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التحديات تفر�ض مزيدا من الوحدة والتقارب

قمة املنامة تنعقد يف ظل اأو�ساع بالغة احل�سا�سية والدقة

االيام ـ بنا:

اأعمال  االأثنني  اليوم  املنامة  يف  تبداأ 

للمجل�ض  والثالثني  الثالثة  الدورة 

اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�ض  االأعلى 

وا�سع  باهتمام  حتظى  التي  العربية 

بل  التعاون  جمل�ض  دول  قادة  قبل  من 

العامل  دول  اأنظار  تتجه  كما  واملنطقة 

قرارات  من  القمة  ت�سدره  ملا  ترقبا  املنامة  اىل 

والع�سكرية  واالأمنية  ال�سيا�سية  امللفات  حول  هامة 

لها من  ملا  االأعمال  املدرجة على جدول  واالإقت�سادية 

انعكا�سات على ال�سعيد االإقليمي والدويل.

فهي  �سبب،  من  الأكرث  االهتمام  هذا  ويرجع 

التطورات  بعد  املجل�ض  دول  لقادة  االأهم  القمة  تعد 

املت�سارعة التي ي�سهدها العامل العربي منذ نحو عامني 

ـ عن دخول  معروف  هو  كما  ـ  واأ�سفرت  االأقل،  على 

املنطقة مرحلة تاريخية تبدو غري م�سبوقة بالنظر اإىل 

امل�ستجدات التي ترتى يوما بعد يوم يف م�سر وتون�ض 

واليمن و�سوريا وغريها، وال زالت تلقي بظاللها على 

م�ستقبل دول و�سعوب االإقليم باأ�سره.

 ويوؤكد املراقبون اأن هذه القمة مف�سلية يف تاريخ 

جمل�ض التعاون الأنها تاأتي قبل اقرار االحتاد اخلليجي 

الذي ينتظر اعالنه يف قمةا�ستثنائية تعقد يف الريا�ض 

العام القادم.

اأو�ساع بالغة احل�سا�سية

الدكتور  التعاون  ملجل�ض  العام  االأمني  و�سرح 

الثالثة  الدورة  باأن  الزياين  را�سد  بن  عبداللطيف 

اأو�ساع  ظل  يف  تنعقد  االأعلى  للمجل�ض  والثالثني 

من  وتتطلب  والدقة،  احل�سا�سية  بالغة  وظروف 

التعاون  املجل�ض تدار�ض تداعياتها على م�سرية  دول 

اخلليجي حفاظا على ما حققته من منجزات ح�سارية 

ومكت�سبات عديدة ل�سالح اأبناء دول املجل�ض.

املجل�ض  بدول  اخلارجية  وزراء  اإن  وقال 

الإعداد  التكميلي  اجتماعهم  االأحد  اليوم  �سيعقدون 

جدول اأعمال الدورة الثالثة والثالثني والذي يت�سمن 

اخلليجي  بالعمل  املتعلقة  املو�سوعات  من  العديد 

امل�سرتك يف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�سادية 

اإقرارها  تتطلب  التي  املتابعة  وتقارير  واالجتماعية، 

ب�ساأنها،  التوجيهات  واأخذ  االأعلى  املجل�ض  مقام  من 

اإ�سافة اإىل بحث الق�سايا ال�سيا�سية الراهنة االإقليمية 

والدولية.

الزياين يف ت�سريحه  الدكتور عبداللطيف  واأ�ساد 

العربية  اململكة  به  قامت  الذي  والفعال  املهم  بالدور 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  رئا�سة  ظل  يف  ال�سعودية 

التعاون،  ملجل�ض  االأعلى  للمجل�ض  احلالية  للدورة 

اخلليجي  التعاون  م�سرية  دفع  يف  اأ�سهمت  والتي 

امل�سرتك وحتقيق العديد من املنجزات، معرباً عن ثقته 

املباركة �سوف تلقى دعم وم�ساندة  امل�سرية  باأن هذه 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

املجل�ض  جاللته  تروؤ�ض  خالل  البحرين  مملكة  ملك 

االأعلى ملجل�ض التعاون يف الدورة القادمة.

اأن  �سابق  ت�سريح  يف  اأكد  قد  العام  االأمني  وكان 

م�سرية جمل�ض التعاون، برغم ما حققته من اإجنازات 

على  التحديات  من  الكثري  تواجه   ، بارزة  تكاملية 

خمتلف االأ�سعدة الداخلية واالقليمية والدولية.

الداخلية احلفاظ  التحديات  تلك  اإن من بني  وقال 

ونق�ض  للم�ستقبل،  والتخطيط  الطاقة،  م�سادر  على 

املاء والغذاء، وايجاد فر�ض العمل املنا�سبة لل�سباب ، 

اأما التحديات االقليمية فتتمثل يف التوجهات ال�سلبية 

ال�سرق  يف  ال�سالم  وعملية  اجلوار،  دول  لبع�ض 

االأو�سط ، اأما على ال�سعيد الدويل فتتمثل يف تهديدات 

ال�سالح  وانت�سار  املنظمة،  واجلرمية  الدويل  االرهاب 

النووي واأ�سلحة الدمار ال�سامل .

التعاون  جمل�ض  روؤية  اإن  العام  االأمني  واأو�سح 

تتمثل يف حتقيـق » االزدهار » واملحافظة عليه، وتوفري 

الفر�ض املنا�سبة لتحقيق الطموحات ال�سخ�سية الأبناء 

دول املجل�ض، وتنفيذ الربامج التي تكفل اتاحة فر�ض 

واخلدمات  وال�سحة  التعليم  يف  للجميع  مت�ساوية 

االجتماعية والعمل، وايجاد بيئة اآمنة وم�ستقرة.

دور حموري يف االقت�ساد العاملي

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  اأن  واأكد 

ويلعب   ، العاملي  االقت�ساد  يف  حموري  بدور  يقوم 

دوراً موؤثراً وفاعالً يف حفظ االأمن واالإ�ستقرار يف هذه 

مهماً  م�سدراً  باعتباره  العامل  من  احليوية  املنطقة 

للطاقة العاملية، وممراً حيوياً لتجارة العامل.

اأر�ض  على  �ستجري  اأنها  وبحكم  القمة  ومتثل 

البحرين بعد ما مر بها من اأحداث، وهداأت ولو قليال 

وترية التجاوزات القانونية وال�سرعية، نقطة فا�سلة 

يف تاريخ القمم اخلليجية الـ 32 ال�سابقة كلها، وذلك 

بالنظر لعاملني:

دول جمل�ض  تواجه  التي  التحديات  االأول: حجم 

معها  للتعاطي  وتدفعه  الراهنة،  الفرتة  يف  التعاون 

بروؤية ومنهج جديد يتوافق مع ما يحدث على االأر�ض 

االآن من تغريات هائلة.

للنقا�ض،  طرحها  املتوقع  امللفات  طبيعة  الثاين: 

خطوات  اُتخذت  ما  اإذا  خا�سة  اأي�سا،  االإقرار  ورمبا 

اإىل  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  انتقال  جلهة  جديدة 

مرحلة االحتاد الفعلي يف كيان واحد.

الق�سايا  من  عدد  يف  القمة  تبحث  اأن  ُيتوقع  و   ،

الكربى االأخرى، ويف مقدمتها:

واجلهود  امل�سرتك  اخلليجي  التعاون  دعم  ـ   1

ا�ستكمال  جلهة  خا�سة  ال�سياق،  هذا  يف  املبذولة 

املا�سية،  الثالثة  العقود  مدار  على  املجل�ض  منجزات 

االإقليمي  التكامل  عملية  اآفاق  تو�سيع  ي�سهم يف  ومبا 

لدول اخلليج العربية، وهو ما اأكد عليه االأمني العام 

بها  يقوم  التي  االأخرية  اجلوالت  اإطار  يف  للمجل�ض 

للقاء قادة دول املجل�ض.

املقبلة  اخلليجية  القمة  اأن  اإىل  اأي�سا  ُي�سار  ـ   2

�ستنظر يف تطورين بالغي االأهمية:

االأول: يتعلق بالدور اخلليجي املعروف، �سيا�سيا 

خلفية  على  الفل�سطينية  الق�سية  دعم  يف  وماديا، 

فل�سطني  منح  �سعيد  على  �سواء  االأخرية  التطورات 

وقف  �سعيد  على  اأو  املتحدة  باالأمم  املراقب  �سفة 

تداعياته  من  واحلد  غزة  على  االإ�سرائيلي  االعتداء 

االإن�سانية.

وهنا يذكر اأن البحرين كانت لها اأياديها البي�ساء 

من  واحدة  موؤخرا  افتتحت  حيث  الزخم،  هذا  و�سط 

اأكرب مدار�ض القطاع يف تل الهوى، والتي مت تنفيذها 

وغوث  لت�سغيل  املتحدة  االأمم  وكالة  مع  بالتعاون 

الالجئني الفل�سطينيني، وتعد واحدة من بني م�ساريع 

احلملة االإن�سانية والتنموية التي نفذتها اململكة عرب 

املوؤ�س�سة اخلريية امللكية.

حتديات كبرية يجب مواجهتها

تطورا  ت�سهد  رمبا  التي  ال�سورية  االأزمة  الثاين: 

نوعيا يف املرحلة املقبلة بالنظر اإىل التحركات اجلارية 

الغربية  والتهديدات  وتركيا  رو�سيا  جانب  من  االآن 

لالأ�سلحة  جلاأ  ما  اإذا  املبا�سر  بالتدخل  االأ�سد  لنظام 

الكيماوية.. واملعروف اأن هذه االأزمة ترتبط بطبيعتها 

بغالبية امللفات الدائرة يف املنطقة وعلى راأ�سها بالطبع 

التدخالت االإيرانية يف �سوؤون االإقليم برمته.

حظي  قد  امللف  هذا  اأن  مالحظته  اجلدير  من 

بدول  القرار  �سنع  مراكز  جانب  من  بالغ  باهتمام 

التعاون، ومنها البحرين التي نالها �سيئا من تداعيات 

وغري  البعيدة  الربط  حماولة  حيث  التدخل،  هذا 

املنطقية بني ما يحدث يف دولة ما وبني ما يحدث هنا 

يف البحرين اإىل درجة ال�سعي ولو بطريق غري مبا�سر 

اإيجاد �سلة بني ملفني ال ميكن ان يجتمعا اأبدا.

3 ـ اإذا ما اأُ�سيف اإىل كل ما �سبق اأهمية الت�ساور 

املجل�ض حول  دول  قادة  بالذات بني  التوقيت  هذا  يف 

وا�ست�سافة  والعامل،  املنطقة  االأو�ساع يف  م�ستجدات 

البحرين ملحطة اأخرى من حمطات التعاون واالإجناز 

اخلليجي امل�سرتك، وهو االأمر الذي يعك�ض يف حد ذاته 

والوثيقة  الدائمة  واملتابعة  التوا�سل  على  احلر�ض 

دول  مواطني  وتطلعات  اآمال  بتحقيق  يتعلق  ما  لكل 

املجل�ض.

وعلى اعتبار اأن ذلك يعد �سكال من اأ�سكال الوقوف 

�سفا واحدا يف مواجهة التحديات التي تتعر�ض لها 

دول اخلليج، وعلى راأ�سها بالطبع م�سروعات الدعم 

للمملكة،  املجل�ض  يقدمه  الذي  االأخوي  االقت�سادي 

االقت�ساد  اإنعا�ض حركة  ي�سهم يف  اأن  ُينتظر  والذي 

يف  والهامة  احليوية  امل�ساريع  من  العديد  وتنفيذ 

خمتلف املجاالت، اإذا ما مت النظر لكل ذلك لوجدنا اأن 

قادة دول املجل�ض على العهد دائما يف احلفاظ على 

وحدة ودميومة وثبات املنظومة اخلليجية يف وجه 

كافة العوا�سف التي ميكن اأن متر عليه اأو تطراأ.

اأن اال�ستعداد البحريني ال�ست�سافة  4 ـ وال �سك 

�سبق  مثلما  ال�سيا�سية،  مللفاتها  والتح�سري  القمة 

بيانه، ال ينف�سل عن ا�ستعداداتها االإعالمية والفنية، 

حيث مت البدء يف تقدمي تغطية تليفزيونية واإخبارية 

وبرامج  التقنيات  اأحدث  وتوفري  للقمة  متكاملة 

العمل لتقدمي التقارير والن�سرات والربامج الوثائقية 

جمل�ض  دول  اإجنازات  ت�ستعر�ض  التي  واحلوارية 

املجل�ض يف  تاأ�سي�ض  منذ  املجاالت  كافة  التعاون يف 

املوؤمل،  اخلليجي  االحتاد  اإىل  و�سوالً   1981 مايو 

االإعالمية  واخلدمات  الت�سهيالت  تقدمي  عن  ف�سال 

للوفود اخلليجية، وجتهيز املركز االإعالمي، وغريها 

من التجهيزات.

ت�سهدها  التي  التطورات  اإن  القول  واأخريا ميكن 

املجل�ض  دول  على  حتتم  البحرين،  ومنها  املنطقة، 

تلبي  وقرارات  برامج  وتطوير  تبني  يف  امل�سارعة 

بهدف  املجل�ض  دول  و�سعوب  اأبناء  طمـوحــات 

حتقيق مزيد من االإجنازات يف م�سرية املجل�ض نحو 

امل�ستقبل.

مواجهة التوجهات 
السلبية لبعض 

دول اجلوار

خطوات جديدة
لتسريع االنتقال  
إىل مرحلة االحتاد 

الفعلي
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 ماذا اأعدت 

قمة املنامة

 لعرب اخلليج؟

بقلم: د. حممد جابر االأن�ساري 

قمة  يف  اإعالنه  يتم  لن  التعاون  جمل�ض  دول  بني  االحتاد 

املنامة، فامللك عبد اهلل بن عبد العزيز هو الذي دعا اإليه، واإذا كان 

ملك البحرين كان اأول املرحبني بدعوة خادم احلرمني ال�سريفني، 

اإىل  االأمر  رد  تقت�سى  الدبلوما�سية  اللياقات  فاإن  االحتاد،  اإىل 

اإذا مت  ا�ستثنائية،  قمة  ت�ست�سيف  اأن  املنتظر  التي من  الريا�ض 

االتفاق بني دول املجل�ض على االحتاد الإعالنه. 

اإذن فقمة املنامة قمة متهيدية اأو حت�سريية لالحتاد، والبد 

من متهيد اأو حت�سري لفكرة جذرية كاالحتاد ظلت دول املجل�ض 

مرتددة يف االإقدام عليه الأ�سباب عدة، وقد حان الوقت ملواجهة 

وت�ستدعيه  املجل�ض  �سعوب  اإليه  تهفو  الذي  »اال�ستحقاق«  هذا 

قيام  اإعالن  مت  اأن  منذ  ا�ستجدت  التي  املو�سوعية  الظروف 

اأن  وجدت  وقد  خمتلفة.  �سيا�سية  بيئة  يف  عقود  قبل  املجل�ض 

ف�سلية »التعاون« ال�سادرة عن االأمانة العامة ملجل�ض التعاون 

»العدد 76 – يونيه 2012م« قد اهتمت بهذا املو�سوع ، واأولته 

العناية املطلوبة، تقول الف�سلية املذكورة يف ذلك العدد: »يحتوي 

هذا العدد من املجلـة موا�سيع عديدة من اأهمها مو�سوع االحتاد 

اخلليجي، حيث يكتب الدكتور �سعود التمامي من جامعة امللك 

لل�سيغ  املو�سوعية  اخليارات  فيه  يناق�ض  مهماً  بحثاً  �سعود 

االحتادية االأكرث مالءمة حلالة دول املجل�ض، مبيناً اأن مثل هذه 

التقليدية  لل�سيغ  مطابقة  بال�سرورة  تكون  اأال  يجب  ال�سيغ 

الكونفدرايل،  االحتاد  اأو  الفدرايل،  االحتاد  من  بكل  اخلا�سة 

ومو�سحاً اآليات ومراحل التحول نحو االحتاد.

�سعود  بن  هالل  الدكتور  يكتب  نف�سه،  املو�سوع  »وحول 

اأبو�سعيدي بحثاً ي�ستعر�ض فيه تطور بناء جمل�ض التعاون منذ 

اإن�سائه عام 1981م وحتى الوقت احلا�سر، ويرى اأن الطريق 

نحو االحتاد، رغم كونه �سرورة ملحة ولي�ض ترفاً �سيا�سياً، لن 

التحديات، ومنها حتديات  الكثري من  بل �سيواجه  يكون �سهالً 

للدول  الع�سكرية  بالقدرات  مت�سلة  واأخرى  هيكلي  طابع  ذات 

االأع�ساء، وثالثة خا�سة مب�ساألة ال�سيادة الوطنية، ويرى اأنه اإذا 

توجه زعماء اخلليج اإىل االحتاد »�سواء يف �سكله الكونفدرايل، 

اأو الفدرايل«، فاإن ذلك يتطلب تعزيز قدرات االأمانة واملوؤ�س�سات 

اخلليجية امل�سرتكة بحيث ت�سبح قادرة على مواجهة التحديات 

املجتمعية وال�سيا�سية واالقت�سادية«.

»والفكرة االأ�سا�ض يف البحث االأول اأن دول املجل�ض، خا�سة 

ال�سغرية منها والواقعة على ال�سريط ال�ساحلي للخليج العربي 

تعاين من »انك�ساف ا�سرتاتيجي« يتجلى يف حاجة دول املجل�ض 

اإىل الوجود والدعم الع�سكري االأجنبي، اإما على �سكل قواعد اأو 

ت�سهيالت ع�سكرية يف القواعد الوطنية، اأو وجود قطع ع�سكرية 

اأجنبية مرابطة يف اخلليج العربي، وبحر العرب الخ«.

من  عدداً  اخلليج  منطقة  �سهدت  االأخرية  االآونة  »ويف 

التطورات التي تهدد بتحويل حالة االنك�ساف اال�سرتاتيجي اإىل 

اإيران، ويعود  القوى مع  العميق يف توازن  حالة من االختالل 

العراق خا�سة  االإيراين يف  التمدد  اأمام  احلواجز  اإزالة  اإىل  هذا 

امل�ستمر  تلويحها  اإىل  اإ�سافة  عامة،  اخل�سيب  الهالل  وبالد 

باإغالق م�سيق هرمز، والذي مير من خالله معظم �سادرات نفط 

دول املجل�ض، ويتزامن هذا التمدد االإيراين مع حالة الرتاجع يف 

الدور االأمريكي الخ« �ض 78

اجلانب  هذا  يف  اال�سرتاتيجي  االنك�ساف  هذا  ينح�سر  وال 

امل�ستدامة،  للتنمية  خطط  غياب  على  ين�سحب  بل  الدفاعي، 

وياأتي اخللل يف التوازن ال�سكاين و«هيمنة غري املواطنني على 

�سوق العمل» ليكمل ال�سورة.

قيام  »ايجابيات«  بحثه  بداية  يف  الثاين  الباحث  ويتناول 

جمل�ض التعاون اخلليجي يف مايو 1981 م، »فالبعد ال�سيا�سي 

اأمام  �سوتها  اإي�سال  منه  ال�سغرية  للدول  اأتاح  التجمع  لهذا 

العامل« – �ض 89

»اأما من الناحية االأمنية، فنظراً ل�سغر م�ساحات معظم دول 

املجل�ض وقلة عدد �سكانها، فاإن اندماجها يف مظلة واحدة، مع 

قد  امل�سرتكة،  االأمنية  واالتفاقية  اجلزيرة،  درع  قوات  وجود 

�ساهم ب�سكل كبري يف املحافظة على كيان وا�ستقالل هذه الدول، 

العراق  وحماولة  الثانية  اخلليج  حرب  يف  جلياً  ذلك  وظهر 

ولقد  الكويت،  دولة  باحتالله  املنطقة  اأمن  ا�ستقرار  زعزعة 

الكويت  لتحرير  دويل  حتالف  ت�سكيل  املجل�ض  دول  ا�ستطاعت 

واإعادة ال�سرعية حلكومتها«اإىل اآخر تلك »االيجابيات«

االأمانة  من  وهو  �سعيدي،  اأبو  هالل  د.  الباحث  ويخل�ض 

منها«  البد  �سرورة  االحتاد  اأن  »اإىل  التعاون  ملجل�ض  العامة 

املجل�ض  لتحقيقه دول  ت�سعى  اأن  الذي ميكن  املنطقي  واالحتاد 

هو االحتاد الكونفدرايل امل�سابه لالحتاد االأوروبي، الذي يتميز 

بحفظ ا�ستقاللية و�سيادة الدول الداخلية.

بحث  كل  االحتاد،  قيام  �سرورة  اإىل  ينتهيان  والبحثان 

املجل�ض،  بدول  املحيطة  املو�سوعية  للظروف  اخلا�سة  بروؤيته 

ولكيفية قيام االحتاد.

واإذا عدنا ل�سهادة التاريخ، فاإن منطقة اخلليج العربي منذ 

عهد عي�سى بن علي اآل خليفة يف البحرين، كانت تعي�ض نوعاً 

من الوحدة وكان هذا احلاكم اخلليجي ي�سجعها ويرعاها.

وتاأتي دعوة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد 

اإال ت�سيع، الأن من  اإىل االحتاد، فر�سة تاريخية ينبغي  العزيز 

النادر اأن تطلب الكيانات الكبرية يف اأي جتمع م�سرتك التوحد 

معها.

واإذا كان ملك البحرين حمد بن عي�سى اآل خليفة قد �سارع 

اإىل الرتحيب بتلك الدعوة النادرة، فان ذلك مل ينبع من ظرف 

�سيا�سي جديد ، واإمنا هو ا�ستمرار الإميان البحرين والبحرينيني 

بالوحدة، خليجياً وعربياُ، منذ زمن بعيد.

 03

اأكرث من ثالثة عقود م�ست على ان�ساء 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض 

جتاوز  من  الكيان  هذا  خاللها  متكن 

مرت  التي  والتحديات  ال�سعاب  جميع 

قياداته  تالحم  خالل  من  املنطقة  على 

االجنازات  من  العديد  حمققا  و�سعوبه 

يف  قيامه  ذكرى  لتظل  املجاالت  جميع  يف 

مايو1981م  �سهر  من  والع�سرين  اخلام�ض 

ذاكرة  يف  عالقة  املجل�ض  دول  اأبناء  اأذهان  يف  را�سخة 

التاريخ.

وعمل اأ�سحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل�ض من 

قواعد  تثبيت  امل�ستمرة على  لقاءاتهم وم�ساوراتهم  خالل 

كيان املجل�ض وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات 

م�سريته  تعميق  خـالل  من  وذلك  ومواطنيه،  �سعوبه 

االقت�سادية  املجاالت  خمتلف  يف  والتن�سيق  اخلرية 

والعلمية،  والتعليمية،  واالجتماعية  وال�سيا�سية 

واالإعالمية والبيئية والريا�سة وال�سباب وغريها.

االتفاقية االقت�سادية

تاأتي  امل�سرتك،  اخلليجي  العمل  م�سارات  ابرز  ومن 

االتفاقية االقت�سادية لعام 2001، والتي ن�ست ديباجتها 

التكامل  من  متقدمة  مراحل  حتقيق  هو  الهدف  اأن  على 

برنامج  و�سع  خالل  من  املجل�ض  دول  بني  االقت�سادي 

للعمل االقت�سادي امل�سرتك يف مرحلته اجلديدة يف اإطار 

زمني حمدد واإن�سجاماً مع متطلبات املرحلة اجلديدة من 

العمل امل�سرتك، تخ�س�ض االتفاقية الف�سول الثالثة االأوىل 

امل�سرتكة،  اخلليجية  وال�سوق  اجلمركي،  لالإحتاد  منها 

تكاملية  م�ساريع  وهي  واالقت�سادي،  النقدي  واالإحتاد 

خطوات  التعاون  مبجل�ض  دفعت  طموحة  واندماجية 

وا�سعة اإىل االأمام، اأحدثت نقلة نوعية يف طبيعة اأعماله 

واإجنازاته ، كما متثل االتفاقية االقت�سادية بوابة وا�سعة 

دخلت منها م�سرية املجل�ض اإىل مرحلة متقدمة من التكامل 

واالندماج، مبنهاج وبرنامج يحققان اأهداف هذه املرحلة.

املجال  يف  امل�سرتك  العمل  اأهداف  ولتحقيق 

االقت�سادي، اأقّر املجل�ض االأعلى يف دورته الثانية )نوفمرب 

1981( االتفاقية االقت�سادية املوحدة لرت�سم خطة العمل 

االقت�سادي امل�سرتك ومراحل التكامل والتعاون االقت�سادي 

بني دول املجل�ض، ولت�سكل نواة الربامج التكاملية التي مت 

و�سعها ب�سكل مف�سل على مدى ال�سنوات الع�سرين االأوىل 

من قيام املجل�ض، واتخذت القمة التي عقدت يف ابوظبي 

يف دي�سمرب 2010 قراراً ي�سكل دفعة قوية نحو امل�ساركة 

وذلك  و�سعوبها  املجل�ض  دول  بني  الفاعلة  االقت�سادية 

عام  حتى  �ساملة  تنموية  ا�سرتاتيجية  اعتماد  خالل  من 

2025م وا�سرتاتيجية عمرانية وربط من خالل م�ساريع 

ال�سكك احلديد والكهرباء بل ويف خطوة جريئة اأقر قادة 

دول املجل�ض ال�سماح لل�سركات اخلليجية بفتح فروع لها 

يف دول املجل�ض وتطبيق امل�ساواة التامة يف معاملة فروع 

هذه ال�سركات معاملة فروع ال�سركات الوطنية.

املجل�ض  اأقرها  التي  االقت�سادية  االتفاقية  نقلت  فقد 

 )2001 )دي�سمرب  والع�سرين  الثانية  دورته  يف  االأعلى 

اأ�سلوب العمل امل�سرتك من طور التن�سيق اإىل طور التكامل 

ب�سمولية  عاجلت  الأنها  حمددة،  وبرامج  اآليات  وفق 

املجل�ض.  لدول  اجلمركي  االحتاد  مو�سوعات  اأكرث 

والعالقات االقت�سادية الدوليـة لـدول املجلـ�ض مع الدول 

الدولية  واملنظمات  االأخرى  االقت�سادية  واملجموعات 

واالإقليمية، وتقدمي املعونات الدولية واالإقليمية. وال�سوق 

اخلليجية امل�سرتكة حيث ت�سمل حتديد جماالت املواطنة 

االقت�سادية.

ال�سوق امل�سرتكة

اأعلن  التي  امل�سرتكة  اخلليجية  ال�سوق  وجاءت 

التعاون يف  قادة دول جمل�ض  وال�سمو  اأ�سحاب اجلاللة 

عقدت  التي  االأعلى  للمجل�ض  والع�سرين  الثامنة  الدورة 

يف العا�سمة القطرية الدوحة يف �سهر دي�سمرب 2007م 

قيامها و�سدر اإعالن الدوحة بهذا ال�ساأن لتعلن بداية عهد 

التعاون  جمل�ض  دول  بني  االقت�سادي  التكامل  من  جديد 

دول  مواطني  بني  املعاملة  يف  امل�ساواة  مبداأ  على  يقوم 

املجل�ض يف جميع املجاالت االقت�سادية.

وتكمن اأهمية ال�سوق اخلليجية امل�سرتكة يف اأنها تركز 

على املواطنة اخلليجية يف املجال االقت�سادي وتقوم على 

مبداأ مهم وهو اأن يتمتع مواطنو دول املجل�ض الطبيعيني 

اخلليجية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  مثل  واالعتباريني 

باملعاملة الوطنية يف اأي دولة من الدول االأع�ساء وتتوفر 

لهم جميع املزايا التي متنح للمواطنني يف جميع املجاالت 

االقت�سادية.

املجل�ض  دول  بني  االقت�سادي  للتكامل  وتعزيزاً 

الإقامة  الزمني  للربنامج  وتنفيذاً  مراحله  وا�ستكمال 

االحتاد النقدي واإ�سدار العملة املوحدة املقر من املجل�ض 

االأعلى يف قمة م�سقط يف دي�سمرب 2001م اعتمد املجل�ض 

م�سقط  يف  عقدت  التي  والع�سرين  التا�سعة  دورته  يف 

النقدي  االحتاد  اتفاقية  م   2008 دي�سمرب  �سهر  نهاية 

اعتمد  كما  له،  واملوؤ�س�سية  الت�سريعية  االأطر  املت�سمنة 

النظام االأ�سا�سي للمجل�ض النقدي.

لل�سوق  معززا  عامال  اجلمركي  االحتاد  جناح  ويعد 

اخلليجية امل�سرتكة حيث ي�سهل تنقل ال�سلع الالزمة لعمل 

ال�سلع  توفر  عملها  يتطلب  التي  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 

والتجاري،  ال�سناعي  املجال  يف  تعمل  التي  تلك  خا�سة 

اإال اأن تاأثري االحتاد اجلمركي حمدود يف ن�ساط ال�سركات 

بني  ال�سلع  انتقال  تتطلب  ال  التي  اخلدمية  واملوؤ�س�سات 

دول املجل�ض مثل تلك ال�سركات العاملة يف جمال ال�سياحة 

والعقار وال�سحة والتعليم . وقد اأدركت دول املجل�ض اأن 

اأهم �سروط حتقيق التكامل بينها هو تبني �سيا�سات  من 

عملية واأهداف واقعية متدرجة كما حر�ست على الربط 

العملية  الربامج  وو�سع  امل�ستقبلية  االأهداف  حتديد  بني 

لتحقيقها وبناء املوؤ�س�سات القادرة على ذلك .

د�سن  املجل�ض  دول  بني  الكهربائي  الربط  ويف جمال 

لدول اخلليج  التعاون  قادة وروؤ�ساء وفود دول جمل�ض 

الثالثني  دورتها  يف  املجل�ض  قمة  يف  امل�ساركون  العربية 

الربط  م�سروع  2009م  عام  الكويت  يف  اأقيمت  التي 

الكهربائي املوحد بني دول املجل�ض.

م�سروع �سكة احلديد

جمل�ض  دول  حديد  �سكة  مب�سروع  يتعلق  وفيما 

التي  الثالثون  دورته  يف  االعلى  املجل�ض  وافق  التعاون 

عقدت بدول الكويت عام 2009م على

ا�ستكمال الدرا�سات التف�سيلية لتحديد تكلفة ا�ستخدام 

كم/ال�ساعة(   350( ب�سرعة  الركاب  لنقل  قطارات 

ا�ستخدام  بني  التوفيق  وامكانية  الكهرباء  با�ستخدام 

ونقل  كم/ال�ساعة(   350( ب�سرعة  الركاب  نقل  قطارات 

الركاب والب�سائع ب�سرعة )200 كم/ال�ساعة( با�ستخدام 

الديزل ومبا يتما�سى مع اف�سل املوا�سفات لقطاع ال�سكك 

احلديدية.

اال�سرتاتيجية االأمنية ال�ساملة

جمل�ض  لدول  ال�ساملة،  االأمنية  االإ�سرتاتيجية  اأقرت 

التعاون، يف االجتماع اال�ستثنائي الثاين لوزراء الداخلية، 

الذي عقد يف م�سقط بتاريخ 15 فرباير 1987م، و�سادق 

يف  )الريا�ض(  الثامنة  دورته  يف  االأعلى  املجل�ض  عليها 

نف�ض العام، وهي عبارة عن اإطار عام للتعاون االأمني بني 

الدول االأع�ساء مبفهومه ال�سامل .

الداخلية  وزراء  واملعايل  ال�سمو  اأ�سحاب  اأقّر  وقد 

2008م(  مايو  )الدوحة،  التا�سع  الت�ساوري  لقائهم  يف 

م�سروع حتديث وتطوير االإ�سرتاتيجية االأمنية ال�ساملة، 

والع�سرين  التا�سعة  دورته  يف  االأعلى  املجل�ض  واعتمد 

ال�ساملة  االأمنية  االإ�سرتاتيجية  2008م  عام  مب�سقط 

لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية بعد حتديثها 

االأ�سا�سي  النظام  االأعلى  املجل�ض  اعتمد  كما   ، وتطويرها 

ملجل�ض  املخدرات  ملكافحة  اجلنائية  املعلومات  ملركز 

التعاون لدول اخلليج العربية الذي اأقيم يف دولة قطر .

االتفاقية االأمنية

عبارة  هي  التعاون،  جمل�ض  لدول  االأمنية  االتفاقية 

عن مواد قانونية تعالج ق�سايا التعاون االأمني بني دول 

عليها،  و�سادق  عليها،  وقع  ملن  اإلزامية  وهي  املجل�ض، 

ال�سمو  اأ�سحاب  عليها  وقع  وقد  موادها  ن�سو�ض  وفق 

واملعايل وزراء الداخلية يف كل من دولة االإمارات العربية 

ال�سعودية،  العربية  واململكة  البحرين،  ومملكة  املتحدة، 

الريا�ض،  يف  ع�سر  الثالث  اجتماعهم  يف  عمان  و�سلطنة 

اخلام�سة ع�سرة يف  دورته  االأعلى يف  املجل�ض  بارك  كما 

داعياً  اخلطوة  هذه  1994م(  )دي�سمرب  البحرين  مملكة 

اأقرب  بقية الدول االأع�ساء اإىل التوقيع على االتفاقية يف 

وقت ممكن.

ويف نوفمرب املا�سي وقع وزراء الداخلية يف الريا�ض  

االجتماع  خالل  املجل�ض  دول  بني  االأمنية  االتفاقية  على 

احلادي والثالثني الذي عقد برئا�سة االأمري حممد بن نايف 

بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وذلك وبعد اأن مت تعديلها 

اإىل  تهدف  التي  الراهنة  املرحلة  ومتطلبات  ين�سجم  مبا 

توفري االأمن واحلماية ملكت�سبات دول جمل�ض التعاون.

االإجنازات الع�سكرية

التعاون  جمل�ض  دول  بني  الع�سكري  التعاون  ات�سم 

وتطوير  بناء  يف  اجلاد  بالعمل  العربية  اخلليج  لدول 

القوى الع�سكرية الدفاعية واالأمينة حيث تطور التعاون 

ب�سكل نوعي وكمي منذ بدء ت�سكيل املجل�ض وحتى اليوم.

التاأ�سي�ض وو�سع  االأوىل هي مرحلة  وكانت املرحلة 

امل�سرتك،  واالأمني  الع�سكري  التعاون  ومبادئ  اأطر 

وتوحيد التخطيط وتنفيذ التدريبات امل�سرتكة.

ومن اأبرز تلك االإجنازات يف املجال الع�سكري االآتي:

اتفاقية الدفاع امل�سرتك

يف يوم االأحد 5 �سوال 1421هـ املوافق 31 دي�سمرب 

2000م وقع اأ�سحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل�ض 

التي  االأعلى  للمجل�ض  والع�سرين  احلادية  الدورة  يف 

امل�سرتك  الدفاع  اتفاقية  على  البحرين  مملكة  يف  عقدت 

ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية .

التعاون  من  ل�سنوات  تتويجاً  االتفاقية  وجاءت 

وتاأكيداً  واأهدافه،  ومنطلقاته  الأطره  وبلورة  الع�سكري 

على عزم دول املجل�ض على الدفاع اجلماعي �سد اأي خطر 

يهدد اأي منها، كما ت�سمنت االتفاقية اإن�ساء جمل�ض للدفاع 

امل�سرتك وجلنة ع�سكرية عليا تنبثق عنه.

قوات درع اجلزيرة

كان اأحد اأهم االأهداف التي و�سعها قادة دول جمل�ض 

هي  الع�سكري  التعـــاون  جماالت  يف  للتنفيذ  التعاون 

االأعلى  املجل�ض  قرر  ،حيث  م�سرتكة  دفاعية  قوة  ت�سكيل 

بتاريخ  البحرين  مملكة  يف  املنعقدة  الثالثة  دورته  يف 

1982/11/19م املوافقة على اإن�ساء قوة درع اجلزيرة 

وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع يف اجتماعهم الثاين، 

ومت تكامل تواجد القوة يف مقرها مبدينة حفر الباطن يف 

اململكة العربية ال�سعودية يف 1985/10/15م.

امل�ساريع الع�سكرية امل�سرتكة

اأقـر املجل�ض االأعلى يف دورته ال�ساد�سة ع�سرة التي 

عقدت يف م�سقط بتاريخ 4 / 12 /1995 م الدرا�سات 

املوؤمنة  واالت�ساالت  التعاون  حزام  مب�سروع  املتعلقة 

مراكز  ربط  اإىل  يهدف  والذي  لهما  التنفيذية  واخلطوات 

املجل�ض  بدول  اجلوي  والدفاع  اجلوية  القوات  عمليات 

اآلياً، حيث بداأت املنظومة بالعمل الر�سمي يف نهاية �سهر 

دي�سمرب 2001م وجاري حالياً تطوير تلك املنظومة وفقاً 

الأحدث التطورات يف جمال التقنية واالأنظمة العاملية.

عديدة  اأخرى  جمالت  الع�سكري  التعاون  �سمل  وقد 

امل�ساحة   - الع�سكري  واالأمن  )اال�ستخبارات  اأبرزها  من 

 - ال�سالح  منظومة   - الطبية  اخلدمات   - الع�سكرية 

االأمن  البحرية -  القوات  القوات اجلوية -  االت�ساالت و 

والبيولوجية  الكيميائية  االأ�سلحة  �سد  الدفاع   - البيئي 

�سد  الدفاع   - االإلكرتونية  احلرب   - وامل�سعة  والنووية 

ال�سواريخ البال�ستية(. ويف قمة الكويت 2009م تدار�ض 

جماالته  يف  الع�سكري  التعاون  م�سرية  االعلى  املجل�ض 

عملية يف  من خطوات  تنفيذه  مامت  على  واطلع  املختلفة 

االإ�سرتاتيجية  واقر  الع�سكري  التعاون  جماالت  جميع 

الدفاعية ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية وتطوير 

قدرات قوات درع اجلزيرة امل�سرتكة وامل�ساريع الع�سكرية 

امل�سرتكة واأكد املجل�ض االأعلى على اأهمية تعزيز التعاون 

بني دوله يف مكافحة تهريب االأ�سلحة اإىل دول املجل�ض .

ويف �سياق تنفيذ اتفاقيات التعاون الدفاعي بني دول 

جمل�ض التعاون، وامل�سوؤولية امل�سرتكة لدول املجل�ض يف 

اإر�سال  قرار  كان  فيها  واال�ستقرار  االأمن  على  املحافظة 

ميثل  البحرين  مملكة  اإىل  امل�سرتكة  اجلزيرة  درع  قوات 

مواطنيها  و�سالمة  البحرين  مملكة  باأمن  جماعيا  التزاما 

واملقيمني على اأرا�سيها، واأن وحدتها الوطنية خط اأحمر 

خارجي  تدخل  اأي  وان  بتجاوزه،  طرف  الأي  ي�سمح  لن 

باأمنها وا�ستقرارها  اإخالل  اأو  البحرين،  يف �سئون مملكة 

ل�سالمة  خطرياً  انتهاكا  يعد  مواطنيها  بني  الفرقة  وبث 

وا�ستقرار دول جمل�ض التعاون واإ�سرارا باأمنها اجلماعي.

جمل�ض التعاون اخلليجي.. 31 عاماً من االإجنازات:

حكمة القادة مكنته من جتاوز ال�سعاب وتعميق م�سريته اخلرية

متا�سيا مع التطوير التكنولوجي ومواكبة لروح الع�سر قامت ادارة املرا�سم واملوؤمترات باالأمانة العامة 

، لبث �سور  ن�ساطات  باإن�ساء ح�ساب على برنامج االن�ستجرام  العربية  التعاون لدول اخلليج  ملجل�ض 

االمانة العامة ، واالجتماعات الوزارية على احل�ساب اأوالً باأول . 

واالن�ستجرام  Instagram هو عبارة عن تطبيق ي�سمح للم�ستخدم باأخذ ال�سور واإجراء التعديالت، 

ثم م�ساركتها عرب مواقع التوا�سل االجتماعي. وملن يرغب بزيارة موقع االن�ستجرام اخلا�ض باالمانة:

Instagram: gccprotocol

�سفحة االأمانة العامة على االن�ستجرام
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كتبت - يا�سمني �ساهني:

ا�شار الباحث مبركز البحرين للدرا�شات اال�شرتاتيجية والدولية والطاقة د. اأ�شرف حممد ك�شك اىل ان دول جمل�س التعاون 

اخلليجي تواجه حتديات كثرية يف الوقت الراهن �شواء على ال�شعيد الداخلي املتمثل يف االبتعاد عن االآليات ال�شلمية لبع�س القوى 

ال�شيا�شية االمر الذي ميثل عقبة امام توجه دول املجل�س نحو اال�شالح والتحديث، او على �شعيد التحديات اخلارجية التي تتمثل 

يف ا�شتمرار امل�شكلة النووية االإيرانية دون حل والذي قد ي�شري اىل احتمال اندالع حرب جديدة يف منطقة اخلليج مما �شيمثل اأزمة 

جديدة ت�شاف اإىل الواقع االإقليمي البالغ التعقيد.

ولفت اىل ان ا�شتقرار وامن دول اخلليج العربي لن يتحقق اال با�شتمرار دول املجل�س يف �شيا�شتها املعتدلة واملتوازنة مروراً بالواليات 

املتحدة من خالل اإيجاد �شبل حلل امل�شاألة النووية االإيرانية على اأال تكون على ح�شاب امل�شالح الوطنية اخلليجية، وانتهاء باإيران التي يتعني 

عليها انتهاج ال�شفافية ب�شاأن براجمها النووية.

