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»اتجاهات«: التكامل الخليجي هدف رئيسي في فكر صاحب السمو
أكد في تقريره الرابع أن ما يطرحه صاحب السمو األمير يمثل تحديدًا لألولويات ورسمًا لمستقبل الشعوب الخليجية

األمير »إن أي مساس بأمن واستقرار اململكة 
العربية الس���عودية الشقيقة، ميثل مساسا 

باألمن اجلماعي لدول املجلس«.

محورية األمين العام

كما يسلط سمو األمير الضوء على الدور 
البارز الذي يقوم به األمني العام ملجلس التعاون 
في دعم التعاون اخلليج���ي البيني، والذي 
يطالب سموه في خطبه دائما بتنشيطه وتأكيد 
دوره وجتديد روحه، بحيث يصبح مجلس 
التعاون اخلليجي منظمة إقليمية عصرية تضع 
للقضايا االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
أهمية ال تقل عن القضايا السياسية واألمنية. 
وهناك تداول ل���أدوار بني دول اخلليج من 

حيث انتماء األمني العام جلنسيتها.

االتجاه العصري

إن م���ا يطرحه س���مو األمير ليس مجرد 
شعارات تقليدية أو تصريحات نارية وإمنا 
يتجاوز ذلك إلى قوة العقل وصالبة اإلرادة 
والقدرة على حتديد األولويات ورسم املستقبل، 
مبا يش���ير إلى غلبة االجت���اه الواقعي على 
فكر س���مو األمير. وقد أشار سموه في قمة 
الكويت إلى عبارات موحية بأهمية القضايا 
االقتصادية والتنموية مثل »خدمة ألبناء دول 
املجلس في سبيل حتقيق املزيد من اإلجنازات 
واملكاسب، وخصوصا ما يتصل منها مبسألة 
التنمية االقتصادية والرفاه االجتماعي و»الربط 
الكهربائ���ي بني دول املجلس« و»عزمنا على 
الدخول في البرنامج الزمني التفاقية االحتاد 
النقدي وكذلك انشاء هيئة سكة حديد دول 
املجلس« و»املشاريع التنموية التي تهم دول 
مجلس التعاون والتي تتطلب التداول واإلقرار 
واملتابعة ومبا يعود على ش���عوبنا باخلير 
والنفع« و»دعم عملنا اخلليجي املش���ترك« 

و»متابعة تنفيذ قراراتنا ومشاريعنا«. 
كما يشير في كلمته في قمة الكويت إلى 
»ان مسيرة مجلسنا املباركة والتي ترتكز على 
أسس وقواعد صلبة، مبنية على التعاون البناء 
من خالل التشاور وتبادل الرأي ووجهات النظر 
بواقعية وموضوعية«. كما أن تفكير سموه 
»عصري« وليس »ماضوي«. فما يطرحه من 
أفكار يعد رؤى جديدة وليس صيغا قدمية 
لتطوير العمل اخلليجي املش���ترك. فخطب 
سموه تشير إلى دعوته لتجديد أدوار وليس 

إحياء أدوار سابقة.

التوجه السلمي

إن التوجه العام لسمو األمير بشأن اخلالفات 
اخلليجية البينية أو اخلالفات اخلليجية مع 
دول اجلوار غير العربية يتس���م بالسلمية، 
حيث استخدم كلمات تعبر عن هذا املعنى مثل 
»السالم« و»األمن« و»االستقرار« و»الهدوء« 
و»تنقية األجواء« و»إزالة الشوائب« و»نبذ 
التطرف واحلقد والكراهي���ة والعنصرية« 
و»إبعاد املنطقة عن التوترات والصراعات« 
و»بناء عالقات على أسس صحيحة وسليمة 

