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 صاحب السمو امللكي االمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء  البحريني مستقبال املشاركني في املؤمتر   )بنا( 

املنامةـ  وكاالت: انطلقت في 
البحرين أمس فعاليات مؤمتر 
أمني ينظمه مركز البحرين 
للدراســــات االســــتراتيجية 
والدولية والطاقة ملناقشــــة 
الوطني  أبرز مهددات األمن 
واإلقليمي لدول اخلليج، وذلك 
بحضور ورعاية سمو الشيخ 
محمد بن مبارك نائب رئيس 

مجلس الوزراء البحريني.
ويعقد املؤمتر على مدار 
يومني، حتــــت عنوان األمن 
الوطنــــي واألمــــن اإلقليمي 
ملجلس التعاون لدول اخلليج: 

رؤية من الداخل.
وحتدث في املؤمتر صاحب 
الســــمو امللكي األمير تركي 
الفيصل، رئيس مجلس إدارة 
امللك فيصل للبحوث  مركز 
اإلســــامية،  والدراســــات 
والشــــيخ د. محمد الصباح 
وزير اخلارجية السابق، وعدد 
من الشخصيات اخلليجية. 
وخال كلمته االفتتاحية، قال 
د.محمد عبدالغفار مستشار 
البحريني للشؤون  العاهل 
ورئيــــس  الديبلوماســــية 
مجلس أمناء مركز البحرين 
للدراســــات االســــتراتيجية 
والدوليــــة والطاقة، انه في 
زمن تغير التحالفات كنتيجة 
واألحــــداث  للمســــتجدات 
اإلقليمية والدولية فإن دول 
مجلس التعاون بحاجة الى 
صياغة استراتيجية مفهوم 
استراتيجي شامل على غرار 

ما يفعله حلف الناتو كل عشر 
سنوات. 

بدوره، أكد الشيخ د.محمد 
الصباح انه آن األوان النتقال 
دول مجلــــس التعاون لدول 
اخلليج العربية الى حتالف 
امــــر  كونفيدرالــــي، وهــــو 
يستوجب االنتقال من مرحلة 
الديبلوماسية الى أشكال من 
السياسة احلقيقية التي تضع 
في االعتبار املخاطر واملهددات 
الوجودية لكيان دول املنطقة 

وأمنها الداخلي.
وبــــني ان اي خافــــات 
خليجية حالية في ظل وجود 
ملفــــات خطرة مثــــل اخللل 
الكبير بالتركيبة السكانية 
ميثــــل تهديدا وجوديا لدول 
مجلس التعــــاون، مؤكدا أن 
دول التعاون ليس لديها مجال 
لترف اخلافات في ظل وجود 

هذه املهددات. 
وقال الشيخ محمد الصباح 
إن دول املنطقة تواجه رغبات 
قوى إقليميــــة في أن تكون 
راعية وحامية لعقيدة معينة 
الطائفة  أبنــــاء  وتعتبر كل 
هم رعايــــا بغض النظر عن 
انتماءاتهم الوطنية، قائا إن 
هذه القــــوى تدفعها رغبات 
إيران  إلى  السيطرة، مشيرا 
الطائفة  التي تنظر ألبنــــاء 
الشيعية في املنطقة على أنهم 
تابعون لها رغم التصاق أبناء 
الطائفة بأوطانهم وأراضيهم، 
مؤكدا ان ذلك يشكل حتديا 

امام مخططي  وخطرا قائما 
وصانعي السياسات في دول 

املنطقة.
وقــــال الشــــيخ محمــــد 
الصباح إن ثمة درســــا مهما 
جدا نستخلصه من احلرب 
العاملية األولى املدمرة وهي أن 
االحتماء باخلارج واالستقواء 
باألجنبي والبحث عن قوى 
خارجية لدعم موقف محلي 
أمــــر فــــي غايــــة اخلطورة 
ونتائجه كارثية، ويشــــكل 
هذا األمر ايضا حتديا لدول 

مجلس التعاون.
وأوضح ان ايران تنظر بهذا 
املفهوم، فأينما حل املنتمون 
للمذهب الشيعي فهي راعية 
النظر  لهــــم بغض  وحامية 
عن درجة اميــــان املواطنني 
والتصاقهم بأرضهم وانظمتهم 

الوطنية والسياسية.
مــــن جانبه، قــــال االمير 
تركي الفيصل ان املؤمتر يأتي 
في ظل ما تشــــهده منطقتنا 
من انكشاف استراتيجي في 
أعلي مراحله على املستويني 
الوطني واالقليمي في الوقت 
الذي كان يجدر بنا بعد أكثر 
مــــن 30 عاما من تأســــيس 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية أن نكون قد وصلنا 
الى أعلى درجات التنســــيق 
والتعــــاون والوصــــول الى 
مرحلة االحتاد لضمان أمننا 
واستقرارنا ورفاهية شعوبنا 

في هذه املرحلة الصعبة.

انطالق أعمال مؤمتر األمن الوطني واإلقليمي لدول اخلليج بالبحرين

محمد الصباح: آن األوان لالنتقال إلى حتالف كونفيدرالي 
تركي الفيصل: حفظ أمننا يدفعنا إليجاد توازن مع إيران

وأضاف ان اهم ما كشفته 
مجريات االمور في املنطقة أن 
االمن الوطني ليس عسكريا 
فحسب لدرء املخاطر اخلارجية 
بل هو أمن سياسي واقتصادي 
واجتماعي وثقافي واعامي. 
وقال االمير تركي الفيصل اننا 
في هذا اجلانب من اخلليج 
نكن كل احترام ومحبة إلخوة 
لنا يقطنــــون اجلانب االخر 
من اخلليج، معربا عن اسفه 
أن تكــــون سياســــات ايران 
منغصا لألمن اإلقليمي نظرا 
للسياسات االيرانية املعادية 
فــــي منطقة اخلليــــج وفى 
العالم العربي ســــواء أكانت 
هذه السياسات هدفها فرض 
الهيمنة السياسية ام التدخل 
في الشؤون الداخلية لبلداننا 
عبر تأجيــــج الفنت الطائفية 
ومحاولة تصديرها الينا ام من 
خال غموض نواياها بشأن 
النووية  خططها للمعرفــــة 
الســــاح  امتاك  وبالتالــــي 
النووي ام من خال احتال 
اجلــــزر االماراتية ام بدعمها 
للحكم الطائفي في العراق أو 
تدخلها العسكري لدعم النظام 
السوري االجرامي او التدخل 

لتفتيت اليمن مذهبيا.
واكد أن الضرورة للحفاظ 
على امننا تدفعنا الى العمل 
علــــى ايجاد توازن معها مبا 
في ذلــــك املعرفــــة النووية 
واالستعداد الي احتماالت في 

امللف النووي االيراني.  