ونوه د. ك�شك اىل ان دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يتعني عليها اأن تطور اأموراً ثالثة ب�شكل عاجل ملواجهة اي تطور يهدد 

امنها وا�شتقراراها.. اأولها: اإن�شاء اإطار خليجي م�شرتك الإدارة االأزمات. وثانيها: تطوير خطط دفاعية م�شرتكة للرد على اأي تهديدات حمتملة، 

وثالثها: تطوير خطط خليجية م�شرتكة حلماية املن�شاآت النفطية واحليوية خالل اأي اأزمات م�شتقبلية. وفيما يلي ن�س احلوار:

لظروف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  تتعر�س   ]

حتديات  يف  تتمثل  الراهن،  الوقت  يف  ا�شتثنائية  امنية 

الواقع وكيف ميكن  هذا  تقروؤون  خارجية وداخلية، كيف 

لدول املجل�س التعامل مع هذه التحديات ب�شكل يتم احلفاظ 

فيه على امنها وا�شتقراراها؟

- اأعتقد اأن التحديات الداخلية تتمثل يف االبتعاد عن 

االآليات ال�سلمية يف ممار�سات بع�ض القوى ال�سيا�سية 

التعاون  جمل�ض  دول  توجه  اأمام  عقبة  ميثل  ما  وهو 

لدول اخلليج العربية نحو االإ�سالح والتحديث، وعلى 

التحديات  اأهم  اأحد  البطالة  متثل  االقت�سادي  ال�سعيد 

انعكا�سات  لها من  ملا  املجل�ض  تواجه بع�ض دول  التي 

درا�سة  اإىل  االإ�سارة  جتدر  ال�سياق  هذا  ويف  عديدة، 

معدالت  اأن  ذكرت  لال�ستثمار  اخلليج  ملوؤ�س�سة  حديثة 

البطالة يف ال�سعودية بلغت ن�سبة 10.5% و14% يف 

االإمارات.

على  مطلوبة  اقت�سادية  �سيا�سات  هناك  ثم  ومن 

نحو عاجل من دول املجل�ض ومنها حتقيق التوازن يف 

تقرير  اإىل  ال�ساأن  هذا  يف  االإ�سارة  وجتدر  ميزانياتها، 

ا�ستمرار  اأن  ذكر  حيث  الدويل  النقد  ل�سندوق  حديث 

الزيادات يف االإنفاق احلكومي يف دول اخلليج مع بقاء 

فوائ�ض  اأن  يعني  تغيري  دون  االقت�سادية  ال�سيا�سات 

امليزانيات �سينخف�ض يف عام 2013 وميكن اأن يتحول 

توقعات  االعتبار  يف  اأخذا   2017 عام  يف  عجز  اإىل 

اأ�سعار النفط غري املوؤكدة.

ال�سيولة  حالة  يف  اخلارجية  التحديات  وتتمثل 

من  ترتبه  وما  اجلوار  دول  ت�سهدها  التي  االأمنية 

من  كل  يف  وبخا�سة  املجل�ض  دول  اأمن  على  تداعيات 

االإقليمي  االأمن  اأن  من  انطالقاً  �سوريا والعراق واليمن 

امل�سكلة  ا�ستمرار  عن  ف�سالً  يتجزاأ،  ال  كل  اخلليجي 

النووية االإيرانية دون حل مبا يعني اأن احتمال اندالع 

حرب جديدة يف منطقة اخلليج يظل اأمراً حمتمالً وهو 

اأزمة جديدة ت�ساف اإىل الواقع  االأمر الذي �سوف ميثل 

االإقليمي البالغ التعقيد.

تباين روؤى ب�ساأن التهديدات اخلارجية

[ رغم هذه الظروف اال�شتثنائية، يوؤخذ البع�س على 

دول املجل�س عدم تبنيها ا�شرتاتيجية امنية ودفاعية وا�شحة 

وطويلة املدى ملواجهة هذه التحديات، ما راأيك يف ذلك؟

دول  اأن  من  الرغم  فعلى  الطرح  هذا  مع  اأتفق   -

االأعلى  هي  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض 

ملوؤ�س�سة  فوفقاً  العامل،  يف  الت�سلح  �سراء  على  اإنفاقاً 

املتخ�س�سة  االأمريكية  انرتنا�سيونال«  »فوركا�ست 

واالأ�سواق  والطريان  الدفاع  وتوقعات  بحوث  يف 

 2012 العام  هذا  اأ�سدرته  تقرير  يف  واالإلكرتونيات 

املجل�ض  دول  والدفاع يف  االأمن  نفقات  تبلغ  اأن  تتوقع 

جمتمعة نحو 385 مليار دوالر حتى عام 2016، اإال 

للتن�سيق  اأطر  اأن�ساأت عدة  العربية قد  اأن دول اخلليج 

يف  امل�سرتك  الدفاع  اتفاقية  كتوقيع  والدفاعي  االأمني 

اأعلى للدفاع  املنامة عام 2000، وت�سكيل جمل�ض  قمة 

عام  الريا�ض  قمة  بيان  وتاأكيد   ،2001 عام  امل�سرتك 

2011 الذي يتعهد بتحقيق التكامل الع�سكري واالأمني 

فيما بني دول املجل�ض.

للخطط  وفقا  اجلزيرة  درع  قوات  حتديث  وكذلك 

االنتهاء  ال�ساأن، ف�سال عن  هذا  وامل�سرتكة يف  الوطنية 

تن�سيق  مركز  وجتهيز  بان�ساء  اخلا�سة  الدرا�سات  من 

اأن  اإال  املجل�ض،  لدول  البحري  لالأمن  م�سرتك  بحري 

تت�سم  مازالت  املجل�ض  دول  يف  الدفاعية  ال�سيا�سات 

ل�سيا�سات  فعل  كرد  تاأتي  اأنها  االأوىل:  �سمات..  بثالث 

الذي  الوقت  يف  اأنه  والثانية:  اأخرى،  اإقليمية  اأطراف 

االأمن  فيه روؤية خليجية موحدة جتاه حتديات  توجد 

بني  االأمني  التعاون  اتفاقية  بتوقيع  توجت  الداخلي 

وزراء داخلية دول املجل�ض يف نوفمرب 2012 يالحظ 

التهديدات  ب�ساأن  التعاون  جمل�ض  دول  روؤى  تباين 

االأمنية اخلارجية، واإذا كان ذلك اأمراً طبيعياً فلكل دولة 

احلق يف تبني �سيا�سة خارجية يف اجتاه ما اإال اأن هناك 

م�سرتكاً  حتدياً  متثل  التي  اخلارجية  الق�سايا  بع�ض 

وتتطلب روؤية خليجية موحدة، والثالثة: التناف�ض يف 

�سراء االأ�سلحة.

[ كيف ميكن التخفيف من حدة ال�شراع والتجاذبات 

يف املنطقة ومن الطرف الذي ميكنه حتقيق ذلك، هل دول 

التي حتتفظ بتواجد ع�شكري  املتحدة  الواليات  اأم  املجل�س 

كبري يف املنطقة اأم ايران التي ت�شعى اىل االعرتاف بها كقوة 

نفوذها  ب�شط  وتبحث عن  االمن  على حفظ  قادرة  اقليمية 

اي�شا؟

- تدرك دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية 

اأن ال�سراع مل يعد بني الدول فقط اأو ذو طابع ع�سكري 

حم�ض ، واإمنا تكمن اخلطورة يف اأمرين.. االأول : تنامي 

توظيف  اإ�ستطاعت  التي  الدول  دون  اجلماعات  نفوذ 

االأبعاد املذهبية الأغرا�ض �سيا�سية مما يوؤدي اإىل حالة 

من االإحتقان بني اأطراف الن�سيج الوطني الواحد يف دول 

املجل�ض، والثاين : احلرب االإعالمية واآثارها التدمريية، 

القنوات  من  العديد  وجود  يالحظ  املثال  �سبيل  وعلى 

معلومات  بث  تتعمد  معينة  دول  من  الف�سائية ممولة 

ينعك�ض  الذي  االأمر  املجل�ض  دول  واقع  عن  مغلوطة 

احلقوقية  املنظمات  لدى  الدول  هذه  على �سورة  �سلباً 

الدولية .

حتتوي  العربي  اخلليج  منطقة  اأن  من  واإنطالقاً 

على م�سالح جوهرية لالأطراف الدولية واالإقليمية على 

حد �سواء فاإن اإ�ستقرارها واحلد من تلك التجاذبات هو 

جمل�ض  بدول  اإبتداًء  جميعها  االأطراف  تلك  م�سوؤولية 

املعتدلة  �سيا�ستها  يف  االإ�ستمرار  خالل  من  التعاون 

اإيجاد  من خالل  املتحدة  بالواليات  ومروراً  واملتوازنة 

االتفاقية األمنية تعرب 
عن رؤية اسرتاتيجية 

لواقع التهديدات 
اإلقليمية 

جيب تطوير خطط 
مشرتكة حلماية 

املنشآت النفطية 
واحليوية من أي 

طارئ

دول التعاون مطالبة 
بتحقيق التوازن يف 

ميزانياهتا جتنبًا لألزمات 
االقتصادية

االحتاد نتيجة طبيعية لتطور جمل�ض التعاون.. الباحث د. اأ�سرف ك�سك:

االأمن يف دول اخلليج »اأولوية« يف ظل االأو�ساع الراهنة



Monday 24th - December 2012 - No.8659

05

إن إقامة كيان خليجي 
جامع سيعين ظهور 

قوة عاملية جديدة 
قوامها مخسون 

مليون نسمة يف 
2015

 أمام القمة 
استحقاقات غري 

قابلة للتأجيل بسبب 
التجاذبات اليت 

ستنعكس سلبًا على 
حاضر ومستقبل 

املنطقة

ح�ساب  على  تكون  اأال  على  االإيرانية  النووية  امل�ساألة  حلل  �سبل 

عليها  يتعني  التي  باإيران  واإنتهاًء   ، اخلليجية  الوطنية  امل�سالح 

اإنتهاج ال�سفافية ب�ساأن براجمها النووية وذلك �سمن قواعد الوكالة 

املعنية  الوحيدة  الدولية  اجلهة  باإعتبارها  الذرية  للطاقة  الدولية 

املعنية  االأطراف  جلميع  طماأنة  بر�سالة  يبعث  مبا  الق�سية  بتلك 

باأمن واإ�ستقرار تلك املنطقة ويف مقدمتها دول جمل�ض التعاون لدول 

اخلليج العربية .

تطوير خطط دفاعية م�سرتكة

تطور  اأي  ملواجهة  املجل�س  دول  امام  املتاحة  اخليارات  ماهي   ]

طارئ يهدد امنها وا�شتقراراها؟

اأن  يتعني  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  دول  اأن   -

تطور اأموراً ثالثة ب�سكل عاجل .. اأولها: اإن�ساء اإطار خليجي م�سرتك 

الإدارة االأزمات بكافة اأبعادها البيئية واالأمنية واالإقت�سادية للتعامل 

اأزمات حمتملة ب�سكل �سريع وفاعل وثانيها: تطوير خطط  اأي  مع 

دفاعية م�سرتكة للرد على اأي تهديدات حمتملة وبخا�سة على �سعيد 

وثالثها:تطوير   ، اجلوية  مقدمتها  ويف  الدفاعية  االأ�سلحة  تكامل 

خطط خليجية م�سرتكة حلماية املن�ساآت النفطية واحليوية خالل 

اأي اأزمات م�ستقبلية.

م�شتوى هذه  املجل�س يف  احلايل بني دول  االأمني  التن�شيق  [ هل 

خطوة  تعترب  بينها  ايام  قبل  املوقعة  االمنية  االتفاقية  وهل  التحديات؟ 

مهمة يف تعزيز وتو�شيع افاق التعاون والرتابط يف املجاالت االمنية ؟

- توجد اأطر عديدة للتن�سيق االأمني اخلليجي ومنها االإتفاقية 

االأمنية التي مت توقيعها يف نوفمرب 2012 والتي تعد خطوة مهمة 

لتوحيد الروؤى اخلليجية ب�ساأن التهديدات االأمنية واأعتقد اأنها خطوة 

بالغة االأهمية لعدة اإعتبارات.. اأولها : اإعادة التاأكيد على مبداأ اأن اأمن 

دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية كل ال يتجزاأ، وثانيها : اأن 

تلك االإتفاقية تعرب عن روؤية خليجية اإ�سرتاتيجية لواقع التهديدات 

واإمتداداتها  الداخلية  م�ستوياتها  بني  الف�سل  ي�سعب  التي  االأمنية 

االإقليمية، وثالثها: اأنها ر�سالة وا�سحة وحمددة باأن هناك اأولوية 

ق�سوى لق�سية االأمن يف دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية 

يف ظل حالة عدم االإ�ستقرار االإقليمي الراهنة.

االحتاد خيار ا�سرتاتيجي ملح

[ هل تعتقد ان ان�شاء االحتاد اخلليجي اأ�شبح حاجة ملحة الأبناء 

املنطقة للجم التهديدات االقليمية؟

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  دول  باأن  القول  اخلطاأ  من   -

العربية يف �سعيها نحو م�ساألة االإحتاد اخلليجي كاأمنا تن�سئ �سيئاً 

ملجل�ض  ممتدة  م�سرية  حم�سلة  هي  التجربة  تلك  واإمنا  العدم  من 

اأن�سئ منذ ما يزيد على ثالثة عقود يف ظل ظروف  الذي  التعاون 

اإقليمية مماثلة للو�سع الراهن ، وبالتايل فاإن اإن�ساء ذلك االإحتاد هو 

نتيجة طبيعية لتطور جمل�ض التعاون لعدة اإعتبارات اأولها: تنامي 

التعاون  اأكرب من جمل�ض  اإطار  ال�سعور اخلليجي ب�سرورة وجود 

ذاته يعك�ض الهوية واخل�سو�سية اخلليجية، وثانيها: اأن تنفيذ هذا 

اأكدت  التي  املجل�ض  دول  وتاأثري  لثقل  ترجمة حقيقية  يعد  املقرتح 

االأزمات االإقليمية والعاملية اأنها كيان �سلب يف مواجهتها ، وثالثها 

اأمرين  اأحد  اإىل  االإقليمية  التجمعات  تتطور  اأن  الطبيعي  من  اأنه   :

قادة  عليه  اأ�ستقر  ما  االأخري  اخليار  وذلك  التطوير  اأو  االإنهيار  اإما 

واأبناء دول املجل�ض، وبغ�ض النظر عن امل�ستويات املتوقعة ل�سيغة 

االإحتاد فاإنه �سيكون اأهم اإجناز لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج 

ودولية  اإقليمية  ظروف  ظل  يف  ملح  اإ�سرتاتيجي  كخيار  العربية 

تتطلب وجود ثقل خليجي واحد االآن وقبل اأي وقت م�سى.

اليوم  تواجه  اخلليج  منطقة  اأن  فيه  الجدال  مما 

وحتديات  و�سوب،  حدب  كل  من  ج�سيمة  خماطر 

غري م�سبوقة يف تاريخها املعا�سر. وقد خل�سُت تلك 

املخاطر والتحديات يف مقال �سابق باالآتي:

بدليل  بنا  املرتب�سة  التو�سعية  اإيران  �سيا�سة   •
حتري�ض  خالل  من  الداخلية  �سوؤوننا  يف  اأنفها  د�ض 

باأمرها الأ�سباب  املوؤمترة  وجتيي�ض بع�ض اجلماعات 

و�سرق  البحرين  يف  حدث  ما  نحو  على  مذهبية، 

ال�سعودية والكويت واليمن.

من  حتاول  الذي  االإيراين  النووي  الربنامج   •
خالله طهران الهيمنة على اخلليج وتركيع دوله.

تنظيم  باأفكار  املرتبطة  اجلهادية  اجلماعات   •
منت�سية  بقوة،  اأن�سطتها  عاودت  والتي  القاعدة 

بتداعيات ما �سمي بـ »انتفا�سات الربيع العربي«.

• جماعة االإخوان امل�سلمني التي راأت يف انت�ساراتها 
وو�سولها اإىل ال�سلطة يف اأكرث من بلد عربي فر�سة ملد 

دول  يف  واال�ستقرار  باالأمن  لالإخالل  ال�سرية  اأذرعها 

اخلليج العربية، وما اكت�ساف دولة االإمارات قبل مدة 

امل�سلمني  االإخوان  اإخوانية ممولة من جماعة  ل�سبكة 

يف الكويت اإال دليل على �سحة ما نقول.

جتاه  والغبية  املرتددة  االأمريكية  ال�سيا�سات   •
ظهر  يجعل  مما  املنطقة،  حيال  االأمنية  التزاماتها 

قواعد  اأمنيا خ�سو�سا يف ظل تغري  املنطقة مك�سوفا 

اللعبة الدولية وما يحاك حتتها من �سفقات �سرية، 

ت�سكيل  العادة  امريكية  وما يرتدد عن وجود خطط 

غياب  عن  ناهيك  القائمة،  انظمتها  وتغيري  املنطقة 

الظهري العربي.

ن�ساأت  والتي  املزمنة  االأمني  الفراغ  مع�سلة   •
بجالء االإجنليز من �سرق ال�سوي�ض، ومل جتد لها دول 

الكثافة  حجم  �سغر  ب�سبب  دائما  ذاتيا  حال  املنطقة 

امل�سلحة،  القوات  حجم  توا�سع  وبالتايل  ال�سكانية، 

اجلريان  لدى  ملا  املماثلة  ال�سناعية  القاعدة  وغياب 

االأقوياء.

• ما ع�سف بالن�سيج اخلليجي الداخلي املتما�سك 
املذهبية  والبغ�ساء  التفتت  اأمرا�ض  من  القرون  عرب 

منذ  زرعها  يف  االإيراين  الفقهي  النظام  �ساهم  التي 

الربيع  »انتفا�سات  جاءت  ثم  ال�سلطة،  اإىل  و�سوله 

العربي« لت�سقيها وت�سعل جذوتها. ومرة اأخرى فاإن 

يحدث يف  وما  انق�سامات،  من  البحرين  ما حدث يف 

الكويت من ترا�سقات لهو خري �ساهد.

واالأوروبية يف  االأمريكية  ال�سغوط اخلارجية   •
وقوى  املحلية  االإن�سان  حقوق  منظمات  دعم  �سورة 

اأجل  من  واإعالميا  ماليا  اخلليجية  املدين  املجتمع 

اإحداث نوع من الفو�سى التي �سميت بـ »اخلالقة«.

وب�سبب هذه املخاطر جمتمعة، وكيال توؤخذ دول 

بنته  ما  كل  فينهار  غرة  حني  على  التعاون  جمل�ض 

تنمية  من  املا�سية  العقود  خالل  الفتية  ال�سواعد 

ورخاء وازدها وبنى حتتية عمالقة ل�سالح الفو�سى 

ال�سعودية  القيادة  اأطلقت  والتقهقر،  واال�سطراب 

بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  يف  ممثلة 

عبدالعزيز دعوتها النبيلة يف العام املا�سي ب�سرورة 

اخلليج  دول  بني  ما  التعاون  �سيغة  من  االنتقال 

كافة  توحيد  ت�ستهدف  احتادية  �سيغة  اإىل  العربية 

والدبلوما�سية  ال�سيا�سية  والقدرات  االإمكانيات 

واالقت�سادية واملالية والدفاعية واالمنية املتاحة من 

اأجل متكني دول جمل�ض التعاون من الت�سدي ملا يحاك 

�سدها من موؤامرات حملية واإقليمية ودولية.

وال �سك لدي اأن القيادة ال�سعودية حينما طرحت 

هذا امل�سروع ا�ست�سعرت كل املخاطر والتحديات التي 

اأتينا على ذكرها، وت�ساورت فيها مع �سقيقاتها م�سبقا. 

تعي  اخلليجية  القيادات  كل  اأن  لدي  �سك  ال  اأنه  كما 

وفق  كانت  لو  )حتى  جامع  خليجي  كيان  اإقامة  اأن 

ال�سيا�سات  فيه  تتوحد  التي  الكونفدرالية  ال�سيغة 

اإقامة  دون  فقط  واالقت�سادية  والدفاعية  اخلارجية 

حكومة مركزية واحدة وقوانني فيدرالية تطبق على 

التعاون �سوا�سية كما هو احلال  جميع دول جمل�ض 

قوة  ظهور  �سيعني  املتحدة(  الواليات  منوذج  يف 

والدولية  االقليمية  ال�ساحتني  على  جديدة  عاملية 

 2015 عام  يف  الب�سر  من  مليونا  خم�سون  قوامها 

وبالتايل قدرة �سرائية �سخمة، وم�ساحة �سا�سعة من 

االر�ض ت�سل اإىل 2.6 مليون كيلومرت مربع، وموقع 

اال�سرتاتيجية  املمرات  اأهم  على  مطل  ا�سرتاتيجي 

العامل، وجي�ض نظامي م�سلح  الرابطة ما بني قارات 

وقدرات  احلديثة،  والتقنيات  االأ�سلحة  باأف�سل 

ت�سديرية هائلة للنفط والغاز اللذين يعتربان ع�سب 

احلياة لالقت�ساد العاملي مع امتالكها الأكرث من ن�سف 

احتياطي البرتول العاملي.

نذر  من  اليوم  اخلليج  �سماوات  يف  يلوح  ما  اإن 

ال�سر ي�سبه كثريا ما الح يف �سماواتها ع�سية االإعالن 

موعد  يف  اخلليج  منطقة  من  باالن�سحاب  الربيطاين 

مع  احلماية  معاهدات  واإنهاء   ،  1971 عام  اأق�ساه 

م�سيخاتها يف العام نف�سه. تلك املعاهدات التي اأمنت 

ا�ستقرارا طويال للمنطقة وجعلتها تن�سرف اإىل البناء 

والتنمية واإقامة الدولة املدنية الع�سرية دون اأعباء 

الباردة  احلرب  كانت  وقتها  مرهقة.  ودفاعية  اأمنية 

احلروب  ومعها  وال�سرقي،  الغربي  املع�سكرين  بني 

بالوكالة على اأ�سدها يف اأكرث من مكان من املعمورة، 

وكان نفط دول اخلليج العربية، كما هو اليوم، م�سدر 

العربي  املع�سكر  وكان  �سوؤونها،  يف  للتدخل  اإغراء 

ت�سدير  ويحاول  بدولنا  يرتب�ض  الراديكايل  الثوري 

ال�سعارات  حتت  اإلينا  ال�سيئ  االنقالبي  منوذجه 

الرباقة املعروفة التي انخدع بها الكثريون طويال.

املالكة  ال�ساهن�ساهية  اإيران  اأي�سا  هناك  كانت 

مب�ساعدة  قاطبة  االأو�سط  ال�سرق  جيو�ض  الأ�سخم 

االآن، مل تكن  ومباركة وا�سنطون. وقتذاك، وكما هو 

طهران تكف عن تهديد دول اخلليج العربية، وادعاء 

ال�سيادة على هذا اجلزء من الرتاب اخلليجي اأو ذاك، 

لكن  باطلة،  تاريخية  مزاعم  على  ادعاءاتها  م�سندة 

الفارق اأن نظام ال�ساه كان ينطلق من منطلقات قومية 

يف  احلايل  االإيراين  النظام  ينطلق  بينما  عن�سرية، 

�سيا�ساته وحتركاته التحري�سية من منطلقات طائفية 

ومذهبية بحتة، وهو ما ينطوي على خطر اأكرب.

من جهة اأخرى، كانت االآلة االإعالمية ال�سوفياتية 

حملية  مارك�سية  وتنظيمات  اأحزاب  من  ومريديها 

خطاب  ن�سر  اأجل  من  و�ساق  قدم  على  تعمل  �سرية 

وت�سويرها  ال�سرعية  اخلليج  اأنظمة  �سد  الكراهية 

باالأنظمة العائقة للتطور والتقدم، حمر�سة �سعوبها 

على اقتالعها من جذورها. كما كانت اأنظمة جماورة 

نظام عدن  مثل  واملاوية  واملارك�سية  للرو�ض  خانعة 

ي�ساعد يف هذا املنحى ويزيده لهيبا باأ�سكال خمتلفة 

مثل دعم ثورة ظفار املاوية يف جنوب عــُمان بقيادة 

حركة  بقايا  من  الراديكاليني  اخلليجيني  بع�ض 

القوميني العرب الذين اأطلقوا ما عــُرف يف حينه بـ 

العربي«.  واخلليج  عمان  لتحرير  ال�سعبية  »اجلبهة 

انك�سرت، ومل  اأنها  اهلل كثريا  التي نحمد  تلك اجلبهة 

التخلف  نف�ض  نقا�سي  اليوم  لكنا  واإال  حلمها  حتقق 

يف  اإخوتنا  يعي�سه  الذي  العي�ض  و�سظف  والفو�سى 

جنوب اليمن.

املنطقة،  حمى  الذي  باأن  للتذكري  لنا  حاجة  وال 

وال�سيما احللقة االأ�سعف منها وقتذاك وهي امل�سيخات 

ال�سبع الواقعة على ما ا�سطلح االإجنليز على ت�سميته 

االحتاد  اإىل  الدعوة  هو  املت�سالح«  »ال�ساحل  بـ 

والوحدة. تلك الدعوة اخلرية التي اأطلقها املغفور له 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، مبباركة وم�ساندة 

والكويت  الريا�ض  قامت  بل  كويتية،   - �سعودية 

امل�ساعب  لتذليل  �سادقة  حثيثة  مبحاوالت  ومعهما 

التي اعرتت ت�سكيل كيان احتادي ت�ساعي مكون من 

وال�سارقة  ودبي  واأبوظبي  وقطر  البحرين  اإمارات 

وراأ�ض اخليمة والفجرية وعجمان واأم القيوين. غري 

الطريق  غري  يف  معلوم،  هو  كما  �سارت،  االأمور  اأن 

املن�سود، فما كان من ال�سيخ زايد ورفيق دربه ال�سيخ 

على  توكال  اأن  دبي  مكتوم حاكم  اآل  �سعيد  بن  را�سد 

اهلل وبادرا اإىل اإطالق احتاد �سدا�سي، �سرعان ما �سار 

�سباعيا بان�سمام م�سيخة راأ�ض اخليمة اإليه.

االآباء  له  اختار  الذي  الكيان  هذا  ولد  وقد 

املوؤ�س�سون ا�سم دولة االإمارات العربية املتحدة �سعيفا 

اأن  بدليل  نف�سه  قادر على حماية  البدايات وغري  يف 

اإيران ال�ساهن�ساهية جتراأت عليه وانتزعت منه ثالث 

البحرية  وب�سر  �سمع  حتت  والدته  حلظة  يف  جزر 

مياه  يف  وجودها  اأنهت  قد  تكن  مل  التي  الربيطانية 

االإرادة  ووجود  الوقت،  مرور  مع  لكن  بعد.  اخلليج 

الفوالذية، والروؤى اخلالقة، واالإدارة احل�سيفة لدى 

�سناع القرار يف الدولة الوليدة، بداأت االأخرية تنمو 

التطوير  يف  االأخرى  تلو  املعجزة  وحتقق  وتنطلق 

الذاتي حتى  والدفاع  واالزدهار  والتنمية  والتحديث 

العامل، وملتقى للباحثني  �سارت م�سربا لالأمثال يف 

الذين  توارى  فيما  والعمل،  واال�ستثمار  الراحة  عن 

راهنوا على �سرعة تفتته وعدم �سموده، وهم يجرون 

املرارة  كوؤو�ض  ويتجرعون  والف�سل،  اخليبة  اأذيال 

واحل�سرة.

البحرين  مملكة  يف  ن�ستعد  ونحن  واليوم 

التعاون  جمل�ض  قمم  من  جديدة  قمة  ال�ست�سافة 

ال�سنوية، حري بنا اأن نو�سل لقادتنا ر�سالتني، االأوىل 

غري  وا�ستحقاقات  م�سوؤوليات  اأمام  اأنكم  مفادها: 

املنطقة والعامل من  تعي�سه  ما  ب�سبب  للتاأجيل  قابلة 

مريبة،  و�سفقات  وجتاذبات  وموؤامرات  ا�سطرابات 

�سوف تكون لها تداعيات �سلبية موؤ�سفة على حا�سر 

القرار  وتتخذوا  تتحركوا  مل  اإْن  �سعوبكم،  وم�ستقبل 

ال�سحيح يف الوقت ال�سحيح دون اإبطاء.

قيد  تلتفوا  اأن  اإياكم  مفادها:  الثانية  والر�سالة 

فكرة  على  املعرت�سة  الن�ساز  االأ�سوات  اإىل  اأمنلة 

االحتاد اخلليجي اأو امل�سككة يف جدواها. فهوؤالء اأقلية 

ال متثل �سوى نف�سها اأو تعمل وفق تعليمات االأجنبي 

توؤيد  مواطنيكم  من  العظمى  االأغلبية  بينما  الطامع، 

لطاملا  حلما  لها  �ستحقق  الأنها  عنها  وتدافع  الفكرة 

داعبت خميلتها، والأنها تعلمت الدر�ض من جتربة ذلك 

بعد  من  م�ساء  النوم  اإىل  خلد  الذي  ال�سقيق  ال�سعب 

ع�ساء جميل على �سوت املو�سيقى لي�ستيقظ �سبيحة 

اليوم التايل على اأ�سوات دبابات ومنجزرات االأ�سقاء 

الغزاة القادمني من ال�سمال، وليتحول فجاأة من �سعب 

مرتف اإىل �سعب م�سرد يف دول اجلوار!

د. عبداهلل املدين

[ باحث وحما�سر اأكادميي يف ال�ساأن االآ�سيوي 

من البحرين

ما اأ�سبه الليلة 

بالبارحة، فلم الرتدد؟

د. عبداهلل املدين
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كتب - خليل يو�سف:

لل�سوؤون  امل�ساعد  العام  االأمني  اأكد 

لدول  التعاون  ملجل�ض  االقت�سادية 

جمعة  بن  عبداهلل  العربية  اخلليج 

ال�سبلي اأن اأ�سحاب اجلاللة وال�سمو قادة 

املجل�ض �سيبحثون يف قمتهم التي تعقد يف 

املنامة العديد من امللفات االقت�سادية املتعلقة 

اىل  ا�سافة  اخلليجي  واملايل  االقت�سادي  بالتكامل 

اللجان  عن  ال�سادرة  التو�سيات  من  عدد  يف  النظر 

باالحتاد  منها  يتعلق  ما  وخا�سة  املخت�سة  الوزارية 

اجلمركي وتكامل اال�سواق املالية يف دول املجل�ض.

دول  اإن  »االأيام«،  مع  خا�سة  مقابلة  يف  وقال 

التكامل  ايجابي نحو حتقيق  التعاون ت�سري يف اجتاه 

يف ق�ساياها امل�سرتكة وقد حتقق الكثري من االجنازات 

ولكن ال بد من مراعاة اأن التكامل ال ياأتي دفعة واحدة.

التفكري  اإعادة  املجل�ض  لدول  املهم  اأنه من  واأ�ساف 

اقت�سادي  برنامج  وتبني  دائم  ب�سكل  امل�ستقبل  يف 

النفطية  الفوائ�ض  من  جزء  ال�ستغالل  م�سرتك  تنموي 

والذي من �ساأنه اأن يعزز من هياكل االنتاج يف اقت�ساد 

دولنا وخلق فر�ض العمل املنتجة البنائنا.

االعالن  امل�سرتكة ومنذ  ال�سوق اخلليجية  اأن  واأكد 

عن قيامها عام 2007م حققت نتائج اإيجابية وملمو�سة 

�سملت العديد من االأن�سطة االقت�سادية

ال�سوق  منو  يتابعون  املجل�ض  قادة  اأن  اىل  م�سريا 

من  يواجهها  قد  ما  ازالة  وعملية  امل�سرتكة  اخلليجية 

عقبات.

اقت�سادية  وحدة  بتحقيق  تفاوؤله  عن  واأعرب 

خالل  حتقق  ما  اىل  م�سريا  املجل�ض  دول  بني  حقيقية 

قيام  من  الوحدة  هذه  متطلبات  من  املا�سية  الفرتة 

يف  مت  كما  م�سرتكة،  خليجية  و�سوق  جمركي  احتاد 

املواطنة  متطلبات  من  العديد  تطبيق  املا�سية  الفرتة 

االقت�سادية.

م�سروع  قطعها  التي  املراحل  عن  �سوؤال  وحول 

القطار اخلليجي قال اإن الدول االع�ساء اتفقت عل خطة 

الهند�سية  الت�ساميم  ال�ستكمال  زمني  وبرنامج  عمل 

املتوقع  ومن   2013 عام  خالل  للم�سروع  التف�سيلية 

اأن تبداأ مراحل ان�ساء امل�سروع خالل 2014 ال�ستكمال 

تنفيذه وت�سغيله خالل عام 2018.

وفيما يلي ن�ض املقابلة:

[ ما هي اأهم امللفات االقت�شادية املدرجة على جدول 

االقت�شادي  العمل  تقيمون  وكيف  املنامة؟  قمة  اأعمال 

امل�شرتك، هل هو يف م�شتوى تطلعات وحتديات  اخلليجي 

املرحلة؟

املتعلقة  االقت�سادية  امللفات  من  العديد  هناك   -

�سيتم  التي  اخلليجي  واملايل  االقت�سادي  بالتكامل 

طرحها اأمام قادة دول املجل�ض للمناق�سة يف قمة املنامة، 

عن  ال�سادرة  التو�سيات  من  عدد  يف  القمة  و�ستنظر 

االحتاد  مو�سوعاتها:  ومن  املخت�سة  الوزارية  اللجان 

تتعلق  موحدة  قرارات  م�ساريع  وثالثة  اجلمركي، 

بتكامل االأ�سواق املالية يف دول املجل�ض وهي م�سروع 

القواعد املوحدة لطرح االأ�سهم يف االأ�سواق املالية بدول 

لالأوراق  املوحدة  االإف�ساح  قواعد  وم�سروع  املجل�ض، 

املجل�ض،  بدول  املالية  االأ�سواق  يف  املدرجة  املالية 

املدرجة  ال�سركات  حلوكمة  املوحدة  املبادئ  وم�سروع 

يف االأ�سواق املالية بدول املجل�ض.

كما �سيطرح م�سروع قرار قانون »نظام« العالمات 

»النظام«  القانون  وم�سروع  املجل�ض،  بدول  التجارية 

املوحد ملكافحة الغ�ض التجاري بدول املجل�ض. واأي�ساً 

ال�سكانية  لال�سرتاتيجية  املطور  العام  االطار  اعتماد 

للمركز  االأ�سا�سي  النظام  واعتماد  املجل�ض،  لدول 

االح�سائي لدول املجل�ض.

فدول  ال�سوؤال،  من  الثاين  بال�سق  يتعلق  وفيما 

املجل�ض ت�سري يف اجتاه اإيجابي نحو حتقيق التكامل يف 

االجنازات.  من  الكثري  حتقق  وقد  امل�سرتكة،  ق�ساياها 

ولكن ال بد من مراعاة اأن التكامل ال ياأتي دفعة واحدة. 

دائماً  ت�سري  اهلل  املجل�ض حفظهم  دول  قادة  وتوجيهات 

املجل�ض.  دول  ل�سعوب  والرفعة  التطور  حتقيق  نحو 

امل�ستقبل  يف  التفكري  اإعادة  املجل�ض  لدول  املهم  ومن 

م�سرتك  تنموي  اقت�سادي  برنامج  وتبني  دائم  ب�سكل 

ال�ستغالل جزء من الفوائ�ض النفطية والذي من �ساأنه 

وخلق  دولنا  اقت�ساد  يف  االنتاج  هياكل  من  يعزز  اأن 

فر�ض العمل املنتجة البنائنا. واال�ستثمار يف االأن�سطة 

العالية،  امل�سافة  القيمة  ذات  وال�سناعات  والقطاعات 

الن�سبية لدى بع�ض دول  امليزة  وحتديد املجاالت ذات 

املجل�ض وا�ستغاللها مبا يف ذلك ال�سناعات املتفرعة عن 

قطاع الطاقة وا�ستغالل امليزة اجلغرافية وت�سجيع كل 

دولة على التخ�س�ض يف املجاالت املنا�سبة القت�سادها 

الرتدد  وعدم  املوحدة  اخلليجية  ال�سوق  من  م�ستفيدة 

املناف�سة  زيادة  اإىل  الهادفة  اال�سالح  برامج  تنفيذ  يف 

وال�سفافية، وحت�سني املرافق التي ت�ساعد على املزيد من 

اال�ستثمار. وتقلي�ض الدور املبا�سر للحكومة يف االأعمال 

االنتاجية واخلدمية واالعتماد على القطاع اخلا�ض يف 

دفع عجلة التنمية امل�سوؤول االأول عن اإيجاد الوظائف.

[ هل اأنتم متفائلون بتحقيق وحدة اقت�شادية حقيقية 

بني دول جمل�س التعاون تتج�شد فيها املواطنة االقت�شادية 

احلقة التي تذوب فيها كل احلواجز وتزال عربها كل القيود؟

هذه  بتحقيق  متفائلون  نحن  �سك  اأدنى  بدون   -

من  الكثري  املا�سية  الفرتة  الوحدة، حيث حتقق خالل 

خليجية  و�سوق  جمركي  احتاد  قيام  من  متطلباتها 

العديد  تطبيق  املا�سية  الفرتة  يف  مت  كما  م�سرتكة، 

متطلبات املواطنة االقت�سادية مثل:

حرية التنقل واالإقامة، وحرية العمل يف القطاعات 

والتقاعد،  االجتماعي  والتاأمني  واالأهلية،  احلكومية 

االأن�سطة  جميع  ومزاولة  واحلرف،  املهن  وممار�سة 

العقار،  ومتلك  واخلدمية،  واال�ستثمارية  االقت�سادية 

املعاملة  يف  وامل�ساواة  االأموال،  روؤو�ض  وانتقال 

ال�سريبية، وتداول و�سراء االأ�سهم وتاأ�سي�ض ال�سركات، 

وال�سحية  التعليمية  اخلدمات  من  واال�ستفادة 

االأيدي  تنقل  وتي�سري  الوظائف  وتوطني  واالجتماعية، 

العاملة.

التكامل  اإىل  الو�سول  اإىل  املجل�ض  دول  ت�سعى  كما 

�سمن  والتقني  العلمي  التقدم  عملية  ودفع  بينها  فيما 

اإطار املوارد املتاحة لها، وو�سع االأنظمة والت�سريعات 

وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات التي توؤطر وتنظم العمل 

العملية  هذه  يف  اخلا�ض  القطاع  واإ�سراك  امل�سرتك. 

االإداري،  والتطوير  االإدارة  نظم  وحت�سني  التنموية. 

وبناء وتطوير قواعد املعلومات والبيانات واالإح�ساءات 

الالزمة، واالهتمام باحلكومة واالإدارة الر�سيدة.

اإن ما مت اتخاذه من قرارات وتوجيهات من اأ�سحاب 

عليه  تعمل  وما  املجل�ض  دول  قادة  وال�سمو  اجلاللة 

اللجان املعنية وما تبذله الدول االأع�ساء وما تقوم به 

يجعلنا  مقرتحات  وتقدمي  متابعة  من  العامة  االأمانة 

نتطلع اإىل م�ستقبل م�سرق يف جمال الوحدة االقت�سادية 

احلقة،  االقت�سادية  املواطنة  فيها  تتج�سد  احلقيقية 

يتم  االقت�سادية  الوحدة  م�سار  اأن  اإىل  التنويه  ونود 

اأف�سل  اإىل  للو�سول  دوري  ب�سكل  وتقييمه  مراجعته 

النتائج املتوخاة من العمل امل�سرتك.

[ ال�شوق اخلليجية امل�شرتكة التي يفرت�س بانها قائمة 

ابعادها  بكل  الواقع  ار�س  منذ نحو عامني مل ترتجم على 

ومقت�شياتها ومتطلباتها فمازالت اعاقات ادارية وجمركية 

الكثري  ومازال  البينية،  التجارة  حركة  تعيق  وبريوقراطية 

هذه  مثل  من  ي�شكون  اخلليجيني  وال�شناعيني  التجار  من 

التعاون يف  احتاد غرف دول جمل�س  اعلن  االعاقات، وقد 

اكرث من منا�شبة عن ذلك، فما رايكم يف ذلك؟

- ان التطور احلا�سل يف ال�سوق اخلليجية امل�سرتكة 

ال يعك�سه االنطباع والت�سور عنها، وذلك لعدة اأ�سباب 

من اأهمها غياب الر�سالة االعالمية الفاعلة، ولعل ما تقوم 

به �سحيفتكم املوقرة لن�سر مثل هذه املوا�سيع ي�ساعد 

على ت�سحيح تلك املفاهيم واالنطباعات اخلاطئة.

عن  االعالن  ومنذ  امل�سرتكة  اخلليجية  فال�سوق 

وملمو�سة  اإيجابية  نتائج  حققت  2007م  عام  قيامها 

كال�سماح  االقت�سادية  االأن�سطة  من  العديد  �سملت 

االأ�سهم وتاأ�سي�ض  ملواطني دول املجل�ض بتملك وتداول 

االع�ساء،  الدول  يف  لل�سركات  فروع  وفتح  ال�سركات، 

وتطبيق مبداأ امل�ساواة التامة بني مواطني دول املجل�ض 

مظلة  ومد  واالأهلي،  احلكومي  القطاعني  يف  العمل  يف 

العقارات،  متلك  وحرية  والتقاعد،  االجتماعي  التاأمني 

قادة التعاون 
يتابعون منو 

السوق املشرتكة 
وإزالة ما يواجهها 

من عقبات

توجيهات القادة 
تسري دائمًا حنو 
حتقيق التطور 

والرفعة لشعوب 
دول اجمللس

دور حموري 
وهام للقطاع 

اخلاص لتحقيق 
التنمية االقتصادية 

واالجتماعية

ال�سوق امل�سرتكة حققت 

نتــائج اإيجـابية وملمو�ســـة 

منذ االإعالن عن قيامها

األمني العام املساعد للشؤون االقتصادية مبجلس التعاون لـ»               «:

عبداهلل بن جمعة ال�شبلي 
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اال�ستفادة  وحتقيق  االأموال،  روؤو�ض  وانتقال 

واخلدمات  وال�سحة  التعليم  خدمات  من 

زيادة  ذلك  من  واالأهم  االأخرى،  االجتماعية 

التبادل التجاري البيني لدول جمل�ض التعاون 

و�سهولة انتقال ال�سلع واخلدمات.

