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البحرين.. مملكة التحديث والتجديد والتنمية

حمد بن عيسى.. ملك اإلنجازات والمبادرات

مصالحنـا واحـدة وأهدافنـا واحـدة والواليـات المتحـدة الخليجية حلـم لجاللته

له شدد جاللته على أن مجلس 
التعاون اخلليجي ُوجد ليبقى 
وان هذا الكيان االحتادي كان 
حلما واصبح واقعا، البد من 
حمايته فجميعنــــا بلد واحد 
وشــــعب واحــــد ومرتبطون 
مبصيــــر واحــــد ومســــتقبل 
وتاريخ وتــــراث ولغة ودين 
ونحن أنساب وقبائل واحدة 
فبحرين امللك حمد بن عيسى 
كما اسالفه ال تفرق بني أبناء 
اخلليــــج وكان في امكان اهل 
اخلليج عموما قبل قيام مجلس 
التعــــاون العمل في البحرين 
كاملواطنني، وممارسة التجارة 
كمواطنني، لهم جميع احلقوق 
التي هي للبحريني. وكان هناك 
اختالف في هذه املسألة بني اجلد 
عيسى والقوى األجنبية في ذلك 
الوقت ألنها ما كانت تريد هذا 
التالحم رمبا ملصالح خاصة بها 
ال نعلم، وهناك وسائل تثبت 
هذا الكالم وانه ال فرق بني ابناء 
اخلليج، ونعتقد اننا اذا اجتهنا 
الكثير  هذا االجتاه فسنحقق 

بإذن اهللا.

التكامل الخليجي

فالدائرة اخلليجية بالنسبة 
البحريــــن تكتســــب  مللــــك 
أولويــــة متقدمة في حتركاته 
الديبلوماسية انطالقا من ادراكه 
ألهمية هذه الدائرة باعتبارها 
الطبيعــــي  متثــــل االمتــــداد 
واحليــــوي للبحرين ومكمن 
قوتها واستقرارها، فقد كانت 
اململكة من أولــــى الدول التي 
دعت إلى انشاء مجلس التعاون 
اخلليجي، وقدمــــت دوما كل 
انواع الدعم واملساندة لتطويره 
وتفعيلــــه، وكانت في صدارة 
الدول املنادية بتحقيق التكامل 
اخلليجي ودعمت ومازالت تدعم 
أي صيغــــة وحدوية في هذا 
االطار انطالقا من قناعة مفادها 
ان قوة وفاعلية املجلس هما 
قوة وفاعلية العضائه وللعمل 
الذي تسعى  العربي املشترك 

البحرين الى حتقيقه.
واكد جاللته مرارا ان تدعيم 
ومســــاندة مجلــــس التعاون 
اخلليجي ميثل مصدر قوة ودعم 
العضائه وتعزيز لقدراتهم على 

مواجهة شتى التحديات.
ويتطلع جاللته إلى التواصل 
والتعاون والتكامل املســــتمر 
مع االشقاء في تفعيل املجلس 
األعلى للدفاع املشترك، ودعم 

مسيرة العمل اإلعالمي املشترك 
في التصدي للحمالت املغرضة 
ضد العرب واإلسالم واملسلمني، 
ومحاربــــة اإلرهاب والتطرف 
بكل صوره وأشكاله مع ابراز 
الرسالة احلضارية واإلنسانية 
التي يقدمها الدين اإلســــالمي 

للعالم.
ويدعو ملك مملكة البحرين 
الى ضرورة تبني التشريعات 
والنظم التي جتمعنا على اخلير 
وال تفرقنا، مؤكدا أهمية تقبل 
النصيحــــة خصوصا إذا كان 
هناك ما يتطلب اخذ احليطة 

واحلذر.

تملك الخليجيين

ويؤكد امللك حمد بن عيسى 

القيادات اخلليجية الستة  ان 
مترابطة عائليا وتربطها عالقات 
نسب وقربى، متسائال ما الذي 
يؤخرنا مادامت مصاحلنا واحدة 

واهدافنا ايضا واحدة؟
ويفخــــر ملك البحرين بأن 
دولتــــه كانت أول من ســــمح 
بتملك اخلليجيني في البحرين 
وكذلك مع التعرفة اجلمركية 
رغم وجود خسائر مالية تصل 
الى ٣٠ مليون دينار في استيراد 
الســــيارات فقط و٤٧ مليونا 

الستيراد االمور األخرى».

الواليات المتحدة الخليجية

البحرين  طموحات ملــــك 
اخلليجية نهر متدفق فهو ميلك 
احالما كثيرة لتطوير املجلس 

منها حلمه بقيام كونفدرالية بني 
دول اخلليج ويرى أن منوذج 
املتحــــدة األميركية  الواليات 
هو النمــــوذج املمتــــاز لدول 
املجلس الن السياسة اخلارجية 
اخلليجية واحدة وأنظمة األمن 
واحدة وكل ما هنالك ان هناك 
سياســــات ومظاهــــر داخلية 
تشــــكل خصوصية لكل دولة 
كاحلرس الوطن وقوى األمن 
الداخلي وغيرها ويتساءل ملاذا 
ال يأتي اليوم الذي تكون فيه 
لدول املجلس ســــفارة واحدة 
العالم،  انحــــاء  متثله في كل 
وملاذا ال يتم ربط دول املجلس 
كهربائيا ومائيا، وهاتفيا؟ ان 
هذه االحالم ممكن أن تتحقق 
بنوع من التواصل الذي يشعر 

جاللته انه موجود بني قيادات 
املنطقة وشعوبها، وال يحتاج إال 
إلى تفعيل تنتج عنه االتفاقات 
والتوافقات، وان تنقالت القادة 
ال حتكمهــــا البروتوكــــوالت، 
ويكفيها اتصال تلفوني حتى 

تتم.
ويعتبر ملــــك البحرين ان 
القيادات اخلليجية ترفع شعارا 
واحدا هو «لنعمل جميعنا من 

أجل مصلحة شعوبنا».

الفرص الكبيرة

ويشدد امللك حمد بن عيسى 
انه على اجلميع تفعيل مجلس 
التعاون اخلليجي، خصوصا 
بعد زوال املنغصات احلدودية 
وعندما تتم مقارنته باملنظمات 

هذه الدول وتقدمها.
البحرين  وواصلت مملكة 
سعيها الدؤوب وبكل ما أوتيت 
من جهد لدعم مجلس التعاون 
ومساندة القضايا العادلة للدول  
االشقاء االعضاء فيه، من خالل 
وقوفها املســــتمر واملســــاند 
للمملكة العربية السعودية في 
مكافحتهــــا لالرهاب وحتقيق 
االستقرار واألمن في املنطقة، 
ودعمهــــا لصيانــــة حريــــة 
الكويت  واستقالل وســــيادة 
الشقيقة، فضال عن مساندتها 
املستمرة حلقوق دولة اإلمارات 
العادلة في سيادتها على جزرها 
الثــــالث التي حتتلهــــا ايران 
مطالبة بتسوية هذه املشكلة 
بالوسائل السلمية، فضال عن 
تعزيز تعاونها مع ســــلطنة 
عمان، كذلك مع قطر حيث قام 
بها امللك حمد بن عيســــى آل 
خليفة بزيارة الى الدوحة ولقاء 
جاللته مع أمير دولة قطر والتي 
اثمرت االتفاق على استئناف 
اعمال اللجنة العليا املشتركة 
برئاســــة ولي عهد البحرين، 
واالتفاق على االســــتمرار في 
تنفيذ مشروع جسر احملبة بني 
البلدين، وهو ما يأتي في ضوء 
االدراك الكامل من قبل القيادة 
البحرينيــــة احلكيمة الهمية 
العالقات الثنائية القائمة بني 
دول مجلس التعاون باعتبارها 
الدعائم الرئيسية للكيان  من 
الواحــــد املتمثل  اخلليجــــي 
الذي  التعاون، األمر  مبجلس 
تستهدف من ورائه دفع سبل 
التعاون السياسي واالقتصادي 
واالجتماعــــي واالعالمي بني 
االشقاء اخلليجيني الى املستوى 
املنشود والذي تأمله الشعوب 
اخلليجيــــة، مؤمنــــة بأن أمن 
ورفاهية مملكة البحرين جزء 
ال يتجــــزأ من أمــــن ورفاهية 
دول اخلليج العربية الشقيقة 

األخرى.

التنسيق والتقارب والتكامل

واكدت اململكة مرارا حرصها 
على مواصلة جهودها وتنسيقها 
الدول األعضاء  مع شقيقاتها 
في املجلس في العمل لتحقيق 
املزيد من التنسيق والتقارب 
والتكامل في كيــــان املجلس 
خاصة في املجاالت التي مازالت 
تتطلب تنســــيقا اكثر فعالية 
كالتكامل االقتصادي والتعاون 
الدفاعي والتنسيق اإلعالمي، 
هــــذا باإلضافة الــــى االهتمام 
بتطوير هيئة املشاركة الشعبية 

ضمن مؤسسات املجلس.
تستمر القرارات والتوصيات 
الصــــادرة عن قمــــم مجلس 
التعاون اخلليجي مجســــدة 
لــــروح التكامل والتآخي التي 
جتمع قادة وزعماء دول املجلس 
لتصب في صالح مواطني دول 
التعــــاون كما تصب  مجلس 
في قنــــوات التكامل اخلليجي 
بكل صوره ومستوياته نحو 
مستقبل افضل وأكثر ازدهارا 

لشعوب املنطقة.