مع محيطنا«.
وقد اتضح ذل���ك جليا في تصوره حلل 
أزمة اجلزر اإلماراتية وأزمة امللف النووي 
اإليراني حينما دعا اجلمهورية اإلس���المية 
اإليرانية في القمة احلالية الى »اللجوء إلى 
احلوار واخلطوات اجلادة إلنهاء قضية اجلزر 
اإلماراتي���ة الثالث احملتلة أو إحالة القضية 
إلى محكمة العدل الدولية«. ودعا أيضا إلى 
»حل أزمة امللف الن���ووي اإليراني باحلوار 
والطرق الس���لمية وإلى االلت���زام مببادئ 
الش���رعية الدولية ومبا يحقق التوصل إلى 
تسوية سلمية لهذا امللف ويوفر االطمئنان 
ويسهم في احلفاظ على األمن واالستقرار في 
املنطقة«. إن التوجه الذي يؤيده سمو األمير 
انعكس في البيان اخلتامي الذي أصدره قادة 
دول اخلليج في قمة أبوظبي 2010، حيث مت 
الترحيب باجلهود الدولية في ش���أن امللف 
النووي اإليراني وبخاصة تلك التي تبذلها 

مجموعة )1+5(.
خالصة القول ان الرؤية الكويتية التي 
يجسدها ش���خص صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد تتمثل في أن القمة 
اخلليجية الدوري���ة هي خطوة على طريق 
العمل اخلليجي املشترك وتأكيد روابطه ودعم 
أواصره، مبا يجعلن���ا ذات يوم أمام أجندة 
خليجية تواجه كل التحديات وتتصدى لكل 
املشكالت وتتوقع كل التهديدات، وذلك نتيجة 
حتول اجتاه دول اخلليج نحو عصر مختلف 
وفكر متطور ورؤية شاملة وتضامن رشيد. 
فالبيت اخلليجي هو انعكاس ملا يحدث في 

داخل دوله.

دول اخلليج من حكمة ورؤية وبعد نظر، أسهم 
في التوصل إلى هذه النتائج املرجوة لتحقيق 
آمال وتطلعات شعوبنا نحو املزيد من النماء 
واالزدهار، وتدعيم مسيرة مجلسنا املباركة«. 
و»يأتي انعقاد الدورة ال� 31 للمجلس األعلى 
لدول اخللي����ج العربية ليضيف لبنة مباركة 
في بناء هذا الصرح الش����امخ وإضافة بناءة 
ملسيرته« و»مكنت املجلس من تبوؤ مكانته 
املرموقة من بني منظمات سواء على املستوى 

اإلقليمي أو الدولي«.

وحدة المصير الخليجي

يش����ير صاحب السمو األمير في مضمون 
خطابه سواء في قمة الكويت أو أبوظبي إلى 
ما ميكن تس����ميته ب�»وح����دة املصائر« التي 
تواجه األوطان اخلليجية، سواء في حلظات 
االنتصارات أو في فترات األزمات، وهو ما عبر 
عنه سموه قائال: »اإلجناز الرياضي والتاريخي 
الذي حققت����ه دولة قطر ميثل إجنازا رياضيا 
ليس لدولة قطر وإمن����ا جلميع دول مجلس 

التعاون اخلليجي«.
ومن ناحية أخرى، يؤكد سموه على »استمرار 
وقوفنا إلى جانب اململكة العربية السعودية 
الشقيقة وإلى جانب املجتمع الدولي في مكافحة 
اإلرهاب بكل صوره وأشكاله«. وفي قمة الكويت، 
يقول صاحب السمو األمير يشير سمو األمير 
في مضمون خطابه سواء في قمة الكويت أو 
أبوظبي إلى ما ميكن تسميته ب� »وحدة املصائر« 
التي تواجه األوطان اخلليجية، سواء في حلظات 
االنتص����ارات أو في فت����رات األزمات، وهو ما 
عبر عنه سمو األمير قائال »اإلجناز الرياضي 
والتاريخي الذي حققته دولة قطر ميثل إجنازا 
رياضيا ليس لدول����ة قطر فقط وإمنا جلميع 
دول مجلس التعاون اخلليجي«. ومن ناحية 
أخرى، يؤكد سموه على »استمرار وقوفنا إلى 
جانب اململكة العربية السعودية الشقيقة وإلى 
جانب املجتمع الدولي في مكافحة اإلرهاب بكافة 
صوره وأشكاله«. وفي قمة الكويت، يقول سمو 

والتي تتمثل بشكل محدد في وظائف 3، وهي: 
الوظيفة التكاملية والوظيفة األمنية والدفاعية 
والوظيفة السياسية، والتي تتعلق في إجمالها 
بإبراز احلرص الكويت����ي على وجود توافق 
جماعي بش����أن القرارات املتعلقة بالسياسات 
اخلارجية أو إدراك التهديدات األمنية أو األهداف 
االقتصادية لكل منها أو الرؤى والسياس����ات 
العامة التي عادة م����ا يعبر عنها املجلس في 
بيانات����ه، فيما يعرف ب� »األمور ذات االهتمام 

