
 
 
 

 
 مجلس التعاون الخلیجيبعد انھیار ما مستقبل الكویت 

 
 

 2017أكتوبر  29الكویت 
 
 

في افتتاح دور االنعقاد الثاني لمجلس األمة  الصباح یمثل خطاب سمو أمیر الكویت الشیخ صباح األحمد
رات لسموه حذرت من خطورة تطو ةنقطة تحول في مستقبل الوساطة الكویتیة الخلیجیة، فالرسائل المباشر

 ودولیة. اقلیمیة وصراعات تدخالتاألزمة على أمن منطقة الخلیج وشعوبھ، ومخاطر 
 

ر كلمات دالة على أن مسا - وجھوده مستمرة وإیجابیة مفتوحةمع بقاء أمنیاتھ وآمالھ  –أمیر الكویت استخدم 
 الزمةااألزمة الخلیجیة ال یسیر باتجاه الحلحلة أو اإلنفراجھ، بل "التصعید" و"التطور"، فیقول سموه "

"، عید ...التص بمخاطر كامل وعي على نكون ان جمیعا وعلینا التطور احتماالت جنباتھا في تحمل الخلیجیة
 ".تقلیدیة ... وساطة مجرد لیست االزمة ھذه توسع الحتماالت الواعیة الكویت اطةوسویضیف "

 
الحدیث عن مستقبل الوساطة الكویتیة، سواء من حیث تعثرھا أو نجاحھا، ال یمكن أن یكون بمعزل عن 
مستقبل الكویت في منظومة دول الخلیج العربي، ووسط ھذا الصراع الذي قارب عمره على الستة أشھر، 
ھناك الكثیر من التساؤالت التي تطرح بـ "خجل" على الساحة المحلیة ولكنھا ال تجد إجابات صریحة 
وواضحة، فأین ستقف الكویت بعد انتھاء الوساطة دون الوصول الى اتفاق أو حلول؟ مع الدول الخلیجیة 

د في ھذا الظرف سیكون الثالث (المملكة العربیة السعودیة، اإلمارات والبحرین)؟ أم مع قطر؟ وھل الحیا
 مخرج أم بدایة ألزمة أخرى وأكبر تكون الكویت فیھا طرفا؟

 
نتیجة قراءة غیر سلیمة لمجریات األزمة الكویتیة العراقیة كان االحتالل العراقي وتتذكر الكویت جیدا 

حسن “ العسكریة لغزوھا بمنطق العراقیة بشأن التحركاتحینھا، فواجھة التحذیرات االستخباراتیة األجنبیة 
كان تكرار أزمة االحتالل مجددا مستبعد تماما بعدما تغیرت المنظومة الدولیة، ووجود  وإننیة الجار"، 

اتفاقیات أمنیة مشتركة بین الكویت والدول الكبرى، إال أن الحروب الیوم لم تعد عسكریة فقط، بل تحولت 
إعالمیة في ، وحروب عة االقتصادیة وفرض حصار حدوديمن المعدات والعتاد العسكري الى المقاط

 ، وخلق معارضة فاعلة لتشكیل ضغط داخلي وخارجي.اإلعالم التقلیدي أو االلكتروني
 

 ناوبالعودة الى خطاب أمیر الكویت، وفي توقیتھ ومكانھ وأمام أعضاء مجلس األمة، فإن دعوة سموه الى "
تطرح تساؤالت مختلفة تماما عن األرضیة التي یجب أن تقف " التصعید بمخاطر كامل وعي على نكون

 اعتبارات أيعن  اً علیھا الكویت مستقبال، ولعل التساؤالت المطلوب طرحھا بشكل جدي الیوم، بعید
على إدارة شؤونھا بمعزل عن المنظومة الخلیجیة؟ وھل ھناك  مستعدة وقادرةدبلوماسیة، ھل الكویت 