منذ اليوم األول جللوســــه 
على كرســــي احلكــــم وأبواب 
قصره مفتوحة البناء شعبه 
يرد مظلمتهم ويحدثهم بكلمات 
اللغوية  عذبة تعكس ثقافته 

واسلوبه البديع في احلوار.
فجاللة امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة رجل دولة من الطراز 
املدنية  بــــني  الرفيــــع يجمع 
والعســــكرية وبني السياسة 
واالقتصــــاد وبــــني االجتماع 
القيادة  العامة وبني  واخلدمة 
واالرادة فجاللتــــه اإلنســــان 
املتواضــــع املثقف ذو النظرة 
الثاقبة الذي توافرت لديه كل 
املزايا القيادية والشخصية فقاد 
سفينة اململكة نحو املزيد من 

االستقرار واالزدهار.
صاحــــب املبادرات احمللية 
واخلليجيــــة والعربية، حيث 
اقترح اثناء واليته للعهد انشاء 
برملان خليجي لكن االحتالل 
العراقــــي اآلثم اجهض الفكرة 
لكن لم يجهض حلمه برؤية 

خليج واحد.
على مدى حوالــــي أربعة 
عقود وحتديدا منذ حصولها 
على االستقالل كانت البحرين 
ومازالت عامــــال دافعا وبناء 
في مســــيرة مجلس التعاون 
اخلليجــــي، وعنصــــرا مهما 
التفاعالت  فــــي كل  وايجابيا 
اخلليجيةـ  اخلليجية، فنسجت 
عالقات متميزة مع دول املجلس، 
واقامت منوذجا يحتذى ملا يجب 
أن تكون عليــــه العالقات بني 

الدول اخلليجية والعربية.
وتكتسب العالقات البحرينية 
ـ الكويتية أهمية خاصة إذ متتد 
منذ قدمي األزل من خالل وشائج 
القربى وهو  األخوة وروابط 
ما عبر عنه عاهــــل البحرين 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
مرات عديدة قائال ان العالقات 
األخوية بني البلدين هي ثمرة 
الروابط التاريخية بينهما وهي 
تزداد رســــوخا ومتانة وقوة 
الذي حتظى به  الدعم  بفضل 
من قيادتي البلدين وشعبيهما 
الشقيقني وحرصهما على البناء 
وترسيخ العالقات التي أرسى 
لبنتها األولى االجداد واآلباء 

ويواصل عليها األبناء.

ُوجد ليبقى

فمع تولي ملــــك البحرين 
الشــــيخ حمد بن عيسى سدة 
احلكم وفي أول حديث صحافي 

والتجمعات اخلارجية األخرى، 
يجد جاللته دول هذا املجلس 
امامها فرص كبيرة لالفادة منه، 
وبإمكانها ان تصنع منه شيئا 

كبيرا.
ويعتبر في أحــــد لقاءاته 
الصحافية أنه إذا كانت بعض 
تــــرى بعض  دول املجلــــس 
التفعيالت ولديها وجهة نظر، 
وهناك بعض آخر يرى رؤية 
أخرى، فإن هذا األمر ال يجب أن 
يعوق أعماله، إذ بإمكان الدول 
املتفقة ان تبرم اتفاقاتها ثنائيا، 
وتكملــــه بها الــــدول األخرى 
عندمــــا تــــرى أن ظروفها قد 
بدأت تسمح بالتحاقها. أنا ال 
أريد للمجلس أن يكون صورة 
للجامعة العربية يعوق تطورها 
شــــرط املوافقة على القرارات 
باالجماع أريد املوافقة ان تتم 
داخل مجلس التعاون باالكثرية 
ال باالجماع. أريده أن يتماثل مع 
التجمعات األخرى التي نراها 
في غرب أوروبا، وشرق آسيا، 
والناشطة في خدمة شعوبها، 
واملتحركة في املجتمع الدولي 
كطرف مصلحي واحد... وهذا 
ما هو مفترض ان يكون عليه 

مجلس التعاون.
هناك امور كثيرة جتمعنا، 
كما قلت، فلماذا ال يكون لدينا 
جيش واحد، وكيان سياسي 

واحد وسفارة واحدة.
اخلارجيــــة  فالسياســــة 
البحرينية بقيادة جاللة امللك 
حمد بن عيســــى تؤمن إميانًا 
يقينيا بوحدة الهدف واملصير 
واملصلحة املشتركة لشعوب 
التعــــاون لدول  دول مجلس 
العربية، انطالقا من  اخلليج 
العديد من القواسم املشتركة 
التي جتمع بني شــــعوب هذه 
البلــــدان، حيــــث أواصر الدم 
والنســــب ووشــــائج القربى، 
التاريخ املشــــترك  فضال عن 
املتماثلة،  والثقافة واألعراف 
ولقد كانت هذه األسباب دافعا 
ململكة البحرين لكي تكون من 
بني الدول املؤسســــة ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
مع اشقائها اآلخرين من دول 
العربــــي األخرى في  اخلليج 

العام ١٩٨١.
وحترص القيادة البحرينية 
في هذا الصــــدد على متابعة 
ترسيخ تعاونها مع دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
باعتباره امرا ملحا ومصيريا 
من أجل صيانة املصالح العليا 
جلميع االشقاء اعضاء املجلس، 
ومن أجل حتقيق افضل مستوى 
ممكن من التنمية االقتصادية 
واالجتماعية لدول وشــــعوب 
املجلــــس، الى جانــــب زيادة 
قدرات املنظومــــة اخلليجية 
علــــى مواجهة مــــا يعترضها 
من حتديات فــــي ظل العوملة 
التكتــــالت اإلقليمية  وتزايد 
والعامليــــة، األمــــر الذي مكن 
مجلس التعاون من ان يثبت 
للعالم قدرته على الدفاع عن 
حرية وسيادة اعضائه، فضال 
عن بقائه وصموده كنموذج 
الناجح، وانه  العربي  للتكتل 
ميثل الدرع الواقية الستقالل 

رئيس الوزراء وولي العهد صاحب السمو اامير البالد مستقبال جاللة ملك البحرين
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إمارات الخير والمحبة.. «سبعة بساتين مثمرات»

خليفـة بـن زايـد.. الرئيـس الحـازم الحليـم

سـيبقى الخليج واحة محروسـة من أبنائه كشـعب واحـد في مواجهـة مصير واحد

مبعناها الشــــامل، مما انعكس 
تطورا وازدهارا كبيرا يعيشه 
اإلماراتيــــون على املســــتوى 
الداخلي، أما خارجيا فُيشــــهد 
لرئيس اإلمــــارات األثر الكبير 
والــــدور الفعال الــــذي تبوأته 
اإلمــــارات في عهده، وســــاهم 
ذلك في تعزيــــز عالقات دولة 
اإلمــــارات اخلارجية مع الدول 
كافة وإكسابها املزيد من التقدم 
واالحترام بشكل ساعدها على 
لعــــب دور نشــــيط فــــي عدد 
القضايــــا اخلليجية  كبير من 
والعربية واإلقليمية واإلسالمية 

والعاملية.
ورغم كل اإلجنــــازات التي 
حتققت إال أن صاحب الســــمو 
الشيخ خليفة بن زايد من أكثر 
املبتعدين عن املباهاة والفخر 
مبا مت إجنازه فهو من املؤمنني 
بأن من يتكلم كثيرا إمنا يحاول 

تغطيته نقصا ما في االنتاج.

نداءات الخير

فمنذ نشأة مجلس التعاون 
اخلليجــــي عــــام ١٩٨١ ورئيس 
دولة اإلمارات الشــــيخ خليفة 
بن زايد يؤكد أهمية وجود مثل 
هذا الكيان، ففي حديث لسموه 
عام ١٩٨٣ ذكــــر ان كل الدالئل 
تشــــير الى ان مســــيرة العمل 
اخلليجي تتعزز وحتقق املزيد 
من اإلجنازات الكفيلة بتحقيق 
التعاون القائم على أسس تكفل 
العمل بطريقة منظمة وبصورة 
تكفل االستمرار دون نكسات أو 
توقف، ولقد كان قيام مجلس 
التعاون أساسا استجابة لنداءات 
اخلير العديــــدة التي انطلقت 
وتردد صداها في مختلف أنحاء 
فــــي انطالقاتها  اخلليج وهي 
كانت شــــعبية فــــي حتركاتها 
ومضمونها وان استجابت لها 
دول اخلليــــج وطورتها وفق 

األوضاع الدستورية القائمة.

