ٍ
ككيان واحد
ولي عهد البحرين سممان بن حمد آل خميفة :العالم ينظر إلى الخميجيين
ّ
العربية
شهادات في تجربة مجمس التعاون لدول الخميج
ّ
العامة الثانية حول تجربة مجمس التعاون لددول اللمديا العر ّبيدةا والتدع انعفددت دع
شهدت الجمسة ّ
دع ا ميدر
اليوم الثانع من عاليات مؤتمر " كر "15ع أبو ظبدعا حدوا اًر مدص حداحل الس ّ
دمو الممك ّ
ولع العهد نائل الفائد ا عمىا النائدل ا ول لدرئيس مجمدس الدوز ار دع
سممان بن حمد آل لميفة ّ
أاميددة الجهددود التددع تةعنددى بالثفا ددة
دع تركددع الدددليلا أ ّكددد يددى عمددى ّ
مممكددة البحدرينا أجدرام ا عرمد ّ
المؤسسددات والمنتددديات العربيددة التددع أسددهمت بدددوراا
منوا داً بدددور
ّ
العربيددة ورهيهددا والنتدداج الفكددريا ّ

المستنير ةيحفّق جوارم
الفاعل ع إبراز الثفا ة العر ّبية كونها
اً
محور جامعاً ومؤثّ اًرا مؤ ّكداً أن الفكر ة
حددين يكددون لددى أث درم الددذي ةيثددري المدددارك لدم دةً لمنسددان واترتفددا بمسددارات حياتددى ويتددي لمبدددا
واتبتكار أ فاً أرحل.

دع ومددا تحفّددق منهددا مددن نجاحددات وعددن أبددرز
وتحد ّددث سد ّ
دموم عددن منج دزات مجمددس التعدداون اللميجد ّ
المستفبمية التع ترتكدز عميهدا تّمّعدات دول مجمدس التعداون
التحدياتا وما او هيد التحفّق والرؤية
ّ
ّ

دعا ًدرً
اللميجع وشعوبهاا مشي اًر إلى ة
دائع والجمرك ّ
ئع والم ّ
المنجدز دع مشدروعات الدربّ الكهربدا ّ
ّ
منيددة ا سدداسا ةمعرب داً عددن التفد ّددم الحاحددلا وآم درً ددع تحفيددق المزيددد منهددا لددرل
فاهيددة ا ّ
عددن اتتّ ّ
السنوات العشر المفبمة .كمدا تح ّددث عدن دبموماس ّدية ّعالدة نجد يهدا مجمدس التعداون لددول اللمديا
تتّور أكثر أكثر نحدو
العر ّبيةا وجعل العالم ينظر إلى اللميجيين ككيان واحد .ورأى ّ
أن الظاارة ّ
منظوم ددة واح دددة مدروس ددةا تف ددوم عم ددى هواع ددد وهد دوانين وتفاام ددات مش ددتركةا مستعرًد داً ا نج ددازات

والنجاحات اتهتحاديةا حيث بمغ عدد السدجرت التجارّيدة لملميجيدين دع الددول ا عًدا حدوالع
دتفبمية بمنداحع ع ّددة
 04ألف سدجلا وحدوتً إلدى سدوق تنا س ّدية كبيدرةا كمدا عدرل لمشدروعات مس ّ