ويتابع قادة دول املجل�ض حفظهم اهلل منو 

ما  ازالة  وعملية  امل�سرتكة  اخلليجية  ال�سوق 

االأمانة  تقوم  ولذلك  عقبات،  من  يواجهها  قد 

العامة مبتابعة تلك املعوقات ومنها ا�ستطالع 

دول  يف  االأعمال  و�سيدات  رجال  مرئيات 

وال�سناعة  التجارة  املجل�ض عن طريق غرف 

يف  العمل  �سري  حول  االع�ساء  الدول  يف 

ال�سوق اخلليجية امل�سرتكة وما قد يواجهونه 

ال�ساأن،  هذا  يف  ومقرتحاتهم  �سعوبات  من 

امل�سرتكة  اخلليجية  ال�سوق  جلنة  وتعمل 

التعاون  جمل�ض  غرف  احتاد  مع  وبالتعاون 

معوقات  حول  تقرير  اعداد  على  اخلليجي 

وحلول تطبيق ال�سوق اخلليجية امل�سرتكة.

الوعي  فغياب  �سابقاً  ذكرت  كما  ولكن 

اجنازات،  من  اخلليجية  ال�سوق  مباحققته 

عن  االعالن  منذ  لل�سوق  التدريجي  والتطور 

تقع  التي  املوا�سيع  وتعدد  وت�سعب  قيامها، 

�سمن نطاقها، و�سعف التوا�سل بني مواطني 

دول املجل�ض الطبيعيني واالعتباريني من جهة 

وبني �سباط االت�سال املعينني من جلنة ال�سوق 

العقبات من جهة  اخلليجية امل�سرتكة لتذليل 

اخرى، كانت من �سمن اال�سباب التي ادت اىل 

عدم ابراز التطور امل�سطرد لل�سوق اخلليجية 

بالنمو  قيامها  ومنذ  �ساهمت  والتي  امل�سرتكة 

املواطنة  وتعميق  املجل�ض  لدول  االقت�سادي 

االقت�سادية اخلليجية.

[  على الرغم من منو حجم التجارة البينية 

اجمايل  من  من %10  اقل  ت�شكل  التزال  انها  اال 

على  بتكتالت  مقارنة  املنطقة  يف  التجارة  حجم 

ميكن  فكيف  االوروبي  واالحتاد  اال�شيان  غرار 

رفع الن�شبة؟

1981م  مايو  يف  املجل�ض  قيام  منذ   -

حر�ست دول املجل�ض على بذل امل�ساعي الالزمة 

واجراءاتها  �سيا�ستها  وتوحيد  تن�سيق  نحو 

التجارية واال�ستثمارية واالقت�سادية يف اطار 

العمل اخلليجي امل�سرتك، وكذلك ت�سهيل حركة 

ال�سلع والب�سائع التجارية بني الدول االع�ساء 

منطقة  اقامة  عن  امل�ساعي  تلك  ا�سفرت  حيث 

التجارة احلرة بني دول املجل�ض يف البداية من 

مار�ض 1983م التي متيزت باعفاء املنتجات 

وا�ستمرت  اجلمركية  الر�سوم  من  اخلليجية 

زهاء  املجل�ض  لدول  احلرة  التجارة  منطقة 

ان  اىل  عام 2001م  نهاية  اىل  عاما  ع�سرين 

املجل�ض،  لدول  اجلمركي  االحتاد  حملها  حل 

البيني  التجاري  التبادل  حجم  ارتفع  حيث 

لدول املجل�ض خالل فرتة اقامة املنطقة احلرة 

من اقل من 3 مليارات دوالر يف عام 1983م 

اىل نحو 20 مليار دوالر عام 2002م، بعد 

يف  اجلمركي  االحتاد  قيام  جاء  املرحلة  تلك 

االول من يناير 2003م الذي مثل نقلة نوعية 

ان  املتوقع  ومن  امل�سرتك  االقت�سادي  للعمل 

بني  البينية  التجارة  يف  النمو  ن�سبة  ت�سل 

على  حققها  التي  الن�سب  اىل  املجل�ض  دول 

ان  �سبق  فقد  االوروبي،  االحتاد  املثال  �سبيل 

قبل  العامة  االمانة  بها  قامت  درا�سة  قدرت 

منو  معدل  يكون  بان  اجلمركي  االحتاد  قيام 

خالل   %6 ـ   3 حدود  يف  البينية  التجارة 

ال�سنوات االربع االوىل من قيام االحتاد، ومن 

قيام  من  الفعلية  اال�ستفادة  مدى  اجل معرفة 

االحتاد خالل فرتة قيامه فقد كان من االهمية 

مبكان قيا�ض مدى النمو يف التبادل التجاري 

باملعدل  النمو  االحتاد ومقارنة هذا  قيام  بعد 

الفرتة  البينية خالل  التجارة  لنمو  التاريخي 

الدرا�سات  تلك  ان  مفاجئا  كان  ولقد  ال�سابقة 

اظهرت ارتفاعا كبريا فاق التوقعات يف حجم 

ارتفع  فقد  املجل�ض  لدول  البينية  التجارة 

دول  بني  التجاري  التبادل  حجم  اجمايل 

اىل  1993م  عام  بليون   11،6 من  املجل�ض 

20،3 بليون دوالر يف عام 2003م اأي بزيادة 

وكان  الع�سر  ال�سنوات  خالل   %75،5 قدرها 

معدل الزيادة ال�سنوية للتجارة البينية خالل 

تلك الفرتة نحو 7،5% يف العام الواحد. هذا 

الدرا�سات  جتري  املجل�ض  دول  ان  عن  ف�سال 

الالزمة وتبذل جهودا حثيثة يف �سبيل تنويع 

الدرا�سات  واعداد  اخلليجي  االقت�ساد  قاعدة 

بهدف  اال�سرتاتيجية  والربامج  واخلطط 

قطاعات  امل�سرتكة يف  امل�ساريع  قيام  ت�سجيع 

املجل�ض  بدول  حيوية  و�سناعية  جتارية 

ومن  ع�سو  دولة  لكل  الن�سبية  املزايا  وفق 

االعمال  رجال  لقطاع  اكرب  دور  اعطاء  خالل 

احليوية  امل�ساريع  تلك  لتنفيذ  اخلليجيني 

والتي من اهم اهدفها حتفيز التبادل التجاري 

البيني بني دول املجل�ض.

[ يالحظ اأن دول اخلليج تتجه اإىل املناف�شة 

من  بدالً  االقت�شادية  اجلوانب  يف  بينها  فيما 

التكامل، على ماذا يدل ذلك؟

كانت  التعاون  جمل�ض  دول  اإن�ساء  اإن   -

خلق  يف  الدول  هذه  مل�سلحة  رائدة  خطوة 

مواجهة  على  قادر  اإقليمي  اقت�سادي  جتمع 

وغريها  العوملة  وحتديات  العاملية  التكتالت 

من التحديات م�ستقبالً، وال �سك اأن اقت�ساديات 

مبداأ  وهذا  املناف�سة  على  تقوم  املجل�ض  دول 

ميثل اأهم عنا�سر االإنتاج يف اقت�ساد ال�سوق، 

وبعد اإن�ساء املجل�ض اأدى اإىل تفعيل التن�سيق 

يعترب  الذي  االأع�ساء  الدول  بني  االإمنائي 

لطبيعة  املالئم  التكامل  اآليات  اأف�سل  من 

اأخرى  اأمور  بني  يهدف  حيث  املجل�ض  دول 

التناف�ض  واإزالة  وان�سجام  توافق  اإيجاد  اإىل 

ال�سار واملدمر للوحدات االنتاجية، واالنعزال 

قاعدة  اإيجاد  القطرية عن طريق  بني اخلطط 

اأكرث  تكون  بحيث  اخلطط  لهذه  م�سرتكة 

ت�سابكاً وتكامالً.

وت�سعى الدول االأع�ساء حالياً اإىل تن�سيق 

جهودها يف االأ�سواق الدولية مبا يتوافق مع 

ويجب  اليوم،  العامل  ي�سهدها  التي  املناف�سة 

النظر اإىل املناف�سة امل�سروعة بكونها اأهم حمفز 

لزيادة وجودة اخلدمات وخف�ض �سعرها.

[ االجتماعاعات امل�شرتكة التي تعقد �شنويا 

باأنها  يرى  من  هناك  الغرف،  احتاد  وبني  بينكم 

اجتماعات مل حتقق النتائج املرجوة، فما تعليقكم 

على ذلك؟

اخلا�ض  القطاع  اأن  فيه  �سك  ال  مما   -

للدور  نظرا  وهام  حيوي  �سريك  اخلليجي 

يف  اخلا�ض  القطاع  يلعبه  الذي  املحوري 

ولكونه  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية 

القرارات  تنفيذ  يف  غريه  من  اكرث  املعني 

االأعلى  املجل�ض  عن  ال�سادرة  االقت�سادية 

العمل  جماالت  كافة  يف  التعاون  ملجل�ض 

االقت�سادي، و�سعيا من االأمانة العامة ملجل�ض 

اآلية  التعاون لتفعيل هذا الدور قامت بو�سع 

اخلا�ض  القطاع  وبني  بينها  فيما  للتعاون 

مع  �سنوي  لقاء  عقد  املجل�ض من خالل  بدول 

اخلليجية  الغرف  جمال�ض  واع�ساء  روؤ�ساء 

جمل�ض  دول  غرف  الحتاد  العامة  واالمانة 

قيادات  اللقاءات  تلك  يف  وي�سارك  التعاون، 

الوزير  فيها  ي�سارك  كما  املجل�ض،  دول  غرف 

ا�سافة  اللقاء  فيها  يعقد  التي  بالدولة  املعني 

اىل م�ساركة امني عام جمل�ض التعاون، ويتم 

يف تلك اللقاءات اطالع ممثلي القطاع اخلا�ض 

وامل�ساريع  والقرارات  املو�سوعات  كافة  على 

االقت�سادية التي يتم تداولها يف اطار جمل�ض 

القرار  اتخاذ  م�ستويات  كافة  ويف  التعاون 

واال�ستماع اإىل اآرائهم ووجهات نظرهم حولها 

املخت�سة  واجلهات  اللجان  اإىل  ذلك  ونقل 

اللقاءات  هذه  اأن  ونرى  االأع�ساء.  بالدول 

خالل  من  املرجوة  النتائج  احلمد  وهلل  حققت 

تطوير العالقة بني القطاع العام واخلا�ض يف 

دول املجل�ض.

وتتويجا لهذه اجلهود قرر املجل�ض االأعلى 

ملجل�ض التعاون يف لقائه الت�ساوري احلادي 

للم�ساركة  املجل�ض  غرف  احتاد  دعوة  ع�سر 

املتخ�س�سة  الفنية  اللجان  اجتماعات  يف 

بالقطاع  املبا�سرة  العالقة  ذات  املجاالت  يف 

اخلا�ض، مع اإعطائهم املجال لبحث م�سروعات 

مبا�سر  تاأثري  لها  التي  االقت�سادية  القوانني 

على مواطني دول املجل�ض وذلك لال�ستئنا�ض 

مبرئياتهم يف هذا ال�ساأن.

[ ما هي تطورات م�شروع القطار اخلليجي 

من  املنجز  ن�شبة  و�شلت  اأين  اإىل  امل�شرتك، 

امل�شروع؟

وقطع  ملمو�ساً  تقدماً  امل�سروع  اأحرز   -

حيث  تنفيذه  م�سار  على  كبرية  خطوات 

االأمانة  مع  بالتن�سيق  االأع�ساء،  الدول  اتفقت 

زمني  وبرنامج  عمل  خطة  على  العامة، 

التف�سيلية  الهند�سية  الت�ساميم  ال�ستكمال 

للم�سروع خالل عام )2013م( ومن املتوقع 

عام  خالل  امل�سروع  اإن�ساء  مراحل  تبداأ  اأن 

تنفيذه وت�سغيله خالل  )2014م( ال�ستكمال 

االأخذ بعني  عام )2018م(، مب�سيئة اهلل، مع 

قد  التي  والتحديات  امل�ستجدات  االعتبار 

احللول  و�سع  بعد  امل�سروع  تنفيذ  تواجه 

املنا�سبة للتغلب عليها.

املواطنة 

االقت�سادية 

اخلليجية

يظل النهو�س بالعمل االقت�شادي اخلليجي 

امل�شرتك وحتقيق املواطنة االقت�شادية اخلليجية 

حتظى  ان  يفرت�س  التي  االولويات  اهم  من 

كل  ورغم  التعاون،  دول  اهتمام  ب�شدارة 

بالتن�شيق  ال�شلة  ذات  اجنزت  التي  اخلطوات 

ومع  حتديدا،  امل�شرتك  االقت�شادي  والتعاون 

توحيد  نحو  املبذولة  امل�شاعي  ا�شتمرارية 

ال�شيا�شات واالجراءات التجارية واال�شتثمارية 

واالقت�شادية، وت�شهيل حركة ال�شلع والب�شائع 

ذلك  وغري  التعاون  دول جمل�س  بني  التجارية 

من اخلطوات واجلهود، اال ان وترية هذا العمل 

امل�شرتك الترقى اىل م�شتوى الطموح املن�شود 

التي  والدولية  االقليمية  التحديات  اىل  وال 

ت�شتوجب تكثيف اخلطى يف �شبيل مواجهتها 

ومعاجلتها.

احتاد  اعدها  التي  املذكرة  يف  ميعن  ومن 

غرف دول جمل�س التعاون حول هذه التحديات 

املواطنة  حتقيق  تواجه  التي  املعوقات  وحول 

املن�شورة  املذكرة  اخلليجية، وهي  االقت�شادية 

الزالت  انه  امللحق، جند  هذا  اهم مالحمها يف 

هناك معوقات على اكرث من �شعيد مما يحول 

يجب،  كما  االقت�شادية  املواطنة  حتقيق  دون 

يف  املفرو�شة  القيود  من  كم  هناك  حيث 

املهن  ممار�شة  جمال  يف  املجل�س  دول  بع�س 

واحلرف، ومزاولة بع�س االن�شطة االقت�شادية 

واال�شتثمارية واخلدمية، بجانب قيود يف جمال 

متلك العقار وتنقل روؤو�س االموال، وكذلك يف 

و�شراء  وتداول  ال�شريبية،  املعامالت  جمال 

اال�شهم وتاأ�شي�س ال�شركات، ويف جمال النقل 

يف  �شعوبات  اىل  عالوة  واجلمارك،  الربي 

جماالت ال�شناعة وال�شياحة والتجارة والعمل 

ا�شتفا�س  التي  االخرى  واملجاالت  امل�شريف، 

اخلليجي  اخلا�س  القطاع  ميثل  الذي  االحتاد 

يف �شرحها.

هذه لي�شت املرة االوىل، ومن املوؤكد انها لن 

تكون االخرية التي يتم فيها ا�شتعرا�س امل�شاكل 

االقت�شادي  العمل  تواجه  التي  واملعوقات 

هناك  ان  معلوما  وبات  امل�شرتك،  اخلليجي 

وموؤمترات  وفنية،  وزارية  جلان  اجتماعات 

اكرث  واملعوقات  امل�شاكل  تلك  تداولت  خليجية 

هناك  والزالت  زاوية،  من  اكرث  ومن  مرة  من 

االآن  حتى  لها  معاجلة  دون  عالقة  ملفات 

خليجيني  اعمال  وا�شحاب  م�شوؤولني  ووجدنا 

من  االنتقال  اىل  يدعون  منا�شبة  من  اكرث  يف 

والتغلب  التكامل  مرحلة  اىل  التعاون  مرحلة 

على املعوقات القائمة.

الدوائر  خمتلف  او�شاط  يف  قناعة  ثمة 

اكرث  ملحة  اليوم  هي  احلاجة  بان  والقطاعات 

م�شرية  يف  نوعية  لنقلة  م�شى  وقت  اي  من 

تنهي  امل�شرتك  اخلليجي  االقت�شادي  العمل 

تلك امللفات العالقة وتدفع اىل تكامل اقت�شادي 

الواقع  ار�س  على  يرتجم  ملمو�س  حقيقي 

املواطنة االقت�شادية امل�شتهدفة.

اآمال معلقة كبرية على قمة املنامة يف البت 

القمة  اعمال  املدرجة �شمن  العالقة  امللفات  يف 

الوزارية  اللجان  من  املرفوعة  التو�شيات  عرب 

اال�شواق  وتكامل  اجلمركي،  باالحتاد  بدءا 

املالية، وغريها من امللفات.

واحدة  دفعة  الياأتي  التكامل  ان  �شحيح 

لل�شئون  امل�شاعد  العام  االمني  قول  بح�شب 

االقت�شادية ملجل�س التعاون يف احلوار املن�شور 

اي�شا  ال�شحيح  ولكن  امللحق،  هذا  يف  معه 

تبقي  التي  املراوحة  حال  من جتاوز  البد  انه 

بعيد  هدفا  االقت�شادية  والوحدة  التكامل  هذا 

والتطورات  امل�شتجدات  وان  االآن،  حتى  املنال 

البد  احد  على  خافية  تعد  مل  التي  والتحديات 

لكل  و�شريعة  جادة  معاجلات  نحو  ت�شرع  ان 

اال�شكاليات واملعوقات التي الزالت قائمة.

خليل يو�سف
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اأكدوا على �سرورة اإزالة م�سكالت االحتاد اجلمركـي وتنفيـذ االتفاقيات املوقعة و�سوالً اإىل التكامل

رجال اأعمال: ناأمل اأن ت�سع القمة احلروف االأوىل مل�سروع االحتاد

كتب - حمرر ال�سوؤون االقت�سادية:

طالب رجال اأعمال بحرينيون بت�شريع خطوات التقارب والتكامل االقت�شادي بني دول جمل�س التعاون، وتطبيق االتفاقيات املوقعة بني الدول على 

حد �شواء، والعمل على اإر�شاء قوانني و�شيا�شات اقت�شادية موحدة يف طريق تكوين كيان اقت�شادي خليجي قادر على مواجهة املتغريات يف املنطقة 

والعامل. وراأى رجال االأعمال اأهمية التنبه اإىل م�شاألة توطني اال�شتثمار، والعمل على اإن�شاء م�شروعات يف املنطقة تتكامل فيما بينها مبا يعود بالنفع 

على جميع الدول، م�شريين اإىل �شرورة االإ�شراع يف حل امل�شكالت التي تواجه االحتاد اجلمركي، وتفعيله، واإنهاء ظاهرة التكد�س واالختناقات عند منافذ 

دول اخلليج الربية بل دعوا اإىل توحيد احلدود فيما بني دول املجل�س.

واأعربوا عن ثقتهم باأن القمة املقبلة �شتكون يف م�شتوى التحديات، اآملني اأن ت�شع احلروف االأوىل مل�شروع االحتاد اخلليجي واأن تتخذ قرارات تف�شي اإىل مزيد من املنجزات 

وامل�شروعات التي تعود بالنفع واخلري على جميع مواطني دول املجل�س. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه دول املجل�س راأوا اأنها عدة، ويف مقدمتها: تفعيل االتفاقيات، 

واإر�شاء مبداأ املواطنة اخلليجية، والتنويع والتكامل االقت�شادي، وغري ذلك.

و�سناعة  جتارة  غرفة  لرئي�ض  االأول  النائب  واأكد 

البحرين اإبراهيم زينل اأن امل�سرية املباركة لدول جمل�ض 

التي  االإيجابيات  الكثري من  اكتنفت  التعاون اخلليجي 

التجارة  ومنو  ال�سلع  ان�سياب  على  اإيجاباً  انعك�ست 

البينية التي بلغت 68 ملياراً يف العام املا�سي 2011.

املتعلقة  االتفاقات  اأن  نف�سه  الوقت  يف  ذكر  لكنه 

وال�سوق  اجلمركي،  واالحتاد  النقدية،  بالوحدة 

اخلليجية مل يتم تنفيذها على النحو املطلوب، فالتزال 

التعقيدات االإدارية والروتني القاتل يحول دون حتقيق 

اال�ستفادة املرجوة على ال�سعيد االقت�سادي والتجاري.

وقال »ينبغي االإ�سراع يف اإدماج اقت�سادات املنطقة، 

وال�سمو  اجلاللة  اأ�سحاب  قرارات  تنفيذ  على  والعمل 

و�سع  اأو  تاأخري  دون  من  التعاون  جمل�ض  دول  قادة 

عراقيل واأعذار واهية«.

خطوة  القوانني  توحيد  خطوة  كانت  اإذا  وعما 

الكربى  االأهداف  تنفيذ  يف  قدماً  للم�سي  �سرورية 

املطالبة  ال�سعب  »من  زينل:  اإبراهيم  قال  للمجل�ض 

خ�سو�سيتها،  دولة  لكل  الأن  القوانني  جميع  بتوحيد 

ولكن ال اأقل اأن نقوم بتنفيذ ما يتم االتفاق عليه«، موؤكداً 

م�سوؤولية  عليها  تقع  واجلمارك  احلدودية  »املنافذ  اأن 

كربى يف هذا ال�سياق«.

وراأى اأن »االحتاد اجلمركي مل يتم تنفيذه باأكمله، 

وال بد من دفعه قدماً من خالل تطبيقه بخطى حثيثة«. 

تو�سيات  تنفيذ  �سباقة يف  دائماً  البحرين  اأن  واأو�سح 

فروع  بفتح  موؤخراً  و�سمحت  املجل�ض،  دول  قادة 

لل�سركات واخلليجية، لكننا يف القطاع التجاري نواجه 

دول  بع�ض  يف  العمل  نحو  التحرك  حال  يف  عراقيل 

جمل�ض التعاون.

معوقات العمل االقت�سادي اخلليجي

اجلمعية  رئي�ض  االأعمال  رجل  اأعرب  جهته،  من 

البحرينية لل�سركات العائلية خالد حممد كانو عن اأمله 

اخلليجي  التعاون  دول جمل�ض  قادة  قمة  تثمر  اأن  يف 

بالبحرين عن نقلة نوعية يف م�سرية العمل االقت�سادي 

اإىل مثل  املنطقة بحاجة  »اإن  امل�سرتك، وقال:  اخلليجي 

للمتغريات  نظراً  م�سى  وقت  اأي  من  اأكرث  النقلة  هذه 

تفر�ض  التي  والعاملية  والعربية  االإقليمية  والتحديات 

ت�سريع وترية التكامل والوحدة االقت�سادية«.

العمل  اأن  له  يوؤ�سف  مما  »اإن  قائالً:  واأ�ساف 

كل  من  الرغم  على   – امل�سرتك  اخلليجي  االقت�سادي 

االإجنازات منذ قيام جمل�ض التعاون – مل يبلغ طموح 

املواطنة  اإىل  يتطلع  اليزال  الذي  اخلليجي  املواطن 

االقت�سادية احلقيقية بكل اأبعادها وجتلياتها«.

اخلليجية  ال�سوق  قيام  من  بالرغم  اأنه  اإىل  واأ�سار 

امل�سرتكة يف عام 2008 والتي جاءت تاأكيداً ملقت�سيات 

االتفاقية االقت�سادية امل�سرتكة التي تن�ض على معاملة 

الطبيعيني  االأ�سخا�ض  من  املجل�ض  دول  مواطني 

املجل�ض  دول  من  ع�سو  دولة  اأي  يف  واالعتباريني 

اأو متييز يف كافة  نف�ض معاملة مواطنيها دون تفريق 

املجاالت االقت�سادية، بالرغم من ذلك فاإن هنالك عقبات 

عديدة الزالت قائمة حتول دون حتقيق هدف املواطنة 

االقت�سادية.

وقال خالد حممد كانو: »من املوؤ�سف حقاً اأن نتداول 

هذا الهدف منذ �سنوات، وندعو اإليه على كافة امل�ستويات 

يف الوقت الذي اليزال حلماً اأرجو اأال يكون بعيد املنال«. 

واالنتقال  الراهنة  احلالة  جتاوز  �سرورة  على  و�سدد 

دور  وتفعيل  والتعاون،  التن�سيق  م�ستويات  اأعلى  اإىل 

اللجان الوزارية املعنية بال�ساأن االقت�سادي لت�سع لها 

هدف بلوغ املواطنة االقت�سادية يف توقيت حمدد تلتزم 

م�سرتك  عمل  من  البد  وعليه  كافة،  االأع�ساء  الدول  به 

مكثف لتوحيد النظم والقوانني وال�سيا�سات واالإجراءات 

يف دول التعاون وتعزيز روح املواطنة اخلليجية.

االقت�سادي  العمل  تواجه  التي  املعوقات  وعن 

البحرينية  اجلمعية  رئي�ض  قال  امل�سرتك  اخلليجي 

لل�سركات العائلية: »املعوقات هي اليوم معروفة، ومت 

ت�سخي�سها وحتديدها عرب اجتماعات ودرا�سات وجلان 

عمل كلها عملت على بلورة هذه املعوقات، ومن بينها 

االقت�سادية  االأن�سطة  مزاولة  �سعيد  على  معوقات 

واال�ستثمارية واخلدمية، ومتلك العقار، وتنقل روؤو�ض 

التعاون  دول  بع�ض  تفر�سها  التي  والقيود  االأموال، 

فيما يخ�ض تداول و�سراء االأ�سهم وتاأ�سي�ض ال�سركات، 

اإدارية وجمركية  باإجراءات  اإىل جانب معوقات تتعلق 

وفر�ض ر�سوم بت�سميات خمتلفة، وغريها من املعوقات 

التي بات اأوان معاجلتها على وجه ال�سرعة.

املقبلة  البحرين  قمة  تكون  اأن  كانو  خالد  ومتنى 

حمطة مهمة تدفع بالعمل االقت�سادي اخلليجي امل�سرتك 

اإىل اآفاق جديدة من التكامل الذي يهيئ االأر�سية لوحدة 

�سيا�سية  لوحدة  اأر�سية  اأي�ساً  هي  التي  اقت�سادية 

من�سودة.

لل�سركات  البحرينية  اجلمعية  رئي�ض  و�سدد 

يف  تاأتي  »اإنها  قائالً:  القمة،  هذه  اأهمية  على  العائلية 

واأزمات  واأو�ساع وحتديات غري م�سبوقة  ظل ظروف 

التحديات  بهذه  واإدراك  وعي  تفر�ض  وكلها  عاملية 

و�سرعة مواجهتها واإزالة العوائق التي تواجه م�سارات 

وجماالت عملنا امل�سرتك«.

اخلليجي،  االحتاد  اإىل  ن�سبو  »اإننا  قائالً:  وتابع 

وبات هذا هدف تتطلع اإليه �سعوب املنطقة، واإذا كانت 

هناك عدم جاهزية حتى االآن لدى بع�ض دول املجل�ض 

تتعلق باالآليات والنظم واحلاجة اإىل بع�ض االإجراءات 

االحتاد  بتجربة  نقتدي  ال  فلماذا  الوقت  من  واملزيد 

النواة  كانت  موؤ�س�سة  دول  ب�ست  بداأ  فقد  االأوروبي 

االأوىل لالحتاد ان�سمت على مراحل متعاقبة 21 دولة 

ليبلغ عدد الدول االأع�ساء 27 دولة«.

جمل�ض  لدول  حالياً  منا�سب  »الوقت  اأن  واأكد 

التعاون التي لديها كامل مقومات االن�سمام اإىل االحتاد 

نواة  لقيام  يلزم  ما  اتخاذ  يف  للمبا�سرة  اخلليجي 

ميكن  النواة  »هذه  باأن  اعتقاده  عن  معرباً  االحتاد«، 

اأن ت�سم كل من: مملكتي ال�سعودية والبحرين ودولة 

االإمارات العربية املتحدة على اأن يكون الباب مفتوحاً 

هذا  اإىل  لالن�سمام  املجل�ض  دول  من  اأخرى  دولة  الأي 

االحتاد متى ما وجدت الوقت املنا�سب لها«. ومتنى اأن 

»يحظى هذا املو�سوع مبا ي�ستحقه من اهتمام يف قمة 

البحرين املقبلة«.

االأولوية لال�ستثمار يف املنطقة

جمل�ض  اأن  فراأى  امل�سلم  علي  االأعمال  رجل  اأما 

االقت�سادي  االزدهار  حتقيق  بهدف  قام  التعاون 

قفزات  يحقق  مل  اأنه  غري  له،  املنتمية  الدول  ملواطني 

االحتاد  مثل  باأطر  قورن  ما  اإذا  املجال  هذا  يف  كبرية 

االأوروبي مثالً.

جتعل  امل�ستجدة  الظروف  اأن  اإىل  امل�سلم  وذهب 

على  و�سدد  �سروريا.  اأمرا  احتاد  اإىل  املجل�ض  حتويل 

تعديل  اإىل  �سيف�سي  االحتاد  اىل  املجل�ض  حتويل  اأن 

ال�سيا�سات، وال�سيما فيما يتعلق بالقوانني والتوجهات 

توجه  اخلليج  دول  اأن  »جند  وقال:  اال�ستثمارية. 

بينما  اخلليجية  املنظومة  خارج  �سخمة  ا�ستثمارات 

االأوىل اأن تو�سع هذه اال�ستثمارات يف املنطقة، واأن ت�سيد 

بلدانها ويوظف اأبناوؤها من خالل توطني اال�ستثمارات.

ودعا علي امل�سلم ال�سناديق ال�سيادية اخلليجية اإىل 

توجيه  والكف عن  نف�سها،  اخلليج  دول  اال�ستثمار يف 

اآ�سيا  و�سرق  وجنوب  واأمريكا  الأوروبا  اال�ستثمارات 

حتى لو درت هذه اال�ستثمارات اأرباحاً على ال�سناديق، 

وذلك الأن اال�ستثمار املحلي من يولد الوظائف ويحرك 

ا�ستثمار  »اإن  وقال:  االقت�ساد.  عجلة  ويحرك  االأموال 

حتريك  �ساأنه  من  فاإن  املثال  �سبيل  على  واحد  مليار 

ال�سركات  من  وجملة  واملوردين  االإن�ساءات  �سوق 

املهنية واخلدمية«، م�سرياً اإىل اأن »دول اخلليج مازالت 

التي  واخلدمية  ال�سناعية  للم�سروعات  متعط�سة 

ت�ستقطب اأفواجاً واأعداداً كبرية من العاطلني«.

اأن »الوظيفة مقدمة لال�ستقرار والعي�ض  اإىل  ونوه 

دول  يف  اال�ستقرار  تعزيز  اإىل  منتهاه  وذلك  الكرمي، 

املنطقة يف ظل موجة اال�سطرابات التي جتتاح البلدان 

التي تعاين الفقر والبطالة يف املنطقة العربية«.

اخلليجي  االحتاد  »ياأخذ  باأن  امل�سلم  علي  وطالب 

جمراه الطبيعي واأن تذلل الأجل قيام االحتاد اخلليجي، 

يتعلق  فيما  ال�سيما  وتوفق  القوانني  تدر�ض  واأن 

وما  والتجارة  واال�ستثمار  واجلمارك  ال�سلع  بان�سياب 

اأ�سبه ذلك«.

موحد  خليجي  برملان  »اإن�ساء  اأهمية  اإىل  ولفت 

لت�سهيل درا�سة القوانني واإعادة النظر فيها و�سوالً اإىل 

توحيدها والرقابة واملتابعة«، موؤمالً اأن »يكون االحتاد 

منوذجاً يحتذى به يف املنطقة العربية باأ�سرها«.

توطني اال�ستثمار وامل�سروعات امل�سرتكة

الطوا�ض  حممد  االأعمال  رجل  اأ�سار  ناحيته،  ومن 

اإىل اأن »غياب التكامل واختالف االأنظمة واملزايا يحول 

واخلليجيني  البحرينيني  االأعمال  رجال  انطالق  دون 

وتو�سيع اأعمالهم يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي«، 

عندما  �سريبة  ندفع  املثال  �سبيل  على  »نحن  وقال: 

نعمل يف اململكة العربية ال�سعودية، بينما ال�سعوديون 

ال يدفعون �سريبة عند العمل يف البحرين، وي�سمح لنا 

مرت  اآالف   3 م�ساحتها  تتجاوز  ال  اأر�ض  قطعة  ب�سراء 

يف  ال�سعوديني  �سراء  على  قيد  يوجد  ال  بينما  مربع 

زينل: التعقيدات 
اإلدارية حتول دون 

حتقيق الفائدة 
املرجوة من االتفاقيات 

املوقعة

كانو: نأمل أن تدفع 
قمة املنامة بالعمل 

االقتصادي إىل آفاق 
جديدة من التكامل

املسلم: الصناديق 
السيادية مدعوة 
لالستثمار داخل 

املنظومة اخلليجية

األمري: مشروع الشراء 
املوحد خطوة مهمة حنو 

حتقيق األمن الغذائي
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اخلليج  دول  بانفتاح  نطالب  »نحن  واأ�ساف:  البحرين«. 

على بع�سها البع�ض واملعاملة باملثل«.

اإىل  ينظرون  البحرينيني  االأعمال  رجال  اأن  واأكد 

»ال�سعودية وبقية دول اخلليج على اأنها االمتداد الطبيعي 

اال�ستثمار  اإىل  اخلليجيون  امل�ستثمرون  ذهب  وعندما  لهم، 

يف اأوروبا واأمريكا فاإن اأحد اأ�سباب ذلك التعقيدات والقيود 

الكثرية يف منطقتنا«.

يف  واإبقائها  اال�ستثمارات  »توطني  اأهمية  على  و�سدد 

يف  نف�سها  املنطقة  اأبناء  �ستعم  الفائدة  الأن  وذلك  املنطقة، 

حلال  اأ�سفه  عن  واأعرب  واالأعمال«.  واملناق�سات  التوظيف 

التن�سيق  من  الرغم  على  االقت�سادي  االنفتاح  اإزاء  الرتدد 

على  التوافق  »اإن  وقال:  االأمنية.  اجلوانب  على  والتوافق 

اخلليجي  االقت�سادي  العمل  واإطالق  االقت�سادية  اجلوانب 

امل�سرتك اأوىل باالهتمام الأنه �سمانة االأمن واال�ستقرار«.

ودعا الطوا�ض اإىل »اإن�ساء م�سروعات م�سرتكة بني دول 

املجل�ض تعود بالنفع العام على اأبناء دول اخلليج«، م�سرياً 

م�سروع  كان  البحرين  يف  خليجي  م�سروع  »اآخر  اأن  اإىل 

م�سنع اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات، بينما نحن حالياً 

االهتمام  تراجع  اإىل  ي�سري  وذلك   2012 العام  نهاية  يف 

بامل�سروعات امل�سرتكة«.

اأوىل  امل�سرتكة  اال�ستثمارية  اأن »امل�سروعات  اإىل  وذهب 

من االإعانات، فالدعم اخلليجي بواقع مليار دوالر �سيوجه 

اأن  االأف�سل  لكن  جيد  اأمر  وذلك  واالإ�سكان،  التحتية  للبنية 

يوجه لال�ستثمار يف م�سروع تخلق فر�ض عمل للمواطنني 

بدوره  وذلك  والعوائد،  التنمية  معدالت  رفع  يف  وت�سهم 

ي�ساعد على اال�ستمرار يف حت�سني البنية التحتية واخلدمات 

االإ�سكانية«.

ونوه اإىل اأن »القرار ال�سيا�سي لقادة دول املجل�ض نتج 

التكامل  م�سروعات  اأحد  يعد  الذي  فهد  امللك  ج�سر  عنه 

اأمثال هذه امل�سروعات التي  اإىل  احليوية«، موؤكداً »احلاجة 

تعزز العالقات االقت�سادية والتجارية«.

تفعيل املواطنة اخلليجية

توفيق  الدكتور  االأعمال  رجل  اأكد  جانبه،  ومن 

اخلليجي  التعان  جمل�ض  اإجنازات  اأن  املوؤيد  عبدالرحمن 

ظاهرة على جميع امل�ستويات خالل العقود الثالثة املا�سية، 

يف  اخلليجي  التعاون  ثمرات  مل�سنا  »لقد  املوؤيد:  وقال 

مثل  املجل�ض  دول  يف  د�سنها  التي  امل�سرتكة  امل�سروعات 

م�سروع �سركة البرتوكيماويات وم�سروع الربط الكهربائي، 

وقد كان للبحرين ن�سيب ملحوظ من امل�سروعات، كما مل�سنا 

الطريق  مهدت  التي  املربمة  االتفاقات  يف  املجل�ض  ثمرات 

ملزيد من التكامل واالزدهار، مثل: اتفاقية االحتاد اجلمركي، 

وال�سوق اخلليجية امل�سرتكة، واالحتاد النقدي، وغريها من 

االتفاقات«.

واأو�سح اأن »االتفاقات املربمة يف اإطار جمل�ض التعاون 

وتوحيد  املالية  االأ�سواق  تكامل  على  ن�ست  اخلليجي 

الطريق  متهد  اأن  �ساأنها  من  اجلهود  هذه  وكل  ال�سيا�سات، 

للوحدة النقدية املرتقبة التي �ستجعل من هذا الكيان كتلة 

وقوة اقت�سادية يف العامل باأ�سره«.

من  ملزيد  يتطلع  »املجل�ض  اأن  اإىل  املوؤيد  توفيق  ونوه 

مثل:  البالغ  االقت�سادي  االأثر  لها  �سيكون  التي  االإجنازات 

مقبلة  مرحلة  لرمبا يف  اأو  اخلليجية  احلديد  ال�سكة  �سبكة 

�سبكة الطاقة اخلليجية«.

على  ال�سياق  هذا  يف  التاأكيد  »اأود  املوؤيد:  د.  وقال 

�سرورة الت�سريع يف تنفيذ ما تن�ض عليه االتفاقات، وتنفيذ 

توجيهات قادة دول املجل�ض«، موؤكداً اأن »كثرياً من االتفاقات 

املوقعة مل جتد طريقها للتنفيذ على الوجه االأكمل اإىل االآن«. 

اقت�ساد �سخم يتجاوز  اقت�ساد دول اخلليج  واأ�ساف: »ان 

وتكاملت  االأع�ساء  الدول  اندجمت  ما  واإذا  دوالر،  تريليون 

فاإنها قادرة على رفع معدالت منوها والقفز بحجم اقت�سادها 

�سمن اأقوى االقت�سادات العاملية«.

املواطنة  تفعيل  حتدي  تواجه  اخلليج  »دول  اأن  وراأى 

الن�ساط  من  حتد  التي  واالأغالل  القيود  ورفع  اخلليجية، 

جمل�ض  دول  يف  اخلليج  الأبناء  والتجاري  االقت�سادي 

حرية  وتعزيز  اقت�ساداتها،  وتنويع  اخلليجي،  التعاون 

تنقل االأفراد وال�سركات وروؤو�ض االأموال، وحتقيق االكتفاء 

الذاتي واالأمن الغذائي«، م�سدداً يف الوقت نف�سه على اأن ذلك 

واملراقبة  واملتابعة  ال�سادقة  االإرادة  توافرت  ما  اإذا  »ممكن 

امل�ستمرة«.

ال�سراء املوحد خطوة نحو االأمن الغذائي

نادر  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  االأمري  اإبراهيم  وراأى 

واإبراهيم اأبناء ح�سن اأن دول اخلليج حققت تقارباً اقت�سادياً 

ملفتاً خالل ال�سنوات الثالثني املا�سية من عمر املجل�ض متثل 

باجلمارك  تتعلق  عديدة  اتفاقات  واإقرار  الت�سهيالت  يف 

وال�سوق امل�سرتكة.

واأعرب عن اأمله يف اأن ياأخذ التقارب االقت�سادي وترية 

القادة،  قبل  من  املوقعة  االتفاقات  تطبيق  يتم  واأن  اأ�سرع 

مهمة  خطوة  يف  املوحد  ال�سراء  م�سروع  يف  البدء  مقرتحاً 

نحو حتيق التكامل واالأمن الغذائي لدول اخلليج العربية.

واإن�ساء  املوحد،  ال�سراء  عن  احلديث  كرث  »لقد  وقال: 

االأمر  لكن  الغذائية،  املواد  لتخزين  م�سرتكة  م�ستودعات 

يراوح مكانه«، وتابع قائالً: »كذلك االأمر بالن�سبة للتخلي�ض 

معقدة«.  واالإجراءات  موجودة  العقبات  فالتزال  اجلمركي 

ونبه االأمري اإىل اأن »عدد ال�سكان يف منطقة اخلليج يزداد، 

 4 بنحو  االأخرية  ال�سنوات  يف  ارتفعت  ال�سراء  ومعدالت 

عملية  ل�سمان  االإجراءات  ت�سهيل  يحتم  وذلك  اأ�سعاف، 

ان�سياب ال�سلع والب�سائع ال�سيما يف املنافذ الربية«، مطالباً 

وت�سهيلها،  العملية  لتي�سري  متطورة  اأجهزة  با�ستخدام 

يف  �ساعة   24 مدة  اجلمارك  موظفي  عمل  على  واحلر�ض 

اليوم.

وحذر االأمري من »ظاهرة تكد�ض ال�ساحنات التي تت�سبب 

معنويات  على  �سلبية  اآثار  لها  اأن  كما  الب�سائع،  بتلف 

واأردف  ال�سلبية«.  التعاون ودالالتها  مواطني دول جمل�ض 

قائالً: »نحن ن�سافر اإىل اأوروبا ونتنقل من مكان الآخر بكل 

ي�سر و�سهولة«.

وت�ساءل عن ج�سر البحرين وقطر، قائالً: »ال اأعرف ملاذا 

م�سلحة  من  اإن  وقطر،  البحرين  ج�سر  عن  احلديث  توقف 

اإىل  االأمري  ودعا  برية«.  منافذ  عدة  لها  تكون  اأن  الدولتني 

للحدود، وتكامل بني  اقت�سادي، وتوحيد  »تقارب وتن�سيق 

القطاعات يف اخلليج الأنها كلها حلقة مرتابطة حيث ميكن 

لدينا  البع�ض، ونحن  بع�سها  ت�ستفيد دول اخلليج من  اأن 

يف البحرين اتفاقية جتارة حرة مع الواليات املتحدة، وهذه 

االتفاقية تخلق فر�سا اقت�سادية لي�ض للبحرينيني فقط بل 

لكل مواطني دول املجل�ض«.

