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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 

ــدد مســريتها املتعــرة أساســا، كــا وضعــت  ــات ته ــرية، تحدي ــات كب ــام تحدي أم

ــدة  ــاذ وح ــي، وإنق ــدار الخليج ــدع الج ــو رأب ص ــرب نح ــد أك ــام تح ــت أم الكوي

دولــه ومنظومتــه مــن االنهيــار والتفــكك، يف الوقــت الــذي تشــهد فيــه املنطقــة 

والجــوار اإلقليمــي رصاعــات كبــرية، تداخلــت فيهــا املصالــح وتشــابكت إىل مرحلــة 

ــة  ــتقرار يف منطق ــة االس ــدول أهمي ــدرك هــذه ال ــا مل ت ــول م ــا الحل ــب فيه تصع

الخليــج العــريب خاصــة، والــرق األوســط عامــة، مــن خــال وضــع اســراتيجيات 

تحفــظ كياناتهــا، وتحــرم حقــوق الشــعوب يف املشــاركة يف اتخــاذ القــرار، وتحديــد 

مصائرهــا.

ويــربز يف ســياق األزمــة الخليجيــة املســاعي النبيلــة واملبــادرات واألدوار التــي 

ــه  ــاح األحمــد يف محاوالت ــاد الشــيخ صب ــري الب ــا – والزال – ســمو أم ــدم عليه أق
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الدؤوبــة الحتوائهــا منــذ بداياتهــا، وهــو األمــر الــذي يتطلــب دعــا محليــا 

ــواء  ــة أج ــي لتهيئ ــاوالت ترم ــي مح ــا، وه ــا أيض ــل ودولي ــا، ب ــا وإقليمي وخليجي

ــرية. ــح املس ــح، وتصحي التصال

وبــا شــك أن هــذه املســألة يف ســبيل إنجاحهــا تســتلزم الوقــوف الجــدي عــى 

أســباب ومســببات الخــاف، وســبل املعالجــة الناجعــة بعيــدا عــن الرضيــات، مــن 

ــا  ــة مب ــذه املنظوم ــتقرار  ه ــتمرار واس ــل اس ــط تكف ــس وضواب ــع أس ــال وض خ

يحقــق التطلعــات التــي تنتظرهــا شــعوب املنطقــة.

نقول: 

لقــد نجــح مجلــس التعــاون الخليجــي يف صيــف عــام ١٩٩٠ بتحقيــق تضامنــا 

مشــهودا أثنــاء فــرة احتــال الكويــت عــى املســتويني الرســمي والشــعبي، عندمــا 

ــواع املســاعدات، وســاهموا  ــة أن ــم كاف ــوا له ــني، وقدم ــه الكويتي اســتضافت دول

ــع  ــف دويل واس ــن تحال ــة ضم ــوات الغازي ــن الق ــن براث ــا م ــة لتحريره بفعالي

ــو  ــع نح ــة وندف ــة الخليجي ــذه املنظوم ــك به ــا نتمس ــا يجعلن ــو م ــاق، وه النط

ــول. ــرار الخليجــي املأم تطويرهــا وصــوال إىل وحــدة الق

تحديات علينا مواجهتها

كشــفت لنــا األزمــة الخليجيــة - اليــوم - عــن األدوار املتناقضــة التــي قامــت 

بهــا بعــض الحكومــات يف محاولــة لبســط نفوذهــا، وتبنــي أطــراف الــراع يف عدد 

ــة تحــت واجهــات مختلفــة ومتعــددة، محــدودة  ــة واإلقليمي ــدول العربي مــن ال

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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ــرز هــذه التحديــات: أن تواجههــا دول والخليــج، ومــن أب

ــة  ــداث اإلقليمي ــع األح ــة م ــات الخليجي ــن الحكوم ــد م ــل العدي أوال - تعام

والعامليــة مــن خــال زاويــا محــددة وضيقــة، أفــرزت اختافــا جليــا بــني املواقــف، 