أولوية األمن

أما األمن فهــــو أولوية عند 
رئيس دولة اإلمارات الذي كان 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
ووليا لعهد إمارة أبوظبي عندما 
قال عــــام ١٩٨٣ إن نظرتنا الى 
موضوع أمن اخلليج تنبع من 
املبادئ الرئيســــية التي يقوم 
عليها مجلس التعاون اخلليجي 

واحلقائق التالية:
احلقيقــــة األولــــى: ان أمن 
اخلليج هو شأن خاص بأبنائه 

وحدهم فهم املســــؤولون عن 
صيانته وحتقيقه دومنا تدخل 
من أي قوة خارجية حتت أي 

مبرر أو غطاء.
احلقيقــــة الثانية: ان األمن 
اجلماعي هو األســــاس القوي 
الصلب الذي يرتكز عليه أمن 
امتدادها  املنطقة بأسرها على 
وانــــه لكي يتحقــــق هذا األمن 
اجلماعي فالبد من التنســــيق 
التكامل  املتواصل الذي يحقق 
التام بني دول املنطقة على جميع 

األصعدة.
احلقيقــــة الثالثــــة: أن أمن 
اخلليج يشكل حلقة أساسية 
في األمن العربي ويعتبر جزءا 
من االستراتيجية الشاملة ومن 
ثم فإن هذه احللقة البد أن تكون 

صلبة قوية تسهم بشكل مؤثر 
وفعال في ضمان األمن العربي 

وتعزيزه.

أصالة العروبة

فالشيخ خليفة بن زايد يشدد 
على ان اخلليج جزء من العالم 
العربي واإلسالمي وال نستطيع 
ان نعيــــش مبعزل عن أوضاع 
املتميزة  أمتنا، ولنــــا مواقفنا 
في هذا الصدد وقد أثبتت دول 
املجلس انها فوق كل األحداث 
انها أصيلة في عروبتها قوية في 
عزمها وتصميمها محبة للسالم 
تعمل له وحتسن اجلوار وترعاه 

ولكنها ال تفرط في حقها.
وشدد سموه على ان مجلس 
التعاون قام على أسس راسخة 

ولم يكن وليد رغبة طارئة وامنا 
كان جتسيدا لواقع وهو يعزز ثقة 
شعوبنا ويجسد إميانها بالوحدة 
فمجلس التعاون ليس موجها ضد 
أي مجموعة أو كتلة وهو يبعد 
كل البعد عن أي مفهوم للتحالفات 
ويترجم الواقع القائم الذي أكدته 
التجربة واملمارســـات  وعمقته 
التنسيق  اخلليجية ويستهدف 
في كل ما يتعلق بخير املنطقة 
العربية واإلســـالمية  واألمتني 

والعالم أجمع.

شعب واحد

فاحلفاظ على األوطان والتراث 
يحتل األهمية القصوى عند سموه 
إذ اعتبر في احـــد أحاديثه انه 
اذا كان األجـــداد قد أدوا دورهم 

في حماية اخلليج واحلفاظ على 
أوطانهم وشـــخصيتها العربية 
واإلســـالمية رغـــم اإلمكانيات 
الصعبة فإننا ال شـــك قادرون 
ايضا على ذلك وسيظل اخلليج 
كما كان دائما واحة محروسة من 
أبناء اخلليج وســـنؤكد بالفعل 
أبناء املنطقة  ان  وليس بالقول 
يقفون كشعب واحد في مواجهة 

املصير الواحد.
ومن املؤكد كذلك ان مستقبل 
املنطقة يتوقف بالدرجة األولى 
أبنائهـــا ومواجهة  قـــدرة  على 
مختلف التحديات واملضي قدما 

نحو ما ننشده من أمن.

العقيدة والتاريخ

ويعتبر رئيس دولة اإلمارات 

والــــدول اخلليجيــــة املتآزرة 
واملتعاونة.

وحدة الهدف والمصير

أما على الصعيد اخلليجي 
فقد عملت دولة اإلمارات العربية 
املتحدة بقيادة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد انطالقا من 
إميانها بوحدة الهدف واملصير 
بني دول اخلليج العربية على 
تعزيز العمل اخلليجي املشترك، 
وأسهمت مع شقيقاتها منذ إعالن 
ميالد مجلــــس التعاون لدول 
اخلليج العربيــــة في أبوظبي 
في اخلامس والعشرين من مايو 
١٩٨١ في تعميق روابط التعاون 
والتآزر بني دوله وشــــعوبه، 
وحتقيق التكامــــل فيما بينها 
في مختلف امليادين، وتنسيق 
مواقفها وسياساتها اخلارجية 
واالقتصادية وعالقاتها اإلقليمية 
والدولية مع جميع دول العالم، 
مبا يحقــــق مصاحلها القومية 
ومنفعة شعوبها وحرصها على 
حتقيق االزدهار واالستقرار، 
مما اكسب منظومة املجلس ثقال 
ووزنا كبيرين على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي، كما عملت على 
دعم وترسيخ التعاون والتكامل 
بني دول مجلس التعاون، سواء 
أو من  على الصعيد اجلماعي 
خالل اللقاءات الثنائية وأعمال 
اللجان العليا املشــــتركة التي 
تربط دولــــة اإلمارات مع دول 
املجلس، ومبا يحقق املصالح 
املشتركة واملتبادلة بني شعوب 

دول املجلس.

الرؤى الثابتة

وعمل صاحب السمو رئيس 
دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن 
زايد على تثبيت نهج السياسة 
اخلارجية لدولة اإلمارات القائم 
على مبــــادئ ثابتــــة في إطار 
التزامهــــا بانتمائها اخلليجي 
والعربي واإلسالمي وميثاق األمم 
املتحدة، واحترامها للمواثيق 
والقوانــــني الدولية، كما تقوم 
ثوابت هذه السياسة، التي أرسى 
ركائزها بحكمته ورؤاه الثاقبة، 
املغفــــور له الشــــيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، على االعتدال 
والتوازن واحلوار واملصارحة، 
واحلرص على حســــن اجلوار 
وإقامة عالقات مع جميع الدول 
على أساس االحترام املتبادل، 
وعــــدم التدخل في الشــــؤون 
الداخلية لآلخرين، واجلنوح الى 
حل النزاعات باحلوار والطرق 
السلمية، والوقوف الى جانب 
احلق والعدل واإلسهام الفعال 
في دعم االســــتقرار والســــلم 

الدوليني.
وأكد صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة في احدى كلماته على «ان 
املكانة املرموقة واالحترام الكبير 
الذي حتظى به دولة اإلمارات 
العربية املتحدة على الصعيد 
اخلارجي، همــــا ثمرة املبادئ 
الثابتة لسياستنا اخلارجية، 
التي وضع نهجها ومرتكزاتها 
القائد الوالد املغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 

اهللا ثراه».

«إن الكويــــت حتتــــل فــــي 
املكان  اإلمــــارات  أبناء  نفوس 
العظيــــم النــــاجت عــــن وحدة 
قلوب أبنــــاء املنطقة، إن قصة 
التعاون املشترك واألمثل بني 
الكويت واإلمارات طويلة عميقة 
اجلذور بدأت في كتابتها األجيال 
السابقة ويتمم فصولها القادة 
احلاليون وستقرؤها األجيال 
املقبلة لتستخلص منها العبر 
والتجــــارب ونحن فــــي دولة 
اإلمارات نعمل مع الكويت في 
إطار مجلس التعاون من خالل 
ارتباط عضوي وضرورة واجبة 
إلكمال أسس وحدة العمل في 
شتى املجاالت وامليادين لتشمل 
كل كبيــــرة وصغيرة في حياة 

شعوب اخلليج.
وإذا كان ما يربطنا بالكويت 
هو أكبر من أي اتفاق أو صيغة 
شــــكلية إال ان املرحلة املقبلة 
ستشــــهد دعم اجلهود القائمة 
حاليا للوصول الى التكامل التام 
في مجاالت التجارة والصناعة 
واخلدمات كتطور طبيعي لدعم 
التنمية االقتصادية والبشرية 
في إطار مجلس التعاون لتكون 
حركتنا أكثر حتديدا وثباتا في 
املســــتقبل، ونحن منضي اآلن 
لترســــيخ األرضية املشتركة 

جلميع أشكال التكامل».
بهذه الكلمات الرائعة واملوجزة 
خلص صاحب الســــمو رئيس 
دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن 
زايد تاريخ العالقات الكويتيةـ  
اإلماراتية ضمن منظومة مجلس 
التعــــاون اخلليجــــي في أحد 
لقاءاته الصحافية على صفحات 
جريدتنا عندما كان وليا لعهد 
إمارة أبوظبــــي ليأتي الكويت 
مترئســــا وفد دولــــة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة ضيفا 
عزيزا على أخيه صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.

العزيمة الصلبة

اكتسب ســــموه الكثير من 
صفات القائد املؤســــس لدولة 
اإلمارات املغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان (رحمه اهللا) ولعل 
أبرزها تأكيده الدائم ان املسؤولية 
أمانة ثقيلة تتطلب عزمية صلبة 
ومثابرة جادة حرصا على أداء 
الواجــــب واملســــؤولية جتاه 

الشعب والوطن.
ويلمس كل من يتعامل مع 
الشيخ خليفة بن زايد حرصه 
الدائم على ترسيخ قيم االلتزام 

ان وحدة دول مجلس التعاون 
تقوم على أســــس مشــــتركة 
كالعقيــــدة والتاريخ والتوجه 
كما ان شعوبها تشكل مجموعة 
متجانســــة ومتطابقــــة اآلراء 
واملصالح ومن هنا ميكن القول 
ان أي جهد مشــــترك ميكن أن 
يثمر بأســــرع وأكبر مما تثمر 

البذور في أي تربة أخرى.

