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ليس مســتغربا التساؤل عن 
مســتقبل مجلــس التعاون لدول 
اخلليــج العربــي الــذي يواجــه 
حتديات كبيرة في إقليم مضطرب، 
وبعدما شهده من أحداث عاصفة 
خالل السنوات املاضية والتي كانت 
ذروتها في األزمة اخلليجية طيلة 
تلك الفترة منذ يونيو ٢٠١٧ وصوال 
لقمة العال في مطلع عام ٢٠٢١ التي 
توجت جهودا كويتية للوساطة 
ولم شمل األشقاء، والتي كانت في 
مضمونها محاولــة انقاذ للكيان 
اخلليجي الذي واجه أزمة وجود 
فعلي بسبب ما جرى والتحديات 

الدولية التي تواجهه.
وإن تعــددت أســباب ونتائج 
التحديات التي تواجه مســتقبل 
املجلس اخلليجي فإنه فتح الباب 
علــى مصراعيه لبحث مســتقبل 
املجلس وقدرته على الصمود بعد 
جتاوزه األزمات التي مر بها، لكن 
هل انتهــت األزمات الفعلية التي 
تواجه الكيــان اخلليجي اجلامع 
والذي ميكن وصفــه بأنه الكيان 
شبه األخير املتماسك للعرب في 
منطقة مضطربة وعالم متغير؟! 
تساؤالت تفترض العودة للماضي 
وقراءة واقعية ملجريات احلاضر 
وحتديــد أبــرز التحديــات التي 
واجهت املجلس وانعكاسات أزماته 
وتداعياتهــا وتقاطع ذلك كله مع 

املستقبل. 
اوال: مجلس التعاون بني املاضي واحلاضر

فرضت التحديات اإلقليمية في 
نهاية ســبعينات القرن املنصرم 
وبداية الثمانينات والتي شهدت 
انتصار ثورة اخلميني الســاعية 
إلــى احمليــط وانــدالع  للتمــدد 
حــرب اخلليج األولى بني العراق 
وإيران وما سببته تلك التغيرات 
مــن حتديات علــى دول اخلليج، 
فرضت والدة كيان جديد اجتمعت 
فيه الدول اخلليجية فكان مجلس 
التعاون الذي أنشئ في الـ ٢٥ من 
مايو ١٩٨١ بعد مقترح وجهود من 
أمير الكويت الراحل سمو الشيخ 
جابر األحمــد الصباح، وضم في 
عضويتــه: الســعودية والكويت 
واإلمارات وقطر وعمان والبحرين. 
وحاليا يبلغ عديد سكان املجلس 

ما يقارب ٥٧ مليون نسمة.
العســكرية  ونظــرا لألخطار 
مت  املجلــس،  بــدول  احمليطــة 
إنشــاء قوة «درع اجلزيرة» عام 
١٩٨٤ حلمايــة تلك الــدول لكنها 
لــم تثبت وجــودا فعليا وجناحا 
عمليا مع الغزو العراقي للكويت 
عام ١٩٩٠.. األمر الذي تسبب بعد 
حترير الكويــت لتوجه مختلف 
دول املجلــس إلى عقــد حتالفات 
دفاعيــة «ثنائيــة» مــع الواليات 
املتحــدة األميركيــة.. لكــن درع 
اجلزيرة جنح في حماية البحرين 
وتثبيت اســتقرارها في مواجهة 
حتديات اشــتعلت بالتوازي مع 
اندالع ما يســمى ثــورات الربيع 

العربي عام ٢٠١١.
٭ أهداف وميزات

يضم املجلس ست دول عربية 
مطلة على اخلليج العربي مشكال 
أكبــر جتمع سياســي عربي بعد 

جامعة الدول العربية.
املقــر الرئيســي الدائــم فــي 
العاصمــة الســعودية الريــاض 
ويتكون من مجلس أعلى ومجلس 
وزاري وأمانــة عامــة.. ويجتمع 
دوريا كل ســنة وعقد حتى القمة 

األخيرة فــي ٥ يناير ٤١ قمة منذ 
عام ٨١.

