متحالفــة ســواء مــع هــذه الدولــة وتلــك ،وسيشــكل إربــاكا
وخصومــة بــن الــدول املتدخلــة كــا هــو حاصــل اآلن يف األزمــة الخليجيــة ،ومــن
هنــا نجــد الحجــج واالتهامــات متعاكســة ،وتــكاد تكــون هــذه املامرســة مــن قبــل
جميــع الــدول املتخاصمــة.
نعــم نــدرك بــأن هنــاك دوال تصــدرت هــذا الدور بشــكل عــاد بالــرر عىل كل
األط ـراف ،ســواء مــن الــدول الشــقيقة أو الشــعوب املتدخــل يف شــؤونها وبدعــم
مــن القــوى املتقاتلــة يف دول الـراع التــي تعــاين مــن االقتتــال الدمــوي املخيــف
واملرعــب ،والــذي شــارك يف تفاقــم أزمــات ال ـراع وانح ـراف مســارها وتشــعب
وتعــدد أهدافهــا ،حتــى أصبــح املشــهد معقــدا يصعــب إصالحــه وتقوميــه دون
الرتاجــع ورفــع يــد التدخــل الخارجــي مــن كافــة األطـراف.
إن غيــاب املبــادئ العامــة والضوابــط امللزمــة ملنظومــة دول مجلــس التعــاون
الخليجــي ،وغيــاب اإلدارة الجــادة يف بنــاء منظومــة خليجيــة قويــة ومنضبطــة
لتــارس دورهــا يف حاميــة التنميــة وتطورهــا أدى ملثــل هــذا األمــر الــذي نعيشــه
اليــوم ،كــا أن االهتــام بالجانــب والشــأن األمنــي العــام ،وهــو بــا شــك مهــم،
لكنــه يجــب أ ن يكــون موجهــا لبنــاء هــذه املنظومــة ال بعرثتهــا أو اســتخدامها يف
الحــد وتقليــص الحريــات العامــة التــي تنشــدتبحث عنهــا شــعوبنا.
وتجــدر اإلشــارة يف ســياق األزمــة الخليجيــة عــن اختفــاء دور األمانــة العامــة
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وأمينهــا العــام ،وهــو أمــر بــات غــر مقبــوال
عــى اإلطــاق ،وأصبــح محــل اســتياء وتعليــق لــدى مواطنــي املجلــس واملراقبــن
الدوليــن ،والــذي يؤكــد عــى ضعــف بنــاء املنظومــة بالشــكل اآلمــن والفاعــل.
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والتساؤل املرشوع يف هذه اللحظة:
مــا هــو املطلــوب حتــى تنجــح املســاعي الجــادة لحــل األزمــة الراهنــة والقضاء
عليها ؟

خطوات النجاح
يتطلــب حــل أزمــة الخليــج الراهنــة وإنجــاح مســاع الســام ،والوصــول إىل
الحــل األمثــل ،جملــة مــن املواقــف مــن قبــل الــدول املعنيــة ،تتمثــل يف:
أوال – إدراك أن سياســة عــدم احــرام ســيادة الــدول األخــرى ،والتدخــل يف
شــؤونها الداخليــة ،أمــر يجــب تجنبــه واالبتعــاد عنــه ،وأن تلغــى مثــل هــذه
الســلوكيات مــن نهــج بعــض الحكومــات وفكرهــا ،مــن خــال احــرام قوانــن
وأعــراف دول املنظومــة.
ثانيــا – أهميــة وضــع ضوابــط ملنظومــة مجلــس التعــاون الخليجــي تكفــل
ومتنــع أيــة مامرســات خاطئــة مــن قبــل أعضائهــا.
ثالثــا – عــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن تــدرك أن قوتهــا يكمــن يف
وحدتهــا ،وتنامــي تعاونهــا ،وتطــور مواردهــا وتنوعــه املتســق مــع بعضهــا البعــض
وعــى كافــة األصعــدة واملســتويات الداخليــة والخارجيــة.
رابعــا – أن تعــي هــذه الــدول أن تطــور الشــعوب أمــر حتمــي وقــادم ينبغــي
التعامــل معــه بــروح إيجابيــة ال ســلبية ،والســاح للشــعوب قاطبــة باملشــاركة
الفاعلــة يف اإلدارة نحــو أداء أدوارهــا املناطــة بهــا ،مبــا يكفــل اســتقرار الــدول
وتقدمهــا.
خامســا  -يجــب عــى الشــعوب االبتعــاد عــن أســلوب مجاملــة حكوماتهــا يف
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مــا يتعلــق بوحدتهــا وتعاونهــا ومصريهــا املشــرك ،كــا عليهــا االرتقــاء بأســلوب
نقدهــا البنــاء وتقويــم الخلــل ورأب الصــدع ،وأال تســاهم بــأي شــكل مــن
األشــكال مبخاصمــة شــعوب الخليــج وإثــارة الخــاف وســبل التأزيــم ،فالحكومــات
وشــخصياتها متغــرة والشــعوب باقيــة ،ولذلــك عليهــا حــث الحكومــات عــى
الق ـرار الصحيــح والراجــح  ،والدفــع بــه.
سادســا  -أن تعــي الحكومــات ملــدى ســلبية الحــرب اإلعالميــة ،والعمــل عــى
وقــف تصعيــد اإلعــام الرســمي بــن الــدول ،واالبتعــاد عــن اإلســاءة لشــعوب
املنطقــة وخصوصياتهــا.

كلمة أخرية
إن تجــارب وتطــور دول العــامل وشــعوبها يجــب أن يؤخــذ بعــن االعتبــار،
وعــى الحكومــات الخليجيــة أن تعــي أن بقائهــا ودميومــة األوطــان ورفاهيــة
الشــعوب ســيكون قامئــا عــى «الوحــدة» ،واالســتفادة مــا أمكــن مــن املــاءة
املاليــة املتوافــرة حاليــا ،مــن خــال منــط يضمــن االســتدامة والتقــدم يف ظــل
أجــواء االحتــدام والتــأزم اإلقليمــي والعاملــي ،مــا يتطلــب خلــق أرضيــة وبيئــة
لتهدئــة آمنــة تكــون محصلتهــا النهائيــة مصالحــة جديــة وتعــاون اقتصــادي مثمــر
تشــرك بــه دول املنظومــة الخليجيــة دون تجاهــل لــدول الجــوار اإلقليمــي ليكــون
مانعــا لقــوى الــر والتطــرف واإلرهــاب التــي تتكســب مــن وراء إثــارة الفــن
والرصاعــات الطائفيــة واملذهبيــة والقوميــة الســاذجة ،والتــي لــن تعــود – بــأي
حــال مــن األحــوال  -باملكاســب واألمــن عــى دول الخليــج وشــعبه الواحــد.
ولذلــك فــإن املنــر الدميقراطــي الكويتــي يــرى أهميــة اســتغالل الــروات
النفطيــة يف تحقيــق التنميــة املســتدامة ال أن تســتغل لتوســيع دائــرة النفــوذ
عــر حمــات تزعــزع اســتقرار املنطقــة ،ويــرى أيضــا أن املعضلــة األساســية التــي
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فجــرت األزمــة الحاليــة تكمــن يف طريقــة بنــاء منظومــة دول مجلــس التعــاون
الخليجــي الخاصــة التــي يجــب أن تكــون قامئــة عــى أســاس الحفــاظ عــى
كيانــات الــدول وأنظمتهــا.
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