درع الجزيرة

وكما احتضنت اإلمارات القمة 
األولى لــــدول مجلس التعاون 
اخلليجي فقد كان رئيس دولة 
اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد 
أول من أعلن إطالق اسم درع 
اجلزيرة على املناورات العسكرية 
التي جرت في اإلمارات عام ١٩٨٣ 
كرمز للتالحم بني دول اخلليج 
العربية واخلصائص واألهداف 
املشتركة التي جتمع بني شعوبها 
وتأكيدا لتصميم هذه املنطقة 
بكل ما حتتويه من قيم انسانية 
وتراث حضــــاري على املضي 
بعزمية كاملة في الطريق الذي 
أرادته هــــي واختيارها املطلق 
لكي تصبح كيانا واحدا وتأمني 
كل القنوات اإليجابية للوقوف 
بكل حزم أمام جميع التحديات 
في إطار استراتيجية متكاملة 

لدول اخلليج العربية.
فالتعاون اخلليجي بحسب 
سموه ليس ظاهرة فإنه حقيقة 
واقعــــة عشــــناها وعملنا من 
أجلها جميعا لقد اتخذ التعاون 
الى  اخلليجي خطوات واسعة 
األمام فحيث كان هناك تضامن 
أصبح بيننا تالحم وحيث كان 
هناك تعامل أصبحت العالقات 
بيننا تقوم على التفاعل ثم اننا 
وضعنا لهذا التفاعل والتضامن 
اإلطار التنظيمي الذي يضمن له 

الثبات واالستقرار.
فمجلس التعاون عند رئيس 
دولة اإلمارات صرح يستطيع 
كل مواطن خليجي وعربي ان 
يعتز به ويفخر به وهذه حقيقة 
تاريخية ال ميكن إنكارها، لقد 
اســــتطاع قــــادة دول اخلليج 
العربية ان يرتقوا الى مستوى 
املسؤولية التاريخية ويرسموا 
الطريق أمام األجيال املقبلة من 

أبنائنا.

بناء اإلنسان الخليجي

ولدى افتتاحه قمة فهد في 
أبوظبي عام ٢٠٠٥ اعتبر رئيس 
دولة اإلمارات العربية الشقيقة 
سمو الشيخ خليفة بن زايد ان 
ما حتقق من اجنازات ال يصل 
التي تطالب  إلى طموحاتنــــا 
بترسيخ اخلطى واختصار الزمن 
للوصول الى األهداف السامية 
التــــي وضعت لدى تأســــيس 
التعاون اخلليجي في  مجلس 

مايو ١٩٨١ في أبوظبي.
وأوضح: «يجب أال ننســــى 
التحديــــات ونوعها  ان حجم 
قد تغير مما يستوجب علينا 
بذل املزيد من اجلهد لتحصني 
شعوبنا ودولنا ملواجهة تلك 
التحديات»، مؤكدا ان «أول هدف 
يجــــب التركيز عليــــه في هذا 
املجال هو بناء اإلنسان اخلليجي 
املتعلم والشعب اخلليجي اآلمن 

رئيس دولة االمارات الشيخ خليفة بن زايد متوسطا رئيس وزراء االمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في قمة أبوظبيرئيس دولة اإلمارات مرحبا بصاحب سمو أمير البالد

االثنين
١٤  ديسمبر ٢٠٠٩

3

خير أرض اهللا وأحب بالد اهللا إلى اهللا

صقـر العروبة وخيـر خادم للحرمين الشـريفين

الخليـج بقعة عزيزة احتضنت جذور األمة التي حملت رسـالة السـماء إلى أمم األرض

عاليــــا مبا يكفــــل للجميع حرية 
ابداء اآلراء والتعاون ملا فيه خير 
اململكة وازدهارها التي دخلت في 
عهده مرحلة جديدة من التسامح 
واالنفتــــاح خاصة بعــــد الزيارة 
التاريخيــــة التي قــــام بها خادم 
احلرمني إلى الفاتيكان والتي كان 
أبرز نتائجها تأكيد اململكة بقيادته 
أنها الرائدة في حوار احلضارات 
واألديــــان ودارًا للحكمة ومنارة 
للتسامح واالنفتاح والتقدم العلمي 
الذي دخلته من أوسع أبوابه مع 
تدشني جامعة امللك عبداهللا للعلوم 
والتقنية والتي كانت احلدث األبرز 
في الســــنوات األخيرة. باالضافة 
للقرارات التاريخية التي اتخذها 
خادم احلرمني الشــــريفني عندما 
أجرى تعديالت واسعة في فبراير 
املاضي طالــــت مناصب حكومية 
وأعاد تشــــكيل مجلس الشورى 
ومرافق القضاء وتبــــوأت املرأة 
للمرة األولى في تاريخ اململكة في 
عهده منصبا رفيعا بتعيني نورة 
الفايز نائب وزير التربية والتعليم 

لتعليم البنات.

وحدة الصف

وامللك عبداهللا من دعاة وحدة 
الصف والكلمة وهو يرى ان السبيل 
حلل اي خالف يكمن في ايجاد روح 
متسامحة خيرة تذلل الصعاب وال 
تضخمها ويعتبرها عقبات مؤقتة 
يجــــب ان تــــزول ال حقائق ابدية 
ويعمل على حصر اخلالف في نطاقه 
احملدود اذ ينبغي مواجهة التحديات 
بشــــجاعة وحكمة وتعاون راسخ 

للوصول للهدف املنشود.

العقيدة واإليمان

فالوحدة والتضامن لدى خادم 
احلرميني الشريفني اساس النجاح 
واالســــتمرار مع التنبه للمخاطر 
احمليطــــة باملنطقــــة اذ توجه في 
احد أحاديثه قائال: خليجكم انتم 
تعرفونه، خليجكم له حساد وانتم 
كلكم تعرفون مصلحة اوطانكم، 
فال تلقــــوا اي بال وال تصغوا ألي 
كلمة فيها تفرقة، مضيفا اخلليج 
ان لم جتمعــــوه انتم واخليرون، 
ستأتي اجيال غيرنا جتمعه ولكن 
بادروا الى ذلك، وتابع خادم احلرمني: 
عليكم باللطف مع من ستواجهون 
من االجانب او من غيرهم وأوضحوا 
لهم االمور بصدق، واخلليج وهللا 
احلمد مسالم واخلليج اخوة في الدم 

واللغة والعقيدة واالميان.
واضاف: اوصيكم باثنتني أوال: 
الصراحة، وثانيا الصدق ألوطانكم، 
ألن همكم وهمنا وهم كل انســــان 
دينه ووطنه، ألن العزة من عزة اهللا 
سبحانه، وعزة الرب عز وجل في 

العقيدة واالميان واالوطان، وانتم 
ان شاء اهللا من خيرة املجتمع.

صناعة القرار

وللملك عبداهللا بن عبدالعزيز 
دور بارز اسهم في ارساء دعائم 
العمــــل السياســــي اخلليجي 
والعربي واالســــالمي املعاصر 
وصياغة تصوراته والتخطيط 
ملســــتقبله، كما متكن بحنكته 
ومهارته في القيادة من تعزيز 
دور اململكة في الشأن االقليمي 
والعاملي سياســــيا واقتصاديا 
وجتاريا، وصار للمملكة وجود 
اعمق في جميــــع احملافل وفي 
صناعة القرار العاملي وشكلت 
عنصر دفع قوي للصوت العربي 
واالسالمي واخلليجي في دوائر 
احلــــوار العاملي علــــى اختالف 

منظماته وهيئاته ومؤسساته.

ضرورة إقليمية

ل امللك عبداهللا خادم  فعندما مثَّ
احلرمني الشريفني امللك فهد (رحمه 
اهللا) في قمة مسقط عام ١٩٩٥ ذكر 
قائال: «ال يخفــــى ان قيام مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية ميثل 
االستجابة العملية ملطلب جوهري 
وضــــرورة اقليمية املتها ظروف 
العصر، ولقد بــــات واضحا لدول 
اخلليج العربية انها ازاء قضية امنية 
مشتركة ألنها اصبحت مستهدفة 
من بعــــض االعداء املتربصني بها، 
وتابع امللك عبــــداهللا قائًال: ترى 
اململكة العربية السعودية بقيادة 
خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن 
عبدالعزيز انه ال سبيل الى مواجهة 
تلك التحديات إال بتجميع الطاقات 

البشرية واالقتصادية والسياسية 
والعسكرية لهذه الدول حتى تتألف 
من مجموعها قوة واحدة ذات وزن 
وتأثير للمحافظة على امنها وامانها 
واستقرار شعوبها. فتلك بصيرة 
خادم احلرمني الشريفني ورؤيته 
لتجنــــب دول اخلليــــج احلروب 

والتوترات.