املشترك«.
وقد برز هذا التوجه في تعبيرات استخدمها 
األمير في قمة أبوظبي مثل »تعزيز مس����يرة 
اخلير ملجلس����نا املبارك لنحقق معا تطلعات 
وآمال شعوبه« و»ندعم مسيرة اخلير والنماء 
ملجلس����نا املبارك«. ويالحظ في هذا السياق 
النزعة التفاؤلية في اخلطاب، األمر الذي يجد 
سندا له في تعبيرات من قبيل »دوام الصحة 
والعافي����ة« و»التقدم واالزده����ار« و»التقدم 
والرفاه« و»اإلجنازات واملكاسب« و»أن تكلل 
أعمال دورتنا بالتوفيق والسداد لتحقيق املزيد 
من النمو واالزدهار لشعوبنا وخدمة قضايا أمتنا 
العربية واإلسالمية«. كما استحوذت الكلمات 
التي تعبر عن البنيان اخلليجي على النصيب 
األكبر من املفردات التي استخدمها سموه، بحيث 
تكررت عشر مرات في قمة الكويت، حيث متت 
اإلشارة إلى »دول اخلليج« و»املجلس األعلى« 
و»مجلس التعاون لدول اخلليج العربية« و»دول 
املجلس« و»عملنا اخلليجي املشترك« و»مواطنة 

خليجية حقيقية«.

استكمال المسيرة

أضف إلى ذلك، هناك رغبة من جانب صاحب 
الس����مو األمير الستكمال »مش����وار« املجلس 
ودفعه خطوات إلى األم����ام، والتي بدأته قمة 
أبوظبي في مايو 1981 عل����ى نحو ما برز في 
استخدامه تعبيرات »استكمال الدور« و»استكمال 
املسيرة« و»حتقيق أهدافها املنشودة« و»العطاء 
املتواصل« و»العمل الدؤوب« و»ما اتسم به قادة 

التي ميك����ن أن تترتب على التعرض للوحدة 
اليمنية، وخصوصا على الصعيد اإلقليمي. وقد 
عبر صاحب السمو األمير عن ذلك التوجه في 
قمة الكويت قائال »يسود األمن واالستقرار.. 
لتسخير كل اجلهود واإلمكانيات نحو حتقيق 
متطلبات التنمية مبا يحقق للش����عب اليمني 
الشقيق املزيد من التقدم واالزدهار ومبا يحفظ 

لليمن وحدته وسيادته على أراضيه«.

المسكوت عنه

ولم يتعرض س����موه للمشكالت الداخلية 
التي تواج����ه دول مجلس التعاون اخلليجي، 
باستثناء اإلرهاب، فيما يطلق عليه في أدبيات 
حتليل اخلطاب ب� »املسكوت عنه«. ورمبا يعود 
تركيز صاحب السمو األمير عليه هو اكتواء 
دول خليجية بناره، على نحو ما شهدته كل من 
السعودية والبحرين مؤخرا، حيث مت القبض 
على عناصر نش����طة في خاليا إرهابية نائمة 
تنفذ عمليات موجعة لقتل النفوس البشرية 
وإحداث اخلسائر االقتصادية وتعطيل البرامج 
التنموية. ومن هنا، ميكن القول ان ثمة غلبة 
لقضايا السياس����ة واألمن على كلمة صاحب 
السمو األمير في قمة أبوظبي، في مقابل اجلمع 
بني قضايا األمن واالقتصاد في كلمة صاحب 

السمو األمير في قمة الكويت.