ــش يف  ــا نعي ــرؤى أصبحن ــن أن تتوحــد ال ــدال م ــا املتشــعبة، فب ــا آثاره ــت له كان

أزمــة رصاع يف املوقــف، ولهــذا فــإن عــى الحكومــات أن متــارس أدوارهــا بصــورة 

ــاص،  ــي الخ ــف الخليج ــزز املوق ــا يع ــرك مب ــيق مش ــن تنس ــرب ضم ــة أك إيجابي

ــة الــرق الوســط العــام.  واســتقرار وأمــن منطق

ثانيــا - غيــاب املشــاركة الشــعبية يف اإلدارة العامــة، وغيــاب الفكــر التنمــوي، 

ــق  ــاال يعي ــاك اخت ــي أن هن ــاب التكامــل االقتصــادي، مــا يعن يضــاف إليهــا غي

املشــركة  والسياســية،  واالجتاعيــة  االقتصاديــة  بأطــره  مــروع  أي  إنجــاز 

ــا  ــعوب دورا محوري ــاء الش ــعة إلعط ــاق واس ــح آف ــب فت ــذا يتطل ــاملة، وه والش

ــرك. ــا املش ــتقبلها وحارضه ــتقرارها ملس ــا واس ــدم تطوره ــا يخ ــا مب ــإدارة أوطانه ب

ثالثــا - مل تســتطع منظومــة مجلــس التعــاون الخليجــي تأمــني وتوفــري رؤيــة 

اســراتيجية 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 للقــرارات الســابقة، وتقديــم حلــول  لـ »مروع ســيايس« 

بــدال مــن »عســكري« منهــك للجميــع، والــذي بالتأكيــد سيتســبب بخســائر 

جســيمة، بريــة وماديــة، عــى حســاب شــعوب املنطقــة. 

رابعــا - رضورة العمــل عــى إيقــاف الراعــات املذهبيــة والطائفيــة، وعــدم 

ــدم  ــعوب، وع ــني الش ــركة ب ــات املش ــري العاق ــة بتوت ــوى الطائفي ــاح للق الس
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ــة،  ــاريع الصدامي ــد للمش ــش التأيي ــي لتجيي ــي والعرق ــحن الطائف ــتخدام الش اس

ورضورة تبنــي ودعــم كافــة برامــج اإلصــاح الوطنــي التــي طالبــت بهــا الشــعوب 

ــة.  ــف مقاصــده الوطني دون تشــويه وتزيي

وأمــام هــذه التحديــات، وغريهــا، نكــرر تأكيدنــا عــى أهميــة التزامنــا نحــن 

يف الكويــت والوقــوف مــع املــروع التصالحــي الــذي يحملــه ســمو أمــري البــاد، 

ودعمــه، الــذي نأمــل أن يكــون طــوق النجــاة مــن هــذه األزمــة مبــا يحافــظ عــى 

منظومــة مجلــس التعــاون الخليجــي، ونتمنــى صادقــني أن تكــون روح املســؤولية 

بــني كافــة األطــراف مرتفعــة لتفكيــك حالــة التــأزم واملقاطعــة.

غياب وقصور

إن مســألة اصــاح ذات البــني لــدول الخليــج العــريب وهــو تحــد شــائك ومعقد، 

ويحتــاج إىل إحســاس عــال باملســؤولية اإلقليميــة نحــو دعــم التاحــم والوحــدة 

الخليجيــة، ويرجــع الســبب يف ذلــك – بتقديرنــا – إىل حجم التدخات واملارســات 

والسياســات املتناقضــة التــي متارســها بعــض دولــه دون أي رادع أخاقــي وقيمــي 

لحــدود احــرام الســيادة والشــأن إزاء اآلخريــن فقــط، كــا يتمثــل أيضــا بشــكل 

ــه،  ــة، وطبيعت ــدول والحكومــات الخليجي ــد مــن ال ــذي متارســه العدي التنافــس ال

مــن خــال بيئــات الــراع املحتــدم بالوطــن العــريب.