السوق الخليجية

ل  أما في قمة الدوحة والتي مثَّ
فيها ايضا املغفور له امللك فهد بن 
عبدالعزيز فقد وجه دعوة صريحة 
ملواجهة التطورات واملســــتجدات 
املســــتقبلية التــــي تواجــــه دول 
املجلس، وضرورة اقامة ســــوق 
خليجيــــة مشــــتركة ال تعرف اي 
نوع من انــــواع العوائق، كمطلب 
ملح لشــــعوب املنطقة وضرورة 

من ضرورات االنتقال الى اقتصاد 
ناضج، قادر على املنافسة في جميع 
االسواق العاملية. وركز امللك عبداهللا 
على ادانة االرهاب قائال: لقد علمتنا 
جتارب التاريخ ان االرهاب ال دين له 
وان كل االديان منه براء وان االهمية 
الكبرى التي نوليها اهتمامنا البالغ 

هي سالمة الوطن وأمن املواطن.
واضاف: ان انتماءنا االسالمي هو 
اهم مقومات وجودنا وقد اعتنقنا 
االسالم عقيدة يدور عليها خير الدنيا 
واآلخــــرة وارتضيناه منهج حياة 
ودستور مجتمع ولن نتخلى ابدا عن 
واجباتنا االسالمية ونحن في ذلك ال 
نبتغي سوى مرضاة اهللا وخير االمة 
االسالمية، فتاريخ االنسانية يشهد 
ان احلضارة االسالمية كانت اكثر 
احلضارات في هذا التاريخ تسامحا 

كما كانت اكثرها عطاء.

فرضت ظروف املنطقة على املجلس 
مزيدا من التعاضد والتعاون، ومزيدا 
من اإلصرار على جتاوز أي عقبات، 
وكذلـــك التفوق علـــى أي حواجز 
جغرافية أو نفسية من أجل إحداث 
مزيد من التناغم واالنسجام، كما ان 
التهديدات واألخطار احملدقة باملنطقة 
جعلت إيقاع التعاون يتسارع وفق 
تخطيط علمي حقيقـــي، وعزمية 
صادقـــة وإرادة قوية، وميكنـ  بكل 
املعاييرـ  أن يكون مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربيةـ   بعالقات دوله 
وقادته، وتكامل جهود مؤسساتهـ  
منوذجا يعيد األمل في إمكانية بث 
الروح في جسد التضامن العربي وفي 
إمكانية تفعيل جامعة الدول العربية 
كآلية ذات صوت نافذ وقرار مهيب. 
كما متكنـــت اململكة بفضل عطائها 
السياســـي بقيادة خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 
في كل املسارات من بناء عالقات صداقة 
وطيدة وتعاون متني مع بقية دول 
العالم، وقد بنيت هذه العالقات على 
االحترام املتبادل وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية، وتبادل املصالح 
املشتركة التي تخدم اجلانبني وتخدم 
قضايا العدل والسالم واالستقرار في 
أرجاء العالم، ونطالع في سجل تاريخ 
اململكة املعاصر ان قادتهاـ  منذ عهد 
القائد املؤسسـ  حرصوا على تنمية 
عالقات بالدهم مع الدول الصديقة 
استشـــعارا منهم ملصلحة الوطن 
واملواطن ومبا يدعم قضايا العرب 
واملسلمني، حتى أصبحت اململكة في 
مكانة رفيعة على املستويات الثنائية 
واجلماعية كافة، وشاركت وتشارك 
املجتمع الدولي شؤونه وشجونه 
باعتبارها عضوا مؤسسا في منظمة 
األمم املتحـــدة منذ عـــام ١٩٤٥، كما 
تشاركه سعيه الى حتقيق السالم 
واألمـــن الدوليـــني، وجهوده حلل 
املشكالت بالطرق السلمية، ولتحقيق 
الرفاهية جلميع الشعوب، ولذا فهي 
حترص على تطبيـــق هذه املبادئ 

بشكل يحقق العدالة للجمي.
وخالصة القول فإن عطاء اململكة 
السياسي يتواصل باستمرار على 
املســــتويات العربية واإلسالمية 
والدولية، وبســــبب ثقة العالم في 
قدرتها على التأثيــــر في حل كثير 
من املشكالت واملنازعات، عول على 
االستنارة برأيها وطروحاتها، ولذا 
فــــإن عالقاتها مع جميــــع الدول ما 
فتئت تزداد قوة على قوة يوما بعد 
يوم،  كمــــا انها أعلنت وتعلن دائما 
حتفظها ومعارضتها لكل ما يتعارض 

مع ثوابتها.

النهج المتزن

ويشهد العالم للمملكة بقيادة 
امللك عبداهللا بــــن عبدالعزيز كما 
كانت بقيادة أسالفه الكرام انها دولة 
مساملة، ولم يحدث قط أن بادأت أي 
دولة اخرى بنزاع في أي شــــكل من 
أشكاله ـ سياسي أو عسكري أو إعالمي 
ـ ذلك ان نهجها املتزن واملتســــامح 
قــــد اكســــبها ثقة كثير مــــن الدول 
ومحبتها، بل وتربطها بجميع دول 
العالم، أو جلها اتفاقات ومعاهدات 
تعاون سياسي وثقافي واقتصادي 
تصب فوائده في مصلحة الطرفني، 
واملصالح العاملية العامة، فاململكة 
العربية السعودية من الدول الرائدة 
في صناعــــة القرار العاملي، ورقم ال 
ميكن جتاهله في السياسات الدولية 
واإلقليمية، ورؤية مقبولة ويعتد بها 
في كثير من مناطق النزاع املؤثرة 
في االقتصاد العاملي، وفي االستقرار 

والسلم الدوليني.

«اخلليج بقعة عزيزة احتضنت 
جذور األمة التي حملت رسالة السماء 
الى امم االرض فاخلليج جزء اساسي 
من اجلزيرة العربية التي جعلت 
العروبة واالسالم متالزمني تاريخيا 
فال انفصال وال انعزال عن قضايا 
امتنا العربية واالسالمية الكبرى وما 

جمعه اهللا ال يفرقه انسان».
هكــــذا ينظر خــــادم احلرمني 
الشــــريفني امللــــك عبــــداهللا بــــن 
عبدالعزيز الى منطقة اخلليج بكل 
دولها ومكوناتها فال فرق عنده بني 
اململكة وغيرها، بل هو خليج واحد 
فعضوية اململكة في مجلس التعاون 
ليست مجرد ارتباط سياسي، بل هي 
واقع مصيري يعكس آماال وتطلعات 
مشتركة نحو مســــتقبل يسوده 

االستقرار والرخاء والتقدم.

الوحدة الكاملة

فالسعودية وعلى رأسها خادم 
احلرمني الشريفني هي مبنزلة القاطرة 
األساسية ملنظومة مجلس التعاون 
انطالقا من ثقلها السكاني واجلغرافي 
والديبلوماسي والسياسي وهي من 
اشـــد احلريصني على دفع جهود 
املجلس لتحقيق اهدافه االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية وصوال الى 
الوحدة الكاملة والوصول مبجلس 
التعاون ليكون ابرز االحتادات على 
مستوى العالم اجمع، فاململكة هي 
القارة الكبيرة العمق لدول املجلس 
اذ تشكل بوجودها سندا إلخوانها في 
اخلليج حيث لم تغب قضايا االمة 
العربية واالسالمية عن ذهن خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن 
عبدالعزيـــز أبدا في مؤمترات قمم 

دول املجلس.

العالم المتغير

فامللك عبداهللا بن عبدالعزيز ال 
يحب االلقاب اذ نهى في احد املرات 
احد املواطنني عن مخاطبته بـ «يا 
موالي»، مؤكدا ان املولى هو اهللا 
عز وجل وذات يوم كتبت صحيفة 
الغارديان البريطانية ناصحة االمير 
تشالز اثناء زيارته السعودية اال 
ينطق عبارة (جاللتكم) ألن امللك 
عبداهللا ال يحبها. فهو يؤمن بأن 
األعمــــال واالجنازات تتحدث عن 
نفســــها وهو القائل ال نستطيع 
اجلمود في عالم متغير، فهو رجل 
الوفاء والوضوح واملباشرة الذي 
جعل احلوار في السعودية ميزة 
حكمه وأحــــد مناهج االصالح، إذ 
قال امللك في احــــد خطاباته اود 
ان أطمئنكم ان احلوار سيستمر 
الى االبد منكم وإليكم، فأبومتعب 
كما يحب ان يناديه ابناء شــــعبه 
هو صقر العروبة وفارسها الذي 
عزز احلريــــات وجعل ســــقفها 

أجيال مؤهلة

اما في قمة مسقط عام ٢٠٠١ فقد 
اعتبر ان جهدنا يجب ان ينصب على 
اصالح البيت العربي واالسالمي، 
وجعله قادرا على مواجهة التحديات 
وأحســــبنا ال نتجاوز احلقيقة اذا 
اعترفنا بأننا جميعا وال استثني 
احدا، اخطأنا في حق امتنا الكبرى 
حني ســــمحنا لعالقاتنا العربية 
واالسالمية بأن تكون قائمة على 
الشك وسوء الظن، بدال من املفاحتة 