المظلة الخليجية

تشير األدبيات املتخصصة في دراسات النظم 
اإلقليمية إلى أن أهم مرتكزات التكامل البيني 
هو اتفاق أعضائه أو وحداته على احلد األدنى 
من املصالح االستراتيجية املشتركة وانتفاء أي 
تهديد بينهم، سواء كان هذا التهديد مباشرا أو 
غير مباشر، صريحا أو مستترا. ووفقا لرؤية 
صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد، 
فإن مجلس التع����اون اخلليجي هو »املظلة« 
التي تنطوي حتتها الدول اخلليجية، وهو ما 
يستلزم تفعيله، عبر أدائه لوظائفه األساسية 
التي تضطلع وحداته األساس����ية للقيام بها، 

أمن واس����تقرار منطقة اخلليج، وفقا لرؤية 
صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح االحمد، 
ال تقتص����ر على التهديدات املوجهة لدولها بل 
تشمل تأثيرات دول اجلوار اجلغرافي املباشر 
مثل تداعيات امتالك ايران لبرنامج نووي يثار 
حوله الشكوك من قبل املجتمع الدولي بشأن 
طبيعته العسكرية، والتي جتادل طهران بأنه 
ذو طبيعة مدنية، ان تعقيدات املسألة النووية 
االيرانية، قد تقود تداعياتها في حلظة ما الى 
شن الواليات املتحدة عمال عسكريا ضد طهران، 
بتحريض اسرائيلي، وهو ما يلقي بهواجسه 

على منطقة اخلليج.

القضية الفلسطينية

أما فيم����ا يتعلق بالصراع الفلس����طيني � 
اإلس����رائيلي، فمن املؤكد وفقا لتصور األمير 
أن استمرار العنف يسهم في تفاقم التوتر في 
منطقة اخلليج، ومع أن القضية الفلسطينية 
متثل بؤرة صراعية بعيدة عن اجلوار اخلليجي، 
إال أن هناك روابط تتجاوز احلدود اجلغرافية 
بني املنطقتني، وفي حال عدم التوصل إلى حل 
عادل للقضية الفلسطينية، فإن البيئة األمنية 

في منطقة اخلليج ستظل مضطربة.
كما يحتل الوضع الداخلي اللبناني بندا مهما 
في فكر صاحب السمو األمير، حيث يحث سموه 
الفرقاء اللبنانيني على معاجلة كل اإلشكاليات 
الراهنة واملتعلقة مبلف احملكمة الدولية املكلفة 
بالتحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء رفيق 
احلريري عبر احلوار، ومبا يحول دون تداعيات 
قد تقود إلى هز االس����تقرار الهش في لبنان، 

السيما بعد سقوط احلكومة اللبنانية.

استقرار اليمن

وقد رسم صاحب السمو األمير اخلطوط 
العريض����ة للتوجهات اخلليجية إزاء ما يدور 
على أرض اليمن، عبر مساعدته على جتاوز 
أزمته االقتصادية ومواجهة محاوالت خارجية 
للنيل من أمنه، نظرا لالنعكاس����ات السلبية 

ميثل »التكامل اخلليجي« واحدا من االهداف 
الرئيسية التي وردت بصورة دورية في خطب 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد التي 
ألقاها في اجللس����ات االفتتاحية أو اخلتامية 
للقم����م الدورية ملجلس التع����اون اخلليجي، 
والت����ي كان آخرها في قم����ة أبوظبي الواحدة 
والثالثني التي احتضنتها العاصمة االماراتية 
في يومي 6 و7 من ديس����مبر 2010، وكذلك في 
قمة الكويت الثالثني التي عقدت في 14 ديسمبر 
من العام 2009، وفي هذا الس����ياق، يخصص 
مركز »اجتاهات« للدراس����ات والبحوث الذي 
يرأس����ه خالد عبدالرحمن املضاحكة تقريره 
الرابع عن صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد مبناس����بة مرور 5 أع����وام على توليه 
مقاليد احلكم، للوقوف على مالمح االستمرارية 
والتغير بالنسبة للقضايا التي حتظى باهتمام 

سموه خليجيا. 

االستمرار والتغير

وقد توصل التحليل الى غلبة اس����تمرارية 
القضايا التي يهتم بها سموه على اجتاه تغيرها 
من عام آلخر، ومن أبرز القضايا التي شغلت 
صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح االحمد، 
لدرجة أنها وصلت الى حد الهموم، التهديدات 
االرهابية التي تعرضت له����ا اململكة العربية 
الس����عودية وتداعياتها على أمن واس����تقرار 
دول املنطقة، وتطورات االوضاع السياس����ية 
واملشكالت االمنية في العراق، وتراجع احتماالت 
التسوية السلمية الفلسطينية االسرائيلية، وحل 
املسألة النووية االيرانية بالطرق السلمية. في 
مقاب����ل ذلك، برز التغير في منط وحيد، حيث 
تضمنت خطبته في قمة الكويت 2009 � بخالف 
املوضوعات السالف ذكرها � موضوع التهديدات 
االمني����ة في اليمن وتأثيراته����ا على االوضاع 
الداخلية في دول اخلليج. أما في قمة أبوظبي 
فقد برز موضوع متغير وهو جتدد اش����تعال 

الوضع الداخلي في لبنان. 