أدت إلى تحفيق بعل ا اداف السياس ّدية التدع ةبّندع اتتّحداد عميهدا لمحدمحة أبندا المنّفدةا ت تداً
دارجع يددؤدي إلددى تفتيددت الدولددة
إلددى التّحد ّدديات التددع تفددرل التعدداون المشددترك لحد ّدد ّ
أي تهديددد لد ّ
اّنيدة ور دل اسدتلدام الددين دع
العر ّبية نفسهاا ةمشدداً عمى مفاايم
الوّنية والعروبة وتعزيدز المو ّ
ّ
السياسة.
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العربي
شهادات حول تجربة التكامل
ّ
دام المس دداعد لمش ددؤون
و ددع الجمس ددة الثاني ددة ت ددولّى ال دددكتور عب ددد العزي ددز حم ددد العويش ددق ا م ددين الع د ّ
السياسد ّدية والمفاوًدداتا إدارة جمسددة حوارّيددة تًددمنت شددهادات حددول تجربددة مجمددس التعدداون لدددول
الجميدلا والددكتور عمدرو موسدى ا مدين
المبنانع ا سبق أمين
تحدث يها الرئيس
اللميا العر ّبيةا ّ
ّ
ّ
دام السدابق لمجمدس التعداون
العام ا سبق لجامعة الدول العر ّبيةا وا ستاذ عبداهلل بشدارةا ا مدين الع ّ
ّ
بع.
لدول اللميا العر ّبيةا وا ستاذ أحمد بن ّ
محمد الجروانا رئيس البرلمان العر ّ
أن مجمددس التعدداون الددذي انّمددق ددع اددذم المدينددة عددام
وهد ّددم الدددكتور العويشددق مدالمددة أ ّكددد يهددا ّ
وتنمويدة بددأت مدن الحدفر تفريبداًا وازدادرت مدص تّ ّدور
1891ا يعمل عمى أةسس اهتحادية كاممة
ّ

دتا وا ا ّدم اسدتمرار الحفداظ عمدى ا مدن واتسدتفرارا
التحتية وتحفيق انتفال
البنى
نوعع لمدول الس ّ
ّ
ة
ّ
الهوية العر ّبيةا وتفعيل مجاتت التنمية لمحمحة شعول دول مجمس التعاون
بع و ّ
ودعم ا من العر ّ
وشعول المنّفة.

الجميدل عدن عمدق العرهدة بدين دولدة ا مدارات العر ّبيدة المتّحددة وبدين لبندانا
تحدث الدرئيس أمدين
و ّ
ّ
أن التجربة التع حفّفتهدا
والعاّفة الكبيرة ع همول المبنانيين وجاليتهم تجام اذا البمد وأامىا ةمعتب اًر ّ

مما تحتاجى مجتمعاتنا العر ّبية.
دولة ا مارات العر ّبية المتّحدة ّ
غنية بالدروسا و يها الكثير ّ
بع يحتاج إلى سمّم
وأ ّكد أن مجمس التعاون لدول اللميا العر ّبية او ةبفعة ةمًيئةا يما الوّن العر ّ
دعا ت تداً إلدى ّأنندا نتّمّدص
بعا ومجمس التعاون ّ
مؤادل لمعدل دور محدور ّ
دع ودول ّ
ي يواهميم ّ
التكامل العر ّ
اتيجيةا يوالى عرهة لبنان المتينة بددول مجمدس التعداون التدع لدم تكدن لدديها
اميتى اتستر ّ
بك ّل ثفة ّ

الدالميددةا بددل لّالمددا كانددت حريحددة
ددلل ددع شددؤونى
أي أاددداف سياسد ّدية ددع لبنددانا وت رغبددة لمتد ّ
ّ
ّ
اميددة و ددع مسدديرة إعددادة
منواداً بدددور المجمددس ددع إنفدداذ لبنددان مددن الحددرل ا ّ
عمددى اسددتف اررم وأمنددىّ .
اللميجية لمتابعة دعمها لمعهد الجديدا يواعّائها د عاً جديداً لممناخ
بالمبادرات
ّ
إعمار البمدا مشيداً ة
اتهتحادي.
يو
ّ
اتستثمار ّ

دام ا سدبق لجامعدة الددول العر ّبيدة عدن ا نجدازات
من جهتىا ّ
تحدث السيد عمرو موسى ا مدين الع ّ
أن انداك إنجدازات وآ اهداً
دعا مؤكدداً ّ
و ّ
التّورات التع تحفّفت دع مجمدس التعداون لددول اللمديا العرب ّ
أن النظددام
كبيدرة و سدحة أمدلا إذ يجدل أن تشدمل كد ّل التجدارل المدواّن وتةحفّدق سدعادتى .وأوًد ّ
داتع يب دددأ
دع ينه ددار والع ددالم يع دديش أزم ددة مس ددتفبل المنّف ددةا وتب د ّدد م ددن إّ ددار ّ
مؤسس د ّ
دع العرب د ّ
ا هميم د ّ
الدوليدة لفدرل ترتيبدات سياس ّدية دع
الملّّّات ا
هميميدة و ّ
ّ
بإّرق ش اررة العمل المشترك لمواجهة ة