متتد دول املجلس األعضاء على 
مســاحة تقــارب ٢٫٦٧ مليون كم 
وبعدد ســكان يقــارب ٥٧ مليون 

وفق اإلحصاءات األخيرة.
الهدف الرئيس للمجلس حتقيق 
التعاون والتكامل بني دوله وصوال 
للوحــدة، حيث يجــري التعاون 
في مختلف املجاالت السياســية 
واألمنية واالقتصادية والتجارية 
واالجتماعية التعليمية والثقافية 
وصــوال للجوانــب التشــريعية 
اســتنادا ملراكز أبحــاث مختصة 
ومراكز إحصائية تقوم مبهام تخدم 
تلك األهداف.. ويســعى لتسوية 
اخلالفــات بني األعضاء بحســب 

طبيعة اخلالف.
من أبرز املشاريع الكبرى التي 

سعى لها مجلس التعاون:
١ ـ قطــار اخلليــج لتوحيد النقل 

السككي بني دول املجلس
٢ـ  الســوق املشــتركة واالحتــاد 
اجلمركي وتوحيد النقد والعملة

٭ أزمة الهوية والوجود

السؤال امللح الذي طرحه بعض 
املختصني، حــول ماهية املجلس 
فعليا وأهداف وجوده، حيث تساءل 
تقرير ملعهد واشنطن عن املجلس 
وإذا مــا كان حتالفا يشــبه حلف 
«الناتــو» أم أنه جتمع اقتصادي 
ثقافي كوضع دول جنوب شــرق 
آسيا «آسيان» أم أنه يشابه االحتاد 
األوروبــي الذي يصنــف كتكتل 
سياســي واقتصــادي يجمع تلك 
الــدول فــي القارة العجــوز؟! لم 
يحقق مجلس التعاون أيا من تلك 
املاهيات! وهنا تكمن املشكلة فدول 
املجلس تعرف عدوها ـ بحســب 
اخلبراء ـ ولكن التزال تبحث عن 

آليات التفاهم واالتفاق الفعلي.
إال أن املجلــس ميتلك مختلف 
األســباب واإلمكانيــات لتحقيق 
ماهية جامعة تنشــئ كيانا قويا 
يفرض وزنه ورؤيته عامليا بفضل:
١ ـ القــدرات االقتصاديــة العالية 
النفطيــة  الثــروات  لدولــه ذات 

الضخمة.
٢ ـ الوحــدة الثقافية والبشــرية 
لشعوبه من ناحية اللغة والدين 
والتاريــخ املشــترك والتداخــل 

اجلغرافي واألسري.
٣ـ  ما تفرضه التحديات املشتركة 
من ضــرورة التوحــد والتكاتف 
لتجاوزها. وســبق لدول مجلس 
التعاون أن واجهت أزمات كبرى 
فرضت حتديات عالية املســتوى 
خالف األزمة األخيــرة عام ٢٠١٧ 
دون نســيان اخلالفات الهامشية 
الصغيرة على احلدود خالل العقود 
املاضية ونقاط اخلالف حول اآلبار 
النفطية املشتركة وبعض األراضي 

وهي مشــكالت يســتوجب حلها 
وعدم اســتصغارها.. وكان أبرز 

تلك التحديات:
أ ـ  حرب اخلليج األولى: بني العراق 
وإيران وتأثيراتها املختلفة على 
املشهد الداخلي واالقتصادي لدول 
اخلليــج العربي حيــث تعرضت 
لعمليــات إرهابيــة وهوجمــت 
الناقالت النفطية ووقعت عمليات 
عسكرية انتقامية بتمويل إيراني

ب ـ  الغزو العراقي الغاشم واجتياح 
الكويت وتهديد نظام صدام حسني 
لدول املجلــس واجتياحه ملدينة 
اخلفجي السعودية ما شكل حتديا 
مباشرا لقوات الدول اخلليجية التي 
شــاركت مع التحالف الدولي في 
عمليات التحرير وحققت جناحات 
ملحوظة واكتسبت خبرات عملية.
ت  ـ األزمــات البينيــة بــني دول 
املجلس والتي كانت تثير توترات ال 
تظهر للعلن إال أن األزمات األخيرة 
كانت مخرجا رئيسيا لسنوات من 
التراكم وعدم حل األزمات بشكل 

جذري.
إن األزمة الفعلية التي تواجه 
دول مجلــس التعاون تنطلق من 
بعد التخوف من اجليران استنادا 
ملنطق تاريخي ووقوع دوله بجوار 
دول إقليميــة أكبــر وأقــوى من 
ناحية السكان والعسكر املساحة 
(إيران وأذرعها مثال) في ظل صغر 
مساحة أغلب بلدان اخلليج (ما عدا 
الســعودية) ونقص عدد سكانها 
بشكل سبب لها أزمة ضمنية وعبئا 
استراتيجيا كبيرا لكنه يحمل في 
طياته بعض امليزات اخلاصة بتلك 
الدول لو أحسنت استثمارها (صغر 
املساحة مينح هامشا أكبر للحركة 
ويعطيها مدركات أكبر للمشاكل 
التي تواجهها في ظل توفر القوة 
املاليــة لتلك الدول مــع الطموح 
واإلرادة وهذا ما وجدناه في حترك 
بعض الدول اخلليجية وصعودها 
ملســرح األحداث عامليــا وإقليميا 
وفق قوة ناعمة تتزايد).. وميكن 
تلخيــص أبرز حتديــات املجلس 
التي تواجه دوله بنقاط رئيسية:

ـ عدم وجود توازن بني دول املجلس 

مــن حيث توزيع القوة، تســبب 
بتنافس على النفوذ اإلقليمي بني 

دوله.
ـ البعد التاريخي حاضر ومتمكن 
في أزمات منطقة اخلليج وجعل 
منها عرضة لصراع كامن ولتدخل 
قوى خارجية لعبت باالســتقرار 

الذي تعيشه دوله.
في سياق مواز، حملت صدمة 
ما عرف بالربيع العربي هزة قوية 
لدول املجلس في ظل األحداث التي 
شهدتها بعض الدول العربية في 
عام ٢٠١١ ما فــرض على املجلس 
حتديات جديدة ومقاربات مختلفة 
تداخلت فيهــا املصالح واخلطط 
واملواقــف  الــرؤى  واختلفــت 
بني مصالــح وغايــات ومخاوف 

متضاربة.
ثانيا: تبعات األزمة واملصاحلة

فتحــت األزمة اخلليجية التي 
انطلقــت ٢٠١٧ جــروح املجلــس 
اخلفية، والتي نشأت فعليا بسبب 
سنوات من تراكم األخطاء وعدم 
التأسيس الصحيح في اجتاهات 
التكامل والتوحد التي ســعى لها 

املجلس.
وقد أخذت اخلالفات اخلليجية 
الداخلية مساحات تناقض ال تسمح 
بتكوين صــورة جيدة وإيجابية 
عن ماهية العالقــات البينية بني 
دول املجلــس ممــا يجعل تكوين 
تصور مستقبلي مشرق أمر صعبا 
ومحل تســاؤل في ظل ما وجهته 
من ضربة جديــدة ملفهوم الدفاع 

اخلليجي املشترك.
تسببت األزمة األخيرة بخسائر 
على الصعيد السياسي واالجتماعي 
(وهو األخطر) واالقتصادي.. ففي 
اجلانب السياسي اهتزت صورة 
الوحــدة والتناغم التي عرف بها 
املجلس ودوله بشكل أربك حسابات 
وتعامل بقية الفواعل اإلقليميني 
والدوليــني مــع دول املجلس مع 
ما أشــيع عن حالة الالاســتقرار 
«الضمني» الذي تعيشــه منطقة 
اخلليــج املعرضة لهــزات فعلية 
بــأي حلظــة (وهــذا مــا أدركته 

الكويت في مســعاها للمصاحلة 
بني األشقاء بشكل يتجاوز األزمة 
نفسها إلى أهمية وخطورة املشهد 
والتوقيــت).. وقــد انعكس ذلك 
على الصعــد االجتماعية خاصة 
في ظل التداخل العائلي والقبلي 
بني أبناء تلك الدول وامتدت آثارها 
إلى الصعيد االقتصادي الذي شهد 
هزة قويــة زادت من األزمة التي 
تواجههــا دول املجلــس منذ عام 
٢٠١٤ مع انخفاض أســعار النفط 
عامليــا وهي مبجملها دول ريعية 
تستند إلى واردات الثروة الباطنية 
في ميزانياتها (قدر صندوق النقد 
الدولي خســائر دول املجلس مع 
نهاية عام ٢٠٢٠ بفقدان ما يقارب 
الـ ٢٠٠ مليار دوالر مع انخفاض 
بنســبة النمو بلغت أكثر من ٧٪ 
في أعلى نسبة تراجع منذ أربعني 
عاما جراء تفشــي وبــاء كورونا 
وانخفاض أسعار النفط وبشكل 
ضمني ساهمت األزمة بتعزيز تلك 

اخلسائر).
إن انتهاء اخلالف األخير كان 
محتوما ومحسوما بفضل جهود 
الوســاطة الكويتيــة واملتغيرات 
اإلقليميــة والدوليــة وكما انتهى 
غيــره، لعل ما يوضــح اإلصرار 
الكويتي الذي حمله سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا، وصاحب السمو الشيخ نواف 
األحمد في معرض الوساطة وتأكيد 
انتهائها بتوافق مختلف األطراف 
على حماية البيت اخلليجي وإعالء 
مصلحته، دون املساس بسيادة أي 
دولة خليجية وضرورة اجتماع 
الكل على طاولة حوار مفتوحة دون 
شــروط حتفظ للكيان اخلليجي 