البحرين املبادرة دائمًا لتنفيذ القرارات

ومن ناحيته، قال رجل االأعمال خالد االأمني اإن »القادة 

منذ  االقت�سادي  والتكامل  التقارب  ب�ساأن  قرارات  اتخذوا 

مدة، لكن امل�سكلة تكمن يف ترجمة هذه القرارات من جانب 

املوؤ�س�سات واجلهات التنفيذية واقعاً على االأر�ض«، م�سريا 

املبادرة  زمام  تاأخذ  التي  الدول  من  تعد  »البحرين  اأن  اإىل 

باال�ستثمار  املتعلقة  �سواء  والقوانني  االتفاقيات  تنفيذ  يف 

اأو غريه، ولذلك جند اأن التجار البحرينيني دائماً يطالبون 

مببداأ املعاملة باملثل«.

االأفراد  التنقل، راأى »حركة تنقل  وعلى م�ستوى حركة 

باتت �سل�سة غري اأننا نتطلع اإىل حدود بني بلدان دول جمل�ض 

التعاون، يف املقابل جند اأن حركة انتقال الب�سائع وال�سلع 

اجلمركي«،  االحتاد  تفعيل  يتطلع  وذلك  بطيئة،  التزال 

االنتعا�ض  على  ي�ساعد  الب�سائع  حركة  »ت�سهيل  اأن  موؤكداً 

االقت�سادي، ويقلل من التكلفة«.

عديدة،  اإجنازات  اخلليج حققت  »دول  اأن  االأمني  وراأى 

اقت�سادية  قوة  لتكون  البلدان  هذه  تتوحد  اأن  االأمل  ولكن 

فيما  تتناف�ض  اأن  ال  العامل  م�ستوى  على  مناف�ساً  وكياناً 

بينها«، م�سرياً اإىل اأن »التكامل يعني اأن تكمل الدول بع�سها 

واأن ت�سهم يف رفع منو املنظومة ككل«. ويف الوقت نف�سه اأكد 

القطاع اخلا�ض اخلليجي وفتح  م�ساألة متكني  االأمني  خالد 

االأبواب اأمامه ليمار�ض دوره يف العملية االإنتاجية، م�سرياً 

اإىل اأن بقاء القطاع العام حمور ومدار للحركة االقت�سادية ال 

ميكن اأن ي�ستمر طويالً، وبالتايل يجب االعتماد على القطاع 

اخلا�ض تدريجياً، واأف�سل طريقة لذلك هي �سياغة قوانني 

خليجية موحدة ت�ساعد على متكني رجال االأعمال اخلليجيني 

وفتح الطريق اأمامهم.

اإر�ساء مبداأ التعامل باملثل

بانعقاد  تفاوؤله  عن  االأعمال خلف حجري  رجل  واأعرب 

القمة يف البحرين، وقال: »اإن القمة فر�سة باجتاه حتريك 

اخلليج  دول  تعهدت  الذي  والدعم  اخلليجي  الدعم  ملف 

مدة  �سنوياً  دوالر  مليار  بواقع  وعمان  للبحرين  بتقدميه 

حتريك  يف  �سي�سهم  »الدعم  اأن  اإىل  م�سرياً  �سنوات«،  ع�سر 

عجلة االقت�ساد البحريني«.

اإىل جانب ذلك، اأكد حجري اأن »البحرين �سباقة يف تنفيذ 

بو�سفنا   – جند  لكننا  اخلليجية  القمم  وقرارات  تو�سيات 

التو�سيات  تنفيذ  يف  تباطوؤاً   – خليجيني  اأعمال  رجال 

االأخرى،  اخلليج  دول  بع�ض  لدى  باال�ستثمار  املرتبطة 

فمثالً يف البحرين جند مركز البحرين للم�ستثمرين ي�سجل 

االأخرى«،  البلدان  اأي �سركة خليجية بينما ال جند ذلك يف 

م�سرياً اإىل اأن »التملك يف البحرين ممكن الأي مواطن خليجي 

بينما ذلك غري متاح يف الدول االأخرى«.

املجل�ض  دول  يف  القرارات  »تنفيذ  اأهمية  على  و�سدد 

اأن »هذا املبداأ من  كافة، واإقرار مبداأ التعامل باملثل«، موؤكداً 

اأهم اأولويات القطاع التجاري«.

املؤيد: الوحدة 
النقدية املرتقبة 

ستجعل اجمللس قوة 
اقتصادية يف العامل.

األمني: تسهيل حركة 
البضائع يساعد على 

االنتعاش االقتصادي.

حجري: الدعم اخلليجي 
سيسهم يف حتريك 

عجلة االقتصاد 
البحريين.

الطواش: غياب التكامل 
واختالف األنظمة حيول 

دون انطالق وتوسيع 
األعمال.
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كتب - حمرر ال�سوؤون االقت�سادية:

راأى اقت�شاديون اأن ا�شتكمال ال�شوق االقت�شادية اخلليجية امل�شرتكة تعد اخلطوة االأهم يف املرحلة احلالية يف طريق قيام احتاد اقت�شادي قوي لدول اخلليج العربي، 

م�شريين اإىل اأن ال�شوق امل�شرتكة يجب اأن ت�شمن حرية انتقال روؤو�س االأموال والعمالة بني دول املجل�س.

وقالوا اإن املتغريات العاملية واالإقليمية حتتم على دول اخلليج الت�شريع من خطوات التقارب االقت�شادي، م�شددين على اأهمية تنويع القاعدة االإنتاجية مبا ي�شمن حتقيق 

التكامل وزيادة ال�شادرات والتجارة البينية بني الدول االأع�شاء. ونبهوا اإىل اأن العامل يف الوقت احلا�شر ميج باال�شتقطابات التي حتتم التكتل االقت�شادي وعدم الذوبان يف 

الكيانات االأخرى، موؤكدين اأن اإيجاد �شوق م�شرتكة ي�شاعد على رفع معدالت النمو وخلق طلب وحركة جتارية بني دول جمل�س التعاون نف�شها.

ودعا االقت�شاديون اإىل جتاوز البريوقراطية والتباطوؤ واالإجراءات املعقدة، وتنفيذ االتفاقات على وجه ال�شرعة.

وقال اأ�ستاذ االقت�ساد الكلي يف جامعة البحرين 

التعاون  جمل�ض  »اإن  ال�سادق:  عبداهلل  الدكتور 

اخلليجي يف االأ�سل جتمع اقت�سادي، وقد تزايدت 

االقت�سادي  فالتكتل  العوملة،  زمن  يف  اأهميته 

اخليار االأمثل للتعامل عرب العوملة«، م�سرياً اإىل اأن 

»هذا ما اجتهت له دول العامل عرب تكتالت، مثل: 

االآ�سيان، وحتى  دول  االأوروبي، ومنظمة  االحتاد 

الواليات املتحدة االأمريكية، هي عبارة عن واليات 

كبرية احتدت فيما بينها«.

ونبه اإىل اأن »التكتل االقت�سادي ي�سمن اإيجاد 

متتلك  التي  الدول  اأن  جند  ودائما  كبري،  �سوق 

منو  معدالت  حتقيق  على  قادرة  كبرية  اأ�سواق 

واالحتاد  واأمريكا  والهند  ال�سني  يف  كما  كبرية 

االأوروبي«، الفتاً اإىل اأن »كون ال�سوق كبرية اأي�ساً 

اإنتاجية  ذات  �سناعات  اإن�ساء  على  ي�ساعد  فاإنه 

عالية تخدم معدالت االإنتاج ال�سناعي الكبري«.

ال�سوق  ا�ستكملت  حال  »يف  اأنه  واأو�سح 

اخلليجية فاإن ذلك �سيكون فيه فائدة جلميع الدول، 

وال�سيما البحرين التي ال يتعدى حجم �سوقها 10 

بينما  الوقت احلا�سر  مليارات دوالر بحريني يف 

حجم ال�سوق اخلليجي يتجاوز تريليون دوالر«.

جمل�ض  دول  »منظومة  اأن  ال�سادق  د.  وراأى 

اإجنازات  حققت  االقت�سادي  البعد  يف  التعاون 

اتفاقات مهمة، كاالتفاقية  اإبرام  عدة على م�ستوى 

االقت�سادية، والتجارة احلرة، واالحتاد اجلمركي، 

وتوجت بال�سوق اخلليجية امل�سرتكة لكن ال�سوق 

مل ت�ستكمل عنا�سرها بعد«.

حرية انتقال االأموال والعمالة

�سي�سعر  اخلليجي  »املواطن  اأن  على  و�سدد 

للمجل�ض  االإيجابي  االقت�سادية واملردود  باالأهمية 

امل�سرتكة،  اخلليجية  ال�سوق  ا�ستكمال  حال  يف 

روؤو�ض  انتقال  حرية  متطلباتها  اأهم  والتي 

»نق�سد  وقال:  العمالة«،  انتقال  وحرية  االأعمال، 

اأي مواطن  اأن ي�ستطيع  بحرية انتقال االأموال هو 

يفتتح  اأن  اخلليجي  التعاون  مواطني جمل�ض  من 

موؤ�س�سة اأو متجراً اأو مكتب حماماة اأو بنكا اأو اأي 

وتابع:  اخلليج«،  دول  من  اأي  اأخرى يف  موؤ�س�سة 

العمالة  انتقال  حلرية  بالن�سبة  االأمر  »وكذلك 

اأي دول من  اأن يعمل يف  اأي فرد  بحيث ي�ستطيع 

دول املجل�ض باملزايا نف�سها يف حال �سغل الوظيفة 

اأحد مواطني تلك الدولة«.

»اإن  قال:  امل�سرتكة،  ال�سوق  ا�ستكمال  وبعد 

ال�سوق تتوج باإطالق العملة املوحدة التي �ستعطي 

ل�سلعة  ال�سعر  يكون  بحيث  االأ�سعار،  �سفافية يف 

الكويت  اأو  البحرين  يف  لها  نف�سه  ال�سعر  هو  ما 

االأمر  وذلك  املجل�ض،  دول  من  اأو غريها  عمان  اأو 

ي�ساعد على املناف�سة ويزيد من زخمها مبا ينعك�ض 

اإيجابا على امل�ستهلكني«.

حتول  التي  االأ�سباب  عن  براأيه  يتعلق  وفيما 

اإقرار القادة  دون ا�ستكمال ال�سوق على الرغم من 

»اأعتقد  ال�سادق:  عبداهلل  الدكتور  قال  لالتفاقات، 

ينبغي  ما  وهذا  وبريوقراطية،  فنية،  العوائق  اأن 

جتاوزه«.

وذهب د. ال�سادق اإىل اأن »القمة املرتقبة ينبغي 

اأن تركز على ا�ستكمال ال�سوق امل�سرتكة، يف بعديها 

االأموال  روؤو�ض  انتقال  حرية  وهما:  االأ�سا�سيني، 

التي  االقت�سادية  القوانني  واإيجاد  والعمالة، 

ت�سمن ذلك«. وعن راأيه يف قيام االحتاد اخلليجي، 

قال: »ال�سك اإن االحتاد اخلليجي �سيكون النتيجة 

والعملة  امل�سرتكة،  ال�سوق  ال�ستكمال  الطبيعية 

االأوروبية  »التجربة  اأن  اإىل  م�سرياً  اخلليجية«، 

وعملة  م�سرتكة،  اأوروبية  �سوق  ثم  بتجمع  بداأت 

بعد  االأوروبي  االحتاد  قيام  اإىل  وانتهت  موحدة، 

اإن�ساء املوؤ�س�سات التي يتطلبها االحتاد«.

دمج االقت�ساد يحتاج اإلغاء احلدود

اأكرب  الدكتور  االقت�سادي  قال  جهته،  ومن 

جعفري اإن »يف امل�ستقبل املتو�سط املنظور لن يكون 

نرى  فاإننا  ولذلك  ال�سغرية،  للدول  جمال  هنالك 

حتمية  �سرورة  اخلليجي  االقت�سادي  التكتل  اأن 

واأ�ساف  للنقا�ض«.  قابل  بديالً  اأو  خياراً  ولي�ست 

قائالً: »نحن جند اأن الناجت القومي لدول التعاون 

ي�سل اإىل نحو 1.5 تريليون دوالر، ومع ذلك فاإنه 

ال يتعدى 2% من الناجت االإجمايل يف العامل«.

و�سدد على اأن »دول اخلليج بحاجة اإىل اندماج 

»دول  قائالً:  واأردف  وجاد«.  فعلي  اقت�سادي 

ق�سناها  ما  اإذا  لكننا  عديدة،  منجزات  لها  املجل�ض 

ب�سريح  متوا�سعة  فاإنها  العاملية  باملتغريات 

كما  واحدة،  االآن عملة  لدينا حلد  فلي�ض  العبارة، 

اأن االتفاقات التي اأقرت ومنها االتفاقية اجلمركية 

االأكمل،  الوجه  على  التنفيذ  اإىل  طريقها  جتد  مل 

املنافذ  ال�ساحنات مثالً على  الزالت م�سكلة تكد�ض 

احلدودية ظاهرة للعيان وتتفاقم يوماً بعد يوم«.

الإجناز  وتاأمل  تتوقع  »ال�سعوب  اأن  اإىل  ولفت 

واأمام  احلا�سر،  الوقت  يف  موجود  هو  مما  اأكرب 

على  تناف�سية  دولة  تكون  اأن  حتٍد  اخلليج  دول 

م�ستوى العامل«.

واأردف قائالً: »اأقول ذلك الأننا لدينا م�سرتكات 

اإن  حيث  مثالً،  االأوروبي  االحتاد  لدول  توجد  ال 

وثقافاتنا  وعاداتنا  واحد،  وديننا  واحدة،  لغتنا 

متماثلة واقت�ساداتنا هي االأخرى مت�سابهة، فلي�ض 

لدينا اقت�سادات راأ�ض مالية واأخرى ا�سرتاكية كما 

كان احلال يف اأوروبا«.

اأر�سية  »اإيجاد  اإىل  جعفري  اأكرب  د.  ودعا 

لدمج االقت�ساد يف تكتل تلغى فيه احلدود وت�سهل 

مبا  القوانني  وت�ساغ  اجلمركية،  االإجراءات  فيه 

ي�سمن اإنعا�ض اال�ستثمارات وال�سيما اال�ستثمارات 

امل�سرتكة التي توجد نوعاً من التكامل بحيث ت�سدر 

املنتجات من دولة الأخرى داخل دول املجل�ض حيث 

التجاري حالياً بني دول اخلليج يبلغ  التبادل  اإن 

7%، بينما التبادل بني دول االحتاد االأوروبي يبلغ 

70% تقريباً«.

و�سدد جعفري على اأن »دول اخلليج قادرة على 

�سيا�سية  قرارات  يتطلب  ذلك  لكن  لالأمام،  التقدم 

االقت�سادي«،  واالندماج  للتوحد  حقيقية  واإرادة 

املوؤ�س�سات  الإطالق  املطلوبة  »العنا�سر  اأن  موؤكدا 

والعملة املوحدة مطلوبة لكن نفتقر اإىل االإرادة«.

التعاون �سرورة يف ظل املتغريات الراهنة

لق�سم  ال�سابق  الرئي�ض  قال  جهته،  ومن 

الدكتور  البحرين  جامعة  يف  والتمويل  االقت�ساد 

التعاون  جمل�ض  دول  قمة  »تاأتي  ال�سالح:  ناظم 

اخلليجي واملنطقة متر بظروف ع�سيبة وحتديات 

التعاون  من  املزيد  الدول  هذه  على  حتتم  كبرية 

قادرة  تكون  لكي  مواقفها  يف  اجلدي  والتن�سيق 

على التعامل مع هذه الظروف واالأزمات«.

فعلى  االقت�سادي  املو�سوع  »يف  قائالً:  وتابع 

ر�سم  �سعيد  على  ال�سدد  بهذا  مت  ما  من  الرغم 

ال�سيا�سات واإقامة االأجهزة واإن�ساء اللجان الوزارية 

ملتابعة الن�ساط االقت�سادي يف دول املجل�ض وبحث 

�سبل التن�سيق والتكامل بني هذه الدول اإال اإن هذه 

الدول مازالت على ما يبدو غري قادرة على حتقيق 

التكامل التام واملنجز يف �سيا�ساتها االقت�سادية«.

 الصادق: الدول اليت 
متتلك أسواقًا كبرية 

قادرة على حتقيق 
معدالت منو كبرية.

 أكربي: دول التعاون 
حباجة إىل اندماج 

اقتصادي فعلي وجاد.

الصاحل: دول التعاون 
مطالبة بتخفيض 

اعتمادها على البرتول 
وتنويع مصادر الدخل.

شددوا على ضرورة استكمال عناصر السوق املشرتكة.. اقتصاديون:

االندماج االقت�سادي 

مقدمة التوحد 

ال�سيا�سي

10



Monday 24th - December 2012 - No.8659

االحتاد  جمال  يف  الكربى  »الق�سايا  اأن  وراأى 

واالحتاد  امل�سرتكة  اخلليجية  وال�سوق  اجلمركي 

النقدي والتي كان مواطنو دول جمل�ض يتطلعون 

اإىل اأن تتحول هذه الطموحات من حلم اإىل حقيقة 

مازال التقدم فيها �سبه متعرث«، م�سرياً اإىل اأن »دول 

جمل�ض التعاون تواجه �سعوبات يف اإيجاد حلول 

لالأ�سباب التي حتول دون حتقيق هذه الطموحات 

على االأقل يف الوقت الراهن«.

من  الرغم  »على  ال�سالح:  ناظم  د.  وقال 

الفوائ�ض املالية التي حققتها دول جمل�ض التعاون 

نتيجة االرتفاعات التي ح�سلت يف اأ�سعار النفط- 

موارد  اأن  املالحظ  اأن  اإال  البحرين-  با�ستثناء 

هذه  القت�ساديات  الفقري  العمود  ت�سكل  البرتول 

الدول- ما يتجاوز الـ80%- وهذه احد التحديات 

يف  الدول  هذه  تواجه  التي  الكربى  االقت�سادية 

�سرورة تخفي�ض اعتمادها على هذا املورد النا�سب 

التناف�سية  ت�سمن  لكى  دخلها  م�سادر  وتنويع 

واال�ستدامة يف منوها وتقدمها ورفاهية �سعوبها«.

التعاون  جمل�ض  »دول  اأن  ال�سالح  د.  وراأى 

قرارات  التخاذ  م�سى  وقت  اأي  من  اأكرث  مدعوة 

يف  عليه  االتفاق  مت  ما  ترتجم  و�سجاعة  جريئة 

الق�سايا  يف  االأخ�ض  وعلى  �سابقة  موؤمترات 

االقت�سادية امل�سار اإليها وحتويل جمل�ض التعاون 

االوروبى  االحتاد  غرار  على  حقيقي  احتاد  اإىل 

واقعا  ليكون  املنطقة  اأبناء  اإليه  يتطلع  حلم  وهو 

معا�سا«.

معوقات التقارب االقت�سادي

اأحمد  الدكتور  االقت�سادي  �سدد  جهته،  ومن 

جتربة  اخلليج  دول  »جتربة  اأن  على  اليو�سع 

ا�ستمرت  اأنها  جناحها  على  والدليل  ناجحة، 

كانت  التي  باملنطقة  ع�سفت  التي  الظروف  رغم 

ميداناً لثالثة حروب، بل اإن هذه التجربة تطورت 

»اجلانب  اأن  على  م�سدداً  واالأيام«،  الليايل  مبرور 

االقت�سادي ال يختلف عن اجلوانب االأخرى«.

واالندماج  »التكامل  باأن  قناعته  عن  واأعرب 

دول  بني  ال�سيا�سي  التوحد  مقدمة  االقت�سادي 

من  العديد  اأقر  »املجل�ض  اأن  اإىل  م�سرياً  املجل�ض«، 

االتفاقات يف طريق اإيجاد التكامل االقت�سادي، مثل 

والوحدة  امل�سرتكة،  وال�سوق  اجلمركي،  االحتاد 

النقدية، وغري ذلك«.

حتول  التي  »االإ�سكالية  اأن  اليو�سع  د.  وراأى 

التقارب  من  متقدمة  مرحلة  اإىل  الو�سول  دون 

ال�سديد  الت�سابه  يف  تتمثل  االقت�سادي  واالندماج 

فال�سناعات  اخلليج  لدول  االإنتاجية  القاعدة  بني 

هي ال�سناعات نف�سها يف جميع الدول، ولذلك جتد 

اأن التبادل التجاري متوا�سع جداً«.

كما راأى اأن »االإ�سكالية الثانية تكمن يف تغليب 

امل�سلحة الوطنية اأحياناً على امل�سلحة اخلليجية، 

فاإن ذلك يتطلب  اأردنا كياناً خليجياً قوياً  واإذا ما 

ت�سحية من جميع االأطراف«.

و�سدد على اأنه »ينبغي التفاهم على عدم الدفع 

تناف�ض  بحيث  مت�سابهة  اإنتاجية  قاعدة  باجتاه 

بل  االأملنيوم،  م�سانع  مثل  بع�ساً،  بع�سها  الدول 

ملخرجات  مكملة  م�سانع  تن�سئ  بحيث  التكامل 

�سيعزز  »ذلك  اأن  اإىل  م�سرياً  االأخرى«،  امل�سانع 

التجارة البينية ويرفع من هام�ض الربحية«.

احلقيقي  االقت�سادي  التقارب  اأن  اإىل  وذهب 

يكون من خالل التقارب يف دخل الفرد يف جميع 

دول املجل�ض.

 اليوشع: جيب التفاهم 
على عدم الدفع باجتاه 

إنشاء قاعدة انتاجية 
متشاهبة
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ال�سوق امل�سرتكة: 450 األف

 م�ســـــاهــــم يتــــداولــــون اأ�سهـــــم 661

 �سركة راأ�سمالها 220 مليار دوالر 

االإح�ساء  اإدارة  اأعدتها  التي  االإح�سائية  البيانات  وتظهر 

التعاون  ملجل�ض  العامة  االأمانة  يف  املعلومات  �سئون  بقطاع 

يف  واملتمثلة  القرارات،  لتلك  املبا�سرة  االيجابية  االآثـار 

اأ�سهمها  تداول  امل�سموح  امل�ســاهمة  ال�سركـات  ن�سبـة  ارتفاع 

ال�ســركـات  جممــوع  اإجـمالــي  من  املجـلــ�ض  دول  ملواطني 

 %96 ن�سبته  ما  اإىل  1985م  العـام  20% يف  من  امل�ساهمـــة 

امل�سـمــوح  ال�سركات  عـــدد  بلـغ  حيـث  2011م،  عام  يف 

�سركــة   661 املجلــ�ض  دول  ملواطـنــي  اأ�سهمها  تــداول 

م�سـاهمـة بــراأ�سـمـال يـ�سـل اإىل حـوايل 220 مليـار دوالر. 

امل�سموح  امل�ساهمة  ال�سركات  ن�سبة  اأن  بالذكر  واجلدير 

تداول اأ�سهمها ملواطني دول املجل�ض يف كل من مملكة البحرين 

الكويت  ودولة  و  عمان  و�سلطنة  ال�سعودية  العربية  واململكة 

اأما يف   ،  %98 بلغت  قطر  دولة  ، ويف   %100 اإىل  قد و�سلت 

 .%77 ن�سبته  ما  اإىل  فقد و�سلت  املتحدة  العربية  االإمارات 

ال�سركات  عدد  يف  االأوىل  املرتبة  يف  الكويت  دولة  وحلت 

االأع�ساء  الدول  ملواطني  اأ�سهمها  تداول  امل�سموح  امل�ساهمة 

ال�سعودية  العربية  اململكة  تليها  �سركة،   229 بـ  االأخرى 

املرتبة  يف  عمان  و�سلطنة  �سركة،   150 بـ  الثانية  املرتبة  يف 

 82 املتحدة  العربية  االإمارات  ويف  �سركة،   114 بـ  الثالثة 

قطر  دولة  ويف  �سركة،   45 البحرين  مملكة  ويف  �سركة، 

دول  مـواطنــي  من  امل�ساهمـني  عــدد  اأن  �سركة.كـما   41

األــف   456 حوالـي  بـلـغ  ال�سركـــات  هــــذه  يف  املجـلــ�ض 

العربية  االإمارات  حلت  حيث  2011م،  عــام  يف  م�سـاهــم 

امل�ساهمني من مواطني  ا�ستقطاب  االأوىل يف  املرتبة  املتحدة يف 

بن�سبة  م�ساهماً   212243 عددهم  والبالغ  املجل�ض  دول 

قطر  دولة  تليها  امل�ساهمني،  عدد  اإجمايل  من   %46.5 وقدرها 

وبن�سبة  م�ساهماً   197226 فيها  امل�ساهمني  عدد  بلغ  حيث 

الثالثة  املرتبة  يف  البحرين  مملكة  وحلت   ،%43.2 وقدرها 

�سلطنة  من  كل  وجاءت  م�ساهماً،   27264 العدد  بلغ  حيث 

املراتب  يف  الكويت  ودولة  ال�سعودية  العربية  واململكة  عمان 

و   4774 و   13632 بعدد  وال�ساد�سة  واخلام�سة  الرابعة 

التوال.  على  م�ساهماً   1098

االتفاقية االقت�سادية

 لعــــــام 2001

العقدين  خالل  امل�سرتك  العمل  تطورات  مع  مت�سياً 

والتحديات  وامل�ستجدات  املجل�ض،  عمـر  من  االأولني 

يف  االأعلى  املجل�ض  اأقّر  االقت�سادي،  املجال  يف  الدولية 

 )2001 دي�سمرب  )م�سقط،  والع�سرين  الثانية  دورته 

االتفاقية االقت�سادية بني دول املجل�ض، وقد نقلت االتفاقية 

اإىل  التن�سيق  طور  من  امل�سرتك  العمل  اأ�سلوب  اجلديدة 

اأكرث  اأنها  كما  وبرامج حمددة،  اآليات  وفق  التكامل  طور 

�سمولية مبعاجلتها للمو�سوعات التالية:

1. االحتاد اجلمركي لدول املجل�ض.

املجلـ�ض  لـدول  الدوليـة  االقت�سادية  العالقات   .2

واملنظمات  االأخرى  االقت�سادية  واملجموعات  الدول  مع 

الدولية واالإقليمية، وتقدمي املعونات الدولية واالإقليمية.

حتديد  ت�سمل  حيث  امل�سرتكة  اخلليجية  ال�سوق   .3

جماالت املواطنة االقت�سادية.

4. االحتاد النقدي االقت�سادي.

5. حت�سني البيئة اال�ستثمارية يف دول املجل�ض.

ذلك  يف  مبا  املجل�ض،  دول  بني  االإمنائي  التكامل   .6

واملوارد  والغاز  النفط  وتنمية  ال�سناعية،  التنمية 

البيئة،  وحماية  الزراعية،  والتنمية  الطبيعية، 

وامل�سروعات امل�سرتكة.

7. تنمية املوارد الب�سرية ، مبا يف ذلك التعليم، وحمو 

االأمية واإلزامية التعليم االأ�سا�سي ، وتفعيل اال�سرتاتيجية 

وزيادة  وتدريبها  العاملة  القوى  وتوطني  ال�سكانية، 

م�ساهمتها يف �سوق العمل.

العلمية  القاعدة  والتقني وتطوير  العلمي  البحث   .8

والتقنية واملعلوماتية، و حماية امللكية الفكرية.

9. التكامل يف جماالت البنية االأ�سا�سية ، مبا يف ذلك 

النقل و االت�ساالت و التجارة االإلكرتونية.

باالإ�سافة اإىل ذلك ، ت�سمنت االتفاقية االقت�سادية يف 

ف�سلها الثامن اآليات للتنفيذ واملتابعة وت�سوية اخلالفات ، 

حيث ن�ست على ت�سكيل هيئة ق�سائية للنظر يف الدعاوى 

املتعلقة بتنفيذ اأحكام االتفاقية والقرارات ال�سادرة تطبيقاً 

الأحكامها.

الريا�س –  بنا 

 اأقّرت دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف العام 1988 ال�شمـاح ملواطـنيها بتـمـلـك اأ�شهـم ال�شـــركـات امل�شـاهمة 

ونقـل ملكيتها يف جميع الدول االأع�شاء، وفقـاً للقـواعد املرفــقـة بالقرار ، التي ت�شمنـت عــدداً من ال�شـوابـط والقيـود.

 وقد تــدرجت دول املجلـ�س يف تخفيـف تلك القيـود واال�شتثناءات ، حتى �شـدر قـرار املجـلـ�س االأعلـى 2002 بالن�س على 

امل�شــاواة التـــامـة بني مـواطنـي دول املجلــ�س يف جمـال متلك وتداول االأ�شهم وتــاأ�شيـ�س ال�شــركـات، واإزالــة القيـــود التي 

قــد متنــع ذلـك . وبنهــــاية عـام 2005م، كــانــت جميــع الـدول االأع�شـــاء قد اأ�شـــدرت قــرارات متنــح امل�شاواة يف املعاملة 

بني مواطني دول املجل�س يف هذا املجال. 
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املنامة – بنا:

جل  ال�سعودية  العربية  اململكة  قيادة  اأولت 

اهتمامها بال�ساأن اخلليجي وعملت بكل �سدق وحمبة 

املنطقة  �سعوب  خري  فيه  ما  حتقيق  على  واخال�ض 

ملجل�ض  التاأ�سي�سية  القمة  فمنذ  وا�ستقرارها،  واأمنها 

اأبوظبي  يف  عقدت  التي  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

من  والع�سرين  احلادي  املتحدة يف  العربية  االمارات  دولة  عا�سمة 

�سهر رجب عام 1401هـ املوافق اخلام�ض والع�سرين من �سهر مايو 

1981م برزت مواقف القيادة ال�سعودية بالفعل قبل القول يف دعم 

العمل اخلليجي والنهو�ض به على امل�ستويني الداخلي واخلارجي.

اخلليجي  التعاون  مبجل�ض  ال�سعودية  القيادة  اهتمام  وجتلى 

منذ تلك القمة حيث عرب جاللة امللك خالد بن عبدالعزيز رحمه اهلل 

عما يحمله من روؤية ثاقبة جتاه ان�ساء هذا الكيان بقوله رحمه اهلل يف 

ت�سريح اأدىل به لوكالة اأنباء االمارات عقب و�سوله اإىل اأبوظبي »اننا 

نتطلع اأن يكون لهذا التجمع اخلري لالأمة االإ�سالمية«.

اأن هذا التجمع يعمل خلري املنطقة وال يهدف من  واأكد جاللته 

قريب اأو بعيد بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر لالإ�سرار باأحد فهو لي�ض 

اأي قوى،  �سد  �سيا�سياً  فريق ولي�ض حموراً  اأي  �سد  ع�سكرياً  تكتالً 

على  للعمل  ي�سعون  اأ�سقاء  اأخوه  بني  دوري  التقاء  »انه  واأ�ساف 

رفاهية ورخاء وا�ستقرار �سعوبهم املتجاورة«.

وقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز ال �سعود 

رحمه اهلل بدور مهم يف هذا املجال ملا قدمه من عطاء ورعاية للمجل�ض 

ي�سد  والثانية  االأوىل  الدورتني  اإذ وقف يف  انطالقته  ثم  ن�ساأته  منذ 

ثم حمل  اهلل  امللك خالد بن عبدالعزيز رحمه  اأخيه جاللة  من ع�سد 

امل�سوؤولية انطالقا من الدورة الثالثة التي عقدت يف املنامة يف �سهر 

حمرم من عام 1403هـ املوافق ل�سهر نوفمرب من عام 1982.

التاريخ متكن خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن  ومنذ ذلك 

ال�سري  دعم  من  نظره  وبعد  الثاقبة  بحكمته  اهلل  رحمه  عبدالعزيز 

تقف يف طريقه  التي  ال�سعوبات  كل  متجاوزاً  القمة  نحو  باملجل�ض 

�ساعياً مع اخوانه قادة دول املجل�ض اإىل بلوغ الهدف املن�سود.

العربية  اململكة  حر�ض  على  تربهن  التي  االأدلة  اأبرز  بني  ومن 

ال�سعودية على وحدة هذا الكيان و�سموده والعبور به اإىل بر االأمان 

بالرغم من التحديات التي واجهته املوقف الرائد وامل�سرف الذي وقفه 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز رحمه اهلل جتاه غزو 

الع�سو يف جمل�ض  ال�سقيقة  الكويت  لدولة  ال�سابق  العراقي  النظام 

التعاون ذلك املوقف الذي �ستظل االأجيال املتعاقبة ترويه بدون كلل 

وبعد  حكمته  ويرتجم  وحنكته  �سجاعته  على  يدل  موقف  ملل  اأو 

نظره.

فمنذ اليوم االأول للغزو قام خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن 

عبدالعزيز طيب اهلل ثراه باإجراء �سل�سلة من االت�ساالت وامل�ساورات 

اإيجاد  يف  اأمالً  واالإ�سالمية  العربية  االطراف  خمتلف  مع  الوا�سعة 

املجال  اأجنبي ويتيح  اأي تدخل  للق�سية يجنبها  اإ�سالمي  حل عربي 

نظام  ولكن  عليها  املرتتبة  واالثار  امل�سكلة  ينهي  حل  اإىل  للتو�سل 

احلكم يف العراق رف�ض اال�ستجابة لنداء العقل.

عبدالعزيز  بن  فهد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  نه�ض  وهنا 

القرار  واتخذ  واقتدار  قوة  بكل  الثقيلة  مب�سوؤولياته  اهلل  يرحمه 

املنا�سب يف الوقت املنا�سب فقد كان يوم الثامن ع�سر من حمرم لعام 

نقطة حتول  اغ�سط�ض 1990م  �سهر  التا�سع من  املوافق  1411هـ 

امللك فهد بن عبدالعزيز طيب اهلل  اأعلن  اذ  املوقف برمته  جذرية يف 

التاريخي  قراره  املوؤ�سفة  االأحداث  خاللها  ا�ستعر�ض  كلمة  يف  ثراه 

احلازم واحلا�سم باال�ستعانة بقوات �سقيقة و�سديقة مل�ساندة القوات 

واملواطنني  الوطن  الدفاعي عن  اأداء واجبها  ال�سعودية يف  امل�سلحة 

�سد اأي اعتداء.

لقد كان امللك فهد رحمه اهلل يدرك بف�سل ما حباه اهلل من ح�سافة 

يف الراأي ونفاذ يف الب�سرية اأن قوات الغزو العراقية �ستن�سحب من 

الكويت �سلماً اأو حرباً.

احلادية  الدورة  يف  كلمته  يف  اهلل  رحمه  قال  ال�سياق  هذا  ويف 

ع�سرة التي عقدت يف الدوحة يف 7 / 6 1411هـ املوافق 24 / 12 

/ 1990م »مل نتخذ قرارا بحرب اأو �سلم ولكننا اتخذنا قرارا بعودة 

الكويت �سلما ما اأمكن ال�سلم وحربا حني ال يبقى �سوى احلرب«.

ومن املواقف اخلالدة اأي�ساً للمملكة العربية ال�سعودية ا�ستقبال 

قيادة وحكومة و�سعب الكويت اأثناء االزمة يف �سورة تعك�ض عمق 

العالقات واالوا�سر التي تربط بني قيادتي و�سعبي البلدين ال�سقيقني.

ويف الدورة احلادية والع�سرين التي عقدت يف مملكة البحرين 

خادم  ركز  2000م  دي�سمرب   30 املوافق  1421هـ  �سوال   4 يف 

انذاك«  العهد  »ويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

التعاون  تطوير  �سرورة  على  الدورة  اإىل  وجهها  التي  الكلمة  يف 

الع�سكري بني الدول االع�ساء وتنمية القدرة الدفاعية الذاتية الفاعلة 

لدول املجل�ض.

االقت�سادي  التعاون  كان  »اإذا  اهلل  حفظه  قال  ال�سياق  هذا  ويف 

جمل�ض  ملواطني  واالزدهار  الرخاء  لتوفري  واملنطلق  القاعدة  ميثل 

فاإن  واملتبادلة  امل�سرتكة  امل�سالح  من  �سبكة  ايجاد  عرب  التعاون 

تنمية قدرة دفاعية ذاتية وفاعلة لردع اأي اعتداء حمتمل على دولنا 

ي�سكل �سرورة ق�سوى ال يجوز التقليل من اأهميتها او اال�ستهانة بها 

وهذا االمر كما هو معروف يتطلب منا جميعاً التحرك بكفاءة وحزم 

مواجهة  لنا  ليت�سنى  الدفاعية  املجل�ض  بقدرات  النهو�ض  اجتاه  يف 

التحديات الراهنة واملحتملة.

عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  ودعا 

م�سرية  يف  واخللل  ال�سعف  مواطن  وا�ستجالء  اخلطى  ت�سريع  اىل 

وقت  اأي  من  اأكرث  اليوم  مدعو  التعاون  جمل�ض  اأن  موؤكدا  املجل�ض 

التي  والفوائد  باملكا�سب  مواطنيه  الثبات وجوده وحت�سي�ض  م�سى 

االقت�سادية  اال�سعدة  التجمع يف خمتلف  هذا  مثل  من  عليهم  تعود 

وال�سيا�سية واالمنية وا�سعار املواطن اخلليجي باالجراءات التنفيذية 

التي مت اأو يتم اتخاذها واأن ال تقت�سر جهود قادة دول املجل�ض على 

البيانات والت�سريحات فقد حان الوقت لنجعل من هذا الكيان قوة 

بثمراته  دولنا وتنعم  لتتفياأ يف ظالله  والنماء  للخري  ورافداً  فاعلة 

�سعوبنا ومنطقتنا.

ويف الدورة الثانية والع�سرين التي عقدت يف العا�سمة العمانية 

 30 املوافق  1422هـ  �سوال  �سهر  من  ع�سر  اخلام�ض  يف  م�سقط 

بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  وا�سل  2001م  دي�سمرب 

عبدالعزيز »ويل العهد انذاك« االهتمام بق�سايا االمة اخلليجية وحمل 

اأمام القمة  همومها اإىل تلك القمة حيث �سخ�ض حفظه اهلل يف كلمته 

اأظننا نختلف  الذي ال  الداء  »اإن  اأيده اهلل  الدواء وقال  الداء واقرتاح 

على طبيعته هو الفرقة القاتلة التي ابعدت اجلار عن جاره ونفرت 

ال�سقيق عن �سقيقه«. وراأى حفظه اهلل ان الدواء يكمن يف الوحدة التي 

تعيد اجلار اإىل جاره وال�سقيق اإىل ح�سن �سقيقه.

الوحدة  »اإن  ال�سياق  هذا  بن عبدالعزيز يف  امللك عبداهلل  ويقول 

م�ساريع  على  تقوم  ولكنها  ال�سكليات  على  تن�سب  ال  احلقيقية 

مناهج  وعلى  اق�ساها  اإىل  اق�ساها  من  تنظم  م�سرتكة  اقت�سادية 

درا�سية واحدة تنتج جيالً �ساباً موؤهالً للتعامل مع املتغريات وعلى 

قنوات عربية واإ�سالمية ت�ستطيع معاجلة م�ساكلنا«.

وكان خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وا�سحاً 

و�سريحا وهو يطرح الق�سايا امللحة اأمام اإخوانه قادة دول املجل�ض 

ملعاجلتها وت�سريع خطوات املجل�ض يف حتقيق الوحدة والتعامل بني 

الدول االأع�ساء يف خمتلف املجاالت و�سراحته تلك تنبع من حر�سه 

اأيده اهلل على حتقيق االهداف التي اأن�سئ الأجلها املجل�ض.

القول  من  نخجل  ال  »اإننا  ال�سياق  هذا  يف  اهلل  حفظه  ويقول 

ان�ساء  حني  توخيناها  التي  االأهداف  نحقق  اأن  بعد  ن�ستطع  مل  اننا 

اأكرث من ع�سرين �سنة من عمل املجل�ض ن�سري  املجل�ض ومازلنا بعد 

اأن  اأن نقرر  ببطء ال يتنا�سب مع وترية الع�سر واالن�ساف يقت�سي 

مقدمتها  يف  يجيء  طيبة  اإجنازات  حتقيق  ا�ستطاعت  املجل�ض  دول 

حل االأغلبية ال�ساحقة من الق�سايا احلدودية املعلقة االن جزء ي�سري 

يذكرنا باجلزء الكبري الذي مل يتحقق فلم ن�سل بعد اإىل ان�ساء قوة 

اإىل  بعد  ن�سل  ومل  ال�سديق  وتدعم  العدو  تردع  واحدة  ع�سكرية 

واحد  �سيا�سي  موقف  �سياغة  من  بعد  نتمكن  ومل  الواحدة  ال�سوق 

جنابه به كل االزمات ال�سيا�سية«.

وقدم خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وثيقة 

الأ�سحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل�ض خالل اللقاء الت�ساوري 

مبدينة  2002م  عام  مايو  �سهر  خالل  عقد  الذي  للقادة  الرابع 

الريا�ض ت�سمنت اأراءه حفظه اهلل يف تطوير وتفعيل جمل�ض التعاون 

االع�ساء  الدول  يف  وتوحيدها  التعليمية  النظم  اإ�سالح  بينها  ومن 

باملجل�ض تلك الوثيقة التي تعك�ض مدى حر�سه حفظه اهلل على تفعيل 

االقت�سادية  ال�سيا�سات  االأع�ساء وتوحيد  الدول  التعاون بني  اآليات 

والتعليمية وغريها كونها ال�سبيل الوحيد ملزيد من الوحدة والتالحم 

التعاون  ملجل�ض  االأهم  الهدف  وهو  االأع�ساء  الدول  �سعوب  بني 

اخلليجي.