ولذلــك فــإن املفــرض مــن الحكومــات الخليجيــة أن تــدرك أن اســتغال عامــل 

الفــوىض والتنــازع بــني فــرق وأطيــاف الــراع يف الــدول املنهــارة إداريــا ونظاميــا 

ســيعود عليهــا، وعــى املنطقــة، بالــرر الكبــري املدمــر، ذلــك ألنــه ال يســتند عــى 

ــال يف  ــو الح ــا ه ــال مثل ــن احت ــعب م ــارصة ش ــة كمن ــية مقبول ــادئ سياس مب

ــدول  ــد مــن ال ــت عــام ١٩٩٠ والعدي ــة، أو كــا حــدث يف الكوي فلســطني املحتل

ــذا  ــر له ــه التقدي ــت نتائج ــذي كان ــي، وال ــتعار األجنب ــرة االس ــان ف ــة إب العربي
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الــدور والتضامــن معــه.

ــارش  ــل مب ــو تدخ ــر فه ــى حســاب آخ ــل ع ــة وفصي ــارصة فئ ــا مســألة من أم

وغــري مــروع بالشــئون الداخليــة للشــعوب، وال ميكــن اإلجــاع عــى قبولــه، مــا 

ــاكا  ــك، وسيشــكل إرب ــة وتل ــع هــذه الدول ــة ســواء م ســيفرز مليشــيات متحالف

وخصومــة بــني الــدول املتدخلــة كــا هــو حاصــل اآلن يف األزمــة الخليجيــة، ومــن 

هنــا نجــد الحجــج واالتهامــات متعاكســة، وتــكاد تكــون هــذه املارســة مــن قبــل 

جميــع الــدول املتخاصمــة.

نعــم نــدرك بــأن هنــاك دوال تصــدرت هــذا الدور بشــكل عــاد بالــرر عى كل 

األطــراف، ســواء مــن الــدول الشــقيقة أو الشــعوب املتدخــل يف شــؤونها وبدعــم 

مــن القــوى املتقاتلــة يف دول الــراع التــي تعــاين مــن االقتتــال الدمــوي املخيــف 

واملرعــب، والــذي شــارك يف تفاقــم أزمــات الــراع وانحــراف مســارها وتشــعب 

ــح املشــهد معقــدا يصعــب إصاحــه وتقوميــه دون  ــى أصب ــا، حت وتعــدد أهدافه

الراجــع ورفــع يــد التدخــل الخارجــي مــن كافــة األطــراف.

إن غيــاب املبــادئ العامــة والضوابــط امللزمــة ملنظومــة دول مجلــس التعــاون 

ــة  ــة ومنضبط ــة قوي ــة خليجي ــاء منظوم ــادة يف بن ــاب اإلدارة الج ــي، وغي الخليج

لتــارس دورهــا يف حايــة 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 بعرتهــا 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 غــري مقبــوال 

عــى اإلطــاق، وأصبــح محــل اســتياء وتعليــق لــدى مواطنــي املجلــس واملراقبــني 

الدوليــني، والــذي يؤكــد عــى ضعــف بنــاء املنظومــة بالشــكل اآلمــن والفاعــل.
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والتساؤل املروع يف هذه اللحظة: 

مــا هــو املطلــوب حتــى تنجــح املســاعي الجــادة لحــل األزمــة الراهنــة والقضاء 

؟ عليها

خطوات النجاح

ــة وإنجــاح مســاع الســام، والوصــول إىل  ــج الراهن ــة الخلي ــب حــل أزم يتطل

ــل يف: ــة، تتمث ــدول املعني ــل ال ــن قب ــن املواقــف م ــة م ــل، جمل الحــل األمث

ــل يف  ــرى، والتدخ ــدول األخ ــيادة ال ــرام س ــدم اح ــة ع أوال – إدراك أن سياس

ــذه  ــل ه ــى مث ــه، وأن تلغ ــاد عن ــه واالبتع ــب تجنب ــر يج ــة، أم ــؤونها الداخلي ش

ــني  ــرام قوان ــال اح ــن خ ــا، م ــات وفكره ــض الحكوم ــج بع ــن نه ــلوكيات م الس

وأعــراف دول املنظومــة.