واملصارحة.
واضاف ان الوحدة احلقيقية ال 
تنصب على الشكليات، ولكنها تقوم 
على مشاريع اقتصادية مشتركة 
تنتظم من اقصاها الى اقصاها، وعلى 
مناهج دراسية واحدة تنتج جيال 
شابا مؤهال للتعامل مع املتغيرات، 
وعلــــى قنوات عربية واســــالمية 
نستطيع عبرها معاجلة مشاكلنا 

بأنفسنا دون تدخل الغرباء.
وعن مجلس التعاون قال: اعطاء 
مجلسنا هذا قدرا اكبر من الصالحيات 
ال يعني التنازل عن استقاللنا بقدر ما 
يعني دعم هذا االستقالل وترسيخه 
وصوال الى وحدة عربية واسالمية في 
املواقف والتوجهات واالهداف، ولنا 
في االحتاد االوروبي منوذج نحسن 
صنعا لو استأنسنا ببعض ما جاء 
فيـــه. أما في قمة جابر والتي عقدت 
في الرياض وترأسها امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيز للمرة األولى كخادم 
للحرمني الشريفني والذي أتى خير 
خلف خلير سلف فاعتبر خاللها ان 
املنطقة محاصرة بعدد من املخاطر 
وكأنها خزان مليء بالبارود، مشيرا 
الى ان القضية األولى تبقى القضية 

الفلسطينية.

السياسة السعودية

خليجيــــا، أســــهمت الرؤيــــة 
السياسية السعودية في دعم أطر 
التعاون والتكامل بني دول اخلليج 
العربية، وكان عطاء اململكة في هذا 
املجال عطاء ســــخيا، وقد عرف عن 
اململكة انها صاحبة سياسة وسطية 
معتدلة، وصاحبة ديبلوماسية خالية 
من االنفعال والتشنج، وشكل ذلك 
محــــور سياســــاتها وعالقاتها مع 
أشــــقائها، خاصة في دول اخلليج 
العربية، واستطاعت ان تهدي الى 
منطقة اخلليج فكرة مجلس يجمعها، 
ويوحد سياساتها ومواقفها إزاء كثير 
من القضايــــا الدولية، وذلك منذ ما 
يربو علــــى عقد ونصف من الزمن، 
وساهمت بصورة فاعلة في وضع 
سياساته، وصياغة أطره وآلياته 
وأهدافه، واستطاع خادم احلرمني 
الشريفنيـ  بفضل رؤيته السياسية 
الرصينــــة التي لــــم يبخل بها على 
صديق أو شقيقـ  أن يضع بالده في 
موضع التآخي والتعاون والتشاور 
بني دول املجلس واحتضنت العاصمة 

السعودية الرياض أمانته العامة.

صالبة المملكة

ولعبت اململكة دورا بارزا ومؤثرا 
ال ننساه لها ماحيينا إبان االحتالل 
الصدامي للكويت عام ١٩٩٠ والسنوات 
التالية، ووقفت اململكة بصالبة أمام 
العدوان العراقي الغاشـــم، فتولت 
بحنكة زمام تفاعالت حركة حترير 
الكويت مع أشـــقائها بدول اخلليج 
األخرى، الى ان متكن العالم من دحر 
املغتصب العراقي، وبفضل سياسات 
اململكة احلكيمة متكنت دول اخلليج 
من الوقوف وقفة رجل واحد، مما عكس 
بجالء قوة املجلس، ووحدة حركته 
سياسيا وديبلوماسيا وعسكريا، وقد 

خادم احلرمني الشريفني في احدى القمم اخلليجيةصاحب سمو األمير مع خادم احلرمني الشريفني في احد اللقاءات

االثنين
١٤  ديسمبر ٢٠٠٩

6

قطـر.. عـز وأمجـاد

حمد بن خليفة.. القائد الحكيم ذو الرؤية الثاقبة

الوحـدة الخليجيـة هـدف أسـمى يتطلـع إليـه الجميـع وهـي قادمـة ال محالـة

في املجلس تقييم الشوط الذي 
قطعه في مسيرته تقييما واقعيا 
سليما ومن ثم حتديد اخلطوات 

الالحقة.

الوحدة قادمة ال محالة

الوحدة اخلليجية بالنسبة 
لصاحب الســــمو أمل يراود كل 
مواطن خليجي، وهدف اسمى 
إليه اجلميع  يجب أن يتطلــــع 
إلى عمل  الوحدة حتتاج  ولكن 
شاق ومضن وحتتاج الى أرضية 
صلبة، فالوحدة تأتي كنتيجة 
ملمارســــات تقرب من الشعوب 
وتوحد بني مصاحلهم، والوحدة 
اخلليجية قادمة ال محالة ولكن 
سيسبقها عدد من الدميوقراطيات 

في املنطقة.
كمــــا يشــــدد ســــموه على 
ضرورة املساهمة الشعبية في 
التعــــاون بني دول  دفع عملية 
مجلس التعــــاون اخلليجي مبا 
يعزز مسيرة التعاون فاخلليج 
بالنسبة لســــموه واحدا، واهللا 
سبحانه وتعالى خلقنا متجانسني 
ومتقاربني وعلينا االســــتفادة 
من هذا التجانس ومن التجارب 
العامليــــة في التكتــــالت، وقطر 
وعلى رأسها سموه تسعى دائما 
لتحقيق هذا الهدف ويســــعدها 

العمل على حتقيقه.

أنجح التجمعات

واعتبــــر ســــموه فــــي احد 
احاديثه ان مجلس التعاون هو 
من اجنــــح التجمعات االقليمية 
العربية وفاق عمره كل احملاوالت 
العربيــــة األخرى اليجاد جتمع 
مثيــــل واجنازاته عديدة فنحن 
في اخلليج وحدويون بطبيعتنا 
ونادينــــا بالوحــــدة منــــذ زمن 
ونحن من انشأ طيران اخلليج 
ووالدي (رحمــــه اهللا) أول من 
اطلق نداء انشاء سوق خليجية 
مشــــتركة فاملجلس وبفخر هو 
جتربة ناجحة مقارنة بالتجارب 
العربية املماثلة، مشيرا الى انه 
هو الوحيد من بني تلك التجارب 
الذي ضمن االستمرار وحتدى 
العديد من الصعاب والعقبات. 
التي  الهزات  مــــن  الرغم  وعلى 
تعرض لها املجلس فإنه استطاع 
ان يتجاوز كل ذلك وهو ينطلق 

اآلن انطالقة قوية.
واضاف في احد احاديثه قائال: 
انه مما يعزز مسيرتنا ويعمق 
حرصنا على اجناحها ان شعوب 
املجلس مؤمنة إميانا عميقا به 
وبرسالته وانها اصبحت مرتبطة 
به وال ترضــــى عنه بديال وهي 

تطمح الى املزيد وهذا من حقها 
وهو ظاهرة صحيــــة. واكد ان 
هناك اجتهادات من قبل اجلميع 
للســــعي الى االفضل وانه وان 
كانت هنــــاك بعض االختالفات 
في هذه االجتهادات فإننا نلتقي 
دائما عنــــد االوفق، معتبرا ذلك 

األمر أمرا جيدا.
واوضح ان اجلميع يسعى الى 
توحيد العملة التي نصلها حاليًا 
بإذن اهللا وقال ان كل شيء يحتاج 
إلى وقت ودراسة مستفيضة حتى 

نضمن له املثالية والنجاح.

التنمية المستدامة

وعند افتتاح قمة الدوحة عام 
٢٠٠٧ قال ســــموه: لقد متكنت 
دول مجلســــنا في الســــنوات 

األخيرة بحمد اهللا من حتقيق 
التنمية في  معدالت عالية من 
مختلف املجاالت، والشــــواهد 
على ذلك كثيــــرة، ولكن يبقى 
مجال البحث العلمي على وجه 
التحديد في حاجة الى مزيد من 
العناية واالهتمام ألنه من األسس 
الرئيســــية ليس فقط للتنمية 
املستدامة ولكن للتقدم مبعناه 
الشامل، فالتقدم احلقيقي يتطلب 
منــــا أن نكون مصدرا للمعرفة 
مبختلف جوانبها وقادرين على 
تطويرها وليس مجرد مستهلكني 

لها.
وشــــدد علــــى ان احملافظة 
على املكاسب، واملضي لتحقيق 
الطموح يتطلب تســــخير كل 
اجلهود الكفيلة بضمان السلم 

واألمن واالستقرار على أساس 
الســــلمي واالحترام  التعايش 
املتبادل، وهذا ميثل رغبة حقيقية 
لكل دول املنطقة مبا فيها الدول 

املطلة على اخلليج.
واضــــاف قائــــال ملــــا حدث 
اكتشاف الذهب وعرف الناس 
قيمته، فإن اصحابه استخدموه 
للزينة وفي مقايضة مطالبهم 
وفي االبتزاز لعصور طويلة، وملا 
حدث اكتشاف طاقة البخار فإن 
محركاته لم تكن قابلة للشيوع 
واالنتشار بسهولة ويسر، وعلى 
العكــــس من ذلك فــــإن النفط 
الذي حبانا اهللا بأن نكون من 
أكبــــر منتجيه فهــــو من بداية 
ظهــــوره وعندنا اصبح موردا 
متاحا للقادرين وكانت طاقته 