نفاذية التأثير

ومن هنا، يتضح أن ثم����ة قضايا عروبية 
تدخ����ل في دائرة اهتمام����ات االمير اخلليجية 
نظرا الن هناك تأثيرا متصاعدا ملا يس����مى في 
االدبيات ب� »نفاذية احل����دث«. فما يحدث في 
دول اجلوار العربي يلقي بتأثيره على احمليط 
اخلليجي، سلبا أو ايجابا، فالتحديات اجلديدة 
التي يواجهها مجلس التعاون اخلليجي باتت 
أكثر تأثيرا وأوسع انتشارا عن تلك التي نشأ 
للتعامل معه����ا وتقليص تداعياتها على االمن 

اخلليجي.

إرهاب القاعدة

ان واحدا من املوضوعات التي تشغل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد، هو ما أطلق 
عليه وزراء داخلية دول املجلس خالل اجتماعهم 
االخير بالكويت باجلماعات االرهابية، واملقصود 
بهم تنظيم القاعدة في اجلزيرة العربية، ومن هنا 
فان صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
يهدف الى جاهزية االجهزة االمنية للتعامل مع 
هذا التحدي والتصدي ل����ه من خالل التبادل 
املعلوماتي والتنس����يق العملياتي بغية رصد 
حتركات وخاليا التنظيمات االرهابية ومالحقة 
عناصرها وتعقب قياداتها وجتفيف منابعها.

أمن العراق

كما أن هناك ادراكا أميريا حلالة عدم االستقرار 
االمني التي تسود العراق، فيما يعرف بالسيولة 
االمنية، والتي لم تنجح الدولة خاللها في مواجهة 
القوى التي تتس����بب في العمليات االرهابية 
والتفجيرات الدموية التي تطول مختلف املدن 
العراقية واملؤسسات احلكومية واالماكن الدينية، 
وهو ما يعود الى النزعات الساعية لتكريس 
مفاهيم االنقسام الطائفي واملذهبي، وهو ما يلقي 
بتأثيره على دول مجلس التعاون اخلليجي، 
السيما مع محاوالت التسلل التي تقودها جماعات 
تنتمي الى تنظيم القاعدة في بالد الرافدين. وقد 
أشار سموه أيضا الى تعقد الوضع السياسي في 
العراق السيما بعد تأخر تشكيل احلكومة لشهور 
عديدة وان حدثت تط����ورات أخيرة أوضحها 
سموه في خطبته في قمة أبوظبي حيث تغيرت 
العملية السياسية في العراق واعيد انتخاب جالل 
طالباني لفترة والية رئاسية جديدة وتكليف 
نوري املالكي بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما 
من شأنه االسهام في حتقيق االمن واالستقرار 

في الداخل العراقي. 

النووية اإليرانية

والالفت للنظ����ر أن التحديات التي تواجه 

رئيس مركز اجتاهات خالد املضاحكة

واثناء القمة اخلليجية في الكويتصاحب السمو اثناء القمة العربية في الدوحة

مش�روعا »الرب�ط الكهربائ�ي« و»هيئ���ة 
س�كة الحدي�د« تمثل الرؤي�ة الكويتي�ة للمظلة 
س�موه يجس�دها  الت�ي  الواح�دة  الخليجي�ة 

الفلس�طينية  والقضي�ة  الع�راق  ف�ي  األمن 
والمس�ألة النووي�ة اإليراني��ة قضاي��ا أث��ارت 
اهتم��ام صاح��ب الس�مو األمي�ر خليجي���ًا

له�ا  تعرض�ت  الت�ي  اإلرهابي�ة  التهدي�دات 
السعودية ش�غلت سمو األمير ووصلت إلى حد الهموم

صاحب الس�مو يهدف إلى جاهزي�ة األجهزة األمنية 
الخليجي�ة للتعام�ل والتص�دي م�ع الجماع�ات اإلرهابية