بقاءه واستمراره.
٭ أهمية املصاحلة واالستفادة منها

إن امتــام املصاحلــة أخيــرا 
يســتوجب عدم إهمال األســباب 
التي أدت لألزمة أساســا وصوال 
ملناقشة اخلالفات ومكامن الضعف 
البينية في دول مجلس التعاون 
على صعيد إفرادي وعلى صعيد 
جمعي ملنع تكرار األزمة والسعي 

بجعل املصاحلــة األخيرة طريقا 
نحو بناء ثقة ومصاحلة شــاملة 
حتقق اللحمة اخلليجية املتكاملة 
حيث يؤكد اخلبراء أن اتفاق العال 
وقمة الشيخ صباح األخيرة، متهد 
نحو تعاون خليجي في املسارات 
املختلفة االقتصادية والسياسية 

واألمنية.
فالدروس التي حملتها تكاليف 
األزمة العالية، تدفع نحو تعزيز 
التعــاون حتــت مظلــة املجلس 
الذي استطاع اجتياز اختبار مهم 
باملصاحلة بعد أن فشــلت األزمة 
بتفتيت البيت اخلليجي خصوصا 
مع جناح احلل الداخلي لألزمة دون 
أي وســاطات خارجية أو جهود 

دولية.
تــرى بعــض اآلراء أن األزمة 
وحلها تســتوجب تطوير آليات 
عمــل مجلــس التعــاون وإقامــة 
تفاهمــات واتفاقات جديدة حول 
طرق فــض النزاعات بــني الدول 
األعضــاء الســيما وأن عــددا من 
امللفات البينية ملا يحســم بعد ما 
يستوجب إرادة سياسية وتعزيز 

ملؤسسات املجلس نفسه.
ثالثا: التحديات املستقبلية وفرص البقاء

رغــم ما تظهــره دول مجلس 
التعــاون مــن جتانــس جغرافي 
وبشري وعوامل وحدة متعددة لكن 
عوامل التأزمي ومسببات االحتقان 
لهــا وزنها فــي كواليس املشــهد 
اخلليجي والتي يجب أن توضع 
حتت مجهــر البحــث والتقصي، 
فبعد مرور ٤٠ عاما على تأسيس 
املجلس اخلليجي، لم يتمكن حتى 
اللحظــة مــن حتقيــق اختراقات 
وجناح في أهدافه املرســومة، بل 
اكتفى بعمليات الدفاع وحل املشاكل 
البينية والتصدي لها، أي أنه بقي 
في مرحلة املتلقي للفعل وملا ينتقل 

بعد ملرحلة الفاعل.
تواجــه دول املجلس حتديات 
داخلية وخارجية تتطلب جهودا 
فعلية واجتماعا حقيقيا لتجاوزها 
لضمان عبور ناجح نحو املستقبل:

أ  ـ التحديات الداخلية:
تتمثل التحديات الداخليةـ  مع 
إهمال األزمات اخلاصة بكل دولة بل 
مبنظور عامـ  مبلفات ملحة باتت 
تهدد احلاضــر اخلليجي وجتعل 

املستقبل غامضا:
ـ التهديد الدميوغرافي: الذي متثله 
األعداد الكبيرة من العمالة الوافدة 

على حساب السكان األصليني.
ـ التحــدي االقتصــادي: املتمثــل 
علــى  اخلليــج  دول  باعتمــاد 
االقتصاد الريعي وأسعار النفط 

في مداخيلها.
ـ التحــدي االجتماعي ومحاوالت 
استهداف النسيج الداخلي لدول 

املجلس.
ب  ـ التحديات اخلارجية:

تعيــش منظومة دول مجلس 
التعاون في محيط إقليمي شديد 
االضطراب وفي ظل فوضى إقليمية 
وأزمات دولية جعلت منها جزيرة 

االســتقرار الوحيدة في الشــرق 
األوسط وهي من تقود التحركات 
العربية في مختلف املجاالت بعد 
تراجــع أدوار بقية القوى.. إال أن 
ذلك عزز من التحديات اخلارجية 

التي تواجه تلك الدول:
ـ التحدي األمني والعسكري: في 
ظل تهديدات اجلار اإليراني الذي 
شكل خطرا على املشهد اخلليجي 
ألســباب وعوامل متداخلة، دون 
نســيان تهديــدات الفواعل دون 
الدولــة كامليليشــيات واخلاليــا 
اإلرهابية ومتوضعها على حدود 
دول املجلس وتغلغلها العملي في 