هي االســــهام االكبر في تدوير 
عجالت التقدم والرقي االنساني. 
الثروة في  واســــتطاعت هذه 
يد اصحابها أن تبني شــــواهد 
عظيمة للتقدم واالزدهار على 
هذه الشواطئ، كما استطاعت 
هذه الثــــروات ان تفيض على 
أمتنا العربية واالسالمية، فهي 
اآلن من أبرز عوامل السالمة في 
اقتصاد هــــذه املجتمعات، الى 
جانب ذلك فــــإن هذه الثروات 
تؤدي اليوم دورا فاعال ونشيطا 
في مواقع االنتاج واالســــواق 
العاملية غربا وشــــرقا، تساعد 
على التنمية وتساند االستقرار 
ونحن نريد أن يتفهم اجلميع 
ولصالح اجلميع ان هذه منطقة 
تســــتحق احملافظة عليها امنا 

الشعوب واستقرارها في العالم 
أجمــــع. وقد قطعت دولة قطر 
مشــــوارا طويال في الســــاحة 
الدولية منذ فجر االستقالل في 
عام ١٩٧١ بدأ ببروزها ألول مرة 
بوصفها دولة حديثة االستقالل 
واســــتمر بتحولها الى عنصر 
ديناميكي على املسرح الدولي 
الفاعل  الكامل  يضطلع بدوره 
على الساحة االقليمية والعربية 
والدولية. وكانت املرحلة األولى 
التأسيس وإرساء  هي مرحلة 
دعائم الوجود اخلارجي وذلك 
الســــفارات والبعثات  بتبادل 
الديبلوماسية مع مختلف دول 
الى األسرة  العالم واالنضمام 
الدولية بدخول املنابر الدولية 
واالقليمية الكبرى كاألمم املتحدة 
العربية ومجموعة  واجلامعة 

عدم االنحياز.
وقدمت دولة قطر مساعدات 
جمـــة لكثير من الدول العربية 
ودول العالم الثالث ولم تقتصر 
الدول  تلك املســـاعدات علـــى 
واحلكومات بل شـــملت الكثير 
من املؤسســـات غير احلكومية 
كأنشـــطة الدعوة ونشر اللغة 
العربية والتبرع للمؤسســـات 
التعليمية على كل املستويات.

الديبلوماســــية  وتســــتمد 
القطرية جناحها املشهود من 
توجيهات سمو أمير قطر الشيخ 
حمد بــــن خليفة آل ثاني الذي 
العالقات  حرص على أطيــــب 
بني قطر ومختلف دول العالم 
العالقات مع دول  وتوســــيع 
افريقيا وآسيا وأميركا الالتينية 
الى جانب تعميق العالقات مع 
الدول العربيــــة ودول أوروبا 

والواليات املتحدة.
فاملتتبع ملسيرة الديبلوماسية 
القطرية البد ان يساوره االعجاب 
بالسرعة القياسية التي حتول بها 
بلد حديث االستقالل واستطاع ان 
يثبت أقدامه على الساحة الدولية 
وحتول إلــــى عنصر فاعل الفت 
للنظر يقود دورا رياديا يســــلم 

به القاصي والداني.
كما تعمــــل قطر على إقامة 
عالقات تعاون وطيدة مع جميع 
الدول والشعوب احملبة للسالم، 
وتساهم قطر بسخاء في تقدمي 
املعونات واملســــاعدات املالية 
الدول  والعينية للعديــــد من 
القارتني اآلسيوية  النامية في 
واالفريقية، إضافة الى اسهامها 
في صناديق التنمية االقليمية 
والدوليــــة املختلفة مبا يخدم 
الدولي على أوســــع  التعاون 
الى جانب  نطاق، وتقف قطر 

حركات التحرر.
وتبــــذل وزارة اخلارجيــــة 
جهودها الســــاعية الى تنمية 
الودية  العالقــــات  وتوثيــــق 
واملثمــــرة مــــع جميــــع الدول 
الصديقة وتأكيد مبادئ السياسة 
اخلارجية للدولة واملتمثلة في 
الثوابت واملبادئ التي أرستها 
السياسة احلكيمة التي اختطها 
القيادة العليا، وتدأب قطر على 
توســــيع عالقاتها مع مختلف 
الــــدول مبــــا يخــــدم املصالح 

املشتركة للطرفني.
الديبلوماســــية  وتتقــــدم 
القطرية يوما بعد يوم بآفاق 
ريادية وبثبات ومرونة نحو 
مواقع جديدة في عالقاتها بالدول 

الصديقة واحملبة للسالم.

«ما ميس الكويت ميسنا نحن 
في قطر ولدى احتالل اجليش 
ابلغنا مجلس  الكويت  العراقي 
التعاون ومنــــذ اليوم األول ان 
قطر على امت االستعداد للدفاع 
عن الكويت فاحملبة وصالت الدم 
واألفئدة املمتدة بني الشــــعبني 
الشــــقيقني في قطــــر والكويت 
أكبر من أي حــــدود وأعمق من 

أي اتفاقيات».
بكلماته هذه، والتي ال ننساها  
عرفنا وخبرنا أمير قطر الشيخ 
حمد بن خليفــــة آل ثاني رجل 
احلــــزم والعــــزم وأمير نهضة 
قطر الذي يواصل العطاء بروح 
الشباب وعقلية املخطط وقيادة 
احلكيم حامال بيده مفاتيح االمل 
الجيال الشــــباب الذين حاكاهم 
عبر ادخال قطر رحابة العصر 
في عهد متجدد دوما يلبي آمال 
القطري  الشــــعب  وتطلعــــات 

خصوصا واخلليجي عموما.
فمع اعتالء صاحب الســــمو 
الشيخ حمد بن خليفة امير قطر 
ســــدة احلكم عام ١٩٩٥ انتقلت 
دولة قطــــر في إمكاناتها املادية 
والشــــرعية والسياســــية نقلة 
نوعيــــة على عدة مســــتويات 
سياسية واعالمية واقتصادية 
وديبلوماسية وثقافية وغيرها من 
املجاالت اال ان االجناز االكبر كان 
على صعيد السياسة اخلارجية 
التي رسم تفاصيلها أمير دولة 
قطر والتي ادهشت املراقبني فقد 
مدت خيوط ديبلوماسيتها مع 
املتناقضة  الدول واألطراف  كل 
احيانا دون ان تخســــر ايا من 

هذه األطراف.

التكامل والتعاون

وبحنكة ســــموه استطاعت 
قطر لعب دور وســــاطات مهمة 
وناجحة الى حد كبير سبقت به 
دوال أكثــــر نفوذا ومقدرة ولكن 
يبقى اخلليج العربي وتضامن 
دوله وقادته وابنائه أولوية لدى 
سمو الشيخ حمد بن خليفة، اذ 
يؤكد سموه على تعزيز االنتماء 
الى مجلس التعاون لدول اخلليج 
واحلرص على ان يحقق املجلس 
االهداف التي انشئ من اجلها عبر 
التكامل والتعاون والتنسيق مبا 
يلبي طموحات شعوب اخلليج 
وتطلعاتها املشروعة في التنمية 

واالزدهار.
ويتطلع صاحب السمو أمير 
دولة قطــــر إلى االجنازات التي 
حققها مجلس التعاون بالكثير 
من الفخر ولكنه يصبو للمزيد 
معتبرا ان على اجلميع كأعضاء 

وسالما ورخاء يهم االنسانية 
جمعاء.

التعاون األقتصادي

كمــــا يعد صاحب الســــمو 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
أميــــر قطر صاحب مســــاهمة 
كبيرة ومقدرة عالية في إثراء 
اقليميا  املمارسة السياســــية 
ودوليــــا. وتتضح اســــهامات 
سموه في دفع حركة التعاون 
االقتصادي والسياسي بعيدا 
بني قطــــر ومحيطها اخلليجي 
والعربــــي على نحــــو خاص، 
العالم أجمع  وبني قطر ودول 
بصورة عامة. ومنذ تولي سمو 
األمير احلكم في ٢٧ يونيو من 
عام ١٩٩٥ انعكست استقباالت 
الدوحة لضيوفها الكبار، فضال 
عن جوالت ســــموه وحتركه 
السياســــي الالفت في القارات 
الثالث، إضافة الى األميركتني 
الشمالية واجلنوبية، انعكس 
ذلــــك كله ايجابــــا على وضع 
دولة قطر ومكانتها بني الدول 
وأهلها للعب دور فاعل ومؤثر 
وفق مدرسة سياسية تنتهج 
الوضــــوح والواقعيــــة ودقة 

التقييم والتوازن السياسي.