ومؤسسة
بع
ّ
بعا عمى أن يتولّى مجمس التعاون لدو اللميا العر ّ
المنّفة ليست لحال الوّن العر ّ
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عمميددة التمهيددد لد ارسددة اددذا الموهددف مددن ك د ّل جوانبددىا وغيددر مفبددول أن يكددون
دع هيددادة ّ
الفكددر العربد ّ
داتعا كمدا أ ّكدد سديادتى أن الثفا دة
اناك مشرو تفسيم لممنّفة من دون أن نتعرل لى بعمل ّ
مؤسس ّ
بع.
أساس ع الد ص باتجام تحفيق أاداف التكامل العر ّ

ولمفيددة تأسدديس مجمددس التعدداون لدددول اللمدديا العر ّبيددة ددع
أمددا عبددداهلل بشددارة تحد ّددث عددن م ارحددل
ّ
التجمددص ومنهددا لمواجهددة
يليددة أدت إلددى تكدريس مبدددأ
دبعينيات و
الثمانينيدداتا متندداوتً محّّددات تار ّ
ّ
السد ّ
ّ
هميمية .كما أشار إلى الحكمة التع أدار بهدا مجمدس التعداون لددول اللمديا
التحديات واللروهات ا
ّ
ّ

دبموماسية النفّ والّاهة بّريفة مسؤولةا وكيف حار
العر ّبية
هميميداً وتعبداً
التجمص مباد اًر عر ّبياً يوا ّ
ّ
ّ
تنمويداً لددول المجمدس ودول الجدوار العر ّبيدةا ار عداً مدن شدأن الجامعدة
وممدوتً
ّ
ّ
دولياً وناجحداً سياس ّدياً ّ

ؤسسد ددع مجمد ددس التعد دداون لد دددول اللمد دديا العر ّبيد ددة الرؤيد ددة البعيد دددة
العر ّبيد ددةا وسد د ّ
دجل بشد ددارة لمفد ددادة م ّ
داعع
واسدتنفارام ددع آلدر السد ّ
دبعينيات مدن أجددل التح ّددي لدددروس حدعبة مددن لدرل بنددا كيدان جمد ّ

ةيم ّكنهم من تجاوز أزماتهم.
عما إذا لم يكن اناك موجدوداً مجمدس التعداون لددول اللمديا العر ّبيدة
من جانبى سأل أحمد الجروان ّ
لارجيددة .ورأى أن هدرار
توغددل مددؤثرات
المؤسسددين كددان حكيمداً
ددع مثددل اددذم ا حدوال اللّدرةا مددص ّ
ّ
ّ
باتستفادة من البيئة ا سرّية العر ّبية ا حيمة ع تشكيل المجمسا معتب اًر أن ا مدر لدم يكدن سدهرً
دمبية ددع الشددؤون العر ّبيددةا تسدديما أن مجمددس التعدداون
ددع مثددل اددذم ا يددام التددع تشددهد تد ّ
ددلرت سد ّ

ومحد ا
دل لمسددرما لددذا كانددت انّرهتددى
دع تعامددل مددص مفاحددل ا زمددات الكبددرى بفكددر ةمسددالما ة
اللميجد ّ
منية.
برؤى اهتحادية
وتنموية هبل تفاهم النزاعات و ّ
التحديات ا ّ
ّ

بالتوجهدات الحز ّبيدة
بحيةا ليس لها ارتبداّ با نظمدة أو
ّ
مؤسسة دولية مستفمّة غير ر ّ
*مؤسسة الفكر العربع اع ّ
ّ
تًامنية بين الفكر والمال لتنميدة اتعتدزاز بثوابدت ا ّمدة ومبادئهدا وهيمهدا وألرههدا بدنها الحرّيدة
الّائفيةا واع مبادرة
أو
ّ
ّ

المسدؤولةا واددع تةعنددى بملتمددف مجداتت المعر ددة وتسددعى لتوحيددد الجهددود الفكريدة والثفا يددة وتًددامن ا ّمددة والنهددول بهددا
اويتها.
والحفاظ عمى ّ
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