ملجل�ض  االعلى  للمجل�ض  والع�سرون  الرابعة  الدورة  وتبنت 

التعاون التي عقدت يف دولة الكويت يف دي�سمرب عام 2003م اأهمية 

اأهداف  تنفيذ  يف  للبدء  العملية  واخلطوات  الالزمة  القرارات  اتخاذ 

ا�سرتاتيجية التنمية ال�ساملة التي �سبق اإقرارها يف الدورة التا�سعة 

ع�سرة للمجل�ض االأعلى يف ابوظبي.

التعليمية  النظم  اإ�سالح  الكويت بالبدء يف عملية  وطالبت قمة 

وتوحيدها يف الدول االأع�ساء ح�سب ما جاء يف الوثيقة املقدمة من 

العهد  »ويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

اأنذاك«. ووا�سل خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

جهوده لتطوير التعاون الع�سكري اخلليجي الذي طالب حفظه اهلل 

اإىل  رمزية  قوة  من  بتحويله  اأبوظبي  يف  ع�سرة  التا�سعة  القمة  يف 

قوة فاعلة حتمي ال�سديق وتردع العدو فاقرتح حفظه اهلل جملة من 

االليات لتطوير ذلك التعاون عرب ر�سائل بعثها اإىل اإخوانه قادة دول 

املجل�ض قبل انعقاد الدورة ال�ساد�سة والع�سرين التي عقدت يف �سهر 

دي�سمرب 2005م يف اأبوظبي.

التعاون اخلليجي يف دورته  االأعلى ملجل�ض  املجل�ض  بارك  وقد 

اخلام�سة والع�سرين مقرتحات خادم احلرمني ال�سريفني ب�ساأن تطوير 

لدرا�ستها  امل�سرتك  الدفاع  جمل�ض  اإىل  واأحالها  اجلزيرة  درع  قوات 

ورفع التو�سيات ب�ساأنها ويف الدورة ال�سابعة والع�سرين التي عقدت 

نتائج  على  املجل�ض  اطلع  العام 2006م  نهاية  الريا�ض  مدينة  يف 

�سادق  حيث  امل�سرتك  الدفاع  ملجل�ض  اخلام�ض  الدوري  االجتماع 

اخلا�سة مبقرتح  امل�سرتك  الدفاع  رفعها جمل�ض  التي  الدرا�سة  على 

تهدف  والتي  اجلزيرة  درع  قوة  لتطوير  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

االمانة  وكلف  القتالية  فعاليات  وزيادة  القوة  وتطوير  تعزيز  اىل 

العامة مبتابعة ا�ستكمال الدرا�سات والتنظيمات املتعلقة بذلك. ومل 

تغب الق�سايا العربية واالإ�سالمية عن ذهن خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وهو يخاطب قادة دول جمل�ض التعاون 

يف اأي قمة من القمم اخلليجية فهي كانت حا�سرة دائمة يف خطابه 

اخلليجية  الق�سايا  �ساأن  �ساأنها  اهلل  حفظه  منه  االهتمام  نف�ض  ولها 

فقد كان اأيده اهلل ينادي دائماً بالوحدة العربية وحل اخلالفات بينها 

واالأخطار  التحديات  ملواجهة  العربي  ال�سف  ووحدة  الفرقة  ونبذ 

التي حتيط باالمتني العربية واالإ�سالمية وينادي دوماً بحل الق�سية 

الفل�سطينية حالً عادالً الأنه ال�سبيل الوحيد الإحالل ال�سالم يف املنطقة.

احلرمني  خادم  اهتمامات  ت�سدرت  التي  الق�سايا  اأهم  ومن 

ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز و�سكلت حيزاً كبريا يف كلماته 

الق�سية  اخلليجي  التعاون  ملجل�ض  االعلى  املجل�ض  دورات  يف 

الفل�سطينية وق�سية القد�ض.

ال�سعودية عملت على 

حماية الكيان اخلليجي يف 

اأحلك الظروف

دور بارز للقيادة السعودية يف تعزيز مسرية جملس التعاون

توحيد ال�سيا�سات 

االقت�سادية والتعليمية 

ال�سبيل لتحقيق الوحدة
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كتبت - فاطمة �سلمان:

املواطنني  من  عدد  ابدى 

ترحيبهم  البحرينيني 

جمل�ض  قمة  بعقد  و�سعادتهم 

مملكة  يف  اخلليجي  التعاون 

تاأتي يف ظل  انها  البحرين، واكدوا 

ظروف مهمة جدا وح�سا�سة على كافة االأ�سعدة 

هذه  واأن  واالقت�سادية  واالجتماعية  ال�سيا�سية 

الظروف تتطلب من قادة دول املجل�ض اال�ستجابة 

يف  املواطنني  وتطلعات  لطموحات  ال�سريعة 

اىل مرحلة  التعاون  ال�سريع من مرحلة  االنتقال 

االنتقال  هذا  مقومات  وجود  مع  خا�سة  االحتاد 

ومنها وحدة الدين واللغة والعادات خا�سة وان 

تالم�ض  تعد  مل  املجل�ض  لدول  احلالية  ال�سيغة 

اخلليجية  ال�سعوب  تهم  التي  وامللفات  الق�سايا 

ب�سكل عميق.

اخلليجي  االحتاد  اعالن  اأن  على  واأجمعوا 

وقوة  ووجود  بقاء  وم�ساألة  ملحة  �سرورة  بات 

االأطماع والتدخالت اخلارجية حيث ان  ملواجهة 

االحتاد �سيحفظ اأمن وم�سالح الدول اخلليجية، 

التي  امللفات  اغفال  عدم  كذلك  القمة  من  متمنني 

تهم ال�سعوب اخلليجية ومنها امللفات االقت�سادية 

واملعي�سية وكذلك امللف االمني.

�سيغة وحدوية جديدة

عن  العثمان  حمد  املواطن  ابدى  جانبه  فمن 

يتم طرح  ان  اأمله يف  عن  معربا  بالقمة  ترحيبه 

يعترب  حيث  اأعمالها  جدول  على  االحتاد  م�ساألة 

امل�سرتك  اخلليجي  للعمل  احلالية  ال�سيغة  ان 

للعطاء  قابلة  تعد  مل  التعاون  جمل�ض  دول  بني 

اكرث واأنه على امتداد ثالثة عقود مل تتحقق اغلب 

الواقع  ار�ض  على  اخلليجي  املواطن  طموحات 

حيث مازالت جماالت التعاون مل تالم�ض ق�سايا 

املواطن اخلليجي واهتماماته ب�سكل مبا�سر.

والدولية  االقليمية  االو�ساع  ان  واأو�سح 

تعد  مل  احلالية  ال�سيغة  وان  تعقيدا  ازدادت 

�سيغة  من  بد  ال  لذلك  اال�ستمرار  على  قادرة 

هذا  ومنها  العطاء  على  قادرة  جديدة  وحدوية 

»االحتاد« �سواء بني دولتني او اكرث او من جميع 

الدول اخلليجية حتت م�سمى »االحتاد اخلليجي 

مع  جدا  ي�سري  االمر  هذا  وان  خا�سة  ال�سامل« 

والن�سب  والعادات  والدين  اللغة  وحدة  وجود 

الأي  ميكن  فال  الواحد  واالمن  وامل�سري  واملوقع 

دول  عن  مبعزل  امنيا  ت�ستقر  ان  خليجية  دولة 

اخلليج جميعها.

ع�سر  هو  احلايل  الع�سر  ان  اىل  واأ�سار 

التكتالت العمالقة وال وجود للكيانات ال�سعيفة 

االوروبي ناجح جدا رغم  ان االحتاد  وكما نرى 

االختالفات يف اللغة والعادات وغريها ومع ذلك 

وم�ساحلهم  امنهم  يحفظ  االحتاد  هذا  ان  يرون 

اخلليجي  االحتاد  ان  اىل  منوها  االقت�سادية، 

وبقاء  وجود  وم�ساألة  جدا  ملحة  �سرورة  بات 

وحياة وان مل تتمكن الدول اخلليجية من االلتقاء 

�سمن �سيغة اندماجية �ساملة ومتكاملة �سيكون 

م�سريها الفناء واالن�سهار.

احلفاظ على عروبة املنطقة

واأ�ساف العثمان، على قمة املنامة ان تناق�ض 

هامة  ملفات  تطرح  ثم  ومن  اوال  االحتاد  م�ساألة 

مثل  وت�سهيله  الدول  بني  التنقل  مب�ساألة  ترتبط 

دول  تربط  متطورة  موا�سالت  خطوط  ان�ساء 

فعليا  �ست�سهم  التي  القطارات  وت�سيري  اخلليج 

االقت�سادية  القيمة  ورفع  ال�سعوب  اندماج  يف 

والتوا�سل والتبادل التجاري االمر الذي �سي�سهم 

الذي  االحتاد  ثم  ومن  الوحدة  اجناح  يف  بدوره 

احتادا  لي�ض  فهو  امل�سكالت  من  الكثري  �سيقينا 

�سكليا او ترفيا فقط كما يعتقد البع�ض بل هو حل 

الزمات املنطقة ونبذ الطائفية كما �سيحافظ على 

عروبة املنطقة اذا وجد يف ظل وحدة دميقراطية 

وم�ساركة �سعبية.

واأكد ان االحتاد اخلليجي قادر على ا�ستغالل 

وحتقيق  االمثل  اال�ستغالل  املنطقة  ثروات 

العدالة بني خمتلف �سعوب اخلليج يف الواجبات 

التعامل  وكذلك  االخر  احرتام  وفر�ض  واحلقوق 

مع االآخرين بندية وهذا لن يتحقق اال اذا تنازل 

البع�ض ولو باجلزء الي�سري من �سيادته ل�سالح 

االحتاد علما ان االحتاد امر لي�ض بجديد على دول 

اخلليج التي كانت �سابقا ار�سا واحدة ال تف�سلها 

بتق�سيمها  وقام  اال�ستعمار  جاء  حتى  احلدود 

ونحن ال نطالب اال بحق �سابق نريد عودته جمددا 

التي  الوحدة  لهذه  تتطلع  ال�سعوب  جميع  وان 

�سوف تكون متهيدا للوحدة العربية ال�ساملة.

في�سع  خنجي،  عبدالقادر  حممد  املواطن  اأما 

االحتاد  م�ساألة  تطرح  باأن  املنامة  قمة  على  امله 

اخلليجي وتوافق عليه بكافة بنوده كذلك �سرعة 

متمنيا  املوحد،  واجلواز  املوحدة  العملة  ا�سدار 

تهم  التي  امللفات  اغفال  عدم  القمة  على  كذلك 

االقت�سادية  امللفات  ومنها  اخلليجية  ال�سعوب 

للمنطقة وو�سع  االمني  امللف  واملعي�سية وكذلك 

كامريكا  دول  من  اخلارجية  لالأطماع  حدود 

وايران.

الذي  زميان  عبدالرحمن  الراأي  يف  ويوافقه 

ال  ان  وياأمل  اخلليجي  االحتاد  ق�سية  يدعم 

جدول  اولوية  على  وت�سعها  املنامة  قمة  تغفلها 

االمن  تثبيت  ا�سا�سيا يف  عامال  يعد  الأنه  اعمالها 

التدخالت  من  املنطقة وحلمايتنا  واال�ستقرار يف 

ب�سط  حتاول  التي  ايران  من  خا�سة  اخلارجية 

نفوذها يف املنطقة لتحقيق م�ساحلها اخلا�سة.

ملفات اقت�سادية ومعي�سية

على  ان  ال�سلي�ض  �سلمان  يعقوب  ويقول 

التكامل  املنامة طرح ملفات حتقق نوعا من  قمة 

تعود  ملمو�سة  خطوات  اىل  تو�سياتها  وحتول 

امللف  تغفل  وال  اخلليجية  ال�سعوب  على  بالنفع 

ب�سكل  االحتاد  اعالن  القمة  على  متمنيا  االأمني 

ت�ست�سعره �سعوب اخلليج من خالل حرية التنقل 

التعاون  �سيغة  من  واالنتقال  العملة  وتوحيد 

كافة  ال�سامل يف  االحتاد  اىل  يف جماالت حمددة 

املجاالت وان ال يكون احتادا امنيا فقط امنا احتاد 

ي�سمل كافة جماالت احلياة، م�سددا على اهمية ان 

تنظر القمة كذلك يف �ساأن ملف ايران النووي واأن 

تتخذ خطوات ملواجهة هذا اخلطر م�ستقبال.

املناعي  عبداهلل  ابراهيم  يتمنى  جهته  من 

وتو�سيات  بقرارات  اخلليجية  القمة  تخرج  اأن 

العربية  ال�سعوب  �سالح  يف  ت�سب  ومبادرات 

العامل  يفاجئوا  اأن  القادة  من  وياأمل  وتفيدها، 

واأمل  �سعبيا  مطلبا  بات  الأنه  االحتاد  باعالن 

ال�سعوب اخلليجية جميعها.

مهياأة  اخلليجية  الدول  ان  قائال:  وي�ستطرد 

خليجي  لكل  حيث  اخلليجي  االحتاد  لت�سكيل 

اقارب واهل او ا�سدقاء يف البلد االخر، فاالرتباط 

اللغة  وحدة  عن  ناهيك  جدا  عميق  االجتماعي 

لذلك  احل�ساري  واملوروث  والديانة  والعادات 

انه  كما  املطلوبة  االحتاد  مقومات  منلك  نحن 

مرحلة  من  االنتقال  اخلليجية  ال�سعوب  ل�سالح 

ملفات  هناك  ان  ويجد  االحتاد.  اىل  التعاون 

االأمني  امللف  فيها ومنها  النظر  القمة  عالقة على 

االو�ساع  وحت�سني  وال�سيا�سي  واالقت�سادي 

دول  الأبناء  وال�سحية  واال�سكانية  االجتماعية 

املجل�ض.

ان  اجلالهمة  الزايد  عبداهلل  يقول  جهته  من 

البحرين  يف  �ستعقد  التي  التعاون  جمل�ض  قمة 

كافة  على  وح�سا�ض  جدا  مهم  ظرف  يف  تاأتي 

واالقت�سادية،  واالجتماعية  ال�سيا�سية  االأ�سعدة 

العربية  الدول  التي متر ببع�ض  الظروف  ومنها 

املجل�ض  دول  من  تتطلب  التي  والتحديات 

وتطلعات  لطموحات  ال�سريعة  اال�ستجابة 

املواطنني يف االنتقال ال�سريع من مرحلة التعاون 

اىل مرحلة االحتاد.

خطت  التعاون  جمل�ض  دول  ان  ويوؤكد 

على  �سواء  ومهمة  عمالقة  اقت�سادية  خطوات 

اجلمركي  االحتاد  او  املفتوحة  ال�سوق  �سعيد 

ان  ا�ستطاع  والذي  اخلليجي  الدعم  �سندوق  او 

يدفع بالتنمية احلقيقية �سواء على �سعيد البنى 

التحتية لبع�ض دول اخلليج اأم على �سعيد زيادة 

دخل الفرد اخلليجي.

االحتاد بات ضرورة 
ملحة ومسألة وجود 

وبقاء

امللف النووي اإليراني 
والوضع األمين 

واالقتصادي يف 
مقدمة اهتمامات 

املواطنني

اأكدوا اأن حتقيقه �سي�سون اأمنها وا�ستقرارها

مواطنون يطالبون قمة املنامة باإعالن »االحتاد اخلليجي ال�سامل«
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كتب – حمرر �سوؤون الربملان:

اأهم  اخلليجي  االحتاد  ملف  يعد 

تطلع ت�سبو له �سعوب دول جمل�ض 

خطوة  واأبرز  اخلليجي،  التعاون 

مرحلة  من  الدول  هذه  تنقل  اأن  ميكن 

التعاون اإىل االحتاد، واأهم نتيجة تنتظرها 

قمة  من  وال�سيا�سية  االجتماعية  الفعاليات  كافة 

جمل�ض التعاون الذي يعقد يف املنامة هذا ال�سهر.

والنواب  ال�سورى  جمل�سي  من  اأع�ساء  واتفق 

ا�ستطلعت االأيام اآراءهم حول امللف االأهم املطروح 

مناق�سة  اأن  على  اخلليجية  ال�ساحة  على  حاليا 

مو�سوع االحتاد عرب قمة املنامة يعد حاجة ملحة 

واملخاطر  والدولية،  االإقليمية  التحديات  اأمام 

التي تتهدد دول جمل�ض التعاون يف ظل االأطماع 

اخلارجية التي ال تخفى على اأحد.

املنامة  قمة  تخرج  اأن  يف  اآمالهم  عن  وعربوا 

التي  ال�سعوب،  تطلعات  �سالح  ت�سب يف  بنتائج 

التعاون،  جمل�ض  دول  قادة  تطلعات  مع  تتناغم 

عرب خلق ا�سرتاتيجيات وا�سعة على كافة االأوجه 

واالأمنية  والت�سريعية  وال�سيا�سية  االقت�سادية 

والع�سكرية.

قمة التحديات الكبرية

عبدالرحمن  ال�سورى  جمل�ض  ع�سو  وقال 

الراهنة  الظروف  يف  املنامة  قمة  ان  اجلواهري 

�ستكون من اأهم القمم التي عقدت خالل 32 �سنة 

املا�سية من عمر جمل�ض التعاون اخلليجي.

وذكر اأن هذه القمة تعد من القمم املهمة حتت 

الظروف ال�سيا�سية واالقت�سادية التي تع�سف يف 

التي جتعل  الكبرية،  التحديات  املنطقة، ويف ظل 

من القيادات ال�سيا�سية يف املنطقة وكذلك ال�سعوب 

تتطلع اإىل خطوات اأكرب للتقارب والتمازج ال�سيما 

يف اإطار دول جمل�ض التعاون اخلليجي.

اأطيافه  بكافة  اخلليجي  ال�سعب  اأن  وبنّي 

خادم  ومبادرة  املنامة  قمة  اإىل  ينظر  وتالوينه 

العزيز  عبد  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

اآل خليفة  امللك حمد بن عي�سى  و�ساحب اجلاللة 

االإيجابية  اخلطوات  اأخذ  يف  املفدى  البالد  عاهل 

لتنفيذ االحتاد اخلليجي.

اخلليجية  ال�سعوب  اأمل  »ان  وا�ستدرك 

واأخذ  االحتاد  عجلة  دفع  يف  كبرية  وتطلعاتهم 

وتنفيذ  الت�سريعات  لتوحيد  اإيجابية  قرارات 

القرارات التي اتخذها اأ�سحاب اجلاللة وال�سمو يف 

اأطروحة االحتاد اخلليجي  اإذ تعد  ال�سابقة،  القمم 

الو�سع اخلليجي من م�ستوى  تنقل  اأطروحة  اأهم 

التي ميكن  االحتاد،  اإىل مرحلة  التعاون  ومرحلة 

من خاللها تظافر اجلهود، وقطف ثمار اأكرث جلميع 

دول جمل�ض التعاون ويف كافة املجاالت ال�سيا�سية 

واالقت�سادية والتقارب االجتماعي بني ال�سعوب«.

كبرية  خ�سو�سية  للبحرين  اأن  وراأى 

وت�سريع  القمم،  قرارات  تنفيذ  يف  �سباقة  كونها 

الدعم  كل  اخلليجيني  املواطنني  واإعطاء  القوانني 

وال�سالحيات، حيث تعتربهم كاأي مواطن بحريني، 

م�سريا اإىل اأن اآخر خطوة اتخذتها البحرين تتمثل 

يف اإقرار جمل�ض ال�سورى قبل اأ�سابيع تنفيذ قرار 

يف  ر�سمي  كم�ستند  الذكية  البطاقات  باأخذ  القمة 

االإجراءات والتعامل مع مواطني دول اخلليج يف 

البحرين.

واأ�ساف »تطلعاتنا واأملنا كبري، ونثق اأن قادة 

طموحات  لتنفيذ  اأهل  هم  التعاون  جمل�ض  دول 

�سعوب اخلليج يف الوحدة االقت�سادية وال�سيا�سية 

ال�سيما يف مثل هذه الظروف التي متر بها املنطقة، 

اأعلى م�ستويات  وما حتمله من حتديات ت�ستدعي 

التكاتف بني االأ�سقاء«.

مواجهة التدخالت االإقليمية

اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  رئي�ض  قال  بدوره 

والدفاع واالأمن الوطني مبجل�ض ال�سورى ال�سيخ 

االإقليمي  الو�سع  »اإن  خليفة  اآل  خليفة  بن  خالد 

اإىل  احلاجة  فيها  يفر�ض  التي  الدرجة  اإىل  متاأزم 

يكن  فلم  الو�سع،  هذا  مع  للتعامل  جديدة  نظرة 

لهذا  حدة  على  دولة  الأي  م�ساحة  اأو  هناك جمال 

التعامل، فاالأحداث يف �سوريا وبعد الربيع العربي 

يحتم  اخلارجية  واالأطماع  االإيرانية  والتطلعات 

واالأمني  ال�سيا�سي  التعاون  يف  الرتكيز  علينا 

والع�سكري، لكن ذلك ال يعني اأننا نغفل اجلوانب 

االأخرى«.

حقق  اخلليجي  التعاون  »جمل�ض  وا�ستدرك 

واالقت�سادية،  االجتماعية  املجاالت  يف  الكثري 

البطاقات  ا�ستخدام  على  الت�سديق  واآخرها 

والهويات الوطنية يف كل دول اخلليج، مما يعني 

يف  ال�سكانية  البطاقة  ن�ستخدم  اأن  ن�ستطيع  اأننا 

دول  من  الأي  والر�سمية  احلكومية  املعامالت 

اأننا  على  دليل  وهذا  �سحيح،  والعك�ض  اخلليج، 

فهذه  الوحدة،  نحو  وهاماً  كبريا  �سوطاً  قطعنا 

ن�ستطيع  حتتية  بنية  الواقع  يف  هي  االإجراءات 

عقود  ثالثة  من  اأكرث  م�سي  بعد  عليها  نرتكز  اأن 

قد  اأننا  واأعتقد  املجل�ض،  دول  بني  التعاون  من 

اقرتبنا من االحتاد اخلليجي الذي دعا اإليه خادم 

االأخوية  العالقة  هذه  ليتوج  ال�سريفني  احلرمني 

اخلليج،  يف  العربية  الدول  بني  واال�سرتاتيجية 

بها  منر  التي  االإقليمية  الظروف  ب�سبب  وخا�سة 

دول  لها  تتعر�ض  التي  اجلمة  واملخاطر  حاليا، 

اخلليج، �سواء منفردة اأو جمتمعة«.

التدخالت  اأحد  على  يخفى  ال  اأنه  وراأى 

اخلارجية �سواء اإقليمية كانت اأو دولية يف �سوؤوننا 

الداخلية، مما يتطلب وحدة مرتابطة ومتجان�سة، 

اأنه  مو�سحا  االأطماع،  هذه  �سد  واحد،  و�سف 

»يجب اأن ال نن�سى اأننا يف جمل�ض التعاون خالل 

بنينا ن�سجا �سيا�سيا من  االأخرية،  الثالث  العقود 

امل�ستوى  على  بها  مررنا  التي  االأزمات  تلك  خالل 

العراقية  باحلرب  التعاون  فبداأ جمل�ض  االإقليمي، 

االإيرانية وا�ستطاعت دول اخلليج اأن تناأى بنف�سها 

عن تلك االأزمة، وتاأثرياتها، وثم بعد ع�سر �سنوات 

يف  وتبلور  للكويت،  العراقي  الغزو  بداأ  تقريبا 

والعاملي  واالإقليمي  اخلليجي  االحتاد  الفرتة  تلك 

ولهذا  ذلك،  كل  يف  وجنحنا  الكويت،  لتحرير 

ومع  اكت�سبناها  التي  الطويلة  اخلربة  مع  فاإننا 

الن�سج ال�سيا�سي �سوف نتجاوز االأزمات االإقليمية 

اليوم، و�سندخل مرة اأخرى يف فرتة ازدهار ومنو 

م�سطرد بعد هذا التجاوز«.

نبداأ  ان  يجب  اخلليج  دول  يف  اأننا  وبني 

تدريجي مب�ساركة  ب�سكل  ولو  اخلليجي  باالحتاد 

اأو البدء باالحتاد الفعلي ثنائيا وثالثيا  كل الدول 

وحتى يكتمل م�ساركة كل الدول االأع�ساء.

اجلوانب  عن  وبعيدا  �سخ�سيا  »اأنا  وتابع 

الع�سكرية واالأمنية، اأجد احلاجة املا�سة يف تطوير 

واالت�ساالت،  املوا�سالت  جماالت  يف  حتتية  بنية 

نعزز  لكي  الدول،  بني  املواطنني  حركة  وت�سهيل 

نتطلع  كما  االأع�ساء،  الدول  بني  ال�سعبي  التالحم 

اإىل وحدة النقد اخلليجي والتكامل االقت�سادي بني 

املتكاملة  التنمية  نحو  وال�سعي  االأع�ساء،  الدول 

بني الدول«.

منوذج خليجي ناجح

د.  ال�سورى  جمل�ض  ع�سو  قالت  جانبها  من 

ندى حفاظ ان ال�سعوب اخلليجية دائما ما تتطلع 

املتقدمة  واخلطوات  النتائج  باأف�سل  اخلروج  اإىل 

من القمم التي جتمع قادة جمل�ض التعاون، حيث 

بعد  عاماً  ال�سعوب  لدى  التطلعات  �سقف  يرتفع 

يف  القادة  لدى  التطلعات  �سقف  يرتفع  كما  عام، 

دول جمل�ض التعاون لتحقيق املزيد من املكت�سبات 

ل�سعوبهم.

اخلليجية  للقمة  التطلعات  اأن  حفاظ  واأكدت 

اأ�سوة  خليجي  احتاد  اإيجاد  نحو  تتجه  املقبلة 

باالحتادات االأوروبية، م�سرية اإىل اأن التعاون بني 

اأن التطلعات  اأثمر جهودا كبرية هي  دول اخلليج 

باتت اأكرب بعد ثالثة عقود من هذا التعاون، ال �سيما 

اجلواهري: ظروف 
املنطقة تستدعي 

أعلى مستويات 
التكاتف بني األشقاء

آل خليفة : االحتاد 
تتويج للعالقات األخوية 

واالسرتاتيجية بني دول 
التعاون

حفاظ: متكني املرأة 
لتويل مناصب قيادية 

والتمثيل يف اجملالس 
الرمسية

التطلعات تهفو لـ »قمة املنامة« 

واالآمال معقودة على طرح ملف

 »االحتاد اخلليجي«

احلاجة امللحة تفرض إقامة اسرتاتيجية عسكرية واقتصادية واسعة.. نواب وشوريون:
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يف ظل وجود �سعوب خليجية متقاربة ويجمعها 

الكثري من امل�سرتكات.

واأ�سارت اإىل الرغبة يف اإيجاد منوذج خليجي 

يطرح على كافة ال�سعوب، بغية اخلروج بالنتيجة 

التي يتطلع اإليها اأهل اخلليج، م�ستدركة »ونتطلع 

فيه  ت�سارك  خليجي  برملان  هناك  يكون  اأن  اىل 

جميع الدول االأع�ساء، واإن كانت هناك اختالفات 

ظل  ويف  اأنه  اإال  برملاناتها،  طبيعة  يف  الدول  بني 

الكيان  هذا  مثل  اإيجاد  ميكن  املتقاربة  امل�سرتكات 

التفاهمات والت�سريعات  الذي �سيدفع بالكثري من 

�سوت  هناك  وليكن  الدول،  بني  االحتاد  من  ملزيد 

ميثل �سنداً خلطوات اخلليج العربي«.

االحتاد  اإقامة  ي�سحب  اأن  »ناأمل  واأ�سافت 

تكون  م�سرتكة  دفاع  وحدة  اإن�ساء  اخلليجي، 

االآن، وذلك متا�سيا مع  عليه  تطورا مما هي  اأكرث 

التطورات االإقليمية والدولية احلا�سلة، ومن اأجل 

دفع اأي خطر اأو تهديد خارجي«.

و�سددت على �سرورة اإيجاد مزيد من التعاون 

عرب  االقت�سادي،  ال�ساأن  يف  اخلليج  دول  بني 

الو�سول اإىل تفاهمات من خالل طاولة قمة جمل�ض 

التعاون، وتطوير االأنظمة االقت�سادية اخلليجية، 

موؤكدة اأن اخلطوات ال�سابقة كانت م�سرفة، اإال اأن 

الطموح يكرب عاما بعد عام، ال �سيما باجتاه اإيجاد 

عملة خليجية موحدة، تزامنا مع التطور احلا�سل، 

الوطن  اأن اخلليج هو  ال�سعور  والإيجاد حالة من 

الكبري، مع احلفاظ على خ�سو�سية كل دولة.

واأو�سحت اأن جمال الت�سريعات والقوانني التي 

التعاون  دول جمل�ض  قبل  من  عليها  التوافق  يتم 

االن�سجام  اأجل حتقيق  من  اأكرب  دفعة  اإىل  بحاجة 

دول  كل  لدى  الت�سريعات  تلك  تطبيق  يف  التام 

البحرين  اأن  اإىل  م�سرية  �سواء،  حد  على  اخلليج 

تعترب من الدول ال�سباقة والتي تواءم بني قرارات 

ت�سريعاتها  وبني  اخلليج  لدول  االأعلى  املجل�ض 

يف  املواطن  كما  اخلليجي  معاملة  مثل  الوطنية، 

ال  اخلطوات  ذات  اأن  معتربة  التجارية،  االأمور 

دول  بع�ض  ال�سرعة يف  بذات  معها  التعاطي  يتم 

اخلليج.

اأن  يجب  والقوانني  الت�سريعات  اأن  وبينت 

تطبق يف كافة دول جمل�ض التعاون، مو�سحة اأن 

الت�سريعات الوطنية يف البحرين وما يتم التوافق 

متقارٌب جدا،  التعاون  دول جمل�ض  قمم  عليه يف 

اململكة  قبل  من  التعاطي  �سرعة  عن  ينم  وذلك 

الدول  اجتماعات  عن  ت�سدر  التي  القرارات  مع 

االأع�ساء.

واأكدت حفاظ على �سرورة اإيالء املراأة اهتماما 

العليا يف  املنا�سب  اعتالء  من  اأكرب، عرب متكينها 

اأكرب  بن�سبة  وتكون ممثلة  التعاون،  دول جمل�ض 

يف املجال�ض واملوؤ�س�سات الر�سمية، وتتبواأ املقاعد 

التي تن�سفها كممثلة لن�سف املجتمع.

دعم االحتاد االقت�سادي

بدوره قال ع�سو كتلة امل�ستقلني النائب حممود 

دول  ل�سعوب  تطلعات  عدة  هناك  ان  املحمود 

جمل�ض التعاون يف القمة اخلليجية القادمة، والتي 

تاأمل من خاللها اأن تتمخ�ض عنها نتائج وقرارات 

اإيجابية ت�سب يف خدمة و�سالح الدول وال�سعوب 

اخلليجية.

وذكر اأن القمة اخلليجية القادمة حتمل الكثري 

من االآمال ل�سعوب دول جمل�ض التعاون اخلليجي 

بعد  وذلك  خا�سة،  ب�سفة  البحريني  وللمواطن 

االأحداث التي �سهدتها اململكة واأثرت يف انطباعات 

باالأمان  ال�سعور  يف  خلل  حدث  حيث  املواطنني، 

منذ فرباير من العام املا�سي واليزال هذا ال�سعور 

ي�سود لدى فئة كبرية.

االحتاد  م�سروع  يف  »وجدت  وا�ستدرك 

اخلليجي واالتفاقيات االأمنية ما بني الدول االأع�ساء 

لذلك  املن�سود،  االأمان  لها  يوفر  اأن  ي�ستطيع  ما 

القادمة  القمة  على  املنعقد  الكبري  االأمل  اأن  اأعتقد 

هو حلحلة وحتريك ملف االحتاد اخلليجي، رغم 

اإعالن اأكرث من م�سوؤول اأنه لن يطرح يف هذه القمة 

واإمنا يف قمة منف�سلة«.

من  الكثري  ومعنا  املحمود«نعقد  واأ�ساف 

املواطنني االآمال على دعم فكرة االحتاد االقت�سادي 

ما بني دول املنطقة، ومبا يعزز قدرتها التناف�سية 

يف ال�سوق العاملي وينعك�ض على مواطني جمل�ض 

التعاون باملزيد من الرخاء، وال بد اأن ن�سري اأي�سا 

جمل�ض  دول  قيادات  من  املبذولة  اجلهود  اإىل 

القوانني  بتوحيد  اخلا�سة  اخلليجي  التعاون 

واإجراءات  واالقت�سادية  املالية  والت�سريعات 

التقا�سي يف الق�سايا املدنية والتجارية والتحكيم، 

الدول  بني  ما  الق�سائية  االأحكام  تنفيذ  وكيفية 

وتعزيز  التعاون  �سرورة  على  واأكد  االأع�ساء«. 

خا�سة  االأع�ساء  الدول  بني  الع�سكري  االحتاد 

ال�سرق  منطقة  بها  متر  التي  احلرجة  املرحلة  يف 

االأو�سط ومتدد االأطماع اخلارجية يف ثروات هذه 

و�سع  �سرورة  املجل�ض  على  يفر�ض  ما  الدول، 

اأجندة  اأولويات  على  الع�سكري  التعاون  ق�سية 

هذه القمة، بحيث يتم تد�سني حلف م�سابه حللف 

الناتو ليكون الدرع الواقي جلميع الدول االأع�ساء 

من خارج  عربية  دوال  ي�سم  اأن  غ�سا�سة يف  وال 

جمل�ض التعاون اخلليجي.

وختم املحمود ت�سريحه قائال »نحن على ثقة 

القادة  بحكمة  الوطنية  التطلعات  هذه  بتحقيق 

الزعماء لتعزيز كافة اأ�سكال التن�سيق والتكامل بني 

دولنا يف كافة امليادين وعلى خمتلف ال�سعد، حتى 

يبلغ البنيان متامه ويظل �ساخماً باإجنازاته قوياً 

بطاقاته الب�سرية واملادية متما�سكاً باإرادة زعمائه 

وحكمتهم ومنيعاً بعزة �سعوبه وتالحمه«.

االحتاد االأوروبي بداأ بدولتني

الوطنية  امل�ستقلني  كتلة  ع�سو  قال  ذلك  اإىل 

القمة اخلليجية  اإن  الدو�سري  �سامل  النائب ح�سن 

القادمة تفر�ض الكثري من التطلعات لدى ال�سعوب 

االحتاد  عن  االإعالن  راأ�سها  وعلى  اخلليجية، 

دول  مواطني  جلميع  مطلبا  بات  الذي  اخلليجي، 

جمل�ض التعاون.

جمل�ض  دول  قادة  يتخذ  باأن  اآماله  عن  وعرب 

قبل  من  انتظارها  طال  التي  اخلطوة  التعاون 

دائرة  يف  اأ�سبح  االأمر  واأن  �سيما  ال  ال�سعوب، 

اجتماع  يف  ينتظر  بات  حتى  امل�ستمر،  التاأجيل 

اأجل  من  الباب  لفتح  »ندعو  م�ستدركا  خا�ض، 

ذلك  يف  يرغب  ومن  االحتاد،  لفكرة  االن�سمام 

االأوروبية  فالدول  بدولتني،  ولو  وليبداأ  فلين�سم، 

االحتاد  بات  واالآن  بدولتني،  احتادها  بداأت 

االأوروبي ي�سم 27 دولة«.

ال�ساحة  يف  احلالية  امل�ستجدات  اأن  وراأى 

اإقامة  نحو  ال�سعي  تفر�ض  والدولية،  االإقليمية 

االحتاد اخلليجي، ال �سيما واأن لغة االحرتام باتت 

للقوي، وقوة جمل�ض التعاون يف االحتاد.

هناك  اأن  الدو�سري  ذكر  اآخر  �سعيد  على 

اأخرى يوؤمل من قمة دول جمل�ض التعاون  ملفات 

مناق�ستها، ال �سيما ملف العملة املوحدة بني الدول 

االأع�ساء، اإ�سافة اإىل التعامل والدخول لكافة دول 

وال�سكانية،  الذكية  البطاقة  عرب  التعاون  جمل�ض 

يتم  ما  تطبيق  يف  االإ�سراع  اإىل  احلاجة  موؤكدا 

التوافق عليه يف مثل هذه القمم واجلل�سات، اإذ ان 

بع�ض الدول يالحظ عليها التباطوؤ يف تنفيذ بع�ض 

احلاجة  الو�سع  يحتم  الذي  الوقت  يف  القرارات، 

خلطوات جماعية من قبل جميع الدول.

واأكد الدو�سري اأن م�سادر قريبة اأكدت اأن ملف 

االإعالن  واأن  متقدمة،  مراحل  بلغ  املوحدة  العملة 

املنامة،  قمة  يكن يف  مل  فاإن  قريبا،  �سيكون  عنها 

ف�سيكون يف القمة اخلليجية التي تليها.

الغذائي  االأمن  ملف  يكون  اأن  »نريد  واأ�ساف 

املقبلة،  اخلليجية  القمة  اأولويات  �سلم  اأعلى  على 

�سيما  ال  نف�سه،  االآن  يف  وخطري  مهم  ملف  وهو 

مع احلاجة اإىل البعد عن االعتماد على اال�سترياد 

خ�سو�سا  عربية،  كانت  واإن  االأخرى،  الدول  من 

واأن دول جمل�ض التعاون لديها مقومات يف كافة 

االأن�سطة واملجاالت«.

واأ�سار بخ�سو�ض القوى الع�سكرية اخلليجية، 

لدول  امتيازا  يعد  اجلزيرة  درع  امتالكها  اأن  اإىل 

اإيجاد  اإىل  يذهب  الطموح  اأن  غري  التعاون، 

اإ�سرتاتيجية جتعل من درع اجلزيرة اأقوى واأكرث 

ات�ساعا، ف�سال عن احلاجة اإىل التن�سيق بني الدول 

ل�سراء م�سرتك لل�سالح.

ا�سرتاتيجية  اإيجاد  �سرورة  الدو�سري  وراأى 

خاللها  من  يتم  التعاون،  جمل�ض  لدول  �سناعية 

واإيجاد  والكبرية،  املتو�سطة  ال�سناعات  توفري 

اآمن للدول بحيث تعي�ض حالة اال�ستقرار  خمزون 

يف امل�ستقبل.

احملمود: تعزيز 
التعاون العسكري 

لدرء األطماع اخلارجية 
احملدقة.

الدوسري: األمن 
الغذائي جيب أن يتصدر 

أولويات قمة البحرين.
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وكالة اأنباء البحرين :

 

اأن  وحمامون  حقوقيون  اأكد 

اخلليجي  التعاون  جمل�ض  م�سرية 

التي  االإجنازات  من  بالكثري  حفلت 

املجل�ض  دول  مواطني  على  ي�سرت 

الكثري من االأمور وخا�سة املتعلقة باالأمن 

اجلماعي وت�سهيل حركة املرور بني الدول، وكان 

اآخرها االتفاقيات املوقعة من قبل وزراء الداخلية 

لدول املجل�ض والتي اأ�سهمت يف الت�سدي لالأعمال 

االإرهابية.

البحرين  اأنباء  لوكالة  ت�سريحات  يف  وقالوا 

لدول  التعاون  جمل�ض  دول  قمة  انعقاد  مبنا�سبة 

 ، االأثنني  البحرين غدا  العربية يف مملكة  اخلليج 

ان قرارات م�سريية وحا�سمة ظلت عقيدة را�سخة 

والدائم  الكامل  الدعم  وهي  املجل�ض  مبادئ  �سمن 

للق�سية الفل�سطينية وكذلك املوقف حيال احتالل 

احلقوقيون  اأعرب  فيما  االإماراتية،  للجزر  اإيران 

عن اآمالهم العري�سة املتعلقة باملوافقة خالل القمة 

احلالية على اإن�ساء حمكمة حقوق االإن�سان العربية 

التي اقرتحها جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

ح�سارية  نقلة  �ستمثل  والتي  املفدى  البالد  عاهل 

وت�سجيع  لدعم  العربية  الدول  جهود  يف  ت�سهم 

احرتام حقوق االن�سان يف العامل العربي.

احلقوقيني  الحتاد  الدائم  املكتب  ع�سو  وقال 

جمل�ض  م�سرية  اأن  الطيب  عبداجلبار  العرب 

التعاون اخلليجي ومنذ اإن�سائه يف ثمانينات القرن 

االأ�سا�سي للمجل�ض  املا�سي لها داللة وفقا للنظام 

الروابط  توثيق  يف  امللحة  الرغبة  على  اأكدت 

االأ�سا�سي  النظام  ترجمه  ما  وهو  االأ�سقاء،  بني 

نظمت  التي  االتفاقيات  من  جمموعة  وترجمته 

واخلدمات  اجلماعي  باالأمن  متعلقة  مهمة  م�سائل 

عرب  املجل�ض  دول  بني  املرور  بت�سهيل  اخلا�سة 

اجلمارك واحلدود، هذا ف�سال عن مواقف م�سرتكة 

اأهم  ولعل  واحدة،  خارجية  �سيا�سة  عن  عربت 

بها  حفلت  التي  احلقوقية  اأو  القانونية  اجلوانب 

للق�سية  الدائم  املجل�ض  دعم  هو  املجل�ض  م�سرية 

الفل�سطينية يف حق ال�سعب الفل�سطيني يف تقرير 

املجل�ض  موقف  وكذلك  اأر�سه،  يف  وحقه  م�سريه 

فيما يتعلق باحتالل اإيران للجزر االإماراتية.

املجل�ض  اأعلنه  ما  اإىل  الطيب  احلقوقي  واأ�سار 

الوزاري للمنظومة االإقليمية من اإن�ساء جلنة حقوق 

املجل�ض  جهود  ودعم  بالرتويج  املعنية  االإن�سان 

االإن�سان،  حلقوق  مظلته  حتت  املن�سوية  والدول 

كموؤ�س�سات  جانبنا  من  »نحن  قائال:  واأ�ساف 

جمتمع مدين �سنعلن يف الفرتة القادمة عن اإن�ساء 

من  انتهينا  حيث  اخلليجيني  احلقوقيني  احتاد 

الذي  لالحتاد  االأ�سا�سي  النظام  ب�ساأن  امل�ساورات 

�سيكون مقره الرئي�سي يف مملكة البحرين«.