بعض أراضيه.
ـ حتــدي الوجود السياســي: 
مــع اختالف الــرؤى والتطلعات 
املســتقبلية دون نسيان السعي 
املنفــرد لــكل دولــة إلــى البحث 
عن األمــن واحلماية من األخطار 
اخلارجيــة التــي تواجه املجلس 

بعيدا عن مظلته اجلامعة.
ت  ـ االحتماالت املستقبلية:

مع احتدام األزمة األخيرة واجه 
مجلــس التعــاون ســيناريوهني 
متناقضني لتجاوز األزمة والعبور 
نحو املستقبل، ورغم أن حل األزمة 
مؤخرا عــزز أحدهما على اآلخر، 
لكن يتوجب طرح كال االحتمالني 
وتفنيدهما في محاولة استشراف 

املشهد القادم:
١ ـ الثبــات واحلفاظ على الوضع 
الراهــن عبــر اســتمرار مجلــس 

التعاون:
إن استمرار النزاعات واخلالفات 
البينية يشكل خطرا على الواقع 
لــدول مجلــس  اجليوسياســي 
التعــاون ونقيضهاـ  أي النزعات 
ـ تســتوجب الثقة وحسن النية 
بني الــدول األعضــاء.. وقد رأينا 
اخلالف خالل الســنوات املاضية 
ومــا فتحه مــن أبــواب ومحاور 
جديدة هددت املجلس ووجوده، 
لكن التعقل والصبر الديبلوماسي 
واملتغيــرات اإلقليميــة والدولية 
فرضت املصاحلة واســتمرار هذا 
الكيان اجلامع الذي بات ضرورة 

ال محيد عنها.
٢ ـ التغييــر عبر إلغــاء املجلس 

وتفكيكه:
خالل سنوات األزمة وتعقيدها 
بدا مشهد التفكيك حاضرا في ظل 
اختالف الرؤى وتصادم اآلراء مع 
عجز املجلس حينها عن أخذ دور 
فاعل فــي حل األزمــة اخلليجية 
وعجزه عن حتقيق غايات وجوده 
التي أنشئ لها.. وعزز ذلك التوجه 
إعالن حتالفات ثنائية بني بعض 
دوله، رأى فيه مراقبون نواة كيان 
جديد مغاير للمنظومة اخلليجية 

احلاضرة اآلن. 
السياســة  احلنكــة  أثبتــت 
والديبلوماســية للكويــت بعــد 
نظرها في مسعاها للحفاظ على 
الكيان اخلليجي اجلامع فأسباب 
قيامــه (األخطــار اخلارجية) ما 
تزال قائمة بل تزايدت ما يفرض 
على تلك الدول السيناريو األول 
وضرورة توحيد املواقف وتعزيز 
فرص بقاء مجلس التعاون ولكن 
لضمان املستقبل يجب حل جميع 
اإلشكاليات وعدم الصبر على تراكم 
األخطاء فالسنوات القادمة ستشهد 
تغيرات إقليميــة ودولية كبيرة 
وحتتاج تعاضدا وتكاتفا خليجيا 

ـ خليجيا للبقاء واالستمرار.
إضافــة إلــى ذلــك فالعالم ال 
يعترف إال بالكيانات القوية املؤثرة 
القــادرة على حماية مكتســباتها 
والتعامل مع التطورات املتسارعة 
التي يشــهدها العالم والتغيرات 
التي حتــدث في موازيــن القوى 
العامليــة، وهذا ما نشــاهده هذه 

األيام من تغيرات دولية. العمالة الوافدة احد امللفات امللحة

الكيان اخلليجي.. الكيان شبه االخير املتماسك للعرب في منطقة مضطربة

الغزو العراقي احد االزمات الكبرى التي واجهت دول املجلس وفرضت حتديات عالية املستوى

مجلس التعاون اخلليجي.. عوامل البقاء 
في ظل التحديات واملتغيرات الدولية

دول املجلس تعرف عدوها.. لكن التزال تبحث عن آليات التفاهم واالتفاق الفعلي

إمتام املصاحلة يستوجب عدم إهمال أسباب األزمة لتأسيس ثقة حتقق اللحمة اخلليجيةاألزمة الفعلية أمام «التعاون» تنطلق من التخوف من اجليران استنادًا إلى منطق تاريخي

القدرات االقتصادية ووحدة شعوبه والتحديات املشتركة عوامل لتكوين كيان يفرض وزنه

توزيع القوة والبعد التاريخي وصدمة الربيع العربي أبرز التحديات أمام املجلس

اجلهود الكويتية احلثيثة تكللت بالنجاح في جمع شمل األشقاء وصوًال لقمة العال
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