مع الدول المجاورة بعد انھیار وتفكك مجلس التعاون الخلیجي؟ وھل الكویت  استراتیجیة حكومیة للتعامل
 قادرة على احتواء آثار "الطالق البائن" بین دول المنطقة علیھا؟



 
 
 
 

، رفعت الحكومة مشروع مرسوم بحل مجلس األمة السابق تحت 2016أكتوبر  16قبل عام، وتحدیدا في 
 اتھاوانعكاس األمنیة التحدیات تقتضیھ وما تطورات من منھا جداست وما الدقیقة االقلیمیة الظروفمبرر "
"، علما أنھ لم یكن لألزمة الخلیجیة ...ومحاذیر مخاطر من تحملھ ما بقدر مواجھتھا ضرورة من المختلفة

وقبل  –من حل مجلس األمة  أشھرالمنطقة شھدت بعد وأثر حینھا،  2017من عام  یونیو 5في التي اندلعت 
مواجھة ل بحضور الدول الست قمة خلیجیة أمریكیة في العاصمة السعودیة الریاض -األزمة الخلیجیة بأیام 

 اإلرھاب.
 

ولكن الظروف اإلقلیمیة الیوم ازدادت اتساعا، وضربت أساسات البیت الخلیجي الذي كان یبحث عن مواجھة 
المحیطة بھ، ویسعى لتجفیف منابع اإلرھاب فكریا ومالیا مشتركة لمخاطر ارتدادات المشاكل الداخلیة للدول 

 في بلدانھ، لیتحول التعاون الخلیجي المنشود الى صراع مفروض من دولھ على دولھ.
 
رغم كل تلك التطورات "اإلقلیمیة" السلبیة االتجاه، فإن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة یتجنبان الحدیث و

بعد خطاب سمو األمیر. ویبدو أن ما ى المدى المتوسط والبعید، حتى بصراحة عما قد یواجھ الكویت عل
دون واالعتبارات التي تربط عدد من النواب بأطراف األزمة الخلیجیة شكل مانعا لفتح ھذا الملف بحیاد 

انحیاز، من جھتھا فإن الحكومة، التي یتھمھا أعضاء البرلمان بالفشل في اإلدارة العامة، غارقة في أزماتھا 
 صراعاتھا مع النواب.ى مستوى أجھزتھا التنفیذیة أو في الداخلیة عل

 
سلیم نظرا لما یتمتع بھ سموه من  قراررة أمیر البالد شخصیا ومباشرة ترك الملف الخارجي تحت إدا

عالقات دولیة واسعة وخبره اكتسبھا خالل مسیرتھ كوزیر للخارجیة، بید أن ھذا التوجھ الحكومي النیابي، 
ن، من السلطتی رعایةالشعبي، ال یعني أن یترك الملف الداخلي المرتبط باألزمة الخلیجیة دون وكذلك 

فسیاسة "لكل حادث حدیث" أسوء قرار یُتخذ الیوم، ال سیما وأن ھناك شكوك واسعة بقدرة الحكومة على 
على التخلص  مواجھة أي أزمة طارئة بھذا الحجم والتأثیر، وھناك شكوك أخرى بوعي النواب، وقدرتھم

، والتحول الى العمل البرلماني السیاسي المسؤول، ووجود اصطفافات وضغوطھمن نھج العمل االنتخابي 
 شعبیة محلیة مع طرفي األزمة الخلیجیة.

 
مطلوب أن تكون الترتیبات الحكومیة والنیابیة لمواجھة أسوء ما قد ینتج عن األزمة الخلیجیة تجاه اللیس 

كن أحد الطرفین قد یكون مطلوب منھ المبادرة وقرع جرس اإلنذار لفتح نقاش حقیقي الكویت "علنیة"، ول
مستوى فء نجحت الوساطة الكویتیة أو فشلت، وجدي یرسم مستقبل الكویت ما بعد منظومة دول الخلیج، سوا

 .، ولم یعد الخلیج "واحد"انتھىما بین دول الخلیج وشعوبھ ما قبل األزمة  ونوعھا العالقات
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