التي  القمة  من  املنظورة  التطلعات  وحول 

عبداجلبار  احلقوقي  قال  البحرين  يف  �ستنعقد 

التعاون  جمل�ض  دول  قادة  لقاءات  اأن  الطيب 

النقاط  من  بالعديد  حتفل  ما  عادة  اخلليجي 

اأوا�سر  تربطهم  الذين  املنطقة  ل�سعوب  االإيجابية 

القمة  وو�سف  امل�سرتك،  وامل�سري  والدم  القربى 

االحتاد  اإن�ساء  ت�سبق  حيث  باملف�سلية  احلالية 

دعوة  من  �ستتناوله  عما  ف�سال  املزمع،  اخلليجي 

مع  خ�سو�سا  االأع�ساء  الدول  بني  اأكرب  لتقارب 

تع�سف  باتت  التي  واالإقليمية  الدولية  التغريات 

بدول يف املنطقة العربية.

اأن  غازي  فريد  احلقوقي  قال  جانبه  من 

الكثري  �سهدت  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  م�سرية 

ن�ستطيع  ال  واحلقوقية  القانونية  االتفاقيات  من 

املواطن  م�سلحة  منها  الهدف  وكان  ح�سرها 

واحلقوقي،  القانوين  ال�سعيد  على  اخلليجي 

توحيد  منطلق  من  اأموره  عليه  تي�سر  اأن  واأرادت 

قام  حيث  املجل�ض،  لدول  والتنظيمات  القوانني 

اخلا�سة  البحرين  مملكة  روؤية  بتنفيذ  املجل�ض 

باإن�ساء مكتب �سمن هيكل االأمانة العامة يخت�ض 

بالعمل على اإبراز ما حققته وحتققه دول املجل�ض 

من اإجنازات يف جمال حقوق االإن�سان.

واو�سح ان االأمني العام ملجل�ض التعاون ا�سدر 

العامة  االأمانة  يف  مكتب  باإن�ساء  يق�سي  قرارا 

التعاون  ملجل�ض  االإن�سان  حقوق  »مكتب  ي�سمى 

باالأمني  اإدارياً  ويرتبط  العربية«  اخلليج  لدول 

العام امل�ساعد لل�سوؤون القانونية ، ويخت�ض بكافة 

قام  وقد  االإن�سان،  بحقوق  ال�سلة  ذات  امل�سائل 

املكتب وهو يف بداية مبا�سرة عمله باإعداد ت�سور 

عام لعمل املكتب ومتطلباته مت تعميمه على الدول 

ملخ�سات  واإعداد  ب�ساأنه  املرئيات  الإبداء  االأع�ساء 

تنفيذية لعدد من الوثائق الدولية الهامة اخلا�سة 

مف�سل  جدول  باإعداد  قام  كما  االإن�سان،  بحقوق 

بخ�سو�ض  التعاون  جمل�ض  دول  مواقف  يبني 

التوقيع والت�سديق واالن�سمام للمعاهدات الدولية 

واملتعلقة بحقوق االإن�سان، و�سرع املكتب يف ح�سر 

�سواء  االإن�سان  بحقوق  املعنية  والهيئات  االأجهزة 

كانت داخلية اأو خارجية، وقام بتحديد املرجعيات 

القانونية االأ�سا�سية العامة واملتمثلة يف ال�سريعة 

االإ�سالمية واملعاهدات الدولية ، وقد �سرع يف ح�سر 

بحقوق  املتعلقة  الدولية  والوثائق  املعاهدات  تلك 

االإن�سان، وخل�ض اإىل تقدمي م�سودة م�سروع ميثاق 

حقوق االإن�سان لدول املجل�ض.

واأعرب احلقوقي فريد غازي عن تطلعاته يف 

االإن�سان  حقوق  مبيثاق  اخلا�ض  امل�سروع  اإقرار 

حمكمة  واإن�ساء  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  لدول 

جاللة  اقرتحها  التي  العربية  االإن�سان  حقوق 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة والتي �ستمثل نقلة 

لدعم  العربية  الدول  جهود  يف  ت�سهم  ح�سارية 

وت�سجيع احرتام حقوق االن�سان يف العامل العربي.

غنيم  عبدالرحمن  واملحامي  احلقوقي  واأ�سار 

املالذ  هي  اأ�سبحت  ال�سيا�سية  التكتالت  اأن  اإىل 

االأخري ل�سمان اأمن الدول وخا�سة الدول ال�سغرى 

�سغرية  دول  من  حتولها  التكتالت  تلك  اأن  حيث 

التقدم  على  القدرة  ومتنحها  قوة،  ذات  دول  اإىل 

تلك  اأن  وقال  والع�سكري،  واالقت�سادي  االأمني 

التعاون  دول جمل�ض  اإليه  �سعت  ما  هي  االأهداف 

اخلليجي منذ البداية ، لكنها مازالت حتى اليوم مل 

حتقق طموحات املواطن اخلليجي الذي يطمح اإىل 

االحتاد ال�سامل.

ولفت غنيم اإىل الظروف التي متر بها املنطقة 

اخل�سو�ض  وجه  على  اخلليج  ومنطقة  العربية 

ي�سمن  قرارات  اتخاذ  ال�سروري  من  بات  حيث 

اأمنها وا�ستقرارها، وقال اأن الظروف ال�سيا�سية يف 

املنطقة فر�ست فكرة االحتاد حتى ميكن الت�سدي 

للمخاطر التي باتت تهددنا ، ومن ثم فاإن التحركات 

موؤكدة على وجود  اأ�سبحت  االحتاد  نحو حتقيق 

نية لقادة دول املجل�ض يف حتقيق املطلب اخلليجي 

اخلا�ض باالحتاد.

االتفاقيات  اأن  غنيم  عبدالرحمن  واأو�سح 

االأخرية التي وقعها وزراء الداخلية لدول جمل�ض 

لالأعمال  الت�سدي  يف  �ساهمت  اخلليجي  التعاون 

ترتكب  التي  املت�سابهة  واجلرائم  االإرهابية 

االأخري  االجتماع  عن  ف�سال  املجل�ض،  دول  يف 

لروؤ�ساء املجال�ض الت�سريعية الذي دعا اإىل توحيد 

مع  بالتوازي  بينها  فيما  اخلليجية  الت�سريعات 

اإىل  يدعو  ما  وهو  واالقت�سادي  الع�سكري  الدعم 

حتقيق الهدف االأ�سمى لتطلعات املواطنني، ويبقى 

على  املجل�ض  دول  قادة  بني  التوافق  ذلك  بعد 

اأمن ورخاء �سعوب دول  اإقرار االحتاد مبا يحقق 

املجل�ض.

على  االإجنازات  اأن  العلي  طالل  املحامي  واأكد 

من  الثالثة  العقود  يف  تطورت  القانوين  ال�سعيد 

البحرين  وكانت  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  عمر 

التعاون بني  اتفاقيات  الكثري من  اإقرار  �سباقة يف 

الدول االأع�ساء، حيث بداأت مبوافقة وزراء العدل 

البحرين  الذي عقد يف  الثالث ع�سر  يف اجتماعهم 

املنامة  وثيقة  اإ�سدار  على   2001 اأكتوبر  يف 

للنظام املوحد للمحاماة وتنظيم مهنة املحاماة يف 

وبيان  املحامني،  ت�سجيل  و�سروط  املجل�ض  دول 

الطيب : قمة املنامة 
مفصلية ألهنا تأتي 

قبل إقرار االحتاد 
اخلليجي املنتظر

غازي : مسرية التعاون 
حافلة باالتفاقيات 

القانونية واحلقوقية

غنيم : التكتالت 
السياسية أصبحت 

املالذ األخري لضمان 
أمن الدول

نتطلع الإقرار اقرتاح جاللة 

امللك باإن�ساء حمكمة حقوق 

االإن�سان العربية

حقوقيون وحمامون : مسرية جملس التعاون عززت األمن اجلماعي والتصدي لالرهاب 
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العلي : البحرين سباقة 
يف اقرار اتفاقيات 

التعاون القانونية 

جمل�ض  دول  قادة  وال�سمو  اجلاللة  اأ�سحاب  تبنى 

احلرمني  خادم  مبادرة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

اململكة  عاهل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني 

اإىل مرحلة  العربية ال�سعودية لتجاوز مرحلة التعاون 

يحقق اخلري  واحداً  كياناً  املجل�ض  دول  لت�سكل  االحتاد 

املجل�ض  دول  مواطني  لتطلعات  ا�ستجابة  ال�سر  ويدفع 

وملواجهة التحديات التي تواجهها .

الريا�ض(  )اعالن  اخلتامي  البيان  يف  ذلك  جاء 

ملجل�ض  االعلى  للمجل�ض  ال32  الدورة  الجتماعات 

التعاون لدول اخلليج العربية يف الريا�ض تاله االمني 

العام للمجل�ض .

الدكتور عبداللطيف الزياين

التطوير  م�سرية  ت�سريع  اىل  الريا�ض  اعالن  ودعا 

املزيد  املجل�ض مبا يحقق  ال�سامل داخل دول  واال�سالح 

اآفاق  املواطنني واملواطنات ويفتح  امل�ساركة جلميع  من 

واال�ستقرار  االأمن  على  احلفاظ  مع  الرحبة  امل�ستقبل 

ومتا�سك الن�سيج الوطني والرفاه االجتماعي.

وتر�سيخ  الداخلية  اجلبهة  حت�سني  �سرورة  واكد 

جميع  بني  امل�ساواة  اإىل  ا�ستناداً  الوطنية  الوحدة 

احلقوق  ويف  القانون  اأمام  واملواطنات  املواطنني 

والواجبات، والت�سدي للمحاوالت اخلارجية من جهات 

اإثارة  عرب  الداخلية  اأزماتها  ت�سدير  حتاول  ماأزومة 

الفتنة واالنق�سام والتحري�ض الطائفي واملذهبي .

ودعا االعالن اىل العمل اجلاد لتحقيق اأعلى درجات 

العوائق  املجل�ض وجتاوز  االقت�سادي بني دول  التكامل 

التي تعرت�ض م�سرية اإجناز االحتاد اجلمركي والوحدة 

النقدية وال�سوق امل�سرتكة لدول جمل�ض التعاون لدول 

اخلليج العربية.

واكد على تطوير التعاون الدفاعي واالأمني مبا يكفل 

الأية  موحد  جماعي  وب�سكل  وفعالية  ب�سرعة  الت�سدي 

خماطر اأو طوارئ. 

و�سدد على تفعيل دبلوما�سية جمل�ض التعاون لدول 

والعربية  الوطنية  الق�سايا  خلدمة  العربية  اخلليج 

واال�سالمية والتوا�سل اجلماعي املوحد مع كافة القوى 

لدول  امل�سرتكة  امل�سالح  و�سون   ، والدولية  االقليمية 

املجل�ض يف كافة املحافل الدولية .

دول جمل�ض  ل�سباب  امل�سرتك  االنتماء  تعميق  واكد 

التعاون لدول اخلليج العربية وحت�سني هويته وحماية 

والتقارب  والتعاون  التوا�سل  تكثيف  عرب  مكت�سباته 

واالإعالمية  التعليمية  االن�سطة  وتوظيف   ، بينهم 

والثقافية والريا�سية والك�سفية خلدمة هذا الهدف.

على  املجل�ض  دول  ت�سميم  الريا�ض  اعالن  اكد  كما 

حتقيق  �سبيل  يف  مواطنييها  دور  وتو�سيع  تعزيز 

م�ستقبل م�سرق يلبي طموحات االأجيال ال�ساعدة وينمي 

طاقاتهم وقدراتهم االبداعية.

دول  قادة  وال�سمو  اجلاللة  اأ�سحاب  ان  واو�سح 

ما  يدركون  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض 

وخماطر  وحتديات  متغريات  من  املجل�ض  دول  تواجه 

وت�ستهدف   ، املنطقة  يف  االأو�ساع  ر�سم  باإعادة  تهدد 

الروابط التي جتمعها داعني اىل ر�ض ال�سفوف وتوحيد 

الروؤى وح�سد الطاقات امل�سرتكة. واكدوا التزامهم الكامل 

التي  االأهداف  حتقيق  �سبيل  يف  وامل�سداقية  باجلدية 

حتقيق   « ومنها  للمجل�ض  االأ�سا�سي  النظام  يف  جاءت 

يف  االأع�ساء  الدول  بني  والرتابط  والتكامل  التن�سيق 

جميع امليادين و�سوال اإىل وحدتها« .

وال�سمو  اجلاللة  اأ�سحاب  ان  الريا�ض  اعالن  وقال 

اذ  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  دول  قادة 

العمل  وترية  ت�سريع  نحو  �سعوبهم  تطلعات  يواكبون 

واال�سالمية  العربية  الهوية  مفهوم  وتر�سيخ  امل�سرتك 

الرتابط  من  املزيد  وحتقيق  التعاون  جمل�ض  لدول 

على  ت�سميمهم  يعلنون   .. والرفاه  واملنعة  والوحدة 

�سبيل  يف  املجل�ض  دول  مواطني  دور  وتو�سيع  تعزيز 

حتقيق م�ستقبل م�سرق يلبي طموحات االأجيال ال�ساعدة 

وينمي طاقاتهم وقدراتهم االبداعية.

»إعالن الرياض« تبنى مبادرة امللك عبداهلل يف جتاوز مرحلة التعاون إىل االحتاد

ودعا اإىل حت�سني اجلبهة 

الداخلية وتر�سيخ الوحدة 

الوطنية

حقوقهم وواجباتهم، واالأحكام العامة املتعلقة 

مبمار�سة مهنة املحاماة، وكذلك وثيقة املنامة 

اخلا�سة  املدنية  لالإجراءات  املوحد  للنظام 

الق�سايا  يف  التقا�سي  واإجراءات  باملرافعات 

الدعاوى  رفع  وطرق  والتجارية  املدنية 

وقيدها واإجراءات اجلل�سة ونظامها والتحكيم، 

وكيفية تنفيذ احلكم الق�سائي.

العلي  قال  احلالية  للقمة  تطلعاته  وحول 

الأعمال  املوحدة  االأنظمة  تلك  تفعيل  ياأمل  اأنه 

املحاماة واإجراءات التقا�سي، م�سريا اإىل اأنها مل 

تطبق على اأر�ض الواقع حيث تنفرد كل دولة 

من دول املجل�ض باإجراءاتها حتى اليوم.

وا�ساف قائال اأن النوايا احل�سنة يف توحيد 

االأنظمة القانونية واإجراءات التقا�سي ال تكفي 

لتي�سري االأمر على حمامي دول املجل�ض واإمنا 

حتتاج اإىل املزيد من الدرا�سة لتقريب وجهات 

النظر وتفعيل االتفاقيات.

املحامية مروة االأن�ساري قالت اأن م�سرية 

من  بالكثري  حفلت  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 

القرارات التي ت�سب يف م�سلحة املحامني بدول 

املجل�ض، وكان من بينها النموذج اال�سرت�سادي 

التفاقيات التعاون القانوين والق�سائي املكون 

التعاون  اأوجه  جميع  ت�سمنت  مادة   87 من 

القانوين والق�سائي بني الدول االأع�ساء، واأي�سا 

التعاون  جمل�ض  لدول  املوحد  املدين  القانون 

االإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  بتقنني  واخلا�ض 

واأحكام  الفقهية،  الكلية  القواعد  ويت�سمن 

وامللكية،  والعقود  وم�سادرها  االلتزامات 

لنظم  املوحدة  االإلكرتونية  ال�سبكة  وم�سروع 

وقوانني دول املجل�ض. لكن املحامية االأن�ساري 

املوحدة  الت�سريعات  تفعيل  عدم  اإىل  اأ�سارت 

حتى االآن ومتنت اأن يتم اإقرار اآليات لتفعيلها 

يف القمة احلالية، وهو اأمر ينتظره الكثري من 

املحامني يف البحرين ودول املجل�ض.

يف  عبدالعزيز  �سيماء  املحامية  وراأت 

املوحد  والقانون  لالأحداث  املوحد  القانون 

ميثالن  باأنهما  باالأ�سخا�ض  االإجتار  ملكافحة 

خطوة بارزة يف م�سرية القوانني والت�سريعات 

املوحدة لدول جمل�ض التعاون اخلليجي.

القوانني  من  ملزيد  تطلعها  عن  واأعربت 

املنظومة  يف  الق�سائي  للعمل  املي�سرة 

اخلليجية.
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 الشراكة احلقيقية 
بني املغرب ودول 

التعاون انطلقت منذ 
إقرار خطة العمل 
املشرتكة الشهر 

املاضي

 لكل بلد خصوصيته 
للتعامل مع املتغريات 

اليت تشهدها 
املنطقة العربية

حاوره - خالد مو�سى:

املنامة  لدى  املغربي  ال�سفري  اأكد 

تربط  التي  العالقة  وخ�سو�سية  عمق 

بالده مع جمل�ض التعاون لدول اخلليج 

اآمن  اإقليمي  ف�ساء  بناء  بهدف  العربية 

احلدود  اأق�سى  اإىل  ومتعاون  ومت�سامن 

املمكنة، حلماية امل�سالح العليا للمنطقة العربية واأمنها 

و�سيادة دولها وحتقيق التنمية امل�ستدامة ل�سعوبها.

لـ  حديث  يف  خطابي  ر�سيد  اأحمد  ال�سفري  واأكد 

جمل�ض  مع  �سويا  العمل  على  بالده  حر�ض  »االيام« 

العربية  الق�سايا  منا�سرة  اأجل  من  اخلليجي  التعاون 

ال�سريف،  والقد�ض  فل�سطني  ق�سية  خا�سة  وب�سفة 

م�سددا على اأن املغرب يدعم ب�سكل كامل ق�سايا اخلليج 

االإقليمي  باالأمن  منها  يتعلق  ما  وخا�سة  العربي 

واملطالبة باجلزر االإمارتية املحتلة.

بالعمل  الطرفني  مطالبون يف  »نحن  ال�سفري  وقال 

من اأجل اال�ستمرار بتطوير عالقات ثنائية ذات م�سمون 

حقيقي، فلي�ض من املعقول اأن تكون العالقات التجارية 

اأف�سل منها مع جمل�ض  بني املغرب واالحتاد االأوروبي 

روحية  روابط  معه  يجمعنا  الذي  اخلليجي  التعاون 

وثقافية وان�سانية واحدة«.

تعمل  املغربية  الدبلوما�سية  اأن  خطابي  واو�سح 

وفق دوائر حمددة د�ستوريا، فاملغرب جزء من املغرب 

الكبري ويعترب باأن بناء املغرب الكبري حتمية تاريخية 

بقوة  يتحرك  فاعل  بلد  واملغرب  ا�سرتاتيجي،  وخيار 

واخلليج  واالإفريقي،  واالإ�سالمي  العربي  حميطه  يف 

اإليها،  باالنتماء  نعتز  التي  العربية  املنطقة  من  جزء 

لتنمية  اأجلها  االأهداف والتي نعمل من  نتقا�سم  ونحن 

دول  وا�ستقرار  اأمن  يحفظ  مبا  املنطقة  هذه  وا�ستقرار 

اخلليج العربي.

اأن  ال�سدد  هذا  التاأكيد يف  من  بد  »ال  ال�سفري  وقال 

الروؤية  العمق على  عالقتنا مع دول اخلليج قائمة يف 

االإقليمي  االندماج  ب�ساأن حتمية  امللك  الواقعية جلاللة 

اجلماعي  التعاون  علينا  تفر�ض  التي  العوملة  زمن  يف 

والتاأهيل ال�سروري لتجاوز التحديات«.

واأكد ال�سفري اأن العالقات بني بالده وجمل�ض التعاون 

واجتماعية  اقت�سادية  متعددة  اأبعاد  ذات  اخلليجي 

احلال  بطبيعة  »املغرب  واأن  وان�سانية،  واقت�سادية 

جمل�ض  دول  مع  العالقات  تدعيم  على  حري�سا  كان 

املتقدمة  ال�سراكة  الثنائي، واالآن دخل مرحلة  التعاون 

على امل�ستوى اجلماعي مع دول اخلليج التي يعلم الكل 

اأهميتها من الناحية اجليو�سرتاتيجية واالقت�سادية«.

موؤ�س�سة التعاون امل�سرتك

التعاون  جمل�ض  دول  خارجية  وزراء  وكان  هذا 

لدول اخلليج العربية اأقروا خالل اجتماع لهم باملنامة 

للتعاون  م�سرتكة  عمل  خطة  الفائت  نوفمرب  نهاية 

اإىل   2012 من  للفرتة  املغربية  واململكة  املجل�ض  بني 

واالأمن  والزراعة  االقت�ساد،  جماالت  ت�سمل   ،2017

والطاقات  والبيئة  واالت�ساالت،  والنقل،  الغذائي، 

والتعليم  وال�سياحة،  الطبيعية،  واملوارد  املتجددة 

والثقافة  االجتماعية،  والتنمية  العلمي،  والبحث 

التعاون  اإىل  باالإ�سافة  والريا�سة،  وال�سباب  واالإعالم 

الق�سائي والعديل.

بالقول  اخلطة  هذه  على  املغربي  ال�سفري  وعلق 

ال�سليم،  امل�سار  يف  االأمور  و�سعنا  االآن  باأننا  »اعتقد 

هذا  و�سع  مت  اأن  بعد  فعال  انطلقت  االآن  فال�سراكة 

االإطار املوؤ�س�ساتي الذي ي�سع االآليات الكفيلة بتحريك 

اجتماعات  عقد  ذلك  يف  مبا  ال�سراكة  هذه  ومتابعة 

م�سرتكة �سنويا اأو كلما دعت احلاجة اإىل ذلك«.

هناك  كان   2011 مار�ض  يف  اإنه  ال�سفري  وقال 

متطور  تعاون  الإر�ساء  التعاون  جمل�ض  من  مبادرة 

التي جتاوبت ب�سكل كبري و�سريع  مع اململكة املغربية 

احلرمني  خادم  بها  تقدم  التي  املبادرة  هذه  مع  وفعال 

اجلاللة  اأ�سحاب  من  تزكيتها  ومتت   2011 مايو  يف 

وال�سمو يف دول املجل�ض«.

30 اتفاقية مفعلة مع البحرين
وو�سف �سفري اململكة املغربية لدى املنامة التعاون 

بني املغرب والبحرين بانه منوذجي ويت�سم باحليوية 

والعمق والدينامية املتوا�سلة، الفتا اإىل وجود عالقات 

وقال  الطرفني،  بني  قوية  وم�سالح  متينة  دبلوما�سية 

هذا  الإعطاء  امل�ستويات  اأعلى  على  حر�ض  »وهناك 

من  القطاعات  جميع  يف  ملمو�سة  م�سامني  التعاون 

وب�سفة  والكفاءات،  والتجارب  اخلربات  تبادل  خالل 

تغطي  اتفاقية  ثالثني  نحو  تفعيل  طريق  عن  خا�سة 

قائمة  عالقات  اأنها  ذلك  من  واالأهم  القطاعات،  جميع 

على الت�سامن القوي املتبادل وروح االأخوة وال�سفاء، 

بف�سل التوجيهات ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد 

ال�ساد�ض واأخيه �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة حفظهما اهلل«.

قمة التعاون

املنامة،  املنعقدة يف  »التعاون«  بقمة  يتعلق  وفيما 

العربية متر مبرحلة  »املنطقة  اإن  املغربي  ال�سفري  قال 

تاريخية وت�سهد حتوالت عميقة ومتغريات مت�سارعة، 

وكل بلد عربي معني بهذه التحوالت بطريقة اأو باأخرى. 

ولكل بلد عربي خ�سو�سيته يف التعامل مع هذا املناخ«.

جلاللة  املتب�سرة  الروؤية  بف�سل  »املغرب  واأ�ساف 

امللك وبعد نظره دخل منذ مار�ض 2011 بعد اخلطاب 

اأبرز  من  طموح  دميقراطي  م�سار  يف  التاريخي  امللكي 

حمطاته و�سع د�ستور جديد يج�سد خ�سوبة املكونات 

بني  حقيقية  توازنات  ويقيم  الوطنية،  والروافد 

ال�سيا�سي  للن�سق  جديدة  هند�سة  وي�سع  ال�سلطات، 

والربملاين  التنفيذي  اجلهازين  بني  العالقات  حيث  من 

با�ستقالل كامل ل�سلطة الق�ساء. وكما يعلم اجلميع ففي 

اإىل ت�سكيل  اأف�ست  نطاق هذا الد�ستور جرت انتخابات 

راأ�سها حزب  اإئتالفية من 4 قوى حزبية على  حكومة 

العدالة والتنمية«.

»تندرج  باأنها  املغربية  التجربة  ال�سفري  وو�سف 

يف اإطار �سريورة تاريخية وحركية جمتمعية منفتحة 

دميقراطي.  تعددي  اختيار  �سمن  عقود  منذ  انطلقت 

امللك  جاللة  اعتالء  مع  نوعية  نقلة  عرف  امل�سار  وهذا 

حممد ال�ساد�ض احلكم يف 1999«.

تعرث االحتاد املغاربي

رغم  املغاربي«  »االحتاد  قيام  تعرث  وحول 

حماوالت عديدة بذلتها دول املغرب العربي اخلم�ض: 

خالل  وموريتانيا  وليبيا  واجلزائر  وتون�ض  املغرب 

الكبري  املغرب  اأن  ال�سفري  اأو�سح  االأخرية،  العقود 

للدول  بالن�سبة  وا�سرتاتيجي  وم�ستمر  قائم  رهان 

اندماجية  وحتمية  تاريخية  �سرورة  فهو  اخلم�ض، 

ومطلب اأمني ملح بالنظر للمخاطر التي تهدد جمموع 

من  عنه  غنى  ال  م�سروع  هو  وكذلك  اخلم�ض  الدول 

مع  التعامل  يف  وموؤثر  حقيقي  وزن  اكت�ساب  اأجل 

اجلوار االأورومتو�سطي اأو خارجه. ونوه ال�سفري اإىل 

اأن جاللة امللك حممد ال�ساد�ض طرح موؤخرا »منظورا 

مغاربي  نظام  اإر�ساء  اأ�سا�ض  على  يقوم  م�ستقبليا 

جديد، نظام متما�سك ومت�سامن متطلع نحو امل�ستقبل 

ويحقق اآمال االأجيال املغاربية، نظام قائم على اأ�س�ض 

م�ستدامة وعلى ترابطات قوية ما بني الدول اخلم�ض«.

التعرثات  جتاوز  اأن  خطابي  ال�سفري  و�سدد 

التوجه  هذا  وفق  بالعمل  رهن  املا�سي  وخملفات 

ووحدة  الوطنية  للثوابت  تام  احرتام  يف  الطموح 

تراب كل دولة، وهذا هو املدخل احلقيقي لبناء البيت 

املغاربي الكبري الذي يتجاوب مع تطلعات اأبنائه يف 

العي�ض الكرمي«.

أكد أن بالده دخلت مرحلة الشراكة املتقدمة معها

ال�شفري املغربي لدى املنامة

ال�سفري املغربي لدى اململكة: 

عالقتنا العميقة مع 

»التعاون« تهدف اإىل حماية 

اأمن وا�ستقرار املنطقة
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بريطانيا  بني  التعاون  م�شتوى  تقيمون  كيف   ]

االقت�شاد  جماالت  يف  وخ�شو�شاً  العربي،  اخلليج  ودول 

والتجارة؟

اال�سرتاتيجية  باالأهمية  االعرتاف  يوؤكد  فيما   -

قام  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  اأع�ساء  مع  لعالقاتنا 

وزير اخلارجية الربيطاين باإطالق مبادرة اخلليج يف 

�سيف 2010 لتن�سيط العالقات وتو�سيع التعاون مع 

دول اخلليج. ومنذ ذلك، قام وزراء بريطانيا باأكرث من 

بريطانيا  �سهدت  كما  للمنطقة  خارجية  زيارة   160

اأكرث من 100 زيارة من كبار ال�سخ�سيات اخلليجية. 

ومن �سمن ذلك، زيارة ملكة بريطانيا اليزابيث لدولتي 

عمان واالمارات يف نوفمرب عام 2010، وكذلك زيارة 

اأمري قطر ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاين لربيطانيا يف 

�سباح  ال�سيخ  الكويت  اأمري  وزيارة   2010 اأكتوبر 

ال�سباح لربيطانيا يف نوفمرب 2012.  االأحمد اجلابر 

ديفيد  الربيطاين  الوزراء  رئي�ض  قيام  لهذا،  واإ�سافة 

وكذلك  منا�سبات.  اأربع  يف  املنطقة  بزيارة  كامريون 

بانتظام  هيج  وليام  الربيطاين  اخلارجية  وزير  يقوم 

اتفقوا  وقد  اخلليج،  دول  نظرائه يف  مع  لقاءات  بعقد 

موؤخرا على ان�ساء اآلية ر�سمية للم�سي قدماً بال�سراكة 

باإن�ساء  قمنا  لذلك،  واإ�سافة  اخلليجية.  الربيطانية 

العمل  جمموعة  ومنها  م�سرتكة،  عمل  جمموعات 

هذه  جاءت  حيث  امل�سرتكة،  البحرينية  الربيطانية 

بني  توقيعها  مت  التي  االتفاقية  خلفية  على  املجموعة 

اآل  اأحمد  بن  خالد  ال�سيخ  البحريني  اخلارجية  وزير 

يف  هيج  ويليام  الربيطاين  اخلارجية  ووزير  خليفة، 

لندن.

وتعترب دول اخلليج �سريك جتاري مهم على نحو 

اإجمايل �سادرات  الواقع، ومع  متزايد لربيطانيا. ويف 

املا�سي،  العام  يف  ا�سرتليني  جنيه  مليارات   10 بلغ 

متثل دول اخلليج اكرب �سوق للت�سدير لربيطانيا من 

جمموع �سادراتها للهند، ورو�سيا، واملك�سيك. وقد زاد 

جمل�ض  ودول  بريطانيا  بني  الثنائية  التجارة  اإجمايل 

املا�سيني.  العامني  بن�سبة 40% يف  التعاون اخلليجي 

ملعدات  االأكرب  امل�ستورد  ال�سوق  اخلليج  دول  وتعترب 

لال�ستثمارات  هاماً  م�سدراً  تعترب  وكذلك  الدفاع 

�سناديق  خالل  من  وخ�سو�ساً  لربيطانيا،  الداخلية 

الرثوة ال�سيادية وا�سرتاتيجيات اال�ستثمار يف اخلارج 

من دول جمل�ض التعاون اخلليجي.

عن  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  عربت  وقد 

رغبتها يف رفع م�ستوى التعاون مع بريطانيا. وهناك 

التجاري،  التعاون  نطاق  حتدد  م�سرتكة  عمل  خطة 

واالأمن  والدفاع  املناخ  واال�ستثمار وتغري  الطاقة  ويف 

والتعليم  التاأ�سرية  ومنح  الهجرة  وق�سايا  والتنمية 

والعلوم والثقافة وال�سياحة والبيئة.

[ هل تعتقدون اأن هذه العالقات باإمكانها دفع فر�س 

توقيع معاهدة جتارة حرة؟

حترير  ب�سدة  الربيطانية  احلكومة  تدعم   -

مفاو�سات  يف  الدافعة  القوى  احدى  وتعترب  التجارة 

مبعاهدة  اخلا�ض  الطموح  االأوروبي  االحتاد  برنامج 

التجارة احلرة. اإن هذه املفاو�سات الفعلية تعترب من 

عالقات  بريطانيا  لدى  االأوروبية.  اللجنة  م�سوؤوليات 

احلكومة  تعمل  حيث  اخلليج،  مع  متينة  اقت�سادية 

الربيطانية ب�سكل وثيق مع حكومات دول اخلليج على 

ق�سايا جتارية وا�ستثمارية وا�سعة، ومنها، ب�سكل غري 

ر�سمي، كيفية تعزيز فر�ض توقيع معاهدة جتارة حرة 

اإن  بني جمل�ض التعاون اخلليجي واالحتاد االوروبي. 

ال�سركات  قيام  من  �سي�سهل  املعاهدة  هذه  مثل  توقيع 

خالل  من  جتارية  باأعمال  واخلليجية  االأوروبية 

ت�سبب  التي  والقوانني  املمار�سات  من  الكثري  معاجلة 

م�ساعب خالل القيام باالأعمال التجارية يف اأ�سواق كال 

املنطقتني.

[ تتمتع بريطانيا بعالقات �شيا�شية وع�شكرية قوية 

�شرح  باإمكانكم  هل  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  مع 

الدور الذي باإمكان بريطانيا اأن تلعبه لتعزيز ا�شتقرار واأمن 

اخلليج و�شط الو�شع غري امل�شتقر الذي ت�شهده املنطقة؟

- تظل بريطانيا ملتزمة باأمن املنطقة وا�ستقرارها، 

دول  يف  دائم  ع�سكري  وجود  على  االإبقاء  خالل  من 

وخارجها.  اخلليج  منطقة  يف  العمل  ميكنها  اخلليج 

وت�ست�سيف البحرين القوات البحرية امللكية الربيطانية 

التي تقع داخل مقر اال�سطول االأمريكي اخلام�ض، حيث 

يف  االأمنية  االأن�سطة  ومراقبة  معاً  بالتخطيط  تقومان 

املنطقة مبا يف ذلك مكافحة القر�سنة ومكافحة االرهاب 

التعاون  وكذلك  النووية،  االأ�سلحة  انت�سار  ومكافحة 

و�سلطنة  البحرينية  البحرية  القوات  يف  �سركائنا  مع 

عمان واالمارات العربية املتحدة والكويت. وت�ست�سيف 

يف  املتخ�س�سة  امللكية  البحرية  �سفن  اأي�ساً  البحرين 

تعترب  والتي  االألغام،  مواقع  وحتديد  مكافحة  جمال 

مهمة ل�سمان �سالمة املالحة عرب م�سيق هرمز، وكذلك 

نقل  بتوفري  يقوم  الذي  امللكي  الطريان  من  فريق 

ال�سخ�سيات الهامة حول اخلليج واإىل اأفغان�ستان.

اململكة  خا�ض  وب�سكل  اخلليج،  دول  وتعترب 

�سد  احلرب  يف  مهمني  �سركاء  ال�سعودية،  العربية 

يف  القاعدة  لتهديدات  الت�سدي  وخ�سو�ساً  االرهاب، 

�سبه اجلزيرة العربية. وتعترب قطر واململكة العربية 

االأع�ساء  من  املتحدة  العربية  واالمارات  ال�سعودية 

حيث  االرهاب،  ملكافحة  العاملي  للمنتدى  املوؤ�س�سني 

ب�سكل  املتحدة  العربية  واالإمارات  بريطانيا  تتوىل 

ملكافحة  اخلا�سة  العمل  جمموعة  رئا�سة  م�سرتك 

التطرف العنيف التابعة للمنتدى، وتقومان بالتعاون 

يف مركز التميز الدويل ملكافحة التطرف الدويل، الذي 

مت اإطالقه يف اأبوظبي يف دي�سمرب.

لتاأ�شي�س  ت�شعى  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول   ]

لتحقيق  املبذولة  اجلهود  تقيمون  كيف  بينها،  فيما  احتاد 

مثل هذا االجناز؟

- العالقات مع دول جمل�ض التعاون اخلليجي لها 

اأهمية كبرية لدى بريطانيا ونحن لدينا عالقات ممتازة 

التعاون  جمل�ض  دول  ومع  ال�ست  الدول  جميع  مع 

ك�ساأن  الدول  بني  العالقة  اإىل  ننظر  ككيان.  اخلليجي 

خا�ض يهمهم.

بريطانيا تدعم توقيع 

اتفاقية التجارة 

احلرة بني التعاون 

واالأوروبي

السفري الربيطاني لدى اململكة:
جملس التعاون شريك جتاري واقتصادي مهم للمملكة املتحدة

كتب ـ ح�سني ال�ساري:

اأكد ال�شفري الربيطاين لدى مملكة البحرين اإيان 

ودول  بالده  بني  العالقات  اأهمية  على  ليند�شي 

جمل�س التعاون اخلليجي م�شرياً اإىل اأن العالقات 

واملنطقة  بريطانيا  بني  والتجارية  االقت�شادية 

�شهدت تطوراً ملمو�شاً خالل العامني املا�شيني.

وذكر اأن بريطانيا احدى القوى الداعمة للمفاو�شات 

بني االحتاد االأوروبي ودول اخلليج بخ�شو�س توقيع معاهدة 

جتارة حرة بني كال اجلانبني.

واأكد ليند�شي خالل مقابلة مع »االأيام« التزام بريطانيا باأمن 

وا�شتقرار املنطقة عرب وجود قواتها الع�شكرية الدائم يف املنطقة، 

االأمنية يف  االأن�شطة  تعاون يف جمال مراقبة  اىل وجود  م�شريا 

املنطقة مبا يف ذلك مكافحة القر�شنة ومكافحة االرهاب ومكافحة 

انت�شار االأ�شلحة النووية.  

وفيما يلي ن�س املقابلة:

ال�شفري الربيطاين

ردحاً  العربية  اخلليج  دول  راوحت  ...وقد 

ل�سد  من الزمن يف توثبها نحو االحتاد ا�ستهدافاً 

اجل  ومن  الع�سر..  حتديات  امام  دولها  ازر 

تكون  وان  اخلليجية..  الوطنية  ارادتها  متكني 

واجتماعية  و�سيا�سية  اقت�سادية  قوة  ارادة  لها 

الطبيعية  مكانتها  تاأخذ  ان  يف  فاعلة  وثقافية 

اقليمياً وعاملياً.. ارتكازاً على احتياطات مواردها 

مواقعها  وعلى  والغاز..  النفط  يف  الطبيعية 

من  تكون  ان  ويف  املنطقة..  يف  اال�سرتاتيجية 

ودولها  العاملية  املنظومة  على  املوؤثرة  الدول 

الق�سايا  ل�سالح  املتحدة  االأمم  هيئة  موؤ�س�سات 

العربية وم�سالح دول و�سعوب اخلليج واملنطقة 

دول  عن  الدفاع  اجل  ومن  برمتها..  العربية 

اخلليج من التهديدات االقليمية التي تواجهها من 

ا�سرتجاع  ويف  االيرانية  اال�سالمية  اجلمهورية 

ال�سغرى  وطنب  الكربى  طنب  االمارات:  دول 

وجزيرة ابومو�سى!!

ان احتاد دول اخلليج ُي�سكل هدفاً ا�سرتاتيجياً 

معا�سراً يف معناه ومبناه ول�سرورته التاريخية 

او  ائتالف  اي  ان  واملنطقة..  اخلليج  لدول 

االأوىل  بالدرجة  ياأخذ  ان  عليه  خليجي  احتاد 

احلرية  يف  املنطقة  �سعوب  ومطامح  م�سالح 

وبناء  القانون  ودولة  والتعددية  والدميقراطية 

االن�سان اخلليجي على قاعدة حقوق االن�سان يف 

�سواء  والن�ساء على حد  للرجال  والكرامة  العدل 

بناء  على  م�سادة  قوة  االحتاد  يكون  لكي  وذلك 

التغلب  التحديات ويف  العدل وامل�ساواة ملواجهة 

وابعاد  الع�سر  متغريات  �سعوبات  جميع  على 

وفق  برمتها  املنطقة  ت�سكيل  اعادة  يف  متقلباتها 

خمططات م�سالح ر�ساميل دول عاملية!!

من  �سكل  اي  ويف  اخلليج  دول  احتاد  ان 

ُمبتغى ا�سادته اكان فدرالياً ام كونفودرالياً عليه 

املو�سوعية  الظروف  اأوالً:  االعتبار  ي�سع يف  ان 

وينهج  اخلليج  دول  من  دولة  لكل  والذاتية 

عن  البعد  كل  بعيداً  ومو�سوعياً  عقالنياً  منهجاً 

ولتكن  االرجتالية  والتدابري  العاطفية  النزعات 

املواطنة  يف  وامل�ساواة  والتعددية  الدميقراطية 

وع�سرنة االن�سان اخلليجي يف احلداثة والتحديث 

لكل دولة من دول اخلليج و�سمن  ا�سا�سياً  هدفاً 

نزعات  كل  من  متحرراً  ايجابياً  ع�سرياً  هاج�ساً 

�سلبية وذاتية يف ال�سيطرة والتوجهات القطرية 

وُتثري  اأخرى  اأو  دولة  تنتاب  قد  التي  االنانية 

احل�سا�سيات فيما ينها.

وامل�ساواة  احلرية  يف  املواطنة  عدل  ان 

موؤ�س�ساتها  وتعميق  املدنية  القوانني  وتكري�ض 

عليها ان تكون ارادة جميع دول اخلليج يف بناء 

احلرية  يف  العدل  خ�سائ�ض  وا�سادة  احتادها 

االحتاد  اع�ساء  بني  وامل�ساواة  والدميقراطية 

وممار�ستهم جتاه ابناء �سعوبهم!!

وم�سلحة  ارادة  حقيقة  االحتاد  ياأخذ  وان 

ابنائه بالدرجة االأوىل والتعاون يف جممل املرئيات 

حيثيات  تكري�ض  يف  واملمار�سات  واالهتمامات 

القوانني املدنية الع�سرية يف النهو�ض مبقومات 

االحتاد واالخذ بيده يف حتقيق اماين �سعوبه يف 

احلرية والكرامة االن�سانية والوطنية!!

جتاهلها  ميكن  ال  حقيقة  واقع  من  وانه 

ان�سطته  االحتاد  كر�ض  كلما  انه  انكارها..  او 

يف  �سعبه  ابناء  م�سالح  خدمة  يف  اللوج�ستية 

يف  وامل�ساواة  والدميقراطية  واحلرية  العدل 

االمكانيات  ومتا�سكت  ا�ستدت  كلما  املواطنة.. 