ــل  ــاون الخليجــي تكف ــس التع ــة مجل ــط ملنظوم ــة وضــع ضواب ــا – أهمي ثاني

ــا. ــل أعضائه ــة مــن قب ــة مارســات خاطئ ــع أي ومتن

ــا يكمــن يف  ــدرك أن قوته ــس التعــاون الخليجــي أن ت ــا – عــى دول مجل ثالث

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 

ــة باملشــاركة  ــة ال ســلبية، والســاح للشــعوب قاطب ــروح إيجابي التعامــل معــه ب

ــدول  ــتقرار ال ــل اس ــا يكف ــا، مب ــة به ــا املناط ــو أداء أدواره ــة يف اإلدارة نح الفاعل

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 

ــى  ــات ع ــث الحكوم ــا ح ــك عليه ــة، ولذل ــعوب باقي ــرية والش ــخصياتها متغ وش

ــه. ــح والراجــح ، والدفــع ب القــرار الصحي

سادســا - أن تعــي الحكومــات ملــدى ســلبية الحــرب اإلعاميــة، والعمــل عــى 

ــعوب  ــاءة لش ــن اإلس ــاد ع ــدول، واالبتع ــني ال ــمي ب ــام الرس ــد اإلع ــف تصعي وق

ــا. ــة وخصوصياته املنطق

كلمة أخرية

ــار،  ــني االعتب ــذ بع ــب أن يؤخ ــعوبها يج ــامل وش ــور دول الع ــارب وتط إن تج

ــة  ــان ورفاهي ــة األوط ــا ودميوم ــي أن بقائه ــة أن تع ــات الخليجي ــى الحكوم وع

ــاءة  ــن امل ــن م ــا أمك ــتفادة م ــدة«، واالس ــى »الوح ــا ع ــيكون قامئ ــعوب س الش

ــل  ــدم يف ظ ــتدامة والتق ــن االس ــط يضم ــال من ــن خ ــا، م ــرة حالي ــة املتواف املالي

ــة  ــة وبيئ ــق أرضي ــب خل ــا يتطل ــي، م ــي والعامل ــأزم اإلقليم ــدام والت أجــواء االحت

لتهدئــة آمنــة تكــون محصلتهــا النهائيــة مصالحــة جديــة وتعــاون اقتصــادي مثمــر 

تشــرك بــه دول املنظومــة الخليجيــة دون تجاهــل لــدول الجــوار اإلقليمــي ليكــون 

ــن  ــارة الف ــن وراء إث ــي تتكســب م ــر والتطــرف واإلرهــاب الت ــوى ال ــا لق مانع

ــأي  ــن تعــود – ب ــة الســاذجة، والتــي ل ــة والقومي والراعــات الطائفيــة واملذهبي

ــج وشــعبه الواحــد. حــال مــن األحــوال - باملكاســب واألمــن عــى دول الخلي

ــروات  ــتغال ال ــة اس ــرى أهمي ــي ي ــي الكويت ــرب الدميقراط ــإن املن ــك ف ولذل

ــوذ  ــرة النف ــيع دائ ــتغل لتوس ــتدامة ال أن تس ــة املس ــق التنمي ــة يف تحقي النفطي

عــرب حمــات تزعــزع اســتقرار املنطقــة، ويــرى أيضــا أن املعضلــة األساســية التــي 
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ــس التعــاون  ــاء منظومــة دول مجل ــة بن ــة تكمــن يف طريق فجــرت األزمــة الحالي

ــى  ــاظ ع ــاس الحف ــى أس ــة ع ــون قامئ ــب أن تك ــي يج ــة الت ــي الخاص الخليج

ــا. ــدول وأنظمته ــات ال كيان