جميع  جتاوز  يف  لالحتاد  واملعنوية  املادية 

ال�سعوبات املحلية واالقليمية والعاملية!!

وحقوق  والدميقراطية  احلرية  �سائد  ان 

مو�سوعي  �سائد  االجتماعية  والعدالة  االن�سان 

بني  بلورته  اخلليج  دول  وعلى  معا�سر  وذاتي 

ويف  اخلليج  دول  وبني  اخلليج  ابناء  �سعوب 

عالقاتها بني الدول العربية واالقليمية والعاملية.. 

الذي  الع�سر  لغة  ان  معا�سرة  حقيقة  واقع  من 

وحقوق  والدميقراطية  احلرية  لغة  هي  نعي�سه 

اجلميع  على  التي  االجتماعية  والعدالة  االن�سان 

احرتام ممار�ستها وتكري�سها فعالً وواقعاً حقيقياً 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  االن�سطة  جممل  يف 

واالجتماعية والثقافية!!

بناء  طريق  على  املنا�سبة  هذه  يف  اأجمل  وال 

ملهلب  ال�سعرية::  االبيات  هذه  ادراج  اال  االحتاد 

ابن �سفرة اأو ملعن ابن زائدة:

كونوا جميعاً يا بني اذا اعرتى

خطب وال تتفرقوا افرادا

تاأبى الرماح اإذا اجتمعن تك�سراً

واإذا افرتقن تك�سرت اآحادا

االحتاد 

قوة!

بقلم – اإ�سحاق ال�سيخ يعقوب
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كتب - خالد مو�سى:

عرب  وكتاب  ومثقفون  مفكرون  قال 

ب�سنواته  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  اإن 

العربي  ال�سمل  مل  جتربة  ي�سكل   33 الـ 

االأهم يف الع�سر احلديث يف وقت ف�سلت فيه 

اأن زعماء  العربي، وراأوا  التقارب  كل حماوالت 

الوحدة  نحو  بطيئة  تكون  قد  بخطى  يتقدمون  التعاون 

لكنها يف االجتاه ال�سحيح.

وقالوا اإنهم ينظرون اإىل زعماء جمل�ض التعاون على 

اأنهم »االآباء املوؤ�س�سون« وعلى الباقني التعلم من �سربهم 

ومع  �سعوبهم  مع  تعاطيهم  يف  نظرهم  وبعد  وهدوئهم 

خمتلف ق�سايا املنطقة والعامل.

ودعوهم اىل بناء قوة ع�سكرية عربية ت�سد فراغ فقدان 

وال�سمالية  )العراق(  العربي  للوطن  ال�سرقية  البوابة 

)�سوريا(.

 33 الـ  قمته  يف  مدعو  التعاون  جمل�ض  اأن  واأكدوا 

التي تعقد يف املنامة للخروج بقرارات ترقى اإىل م�ستوى 

بعد  املنطقة  يف  الفو�سى  حالة  باإنهاء  وت�ساهم  املرحلة 

الدول  م�ساعدة  اإىل  املجل�ض  ودعوا  العربي،  الربيع 

الواليات  �ساعدت  كما  جمددا  النهو�ض  على  العربية 

وح�سنتها  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  اأوروبا  املتحدة 

ما  اأن  العرب  املفكرون  واعترب  ال�سوفيتي.  االخرتاق  من 

اأ�سيع عن ان�سمام االأردن اأو املغرب اأو اليمن اإىل املجل�ض 

لي�ض واقعيا، مطالبني دولهم بتجاوز م�سكالتها الداخلية 

وتطوير اقت�سادها قبل احلديث عن ان�سمام كهذا.

اأن  املليجي  علي  واملفكر  االإعالمي  يرى  م�سر  من 

جمل�ض التعاون اخلليجي اأحرز تقدما كبريا جدا متثل يف 

اتفاقية الدفاع امل�سرتك املتمثلة بقوات درع اجلزيرة، وقال 

»هذا التجمع يعزز القوة الع�سكرية العربية خا�سة بعد 

بالعراق  املتمثلة  العربي  للوطن  ال�سرقية  البوابة  فقدان 

والبوابة ال�سمالية املتمثلة ب�سوريا نتيجة انحراف النظام 

املليجي  ويوؤكد  العربي«،  القومي  العمق  عن  ال�سوري 

جمل�ض  لدول  الع�سكرية  القدرات  بناء  تعزيز  �سرورة 

املوحد  اخلليجي  اجلي�ض  اإىل  و�سوال  اخلليجي  التعاون 

يغريها  وقد  بنا  ترتب�ض  التي  »اإيران  هناك  واأن  خا�سة 

ال�سعف العربي لالإقدام على �سيء ما بعد ما كل جتريه 

من مناورات وا�ستعرا�ض للقوة يف اخلليج العربي وحتى 

يف اجلزر االإماراتية املحتلة«.

جتربة  ي�سكل  التجمع  هذا  اأن  املليجي  ويعتقد 

لتحذو حذوه،  املت�سابهة  العربية  الدول  لباقي  منوذجية 

ورمبا يكون اآن االوان الإعادة اإحياء جتارب تقارب عربي، 

م�سريا اإىل جتربة جمل�ض التعاون العربي الذي كان ي�سم 

م�سر واالأردن والعراق واليمن، وهذا التجمع انتهى بعد 

احتالل العراق للكويت، وهناك التجمع بني دول املغرب 

العربي وهو مل يحرز تقدما، كما كان هناك تعاون قدمي 

بني م�سر و�سوريا من جهة ودول التعاون من جهة اأخرى 

متثل يف اإعالن دم�سق بعد حرب الكويت، لكنه مل يكتب 

له النجاح.

هذا  على  كثريا  لون  يعِوّ العرب  اإن  املليجي  ويقول 

املقبلة  زعمائه  قمة  من  وينتظرون  اخلليجي،  التجمع 

باملنامة اأوال حتقيق املزيد من االن�سجام بني دول التعاون 

العربي  القلب  اأن  بر�سالة  للعامل  نف�سها، وثانيا اخلروج 

الزال ناب�سا وقويا رغم ما قد يعرتيه من متاعب هنا اأو 

هناك.

ويرى املليجي اأن العالقة بني م�سر وجمل�ض التعاون 

نف�ض  على  التعاون  دول  كل  ولي�ست  منعطف،  يف  متر 

تقدمت  قطر  ان  حيث  الثورة  بعد  ما  م�سر  من  امل�سافة 

ويراقبون  يقفون  فرمبا  الباقون  اأما  كبرية  ب�سرعة 

تتو�سح  عندما  اأنه  املليجي  ويوؤكد  االأحداث،  تطورات 

م�سر  اإزاء  اخلليج  لدى  خماوف  اأية  �ستتال�سى  االأمور 

الثورة.

ويوؤكد املليجي اأن العالقات بني دول التعاون وخا�سة 

ال�سعودية مع م�سر دائما كانت يف اأح�سن حاالتها، حتى 

اأن الرئي�ض حممد مر�سي ويف اأول زيارة خارجية له زار 

اململكة العربية ال�سعودية.

خطوات �سحيحة نحو الوحدة

�سالح  ع�سمت  اجلامعي  اال�ستاذ  يعترب  جانبه،  من 

رغم  العربية  الوحدة  اأ�سكال  اأف�سل  من  التعاون  جمل�ض 

ما قد يعرتي العالقات بني دوله من »�سحابات �سيف«، 

الوحدة  نحو  يتقدمون  التعاون  قادة  اأن  �سالح  ويرى 

االجتاه  لكنها يف  بطيئة  باأنها  البع�ض  ي�سفها  بخطوات 

ال�سحيح.

بالتطوير  جدير  التعاون  جمل�ض  اأن  �سالح  ويعتقد 

اأكرث خا�سة واأن زعماءه لديهم روؤية موحدة وهم متفقون 

على �سيانة هذا الكيان اجلامع لهم وتطوير اآلياته، وهو 

وفكريا  ثقافيا  املن�سجمة  اخلليج  �سعوب  اإليه  تطلع  ما 

اخلليج  دول  يف  جتوالها  عند  بالغربة  ت�سعر  ال  والتي 

ال�ستة، فمواطن االإمارات ال ي�سعر اأنه خارج دولته عندما 

يكون يف البحرين اأو الكويت مثال.

ويرى �سالح اأن رجل ال�سارع امل�سري العادي يتوقع 

اإثر  مل�سر خا�سة  اأكرب  مالية  م�ساعدات  اخلليج �سخ  من 

بع�ض  �سالح  ويطالب  الثورة،  بعد  احلا�سل  الركود 

قدمتها  التي  بامل�ساعدات  الت�سكيك  عن  بالكف  امل�سريني 

قطر، كما يتمنى �سالح على جمل�ض التعاون امل�ساهمة يف 

االإ�سراع باإنهاء حالة الفو�سى ال�سيا�سية واالجتماعية يف 

املنطقة بعد الربيع العربي.

اإن م�سر  اإنرت نيوز م�سر،  اأحمد لطفي، مدير  ويقول 

القومي هو  اأمنها  اأن  تعترب  عربية �ساربة  ع�سكرية  قوة 

اإىل مد  اأمن العرب القومي، وهي كانت �سَبّاقة دائما  ذاته 

يد العون الأ�سقائها العرب، وهي االآن بحاجتهم لتتمكن من 

اخلروج من عنق الزجاجة وال�سروع يف البناء وحت�سني 

فقط  مب�سر  املحيطة  االأخطاء  لي�ض  اإزاء  الداخلي  ال�سف 

واإمنا املحيطة باالأمة العربية اأي�سا.

اململكة  خارجية  وزير  جواب  لطفي  وي�ستذكر 

العربية ال�سعودية االأمري �سعود الفي�سل املاثل باالأذهان 

عندما اأجاب �سائله يف موؤمتر �سحايف عقب انتهاء القمة 

عن  الفائت  دي�سمرب  يف  الريا�ض  يف  الـ32  اخلليجية 

العالقات بني جمل�ض التعاون وم�سر بالقول »نحن نحب 

م�سر اأكرث منك، وهي غالية علينا«.

واأعرب لطفي عن اأمله باأن ي�ستطيع جمل�ض التعاون 

تطوير عمله جتاه حتقيق تكامل عربي كامل ي�سمل جميع 

الدول العربية ن�ستطيع من خالله اأن نحقق معادلة »الكل 

اأكرب من جمموع اأجزائه«.

تكتل عربي ناجح

حترير  رئي�سة  غنيمات  جمانة  توؤكد  االأردن  ومن 

�سحيفة الغد اأنه اإذا متكنت دول اخلليج من ال�سري قدماً 

�سيا�سية  باإرادة  بينها  والفروقات  ال�سعوبات  يف جتاوز 

موحدة �ستحقق منجزا مهما يف الوطن العربي هو االحتاد 

دائرة  تو�سيع  لناحية  عليه  البناء  وميكن  اخلليجي 

االحتاد، بحيث ان تكَمّل كل الدول العربية بع�سها.

وت�ساأل غنميات »اإذا كان االحتاد مبدئيا �سيكون بني 

وباأية  الدول  باقي  �ستدخل  فمتى  وال�سعودية  البحرين 

اأهمها  اقت�سادية  بخطوات  »البدء  بـ  وتن�سح  اآلية؟«، 

توحيد العملة«.

دول  به  تنعم  الذي  االقت�سادي  الرخاء  اأن  وتعتقد 

العربي  التكتل  هذا  بناء  من  مَكّنها  التعاون  جمل�ض 

واال�ستمرار يف تطويره، فيما ف�سلت كل حماوالت الوحدة 

م�سالح  على  طغت  ال�سيا�سة  الأن  العربي  التقارب  اأو 

ال�سعوب ككل، فكانت اأ�سكال التقارب العربي �سابقا عبارة 

عن ظاهرة �سيا�سية اأو اإعالمية موؤقتة يتم اإطالقها عندما 

القادة  ويحاول  االأنظمة  بني  ال�سيا�سية  امل�سالح  تتالقى 

اإعطاءها �سبغة �سيا�سية لكنها �سرعان ما تنف�ض عندما 

تنتهي م�سالح اأولئك القادة ولي�ض م�سالح �سعوبهم.

وتوؤكد غنيمات اأنه مل تكن هناك نية �سيا�سة حقيقية 

عند اأنظمة ما قبل الربيع العربي للتالقي وحتقيق م�سالح 

ال�سعوب وهذا ما نتج عنه م�ساكل البطالة والفقر واجلوع 

والتهمي�ض نتيجة ال�سرذمة العربية.

وحول العالقة بني االأردن وجمل�ض التعاون اخلليجي 

من  الدرجة  نف�ض  على  االأردنيني  كل  »لي�ض  اأنه  تعتقد 

احلما�ض لالن�سمام ملجل�ض التعاون اخلليجي رغم وجود 

دعاة  من  »ل�ست  وت�سيف  الت�سابه«،  اأوجه  من  الكثري 

�سيعترب  الأنه  للمجل�ض  احلايل  بو�سعه  االأردن  ان�سمام 

دولة اأقل �ساأنا، وهنا يجب علينا ال�سري ببلدنا قدما واإدارة 

مواردنا ب�سكل ح�سيف بحيث نتجاوز متاعبنا االقت�سادية 

ثم نفكر ببناء �سراكات ندية مع اخلليج العربي«.

كيان غري قابل لالخرتاق

�سحفية يف  وهي  الر�سوان  عطاف  ترى  جهتها،  من 

توثيق  ا�ستطاعت  التعاون  جمل�ض  دول  اأن  البلد  راديو 

الطرق  ل�سبكات  تكامل  حتقيق  عرب  بينها  العالقة  عرى 

والكهرباء واالندماجات االإعالمية والثقافية وغريها.

من  اأنه  ر�سوان  تعتقد  غنيمات  جمانة  وكحال 

ال�سعوبة ان�سمام االأردن اإىل جمل�ض التعاون اخلليجي، 

من  ولي�ض  اال�ستثمار  دعم  اخلليج  من  يحتاج  فاالأردن 

ملجل�ض  االن�سمام  مظلة  حتت  ذلك  يتم  اأن  ال�سرورة 

يف  االأ�سعف  احللقة  �سيكون  االأردن  ان  حيث  التعاون، 

اأنه ي�سكل �ساحة اخلليج اخللفية لكن ذلك  املجل�ض رغم 

العامة حممد  العالقات  االن�سمام. ويقول خبري  يحتم  ال 

التالحم  مدى  فهم  على  اقدر  فاأنا  اأردين  »كوين  اأبواملجد 

الثقايف واالجتماعي والع�سائري بني �سعوب دول اخلليج 

القربى والن�سب  العربي، تالحم يتج�سد حتى يف �سالت 

التي تربط بني زعماء جمل�ض التعاون اخلليجي، وهذا ما 

يجعل املجل�ض كياناً مرتا�ساً غري قابل لالخرتاق على كل 

امل�ستويات«.  وي�سيف حممد »لطاملا مد جمل�ض التعاون 

خطة  وما  واقت�ساديا،  �سيا�سيا  العربية  الدول  اإىل  يده 

اإال مثاال  االأردن موؤخرا  التي حظي بها  الدعم االقت�سادي 

ب�سيطا على ذلك«، وي�سيف »نحن نتطلع اإىل زعماء دول 

على  العرب  نحن  علينا  موؤ�س�سني  كاآباء  العربي  اخلليج 

امتداد الوطن العربي الكبري التعلم من �سربهم وهدوئهم 

املنطقة  ق�سايا  خمتلف  مع  تعاطيهم  يف  نظرهم  وبعد 

والعامل«.

وا�ستاذ  باك�ستان  لدى  �سفريها  يوؤكد  فل�سطني  من 

الدكتور  االأزهر  جامعة  يف  �سابقا  ال�سيا�سية  العلوم 

اأبو�سنب الدعم الفل�سطيني املطلق ملجل�ض التعاون  حازم 

فتح  ويف  التحرير  منظمة  يف  »نحن  وقال  اخلليجي، 

كجزء  ونحن  كافة،  مواقفه  يف  ون�سانده  اخلليج  ندعم 

ومنها  اجلامعة  بقرارات  ملتزمون  العربية  اجلامعة  من 

ما يتعلق باإيران«، واأ�ساف »ال اأ�ستطيع اأن اأفهم اأن يقف 

طرف عربي مع طرف غري عربي �سد م�سلحة عربية، مثل 

ق�سية اجلزر يف االإمارات هي ق�سية عربية نتبناها نحن 

ا�سرائيل  احتالل  م�ساألة  اخلليج  يتبنى  كما  فل�سطني  يف 

لالأرا�سي العربية الفل�سطينية«.

وحول الروؤية الفل�سطينية ملجل�ض التعاون اخلليجي 

اخلليجي  التعاون  ملجل�ض  »نريد  اأبو�سنب  ال�سفري  قال 

عالقة  لها  جتربة  ابراز  يف  يوفق  اأن  له  ونريد  النجاح، 

يقدمه  الذي  فالنموذج  واالإ�سالمية،  العربية  بالوحدة 

اخلليج ميكن ان ي�ستن�سخ على م�ستوى اجلامعة العربية 

»الفل�سطينيون  واأ�ساف  االإ�سالمي«،  املوؤمتر  ومنظمة 

�سيا�سي  كبري  دعم  موؤئل  اأنهم  على  اخلليج  اإىل  ينظرون 

الفل�سطينية  الثورة  اأن  حتى  واجتماعي،  واقت�سادي 

احلديثة حينما انطلقت و�سعت فل�سطني يف قلب اخلليج 

كما و�سعت اخلليج يف قلب فل�سطني«.

قمة خليجية ا�ستثنائية

يف  واالت�سال  االإعالم  كلية  عميد  يوؤكد  جانبه،  من 

 اجمللس مطالب ببناء 
قوة عسكرية تسد 
فراغ فقدان البوابة 

الشرقية والشمالية 
للوطن العربي

 »التعاون« قطع 
مسافة كبرية على 

طريق حتقيق الوحدة 
احلقيقية

 جتربة مل الشمل 
األهم يف وقت فشلت 
مجيع حماوالت التقارب 

العربي

 زعماء اخلليج جتاوزوا 
معوقات االندماج

 وبنوا تكتالً اقتصاديًا 
مستقرًا

ننظر إىل قادة التعاون 
كآباء مؤسسني وعلينا 

التعلم من صربهم 
جمل�س التعاون قطع م�سافة وبعد نظرهم

كبرية على طريق حتقيق 

الوحدة احلقيقية

مفكرون ومثقفون عرب يتحدثون عن التجربة اخلليجية
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جامعة فل�سطني بغزة الدكتور ح�سني اأبو�سنب 

اأن دول اخلليج العربي تعترب مثاال يجب اأن 

يحتذى يف الوطن العربي الأن هذه الدول مبا 

عربية  قوة  ت�سكل  اأن  ا�ستطاعت  اإمكانيات  من  متتلكه 

الدولة  هو  بهم  لهم يحيط  الأعتى عدو  تت�سدى  مهمة 

االإيرانية الطامعة باأن تكون املنطقة العربية خا�سعة 

اأنها  لو  كما  االإ�سالم  قبل  كانت  كما  الفار�سي،  للنفوذ 

تريد العودة بالتاريخ اإىل الوراء، غري اأن دول اخلليج 

مبا متلك من حمبة وتعاون تثبت اأنها قادرة على كبح 

اأمن  على  واملحافظة  الإيران  �سرعية  غري  مطامح  اأي 

وا�ستقرار هذه املنطقة احليوية بالن�سبة للعامل اأجمع.

يف  االإعالمي  التطوير  مركز  من�سق  االآغا،  علي 

الـ  القمة  اأن تخرج  يتمنى  جامعة بريزيت فرع غزة، 

كبرية  بقرارات  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  لدول   33

فقط  لي�ض  تطلعات  م�ستوى  اإىل  ترتقي  وحا�سمة 

الدول  كل  يف  واإمنا  اخلليج  دول  يف  العربي  ال�سعب 

ظل  يف  تاأتي  الدورة  هذه  واأن  خا�سة  اأي�سا  العربية 

ظروف ا�ستثنائية يعي�سها الوطن العربي.

على  غزة  يف  يعي�ض  الذي  االآغا  ويتمنى  كما 

لدعم  جهودهم  ا�ستمرار  التعاون  قمة  يف  املجتمعني 

امل�ساحلة الفل�سطينية الق�سية االأ�سا�سية االآن للت�سدي 

لالحتالل اال�سرائيلي يف ال�سفة وغزة، ويقول »كانت 

يف  ممثلة  اخلليج  دول  قبل  من  �سابقة  جهود  هناك 

الوطنية  امل�ساحلة  لدعم  ال�سعودية  العربية  اململكة 

الفل�سطينية تتوج باتفاق مكة بني فتح وحما�ض، لكن 

لالأ�سف ال�سديد انهار هذا االتفاق بعد اأ�سهر قليلة«.

اخلليج  بدول  املحدقة  املخاطر  اأن  االآغا  ويرى 

ن جمل�ض التعاون، فهناك اأطماع  العربية هي من ح�سَّ

اجلزر  حتتل  واإيران  العربي،  اخلليج  يف  اإيرانية 

يف  الأخرى  فرتة  من  عمالءها  وحترك  االإماراتية، 

البحرين ويف ال�سعودية، واأي�سا يف االإمارات والكويت 

مع  اخلليج  دول  ان متا�سك  واأرى  االأو�ساع،  لزعزعة 

يحافظ  دولة  كل  يف  الداخلي  الن�سيج  على  املحافظة 

عليه ويح�سنه.

جمل�ض  تطوير  اإىل  اأتطلع  كعربي  »اأنا  ويقول 

االندماجية،  الوحدة  اإىل  و�سوال  اخلليجي  التعاون 

وهناك اأحاديث �سابقة عن عملة خليجية موحدة ناأمل 

اأن تلتم�ض طريقها اإىل النور يف قمة املنامة«.

منوذج للتقارب العربي

االأمانة  ع�سو  حمدان  منت�سر  اعترب  جانبه،  من 

»التعاون  اأن  الفل�سطينيني  ال�سحفيني  لنقابة  العامة 

اخلليجي خطوة بالغة االأهمية بالن�سبة لالأمة العربية 

لل�سعب  بالن�سبة  وكذلك  العربي  اخلليج  ول�سعوب 

الفل�سطيني مبا ميده باأ�سباب �سموده وانت�ساره«.

واأكد حمدان وقوف كل الفل�سطينيني مع اأي جتمع 

اأخرى مبا ي�سب  ويلتقي مع جتمعات  يتو�سع  عربي 

ي�سكل  ورمبا  الفل�سطينية  العربية  الق�سية  دعم  يف 

امل�سرق  يف  للتقارب  االأخرى  الدول  لباقي  منوذجا 

واملغرب العربي.

فتح  بني  الفل�سطيني  االنق�سام  اأن  اإىل  ولفت 

لق�سية  العربي  بالدعم  كبريا  �سررا  اأحلق  وحما�ض 

كثريا  وت�ستثمر  ت�ستفيد  ا�سرائيل  اأن  واإىل  فل�سطني، 

الوحدة  عودة  يف  اأمله  عن  معربا  االنق�سام،  هذا  يف 

الفل�سطينية بال�سرعة املمكنة ليتمكن الفل�سطينيون من 

خماطبة العرب والعامل ب�سوت واحد.

ومن لبنان، يعتقد زياد قب�سي اأنه ال يتوجب على 

زعماء اخلليج العربي الركون اإىل هذا امل�ستوى املتقدم 

ب�سرعة  تطويره  اإىل  ال�سعي  واإمنا  فقط،  التعاون  من 

نحو وحدة اندماجية تزيد من منعة و�سالبة اخلليج 

العربي يف مواجهة التحديات.

وتعتقد ليال اأبومو�سى اأن القول باأن دول اخلليج 

من  نوع  فيه  لبنان  ولي�ض  اللبنانيني  من  جزء  تدعم 

يف  دوالر  مليار  ال�سعودية  ت�سع  فعندما  املغالطة، 

خزينة لبنان دعما القت�ساده وعندما ت�ساهم قطر يف 

كل  على  �سيعود  اأن اخلري  يعني  فهذا  اجلنوب  اإعمار 

لبنان واللبنانيني.

رخاء اقت�سادي وتالحم م�ستقر

الدين  القانوين خري  امل�ست�سار  يعرب  تون�ض،  من 

بن �سلطان عن اأمنيته باأن يتمكن جمل�ض التعاون لدول 

اخلليج العربية من تطوير اآلياته وزيادة االندماج بني 

من  اخلليج  ل�سعوب  الرفاه  من  املزيد  لتحقيق  دوله 

جهة ومواجهة كل الطامعني بالوطن العربي من جهة 

اأخرى.

يف  االقت�سادي  الرخاء  اأن  �سلطان  بن  ويعتقد 

اخلليج العربي وعوامل الدميوغرافية والثقافة عززت 

التعاون،  ملجل�ض  امل�سِكّلة  ال�ستة  الدول  تالحم  من 

ويعرب عن اأمله يف ان تتمكن قمة التعاون باملنامة يف 

تعزيز الرتابط اخلليجي و�سوال اإىل الوحدة املن�سودة.

يكون  اأن  املفرو�ض  من  »كان  امل�ست�سار  ويقول 

لالندماج،  حظوظا  االأكرث  املنطقة  هو  العربي  املغرب 

احلالة  يف  اأما  ذلك،  دون  حال  اال�ستعمار  اإرث  لكن 

العربي  اأن زعماء دول اخلليج  اخلليجية فنحن نرى 

جتاه  وال�سعي  االندماج  معوقات  جتاوز  من  متكنوا 

بناء اأكرب تكتل اقت�سادي عاملي م�ستقر«.

دكتوراه  طالبة  القا�سي  اأروى  ترى  جهتها  من 

اأنه بعد الثورة التون�سية  بجامعة ال�سباح التون�سية 

وخا�سة  اخلليجية  الدول  نحو  توجه  هناك  اأ�سبح 

قطر، ورمبا يكون هذا مفيدا لتون�ض لتنويع خياراتها 

بدل االعتماد ب�سكل كلي على اوروبا وحدها.

اقت�سادي  تكتل  اأروى على �سرورة خلق  وت�سدد 

وذلك  االأوروبي،  االحتاد  غرار  على  واحد  خليجي 

تتمتع  التي  الهائلة  النفطية  الطفرة  من  لال�ستفادة 

بها دول اخلليج، خا�سة واأن العامل ي�سهد اندماجات 

عمالقة بني الدول وال�سركات وال مكان فيه لل�سعفاء، 

الغنم  من  الذئب  ياأكل  »اإمنا  يقول  العربي  واملثل 

القا�سية«.

التون�سي  الرئي�ض  مبادرة  بنجاح  اأروى  وتاأمل 

العربي  املغرب  فكرة  اإحياء  يف  املرزوقي  املن�سف 

التعاون  دول  غرار  على  االأقل  على  املتكتل  اأو  املوحد 

اخلليجي.

العالقة  اأن  يرى  تون�سي  �سحفي  املربوك  غازي 

فوز  بعد  وخا�سة  اخلليج  ودول  الثورة  تون�ض  بني 

حزب النه�سة تطورت، ويعرب عن اأمله باأن يعود ذلك 

بالفائدة على كل من اخلليج العربي وتون�ض.

العرب  ويدعو  عروبي،  قومي  اإنه  يقول  املربوك 

اإىل الوحدة العربية، لي�ض بال�سعارات واإمنا بالتعاون 

ال�سيا�سي واالقت�سادي واالأمني.

ويدعو املربوك زعماء التعاون اإىل اال�ستفادة اأكرث 

ا�ستقطاب وت�سغيل  العربية عرب ت�سهيل  الكفاءات  من 

العمالة العربية مبا يعزز الثقافة العربية امل�سرتكة.

اليمن وجمل�س التعاون

�سنعاء  بجامعة  االعالم  ا�ستاذ  يرى  اليمن،  ومن 

اليمنيني يريدون من  اأن  ال�سامي  الدكتور عبدالرحمن 

قمة التعاون اخلليجي باملنامة اإعادة النظر يف املطالب 

القدمية: اتاحة فر�ض عمل اأكرب للعمالة اليمنية، فدول 

اخلليج معنية با�ستيعاب اأكرب عدد ممكن من العمالة 

اليمنية، خا�سة اأن تلك الدول ت�ستقطب عمالة من دول 

اآ�سيوية بعيدة.

ويعتقد ال�سامي اأن مطلب اليمن باالن�سمام ملجل�ض 

ويقول  واقعي،  غري  لكنه  م�سروع  اخلليجي  التعاون 

للخليج  اخللفية  البوابة  هو  اأبينا  اأم  �سئنا  »اليمن 

العربي، وعرب التاريخ هناك ترابط جغرايف وتاريخي 

م�سرتك«.

اإن هناك خطط تعاون على املدى الطويل  ويقول 

املدى  على  خططا  هناك  لكن  واملجل�ض،  اليمن  بني 

الق�سري مثل ا�ستيعاب العمالة وم�ساهمة دول اخلليج 

اأكرث يف عملية التنمية، ويوؤكد اأن ال�سعودية حري�سة 

هذه  لتكثيف  مدعوة  لكنها  اليمن  ا�ستقرار  على  جدا 

امل�ساعدة.

رئي�ض  نائب  الهروجي،  خالد  يوؤكد  جانبه،  من 

اليمنيني  اأن  لل�سحافة،  ثورة  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ض 

يتفهمون نظرة اأخوتهم يف دول التعاون اإىل اليمن على 

التي يعاين منها،  للم�ساكل  اأنه مقلق جلريانه نتيجة 

اأن تعمل على معاجلة  ياأملوا من دول اخلليج  لكنهم 

هذا االإ�سكال الواقع يف اليمن، م�سددا على �سرورة اأن 

يعالج اليمنيني م�ساكلهم باأنف�سهم قبل اأي �سيء.

ويتطرق الهروجي اإىل مو�سوع ان�سمام اليمن اإىل 

العربية،  اجلزيرة  �سبه  عقد  ليكتمل  التعاون  جمل�ض 

واقعيا  االن�سمام  هذا  حول  احلديث  »ليكون  ويقول 

يجب اأن يكون مبنيا على التكافوؤ والندية ولي�ض جمرد 

اعتماد اليمن على دول اخلليج، فاليمن ميكن اأن يكون 

الزراعية  واملنتجات  اخلليجية،  لال�ستثمارات  جاذبا 

اليمنية ميكن ت�سريفها يف دول اخلليج، كما اأن اليمن 

فيه عمالة ميكن يف حال اال�ستثمار فيها وتخ�سي�سها 

وتثقفيها اأن تكون فاعلة يف دول اخلليج«.

اأن  فيعتقد  ميني،  حمامي  وهو  عبيد،  اأحمد  اأما 

خالل  من  ماء  نوعاً  جنح  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 

وكذلك  املجل�ض  لدول  االقت�سادي  والتقارب  التوازن 

التقاليد  اأي�ساً  الواحد لدول املجل�ض  االطار اجلغرايف 

املتقاربة جداً جلميع موطني دول املجل�ض واالهم من 

اخلليج  دول  على  يحتم  الذي  االقليمي  الو�سع  ذلك 

االن�سواء حتت كيان واحد ملواجهة االخطار االقليمية 

املحدقة بها ال�سيما املد الفار�سي االيراين.

املجل�ض  دول  بني  االمثل  العالقة  اأن  عبيد  ويرى 

واليمن يجب اأن تكون من خالل اإعطاء جانب التعاون 

االقت�سادي واالمني اأهمية واأولوية ق�سوى ويجب اأن 

يعطي االخوة يف جمل�ض التعاون اخلليجي االأولوية 

املجل�ض  دول  يوازي  حتى  اليمني  االقت�ساد  لتاأهيل 

املجل�ض  دول  يف  اليمنية  للعمالة  االولوية  واإعطاء 

بدول  قوياً  ارتباطاً  جغرافياً  ترتبط  اليمن  ب�سفة 

املجل�ض ورخائها يعود نفعه على دول املجل�ض اأي�ساً 

وبوؤ�سها يعود �سلباً على دول املجل�ض.

قوا�سم م�سرتكة قوية

ومن موريتانيا، يعتقد يّبه حمفوظ رئي�ض اجلالية 

جمل�ض  جناح  اأ�سباب  اأهم  اأن  بالكويت  املوريتانية 

التما�سك هو ت�سابه وتقارب منط احلكم  التعاون يف 

اأي دولة من  كيان  ما مي�ض  باأن  يف دوله و�سعورها 

دول املجل�ض مي�ض بقية اأع�سائه ويوؤثر عليهم �سلبا.

ودول  موريتانيا  بني  العالقة  اأن  حمفوظ  ويرى 

لكنها مل  وم�ستقرة  قدمية  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 

يعود  ورمبا  ال�ساعة  ينبغي حلد  كما  ا�ستغاللها  يتم 

تعاقبت  التي  لالأنظمة  الروؤية  و�سوح  لعدم  ذلك 

جمل�ض  من  تريد  ذا  ما  بخ�سو�ض  موريتانيا  على 

التعاون اخلليجي وما ذا ميكنها اأن تقدمه يف املقابل، 

امل�سرتكة  امل�سالح  على  تقوم  الدولية  العالقات  الأن 

املنافع  تبادل  من  البد  وتتقدم  العالقة  تتطور  ولكي 

وامل�سالح.

�سيديا  ال�سيخ  عبدالرحمن  املوريتاين  الكاتب  اأما 

�سوى  يكن  مل  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  اأن  فريى 

والتناغم  االن�سجام  من  قائمة  حلالة  طبيعي  اإفراز 

م�سرتكة  قوا�سم  اأملتها  العربي،  اخلليج  �سعوب  بني 

قوية الغزل، جلية املعامل، فباالإ�سافة اإىل قوا�سم الدين 

امل�سرتكة..،  وامل�سالح  والتقاليد  والعادات  واللغة 

القدم  منذ  مرتبطة  اخلليجية  املنطقة  �سعوب  ظلت 

اأن  كادت  وثيقة،  واجتماعية  دميوغرافية  بعالقات 

جتعل من اأبناء املنطقة جمتمعا متداخل االأوا�سر، هو 

اأ�سبه باالأ�سرة الواحدة واالإخوة االأ�سقاء.

ـ  متاأخرا  واإن  ـ  املجل�ض  دول  قادة  �سعر  وقد 

بحتمية اإقامة بنية �سيا�سية توؤطر وتنظم تلك الوحدة 

واالجتماعي  اجلغرايف  املعطى  بفعل  القائمة  القدرية 

اإىل وحدة  العربي  اخلليج  ل  امللح، وحتُوّ والتاريخي 

�سيا�سية فاعلة اإقليميا ودوليا، وازدادت الرغبة لديهم 

امل�سرتكة  والتهديدات  التحديات  كرثة  مع  وتكر�ست 

وتنوع وتعدد م�سادرها واأ�سكالها يف االآونة االأخرية.

اأطلقها  التي  الدعوة  اإن  بالقول  �سيديا  وي�سيف 

بع�ض القادة اخلليجيني اإىل االرتقاء بالعمل اخلليجي 

اإىل »احتاد خليجي«  للتعاون«  امل�سرتك من »جمل�ض 

اإال موؤ�سر وا�سح ودليل قوي على جناح دول املجل�ض 

العاملي اجلديد، وما  الواقع  قادة و�سعوبا يف ت�سور 

االأو�سط  ال�سرق  ويف  العربية  املنطقة  يف  يعتمل 

من  املزيد  املجل�ض  دول  على  ميلي  حميم،  حراك  من 

التن�سيق والتوحد ملجابهة حتدياته وارتداداته بجبهة 

متحدة قوية التما�سك.

الكاتب املوريتاين عبداهلل عبدالقادر يرى اأن العالقة 

اخلليجي  التعاون  وجمل�ض  موريتانيا  بني  االأمثل 

االآن،  اأعمق واأو�سع من ما هي عليه  اأن تكون  ينبغي 

ويقول اإن الو�سع غري امل�ستقر �سيا�سيا -ويف بع�ض 

االأحيان اأمنيا -يف موريتانيا منذ اال�ستقالل اإىل اليوم 

وغياب اإرادة �سيا�سية بعيدة النظر كان مربرا ملراوحة 

بني  امل�سرتكة  للقوا�سم  بالنظر  مكانها  العالقات  هذه 

ال�سعبني وما تتيحه موريتانيا بجغرافيتها ومواردها 

وثقافتها من اآفاق لتطور العالقة مع دول املجل�ض.

اأما �سيدي حممود ولد ال�سغري وهو �ساعر وكاتب 

قطع  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  اإن  فيقول  �سحفي 

خالل العقود املا�سية م�سافة كبرية على طريق الوحدة 

التوجهات  فرتجم  له،  امل�سكلة  الدول  بني  احلقيقية 

النظرية – وهي االأ�سهل عادة – يف التعاون اإىل عمل 

مطبخ  اآلياته يف  »اإن�ساج  يتم  االأر�ض،  على  ملمو�ض 

يف  وموؤثرة  حيوية  اتفاقيات  �سكل  على  املجل�ض« 

خمتلف جوانب احلياة: �سيا�سية، واأمنية، وع�سكرية، 

على  االإ�سراف  تتوىل  الخ،  واقت�سادية..  واإعالمية، 

متجان�سة  متناغمة  وجلان  فرق  واإجنازها  متابعتها 

من خمتلف دول املجل�ض )يف اإطار هيكٍل ناظم نا�سح 

باالأهمية واحلياة(.

اأحمد عبيد

ع�شمت �شالح

جمانة غينمات

عطاف الر�شوان

غازي املربوك

حممد اأبواملجد

ح�شني اأبو�شنب

منت�شر حمدان

حان وقت 

االحتاد!!

بعد االأحداث التي ع�سفت بالبحرين وطار �سرارها حتى و�سل 

اليزال  ممن  اأتعجب  ال�سعودية،  العربية  باململكة  القطيف  منطقة 

يطرح �سوؤال »فيم االحتاد بني دول جمل�ض التعاون؟« اأو ممن يدفع 

ب�سوؤال اآخر من ذات اجلن�ض مثل »كيف �سيكون �سكل االحتاد؟« اإنني 

ال اأتعجب من ال�سوؤالني ب�سفتهما اال�س�ستف�سارية ولكنني مذهول من 

التي  االأ�سئلة  من  ال�سوؤالني وغريهما  هذين  فمثل  املتاأخر،  توقيتهما 

تدور يف ذات الفلك ميكن اأن تكون مقبولة قبل ع�سر �سنوات، اأما االآن 

فاإن ال�سوؤال الذي تقت�سيه املرحلة احلرجة واملنعطف اخلطري الذي 

متر به دول جمل�ض التعاون، وينبغي طرحه على اأعلى امل�ستويات 

هو املنبثق مما قاله خادم احلرمني ال�سريفني اأطال اهلل عمره واأنعمه 

مبوفور ال�سحة: »متى نتجاوز مرحلة التعاون اإىل مرحلة االحتاد 

احلقيقي؟«

اأظن اأن �سوؤال »متى نتجاوز مرحلة االحتاد اإىل مرحلة االحتاد 

العقل  اإليه  الذي ينبغي طرحه، واأن يذهب  ال�سوؤال  احلقيقي؟« هو 

والنقا�ض.  الدر�ض  تنتظم حوله حلقات  اأن  ما يجب  بالتفكري، وهو 

اإن هذا ال�سوؤال هو ما ينتظر اأبناء دول املجل�ض قاطبة من عمان اإىل 

البحرين اإجابة فورية عنه من دون تلكوؤ اأو ت�سويف. بل اإن االإجابة 

اعتبارا  وت�سع  الدبلوما�سية،  تراعي  التي  املخاتلة  حتتمل  تعد  مل 

اأبناء  م�ساعر  حقيقة  عن  تعرب  ال  التي  الفوقية  ال�سيا�سة  ملمار�ض 

اإيران يف عروبتهم، بل ويف  اخلليج العربي الذين �سئموا من طعن 

حقيقة وجودهم يف منطقة تعبق، اأر�سا وبحرا وف�ساء، بالعروبة، 

وتزهى باإجنازات حكام هوؤالء العرب من عمان اإىل البحرين.

هاج�ض االأمن هو الذي ينبغي اأن يحفز قادة املجل�ض وبدفع من 

�سعوبها ممثلة مبجال�سها الت�سريعية وموؤ�س�سات املجتمع املدين، اإىل 

واأح�سب  االحتاد.  هذا  الإجناز  الالزمة  اخلطوات  اتخاذ  يف  االإ�سراع 

هو  العامل  من  املهمة  املنطقة  هذه  االأمن يف  �سروط حتقيق  اأول  اأن 

جازما  واأعتقد  واأمنيا.  ع�سكريا  امل�سرتكة  القدرات  على  االعتماد 

الثقل  احل�سبان  يف  اأخذنا  ما  اإذا  بذواتنا  نثق  اأن  منطقي  الأمر  اأنه 

دول  �سكان  وعدد  التعاون،  جمل�ض  دول  متثله  الذي  االقت�سادي 

املجل�ض املن�سود اإذا ما حتقق االحتاد.

اإنه ملما يثري �سبهة بامل�سداقية يف االأحاديث املثارة عن االحتاد 

عندما ندمن على اإرجاء النظر فيه من قمة اإىل اأخرى. كم من الزمن 

اأن االحتاد هو  التي توؤكد على  الت�سريحات  ونحن ن�سمع مثل تلك 

قيام جمل�ض  فكرة  كانت  فاإذا  التعاون.  دول جمل�ض  مطاف  خامتة 

التعاون يف 25 مايو 1981 قد تاأ�س�ست على قاعدة �سد الفراغ الذي 

خلفه خروج اململكة املتحدة من اخلليج، فاإن االحتاد يف اأي �سيغة 

كانت هو ل�سد حاجتنا اإىل قوة حتمي منجزاتنا الوطنية، قوة تكون 

املذهبية ذراع  االأحزاب  االإيراينة وتدخالت  التدخالت  رادعة جلملة 

اإيران يف دول جمل�ض التعاون و�سبيلها اإىل التدخل يف �سوؤون هذه 

الدول.

اإن اإيران ال تتحرج، ال دبلوما�سيا وال اأخالقيا، من اإظهار عدائها 

ال�سافر لدول جمل�ض التعاون. اإنها ت�سهر هذا العداء �سريحا، وهي 

تنتهز كل الفر�ض املتاحة لديها لزعزعة اأمن هذه الدول وغريها من 

العربية  اململكة  البحرين ويف  ن�ساهده يف  ما  العربية، وهذا  الدول 

العداء  هذا  كل  واأمام  وغريها.  اليمن  ويف  الكويت  ويف  ال�سعودية 

اأزف ليعلن قادة دول املجل�ض عن  اأن الوقت قد  اإال  ال�سافر ال نقول 

هذا  ملثل  العدائية  الدولة  هذه  رف�ض  متجاوزين  االحتاد  هذا  قيام 

االحتاد الذي ال تتمناه هي بالتاأكيد، ولن ترحب به قط؛ الأنه ميثل 

قوة خليجية يف مواجهة عنجهيتها ومذهبيتها املفرطة. اإن �سيا�سة 

الواحد  الراأي  على  املبنية  الداخلية  وحتى  -بل  اخلارجية  اإيران 

الذي  ال�سهيوين  الكيان  �سيا�سة  تختلف يف جوهرها عن  ال  الفرد- 

ما  اإ�سرائيل، وهو  دولة  بيهودية  االعرتاف  اأجل  من  العامل  ُيقاي�ض 

ورائه  من  غاية  ال  مزعومة  لثورة  ت�سديرا  بحذافريه  اإيران  تتبعه 

اجلمهورية  ومن  �سعارا  النحلة  من  يتخذ  ا�ستعماري  تو�سع  اإال 

ولعلي  رهيبة،  عن�سرية  قمعية  اآلة  وراءه  تتخفى  دثارا  االإ�سالمية 

يف هذا ال اأفتاأ �سخ�سيا من القول: »واهم من يعتقد اأن ما بني اإيران 

اأن  ويزعجه  نف�سها  ال�سيا�سة  يطبق  فكالهما  عداوة،  واإ�سرائيل 

ين�ساأ كيان عربي موحد قوي اقت�ساديا ناه�ض اجتماعيا و�سيا�سيا 

اأن  التعاون  جمل�ض  دول  مواطني  حق  من  اإن  و�سحيا«.  وتربويا 

-فيدرايل  �سكله  كان  كيفما  جديد،  �سيا�سي  كيان  اإطار  يتنظموا يف 

اأو كونفيدرايل- يرث املجل�ض ويبعث فيه نف�سا جديدا يفعل مقولة 

ال�سعب اخلليجي الواحد املنيع على كل الطامعني احلاقدين الراف�ض 

لكل اأ�سكال الو�ساية التي تعمل اإيران املذهبية جاهدة على تكري�سها 

املجل�ض وتطلعات  دول  تقرير م�سري  �ُسبهة احلق يف  بذلك  لتمتلك 

اأبنائها، فمن اأعطاها هذا احلّق؟

احلرمني  خادم  مبادرة  لبعث  �سريعا  التحرك  اأمتنى  �سخ�سيا 

ال�سريفني اإىل حيز التفكري اجلدي والتخطيط الهيكلي املنهجي ل�سكل 

االحتاد. واأعتقد اأن مكافاأة جهود خادم احلرمني ال�سريفني، وحتقيق 

رغبته املتطابقة مع رغبة اأبناء دول املجل�ض تكمن يف التغا�سي عن 

الرنج�سية  بقايا  التخل�ض من  اإىل  واملبادرة  الربتوكولية  ال�سكليات 

املعوقة لالحتاد، والباعثة على الفرحة يف قلوب املذهبيني االإيرانيني، 

يف اإيران وغري اإيران. ولعل القول باأن وحدة عربية قد حتققت على 

اأر�ض الواقع هو وحدة دول جمل�ض التعاون؛ الأنها تقام على حقائق 

جديد  ومنعطف  جديدة  لنه�سة  جت�سيد  اأف�سل  ومو�سوعية  ذاتية 

باأرجل  قادم  فالعمالق اخلليجي  والعامل،  املنطقة  تاريخ  حا�سم يف 

عظيمة  اإن�سانية  وروحا  وقدا�سة  �سحرا  يعبق  تاريخ  يف  را�سخة 

املعجزات  �سنع  على  قادرة  جبارة  رهيبة  اقت�سادية  وباإمكانات 

وبزاد ب�سري ثري مثقف متعلم ُربي على حب الوطن وهو ر�سيع يف 

املهد. اإن حتقق الوحدة الفعلية الر�سمية؛ الأن وحدة املواطنني معطى 

�سو�سيو تاريخي ثابت، ُيعد يف حد ذاته مفخرة الأبناء دول جمل�ض 

التعاون العظام وعنوان فتح جميد ننتظر �سا�ستنا الكرام اإعالنه.

عثمان املاجد
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مروان العيا�سرة

أكدوا على ضرورة احتفاظ كل دولة بسيادهتا..
كتب - ح�سني املرزوق:

اأ�ساد عدد من املواطنني اخلليجيني 

لدول  التعاون  جمل�ض  مب�سرية 

الـ  قمته  تعقد  الذي  العربية  اخلليج 

33 يف املنامة هذا ال�سهر، متمنني اال�سراع 

يف ت�سكيل االحتاد اخلليجي املقرتح، وتو�سيع 

ال�سيا�سية  اال�سعدة  كافة  على  دوله  بني  التعاون 

امل�ستقبل  يف  عظمى  قوة  ليكون  وذلك  واالقت�سادية، 

قادر على الت�سدي لالأطماع اخلارجية على امل�ستوى 

االقليمي والدويل.

كما اأعربوا عن اأملهم يف اال�سراع بتوحيد العملة 

اخلليجية وان�ساء �سبكة �سكك حديد تربط مدن دول 

به  قام  الذي  االهم  الدور  اأن  اىل  م�سريين  املجل�ض، 

املجل�ض منذ ان�سائه هو م�ساهمته يف تعزيز التقارب 

االجتماعي واالقت�سادي.

توثيق الروابط االجتماعية

حمود  دملون  جامعة  يف  الكويتي  الطالب  واأكد 

بخطى  ت�سري  التعاون  جمل�ض  م�سرية  ان  املطريي 

توثيق  �ساهمت يف  فقد  ذلك  من  الرغم  بطيئة، وعلى 

جمل�ض  دول  �سعوب  بني  والتقارب  املحبة  روابط 

التعاون، وقال »اننا نطمح اىل ما هو اكرب وهو االحتاد 

اخلليجي او الوحدة اخلليجية«. وا�سار اىل انه را�ٍض 

عن اجنازات دول جمل�ض التعاون، فم�ستوى التعاون 

القائم حالياً جيد خ�سو�ساً على ال�سعيد االقت�سادي 

من  يطمح  كان  انه  واو�سح  اجلمركي.  كالتوحيد 

املجل�ض ان يكّون احتاداً اكرب وا�سمل من ما هو عليه 

االآن يف املجاالت االقت�سادية والع�سكرية وال�سيا�سية، 

كما يطمح باأن يكون هناك �سبكة �سكك حديدية تربط 

دول جمل�ض التعاون.

وبني املطريي ان دول جمل�ض التعاون اخلليجي 

تواجه اأخطار حتتم عليها ان تتحد فيما بينها ملواجهة 

هذه االأخطار والتحديات، م�سرياً اىل ان اف�سل انواع 

هذه االحتادات هو االحتاد الكونفيدرايل.

جمال  القطري  املواطن  اأ�ساد  اآخر،  جانب  من 

زيارة  خالل  »االأيام«  به  التقت  الذي  اللنجاوي 

الفرتة  خالل  التعاون  جمل�ض  باداء  للبحرين  له 

الدول تخفيف اجراءات  من بع�ض  املن�سرمة، مطالباً 

التفتي�ض يف اجلمارك وذلك ملزيد من االنفتاح.

التعاون  جمل�ض  مل�سرية  بتقييمه  يتعلق  وفيما 

تطور  يف  التعاون  جمل�ض  دول  »ان  اللنجاوي  قال 

م�ستمر اإال اننا نتطلع اىل مزيد من التطور على جميع 

اال�سعدة ال�سيا�سية منها واالقت�سادية«.

وتابع »اطمح ان يكون هناك ج�سر يربط البحرين 

بقطر، كما امتنى ان يتم توحيد العملة، رغم اعرتا�ض 

عملتها«.  قوة  ب�سبب  امل�ساألة  هذه  على  الدول  بع�ض 

وا�سار اىل انه من ا�سد املوؤيدين لفكرة االحتاد، فدول 

ملواجهة  عظمى  قوة  ت�سكل  �سوف  التعاون  جمل�ض 

متمنياً  بها وتهددها،  التي حتيط  االخطار اخلارجية 

اأن يكون هناك انفتاح اكرث بينها ب�سرط ان يحافظ هذا 

االحتاد على عادات وتقاليد كل دولة.

هيئات طبية م�سرتكة

ويف ذات ال�سياق، اأثنى الطالب ال�سعودي بجامعة 

جمل�ض  م�سرية  على  ال�سمري  خالد  العربي  اخلليج 

التعاون قائال: انها �ساعدت على تقريب ال�سعوب يف 

عدة نواحي منها االقت�سادية والريا�سية والتعليمية 

العربي  اخلليج  بجامعة  طالب  كوين  خ�سو�ساً 

»اأ�سعر بالرتابط وال يوجد فرق بني الطلبة«. ووا�سل 

ان  التعاون  جمل�ض  دول  قادة  من  »اأمتنى  ال�سمري 

مت  النه  اخلليجية  العملة  توحيد  ملو�سوع  ينظروا 

مناق�سته كثرياً دون اأن نرى �سيئا ملمو�سا، كما اأطمح 

يف اأن يكون هناك انفتاح اأكرث بني دول املجل�ض كاإلغاء 

اجلمارك الن يف اعتقادي ال�سخ�سي ان دول اخلليج ال 

حتتاج اىل كل هذا التعقيد«.

وقال اإنه من املوؤيدين ملو�سوع االحتاد اخلليجي 

لكن ب�سوابط معينة، وحمافظة كل دولة على عاداتها 

وتقاليدها، واأن يكون هذا االحتاد كونفيدراليا.

بجامعة  الكويتية  الطالبة  قالت  جهتها،  من 

اجنازات  هناك  ان  ال�سواف  فاطمة  العربي  اخلليج 

التعليم  مناهج  كتوحيد  اجلوانب  بع�ض  يف  مهمة 

ورخ�ض ال�سياقة وال�سفر ببطاقة الهوية، اال ان هناك 

بع�ض االمور لي�ست بامل�ستوى املتوقع.

واأ�سارت اىل ان هناك افكارا ممتازة مت مناق�ستها 

الدول  تربط  حديد  �سكك  كاإن�ساء  املجل�ض  دول  بني 

ما  تعلم  ال  لكنها  اخلليجية  العملة  ببع�سها وتوحيد 

هي اأ�سباب التاأخر يف تنفيذها.

ي�سكلوا  ان  املجل�ض  دول  من  »اأمتنى  ووا�سلت 

يكون  واأن  العاجل  القريب  يف  كونفيدرالياً  احتاداً 

هناك م�ساريع اقت�سادية اأكرب«.

من جانب اآخر، اأ�سادت الطالبة الكويتية بجامعة 

املجل�ض  بتعاون دول  ال�سمري  العربي نورة  اخلليج 

اجنازات  هناك  ان  اىل  الفتة  العلمية  املجاالت  يف 

وا�سحة للدول يف مراكز البحوث العلمية واملعاهد.

توحيد  هناك  يكون  ان  »اطمح  ال�سمري  وتابعت 

طبية  هيئات  هناك  يكون  واأن  املجل�ض  دول  الأنظمة 

اأيدت  كما  االع�ساء،  الدول  بني  وم�سرتكة  متكاملة 

كل  حتتفظ  ان  �سريطة  اخلليجي  االحتاد  مو�سوع 

يف  االع�ساء  الدول  تدخل  راف�سة  ب�سيادتها،  دولة 

ال�سوؤون ال�سيا�سية الداخلية جلاراتها«.

م�ساريع اقت�سادية عمالقة

اخلليج  بجامعة  العمانيتان  الطالبتان  واتفقت 

ان  على  احلامتي  وجواهر  البادي  خولة  العربي 

مثل  التعاون  جمل�ض  لدول  ملمو�سة  اجنازات  هناك 

ا�ستخدام بطاقة الهوية للمرور عرب دول الدول دون 

ابراز اجلواز، اال انهما تطمحان لتعاون اكرب مثل ان 

بني  م�سرتكة  كبرية  اقت�سادية  م�ساريع  هناك  يكون 

دول  مواطني  على جميع  بالنفع  تعود  املجل�ض  دول 

اخلليج. اما عن مو�سوع االحتاد اخلليجي فقالتا قبل 

ان تتم عملية االحتاد بني الدول نتمنى ان يكون هناك 

ترابط وتاآٍخ بني املواطنني ب�سكل اأكرب واذا مت التقارب 

بينهم نف�سل اأن يكون هذا االحتاد احتادا كونفيدراليا.

ويف ذات ال�سياق، قال الطالب ال�سعودي بجامعة 

جمل�ض  دول  ان  الغامدي  عبداالإله  العربي  اخلليج 

النواحي  من  ممتازة  م�سرتكة  اجنازات  لها  التعاون 

تكون  ان  نطمح  اننا  اال  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 

عالقاتها ببع�سها البع�ض اأقوى خ�سو�ساً واأن هناك 

بع�ض اخلالفات بينها.

�سريطة  اخلليجي  االحتاد  لفكرة  تاأييده  اأكد  كما 

ان يكون احتادا كونفيدراليا الأنه يف حال احتدت دول 

اخلليج �ست�سكل قوى ع�سكرية رادعة �سد من يطمع 

توحيد  فكرة  تطبيق  يتم  ان  »اأمتنى  ووا�سل  فيها. 

العملة اخلليجية الأن تطبيقها �سي�ساهم يف االنتعا�ض 

االقت�سادي اخلليجي«، كما طالب باإلغاء اجلمارك بني 

دول املجل�ض.

االإماراتية بجامعة  الطالبة  اأثنت  اآخر،  من جانب 

ال�سويدي على م�سرية جمل�ض  العربي �سارة  اخلليج 

التعاون وعلى االجنازات امل�سرتكة بني دوله يف �ستى 

املجاالت الع�سكرية والريا�سية والتعليمية.

واأكدت ان االحتاد الكونفيدرايل �سيكون يف �سالح 

كيانها  دولة  لكل  يكون  ان  �سريطة  املجل�ض  دول 

و�سيادتها، متمنية ان يكون هناك ا�سياء م�سرتكة اكرث 

مثل توحيد العملة اخلليجية يف القريب العاجل.

مواطنون خليجيون: 

االحتاد الكونفدرايل االأن�سب 

لدول جمل�س التعاون

خولة البادي وجواهر احلامتي�شارة ال�شويديعبداالإله الغامدي
فاطمة ال�شواف

جمال اللنجاويخالد ال�شمرينورة ال�شمريحمود املطريي

»ما يحتاج 

لالإثبات، 

ال ميكن اأن ي�ساوي 

كثرياً « نيت�سة

فريدريك  االأملاين  الفيل�سوف  قاله  ما  غرار  على 

ي�ساوي  اأن  ميكن  ال  لالإثبات  يحتاج  »ما  اإن  نيت�سة 

التعاون  جمل�ض  اأن  الإثبات  قيمة  ال  فاإنه  كثريا«، 

والتاريخي،  احل�ساري  م�سروعه  حقق  اخلليجي 

وو�سل اإىل م�ستويات قيا�سية من التعاون والتن�سيق 

م�سبق  �سك  عن  ينتج  االإثبات  الأن  امل�سرتك،  والعمل 

يف املعنى والداللة وال�سريورات، وهو ما ال يخ�سع 

له منجز تاريخي بحجم جمل�ض التعاون اخلليجي، 

القيم  وحدتها  عربية،  اإقليمية  منظمة  باعتباره 

الواحدة،  والروؤية  واالأهداف  والعادات  امل�سرتكة، 

كما وحدتها من قبل اجلغرافيا التي متتد على طول 

الذراع املائية لبحر العرب »اخلليج العربي«..

يبدو اليوم جمل�ض التعاون اخلليجي اأكرث اإثارة 

لالإعجاب يف هذا الراهن املزدحم بحموالت �سيا�سية 

اأنه  �سك  وال  والتحدي،  الثقل  يف  غاية  واقت�سادية 

تتوفر  دام  ما  نوعية  ا�ستجابات  تقدمي  على  قادر 

اإرادة للفعل  اأهم  لديه االإرادة ال�سيا�سية التي تعترب 

واالإجناز.. ولعل القمة اخلليجية التي تعقد يف املنامة 

من  �سبقها  عما  واإرادة خمتلفة  بروح خمتلفة،  تاأتي 

قمم خليجية، نظرا لطبيعة الظرف التاريخي الراهن، 

كان  ما  اأو  امل�سلمات  من  الكثري  اإنتاج  اأعاد  الذي 

يعتقد اأنها م�سلمات �سيا�سية، املهم اأن القمة خمتلفة 

فاقت�ساديات  ال�سكالين،  بطابعها  ولي�ض  مب�سمونها 

دول املجل�ض لها ح�سورها الالفت واملهم على طاولة 

العليا  قيمتها  لها  ال�سيا�سية  واملداوالت  املباحثات، 

لكن  كلها،  ال�سابقة  القمم  مدار  كان على  كما  اأي�سا.. 

القمة احلالية تاأتي لتبحث هذه العناوين الالفتة يف 

�سوء متغريات و�سريورات ذات تاأثري كبري وخطري، 

»ردود  اإيقاع  على  تنعقد  ال  القمة  اأن  اأي�سا  واملهم 

االأفعال« ملا يحدث يف املنطقة والعامل، بل كان لديها 

ذاتية  دافعية  اإىل  االإيقاع  هذا  لتتجاوز  كاف  وقت 

مبنية على ت�سورات وروؤى ر�سينة وحمكمة.

الر�سملة،  مفهوم  اأق�سد  العنوان،  اإىل  وبالعودة 

فاإنها يف املفهومات االقت�سادية ولغة املال واالأعمال 

تتعلق من حيث املعنى بامل�ساريف التي تنفق من اأجل 

لال�ستخدام،  جاهزا  ي�سبح  حتى  ثابت  اأ�سل  اقتناء 

يف  وزيادة  التعريف،  يف  الدويل  املعيار  ح�سب 

بتحويل  معني  فاإنه  للم�سطلح  الداليل  التوظيف 

يف  تكونت  التي  واالحتياطات  املجمعة  االأرباح 

املا�سي اإىل راأ�ض مال، وعليه، فاإن الر�سيد ال�سيا�سي 

�سواء  حد  على  واالجتماعية  االقت�سادية  واالرباح 

 25 منذ  اخلليجي  التعاون  ملجل�ض  توفرت  والتي 

مايو 1981، واإىل اليوم ت�سكل راأ�سمال حقيقي قادر 

على الدفع باجتاه حتقيق م�ستويات ت�ساركية اأكرب، 

واأق�سد ال�سيغة التي ُبني عليها املجل�ض كـ »تعاون«، 

حيث تتوفر مقومات ودوافع مثالية لالنتقال من هذه 

اإىل �سيغة االحتاد، بكل ما يت�سمنه معنى  ال�سيغة 

االحتاد من دالالت وروؤى واأحكام.

التعاون  باأن ما حققه جمل�ض  اأجزم  اأن  اأ�ستطيع 

اخلليجي جاوز مب�سافات ما حققته كل القمم العربية 

جمرد  كانت  لقد  واجلاف..  الظامئ  تاريخها  عرب 

–بح�سب جورج �سانتيانا–  الدعاية  دعاية، باعتبار 

االأ�سواأ  جتعل  اأن  ووظيفتها  للنقا�ض،  ع�سريا  بدال 

احلديث  عند  يختلف  االأمر  لكن  اأف�سل،  وكاأنه  يبدو 

تقدير، تخرج  فالأقل  التعاون اخلليجي،  عن جمل�ض 

قممه باإعالن حقيقي قابل للتنفيذ، وقد مار�ست دول 

التعاوين،  االإعالن  يف  حقها  كامل  ال�ست  اخلليج 

وكانت ت�سعى بجهد كبري الأن جتعل االأف�سل ال يبدو 

ممكنا فح�سب، بل حقيقياً وعملياً. ففي الوقت الذي 

مده�سة،  �سيا�سية  ت�سلية  العربية  قممنا  فيه  كانت 

حمورية  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  قمم  كانت 

ومنظور لها على اأنها ت�سكل ثقالً عربيا يف م�سارات 

كلها،  املنطقة  واالقت�سادية يف  ال�سيا�سية  التحوالت 

على العموم، لقد ح�سم األك�سندر بوب القيمة الفعلية 

ت�سلية  ال�سيا�سية  والقمم  ال�سيا�سة  يتخذون  للذين 

وترفيًها حني عرف الت�سلية باأنها الفعل اليومي ملن ال 

ي�ستطيعون التفكري.

للتفكري،  يخ�سع  �سيء  كل  هنا،  خمتلف  االأمر 

 )22( من  اأكرث  الأن  والت�سلية،  لل�سدفة  جمال  ال 

اخلليجية  القمة  ملوؤ�س�سة  دورة   )33( اأنتجت  عاما 

اأنتجت فيها هذا الر�سيد الكبري من جماالت التعاون 

احلديث  يجعل  الذي  االأمر  والت�سارك،  والتن�سيق 

اإعالمياً، وال اأحالما  عن �سيغة »االحتاد« لي�ض ترفاً 

اإنها فر�سة وحاجة  العربي،  يقرتفها �سعب اخلليج 

هو  االنت�سار  اأن  اأخري،  �سيء  بقي  �سرورة.  ورمبا 

الراحل غ�سان  الروائي  قال  كما  �سيء  نتوقع كل  اأن 

كنفاين، لهذا نحن نتوقع من القمة اخلليجية الكثري 

امل�سكالت  كل  على  ال�ست  الدول  هذه  تنت�سر  لكي 

والتحديات.
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�سنوات  باالحتاد  يحلمون  اأبناوؤها  كان  كيانات  اأربع 

طويلة، فاإذا به يتحقق ب�سدق النوايا واإخال�ض العمل، حتى 

اأ�سبحت تلك الكيانات مناذج احتادية حينما ان�سهر اجلميع 

جمتمعاتها،  وتداخلت  �سعوبها،  فتوحدت  واحد،  كيان  يف 

وذابت الفوارق بينها، ولرمبا اليوم هي من اأبرز الدول تنوعاً 

ثقافياً وعرقياً.

حروباً  عا�ست  التي  االأمريكية  املتحدة  فالواليات 

و�سراعات مريرة جتاوزت تلك املرحلة حينما مت االإعالن عن 

عام  ففي  والية،  خم�سني  ي�سم  الذي  الفيدرايل  االحتاد  قيام 

اتفاقية فيالدلفيا بني ثالثة ع�سر  الت�سديق على  1788م مت 

والية حتى اكتمل العقد بقيام االحتاد.

بعدد  عام 1963م  االنطالقة يف  كانت  املاليزي  االحتاد 

ثالثة ع�سر والية وثالثة اأقاليم احتادية، فقد كانت ال�سراعات 

واحلروب بني تلك الواليات، ومل يكن هناك من �سبيل لتجاوز 

تلك العقبات اإال من خالل االحتاد الفيدرايل، االأمر الذي جعل 

الدول  �سمن  وتدخل  االقت�سادية  اأزمتها  تتجاوز  ماليزيا 

االآ�سيوية االأكرث مناًء.

احتاد دولة االإمارات العربية هو االآخر من النماذج التي 

ي�ستفاد منها، فقد توافقت االإمارات ال�سبع برئا�سة ال�سيخ زايد 

اآل نهيان واإخوانه �سيوخ االإمارات يف عام 1970م على قيام 

حتول  حينما  والنماء  البناء  م�سرية  فكانت  يجمعهم،  احتاد 

ال�سعب اإىل كيان واحد!

االحتاد االأوروبي هو اآخر التكتالت الكبرية، فاأوروبا رغم 

االختالفات بني �سعوبها اإال اأنها ا�ستطاعت من حتقيق حلمها 

الذي اأوقف احلروب وال�سراعات التي دمرتها، واأبرزها احلرب 

العاملية االأوىل والثانية، فكان العمل من اأجل ذلك االحتاد منذ 

بداية خم�سينيات القرن املا�سي حتى مت االإعالن عنه يف عام 

1992م لي�سم بني جوانحه �سبع وع�سرين دولة اأوروبية.

االحتادية،  التجربة  جناح  على  توؤكد  مناذج  اأربع  هذه 

خا�سة واأن العامل اليوم ي�سهد حتوالت كبرية، فهو ال يعرتف 

بالدول ال�سغرية وال�سعوب ال�سعيفة، لذا فاإن العامل اليوم يف 

طريق التوحد واالندماج، واملنطقة العربية هي االأخرى ت�سهد 

هذه االأيام ما ي�سمى بالربيع العربي، لذا هي على موعد اآخر 

باأيدي  اإعادة ر�سم منطقتها  بها  لذا حري  التحوالت،  تلك  مع 

ال�سور  اأحد  هو  اخلليج  احتاد  اأو  اخلليجي  االحتاد  اأبنائها. 

املطروحة بقوة على اأبناء املنطقة، ف�سعوب املنطقة اليوم ترى 

التداعي الكبري على مقدراتها ومكا�سبها، لذا ترتفع االأ�سوات 

املطالبة بالتحول من جمل�ض التعاون اإىل الوحدة اخلليجية، 

عاماً،  ثالثني  ملدة  التعاون  مرحلة  عا�ض  اجلميع  واأن  خا�سة 

وقد اأدى املجل�ض دوره يف تلك املرحلة حينما كان ال�سراع بني 

العراق واإيران.

اخلليج العربي اأو خليج العرب اليوم يف حاجة لرتتيب 

وديناميكية،  فعالية  اأكرث  ب�سور  حتالفاته  وتعزيز  اأوراقه، 

متنوعة،  اأخطار  وهي  كبرية،  باملنطقة  املحدقة  فاالأخطار 

لهجوم  تتعر�ض  فهي  ال�سر�سة،  االإعالمية  احلرب  واأبرزها 

�سر�ض ي�ستهدف �سبابها ونا�سئتها، لذا تتطلب املنطقة تكثيف 

اجلهود ملواجهة تلك التحديات، فاخلاليا النائمة قد مت اإيقاظها 

خالل  من  املذهبية  وال�سراعات  الطائفية  احلرائق  الإ�سعال 

�سعارات التغري وال�سلمية والتعددية.

قيام جمل�ض التعاون يف عام 1981م جاء ليحافظ على 

هوية اأبناء املنطقة من اآثار ال�سراع يف اخلليج العربي حينها، 

وهو  ذلك  منذ  اأب�سع  هو  ملا  يتعر�سون  املنطقة  اأبناء  واليوم 

اأطيافهم  باختالف  الواحد،  الوطن  اأبناء  بني  ال�سراع  اإ�سعال 

ملواجهة  اخلليج  احتاد  لقيام  احلاجة  ت�ستد  لذا  وتالوينهم، 

كربى  موؤامرة  تواجه  العربية  اخلليج  دول  التحديات،  تلك 

حني تك�سفت خيوطها يف البحرين والكويت ودولة االإمارات 

ملواجهة  موحدة  ا�سرتاتيجية  من  بد  ال  لذا  املتحدة،  العربية 

تلك املوؤامرة التي التزال ت�ستعل حتت الرماد، فدولة االإمارات 

اأف�سلت خمططاً انقالبياً ي�ستهدف احتادها، والبحرين تعر�ست 

ملخطط تاآمري مت االإعالن فيه عن قيام اجلمهورية االإ�سالمية 

مي�ض  كبري  حتد  اأمام  االأخرى  هي  والكويت  الإيران!  التابعة 

اأمنها وا�ستقرارها، وجميع تلك اخليوط م�سدرها اإيران التي 

الكربى  وطنب  )اأبومو�سى  الثالث  االإماراتية  اجلزر  حتتل 

وطنب ال�سغرى(!

من  االنتقال  اأجل  من  ال�سريفني  احلرمني  خادم  دعوة 

القت  التي  الدعوة  هي  االحتاد  مرحلة  اإىل  التعاون  مرحلة 

ترحيباً كبرياً عند �سعوب املنطقة، فاأبناء هذه املنطقة ينعمون 

التدخالت  ولكن  واأمان،  اأمن  يف  وهم  اأوطانهم  بخريات 

اخلارجية ومنها )ت�سدير الثورة االإيرانية( يعكر عليهم �سفو 

االأمن واال�ستقرار، وهذه االأخطار ال ميكن الت�سدي لها ودول 

اجلاد  التحرك  من  بد  ال  التعاون،  مظلة  تعمل حتت  اخلليج 

باملنطقة  املحدقة  فاالأخطار  االحتاد،  مرحلة  اإىل  وال�سريع 

ت�ستدعي االإعالن عن االحتاد كما �سارعت الدول االأخرى الإنقاذ 

دولها و�سعوبها.

من هنا فاإن احتاد اخلليج كان حلماً يراود اأبناء املنطقة، 

املنطقة، وال  االأحداث يف  �سرعة  مع  النور  يرى  اليوم  ولكنه 

�سبيل للخروج من االأزمات واحلوادث اإال بقيام احتاد يجمع 

العربية  املنطقة  يف  االأكرب  احلدث  هو  وهذا  العربية،  الدول 

التي ت�سهد ربيعاً عربياً، ولي�ض من ثمرة لهذا الربيع اإال قيام 

احتاد اخلليج!

احتاد اخلليج 

حلم يتحقق

بقلم: �سالح اجلــودر

والثالثاء  االثنني  هما  التاريخ،  يدخالن  يومان 

دول  و�سيوخ  واأمراء  ملوك  يحط  عندما  املقبالن، 

على  مكرمني  معززين  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 

التي  الطيبة  االر�ض  هذه  اخلالدة،  البحرين  ار�ض 

عن  يقل  ال  واحلدث  وكرميا..  طيبا  �سوى  تنبت  ال 

القمة  �ست�ست�سيف  املباركة  فار�سنا  التاريخ، 

التعاون.  جمل�ض  دول  لقادة   33 الـ  اخلليجية 

التحديات  عن  اجلميع  يتحدث  ان  وطبيعي 

والظروف غري امل�سبوقة التى ت�سبق بال�سرورة كل 

احلديث  ا�سبح  وقد  عربية،  حتى  او  خليجية  قمة 

العربية  الكتابة  كال�سيكيات  من  التحديات  تلك  عن 

قبيل وع�سية وغداة كل قمة ت�سهدها املنطقة، فكانت 

التحديات  تلك  اهم  احد  متثل  الفل�سطينية  الق�سية 

املمثلة يف حربي  الكوارث  ال�سابق، حتى جاءت  يف 

اخلليج االوىل والثانية واللتني ارهقتا دول املنطقة 

من  كثريا  واخت�سمت  و�سيا�سيا  واقت�ساديا  ماليا 

معدالت الرفاهية فيها نظرا للتكلفة الباهظة للحربني 

والتي حتملت دول اخلليج ن�سيبا كبريا يف تغطية 

تلك التكلفة دون �سابق انذار.

وبدال من ان نكرر مقولة التحديات التي ارف�سها 

قبوال  اكرث  اراه  اخر  تعبري  امامنا  وتف�سيال،  جملة 

وهو  اأي�سا  العربي  ورمبا  اخلليجي  ال�سارع  لدى 

الكوارث، فالذي منر به يف الوقت الراهن او ن�ساهده 

بال�سرورة  ويوؤثر  العربي  عاملنا  يف  يومي  ب�سكل 

بالكوارث  �سبيه  امر  هو  اخلليجية،  جمتمعاتنا  يف 

كوارث  عن  هذا  يف  تقل  وال  بعينيها،  الكوارث  او 

و�سهوة  للكويت  العراق  واحتالل  اخلليج  حربي 

واملذهبية  ال�سيا�سية  الفتنة  بث  املجاورة يف  الدول 

للمواثيق  �سريحة  خمالفة  يف  واأرا�سينا  دولنا  يف 

الدولية وتعهدات االمم املتحدة.

ومبنا�سبة رف�سنا تعبري »التحديات« وتكري�ض 

تعبري »الكوارث« بدال منه، نقول ان القمة اخلليجية 

املرتقبة تاأتي و�سط كوارث عدة، على راأ�سها ا�ستمرار 

الكف  وعدم  اخلليج  �سوؤون  يف  التدخل  يف  ايران 

م�ستغلة  ومواطنيه،  لدوله  امل�سكالت  ت�سدير  عن 

احداث ما ي�سمى بكارثة »الربيع العربي« يف ت�سدير 

الثورة الينا رغم ان ظروف دول اخلليج ال�سيا�سية 

عن  البعد  كل  بعيدة  واالجتماعية  واالقت�سادية 

ربيعا  �سهدت  التي  الدول  وموؤثرات ظروف  ا�سباب 

عربيا. وباملنا�سبة، احتفل ال�سعب التون�سي بالذكرى 

بالطماطم  الرئي�ض  ب�سرب  اليا�سمني  لثورة  الثانية 

و�سط حركة احتجاجات وا�سرابات وا�سعة النطاق. 

من  واجهوه  ما  ان  التون�سي  ال�سعب  واكت�سف 

ال�سابق  الرئي�ض  عهد  كوارث- يف  -اق�سد  حتديات 

زين العابدين بن علي هى اهون بكثري مما يواجهونه 

االن يف ظل رئا�سة وحكومة جديدة انطلقت من روح 

الثورة التون�سية.

ال  انه  اعتقد  العربي،  الربيع  خلط  وا�ستكماال 

تعليق يف الوقت الراهن عما ت�سهده العزيزة م�سر 

من حراك �سيا�سي وانق�سام جمتمعي يف بداية عهد 

رئا�سي جديد، واكت�ساف اال�سقاء يف م�سر ان البديل 

التى  �سوريا  واأمامنا  �سبقه..  مما  حاال  اف�سل  لي�ض 

بني  ما  مواطن  الف   50 نحو  االن  حتى  فيها  قتل 

يف  يعي�سون  الالجئني  واآالف  وع�سكريني،  مدنيني 

وقاهرة  مناخية �سعبة  والعراء يف ظروف  اخليام 

ومميتة، وحركة معار�سة ال تعرف التوحد ورئي�ض 

ونظام يذبح مواطنيه بدم بارد.

اخلليجية،  القمة  تنعقد  الكوارث  هذا  كل  و�سط 

اخلريفية  االفرازات  تلك  �ستبحث  انها  املوؤكد  ومن 

ملفات  بالطبع  القمة  امام  ثم  الربيعية،  ولي�ست 

من  التحول  ملف  ان  واعتقد  للغاية  مهمة  خليجية 

التعاون اىل االحتاد اخلليجي هو امللف االكرث اهمية 

واالأقرب طموحا اىل قلوبنا جميعا، حتى واإن مل يكن 

يكون  حتي  والدرا�سة  البحث  من  بعد  ن�سيبه  اخذ 

قابال للتنفيذ يف الوقت الذي يرتئيه القادة.. ال �سيما 

اجتماعات  تو�سيات  بالتاأكيد  �ستبحث  القمة  وان 

الهيئة املعنية بدرا�سة االنتقال من مرحلة »التعاون« 

اإىل مرحلة االحتاد وتذليل العقبات، و�سرعة االإجناز، 

للقمة،  اخلتامي  البيان  يت�سمنه  اأن  يتوقع  ما  وهو 

خا�سة وان �سعوب املنطقة تنتظر هذا التحول املهم 

ال �سيما وان خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز هو الذي اطلق اقرتاح التحول اىل االحتاد 

وهو  املا�سي.  العام  يف  ال�سابقة  الريا�ض  قمة  يف 

باملنا�سبة اقرتاح يعك�ض الرغبة ال�سعبية اخلليجية 

مت  ما  كل  على  واحلفاظ  الوحدة  مظاهر  تعزيز  يف 

اجنازه خليجيا حتى وقتنا الراهن.

اهمية  اىل  اال�سارة  هو  االن  قوله  علينا  وما 

التحول من التعاون اإىل االحتاد فاأوال يوؤكد اقرتاح 

املجل�ض  قادة  �سعور  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

م�ستقبل  اجل  من  تنفيذها  يجب  التي  بالطموحات 

ال�سيا�سي،  اال�ستقرار  يعني  فاالحتاد  املنطقة.. 

طموحاتنا  تتحقق  فلن  منطقتنا  يف  يتوفر  مل  واإذا 

ان  ال�سيا�سية  االعراف  يف  ومعروف  االقت�سادية. 

جلذب  الرئي�سي  املدخل  هو  ال�سيا�سي  اال�ستقرار 

اال�ستثمارات املحلية واالجنبية، وقد ن�سري هنا اىل 

�سعف البنية االقت�سادية يف الدول العربية االخرى 

�ساأن  ومن  �سيا�سي.  ا�ستقرار  عدم  من  به  متر  ملا 

امل�ساكل  بع�ض  على  الرد  اخلليجي  االحتاد  تد�سني 

على  �سلبا  وتوؤثر  التعاون  جمل�ض  تواجه  التي 

وتبني  االقت�سادي  التكامل  مثل  اخلليجية،  الوحدة 

مواقف دبلوما�سية موحدة ملواجهة مواقف وقرارات 

عربية ودولية واإقليمية.

يجري  ملا  رهنا  ا�سبحنا  اننا  �سبق  مما  اخل�ض 

املنطقة  كامل  يف  يحدث  ما  ان  مبعنى  حولنا، 

بال�سرورة  �ستوؤثر  ودولية،  اإقليمية  اأحداث  من 

بال�سرورة  وهناك  القمة.  واجندة  جمريات  يف 

االهتمام  من  الكايف  القدر  تاأخذ  ال  رمبا  ملفات 

وترتك  القمم،  غرار  على  الكبرية  االجتماعات  يف 

فنية  جلان  من  االأدنى  امل�ستويات  اىل  الغالب  يف 

وخالفه ومنها على �سبيل املثال امللفات االجتماعية 

الثقافية والتى ال حتظى باأهمية، خا�سة وان القادة 

ال�سيا�سية  امللفات  مثل  ي�سغلهم  مما  الكثري  لديهم 

الق�سايا  مثل  جتاهل  ان  واعتقد  واالقت�سادية. 

على  اطلعت  فقد  خطري،  امر  والثقافية  االجتماعية 

اىل  امل�ساركون  فيه  ايام تطرق  قبل  حتقيق �سحفي 

نقطة بالغة اخلطورة اراها ت�ستحق الدرا�سة وايجاد 

ال�سباب اخلليجي فقدوا  حلول لها، وهي ان بع�ض 

امل�ساركون  وارجع  واالجتماعية.  الثقافية  هويتهم 

هذه امل�سكلة والتي ا�سعها يف م�ستوى الكارثة اي�سا، 

وهذا ب�سبب وجود مدخالت كثرية تتعلق باملقارنة 

يف املعي�سة يف منطقة اخلليج حيث ولدوا ون�سوؤوا، 

يوفر  مكانا  يجعله  مبا  للحياة  اف�سل  الغرب  وهل 

م�ستقبال غري ما هو ماأمول هنا. وح�سنا ا�سار هوؤالء 

اىل �سبب جوهري يف خلق هذه امل�سكلة وهي انت�سار 

اأو ال�سلوك  ف�سائيات غري من�سبطة �سواء يف الفكر 

�سنع  اأو  االأكاذيب  خلق  اأو  املختلفة،  املمار�سات  اأو 

االهتزاز  اإيجاد نوع من  اإىل  يوؤدي  ما  ملفقة،  اأخبار 

يف ثقافة املجتمع.

الدرا�سات  على  االطالع  القادة  على  انه  واعتقد 

القيمة واملوجودة يف جامعاتنا ملا لها من تو�سيات 

معني  خري  لكانت  بها  القادة  اخذ  لو  رمبا  مهمة 

فيه  مبا  املجتمعية  الق�سايا  على  والتعرف  لهم 

ال�سيا�سية  طموحاتهم  وحتقيق  املواطنني  خدمة 

واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية.. وثمة درا�سة 

بحث  ايام،  قبل  ن�سر  �سحفي  حتقيق  يف  ن�سرت 

والرفاهية  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  بني  العالقة  يف 

االقت�سادية، خ�سو�سا يف دول اخلليج مع الرتكيز 

يف قيمة النفط، وماذا نفعل بالنفط من اأجل اأن نحقق 

الرفاهية االقت�سادية ملواطني اخلليج.

وختاما.. ال ي�سعني �سوى القول اننا زهقنا من 

احلديث عن الرعب النووي االيراين ومدى ا�ستقواء 

املنطقة..  امللف وا�ستعداء �سعوب ودول  بهذا  ايران 

تبحث  وهي  اخلليجية  القمة  على  اقرتح  وهنا 

م�ستقبل �سعوبنا ومنطقتنا ان تتطرق اىل مو�سوع 

القمة  اأمام  وعر�سه  �سبق  والذي  االهمية  يف  غاية 

اإن�ساء  املكرمة. وهو  اال�ستثنائية يف مكة  االإ�سالمية 

مركز للحوار بني الطوائف واملذاهب االإ�سالمية مقره 

هذا  اطالق  �ساأن  فمن  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

امل�سلمني وجمع  امل�ساهمة يف توحيد �سفوف  املركز 

االنق�سام  عن  والبعد  بينهم  ذات  واإ�سالح  كلمتهم 

ورف�ض اعمال الكراهية وال�سقاق والفتنة. ولعل هذا 

املركز يكون فاحتة خري الإنهاء الفرقة واخلالف بني 

ابناء الدين الواحد رغم اختالف املذاهب.

كاتب وحملل �سيا�سي بحريني

القمة اخلليجية... 

قمة مواجهة الكوارث

اأحمد املر�شد
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القمة التاأ�سي�سية يف اأبوظبي 1981

قمة م�سقط 2001

قمة الدوحة 2007 

قمة الريا�س 2011

قمة الكويت 2003
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