الدعائم الراسخة

ففي احملصلة تقوم ثوابت 
السياســــة اخلارجية القطرية 
على دعائم راسخة في مقدمتها 
الســــعي إلــــى حتقيــــق األمن 
واالستقرار في منطقة اخلليج 
وتعزيز مكانة مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية باعتباره 
منوذجــــا تنســــيقيا تكامليا 
يقود إلى وحدة املواقف للدول 

األعضاء.
وتلتزم قطر بالسالم بوصفه 
خيارا استراتيجيا ال غنى عنه 
على أن يكون عادال وشــــامال 
ودائمــــا على كافة املســــارات 
ذات االختصــــاص واملصلحة 
وفقا لقرارات الشرعية الدولية 
ومرجعية «مدريد» ومبدأ األرض 
مقابــــل الســــالم مبا فــــي ذلك 
الكامل  االنسحاب االسرائيلي 
وغير املشروط من مرتفعات 
اجلوالن السوري العربي ومتكني 
الشعب الفلسطيني من ممارسة 
حقوقه الوطنية الثابتة وإقامة 
دولته املســــتقلة وعاصمتها 

القدس.
وترفض قطر وتدين كافة 
اشكال ومظاهر اإلرهاب مهما 
كانت دوافعه وأهدافه وصوره 
ووسائله مؤكدة على التفريق 
بينه وبني كفاح الشعوب وحقها 
املشــــروع في احلرية وتقرير 
املصير وفقــــا لقواعد القانون 

الدولي.
كمــــا تعبــــر قطر عــــن كل 
املناسبات اإلقليمية والدولية 
عن قلقهــــا البالغ من تصعيد 
الصراعات والتصفيات العرقية 
وهضــــم حقــــوق االقليات في 
بعــــض دول آســــيا وأوروبا 
الشــــرقية والبلقان وأفريقيا 
وغيرهــــا وترحــــب قطر بكل 
التوصل  التــــي مت  االتفاقيات 
إليها حلل هذه املشاكل وتساند 
ـ بدورها ـ اجلهود التي تبذلها 
املنظمــــات االقليمية والدولية 
الحالل الســــالم في العديد من 
الدول واملناطق مبا يحقق أمن 
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الكويت.. أرض الصداقة والسالم

صانع تاريـخ الوطن ووالد المنظومـة الخليجية

اإلرادة الخليجيـة الواحدة والعزم المشـترك يحافظـان على المجلس ككتلـة مؤثرة وفاعلة

تراه الكويت من تصور فحظيت 
الرؤيـــة باملوافقة بإجماع  تلك 

اآلراء.
فصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد يعـــد واحدا من 
دعـــاة قيـــام مجلـــس التعاون 
لدول اخلليـــج العربية، إذ كان 
له دور ايجابي منذ الســـنوات 
األولى من عقد السبعينيات في 
التعـــاون بني دول  الى  الدعوة 
اخلليج العربي في كل املجاالت 
السياسية واالقتصادية واإلعالمية 
والتربوية، ويحسب له جناحه 
في وضـــع الكثير من نصوص 
الثنائية  االتفاقيات واملعاهدات 
مـــع دول اخلليج العربية عقب 
استقاللها وظهورها في الساحة 
الدولية، وما لبثت تلك االتفاقيات 
واملعاهدات الثنائية ان حتولت 
الى معاهدات جماعية بني أكثر من 
دولتني. وكان عقد تلك االتفاقيات 
نابعا من إدراكه بأهمية التنسيق 
االقتصادي والثقافي واإلعالمي 

والتربوي بني دول اخلليج.
وقد ظل صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمـــد خالل 
عقد الســـبعينيات وفي أعقاب 
العربية،  استقالل دول اخلليج 
التعاون بني  الى أهميـــة  يدعو 
تلك الـــدول، وتوحيـــد اإلرادة 
السياســـية فيما بينها من باب 
حماية الذات واملصير املشترك، 
كمـــا كان يرى ضـــرورة توافر 
العسكري موصولة  الردع  قوة 
العربية كلها،  القتالية  بالطاقة 
ولتحقيق ذلك فإنه يتحتم إزالة 
اخلالفات والترسبات القدمية بني 
دول املنطقة وإيجاد حلول عادلة 
للمشكالت احلدودية القائمة فيما 

بينها.
وقد علق سموه أهمية كبرى 
على اململكة العربية السعودية 
في إيجاد كتلة خليجية عربية 
متماسكة، ومن اجل ذلك كانت 
الرســـمية للمملكة في  زيارته 
أغسطس ١٩٧٥، حيث عني في تلك 
الزيارة، وفي خالل املباحثات التي 
أجراها مع املسؤولني السعوديني، 
بتشكيل جلنة سعوديةـ  كويتية 
مشـــتركة جتتمع دوريا لبحث 
األمور التي تهم الدولتني بصفة 
خاصـــة، وتهـــم املنطقة بصفة 
عامة، ومن اجل التنسيق بني دول 
اخلليج كان يرى أهمية الدعوة 
لعقد مؤمتر قمة خليجي على ان 
تتولى الدعوة لعقد هذا املؤمتر 

كل الدول اخلليجية مداورة.
وكان ســـموه حريصا على 
قيام كتلة خليجية تشترك فيها 
جميـــع دول املنطقـــة، كما بدا 

ذلك في االجتماع الذي عقد في 
مسقط في عام ١٩٧٦، وحضره 
وزراء خارجيـــة دول اخلليـــج 
جميعها ملناقشـــة قضية األمن 

في اخلليج.
وفي كلمة سموه التي ألقاها 
أمـــام مؤمتـــر وزراء خارجية 
دول عدم االنحيـــاز املنعقد في 
نيودلهي فـــي فبراير ١٩٨١، كان 
تأكيده على إميان دول اخلليج 
العربية بضرورة إرساء أسس 
التعاون بينها في مختلف املجاالت 
مبا يخدم مصالح شعوبها، ولن 
يتحقق ذلك إال بوجود متاسك فيما 
بينها يؤدي الى تعزيز الســـالم 
والرخاء واالستقرار في املنطقة 
دون تدخل أجنبي، وبعيدا عن 
جميع اشكال الصراعات الدولية 

واإلقليمية.
وإدراكا من صاحب الســـمو 
األمير الشـــيخ صبـــاح األحمد 
ألهمية توثيق الروابط بني مجلس 
التعاون اخلليجي وبني التكتالت 
االقتصادية اإلقليمية والعاملية، 
خاصة مجموعة الدول األوروبية، 
كان دوره واضحا في تأســـيس 
املجلس الوزاري املشـــترك بني 
دول مجلس التعاون واملجموعة 
األوروبيـــة، إذ كان من رأيه ان 
التعاون االقتصادي بني اجلانبني 
ســـيؤدي الى تعاون سياســـي 
بينهما، ما يســـاعد على حتييد 
منطقة اخلليج. وفي الكلمة التي 
ألقاها في مؤمتر احلوار األوروبي 
ـ اخلليجي املنعقد في مسقط في 
١٧ مارس من عام ١٩٩٠، أوضح 

فيها ان املجلس الوزاري املشترك 
يجســـد احلرص علـــى تعميق 
وتأصيل الروابـــط االقتصادية 
والتجارية بني املجموعة األوروبية 
ومجموعة دول مجلس التعاون 

اخلليجي.

بناء األمة

واعتبر صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد في تصريح 
له عام ١٩٨١ اثناء لقاءات وزراء 
اخلارجية اخلليجيني بالسفراء 
العرب ان خطوة إنشاء مجلس 
التعاون تشـــكل ركنا في بناء 
العربية وخطوة ايجابية  األمة 
لتدعيم أهدافهـــا، وقال: انه ملن 
دواعي الســـعادة ان وفقنا اهللا 
الى حتقيق هذه اخلطوة املباركة، 

على طريق التضامن والتعاون 
والتنسيق اخلليجي، الذي يشكل 
في حد ذاته، دعما ألهداف أمتنا 
العربية املتطلعة إلثبات دورها، 
املقبلة،  وأساسا متينا لألجيال 
لكي تبني مســـتقبال أفضل في 

ظل األمن واالستقرار.
وفـــي حديث آخر لســـموه 
عـــام ١٩٨٣ اعتبـــر ان تشـــكيل 
مجلس التعاون بني ٦ من دول 
اخلليج العربية يدل على اهتمام 
املسؤولني فيها مبصالح شعوبهم 
أمام التيـــارات املتصارعة التي 
تسعى لإلضرار بتلك املصالح.

واعتبر سموه ان املجلس الذي 
العربية  الكويت واململكة  يضم 
السعودية وقطر ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة وسلطنة عمان 

وتبادل وجهات النظر حول آخر 
املســـتجدات والتطـــورات على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
ووصف جولتـــه اخلليجية 
باملثمرة والناجحة على جميع 
األصعدة، مشيرا الى ان مباحثاته 
ومشاوراته مع قادة دول مجلس 
التعـــاون اخلليجـــي حول آخر 
التطورات واألحداث في املنطقة 
الـــرؤى واألهداف  اســـتهدفت 

املشتركة.
وخالل هذه اجلولة، قام خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيـــز بتقليد صاحب 
الســـمو األمير الشـــيخ صباح 
األحمد قـــالدة امللك عبدالعزيز، 
وقام ملك البحرين حمد بن عيسى 
بن سلمان آل خليفة بتقليد سموه 
وسام الشيخ عيسى بن سلمان 
آل خليفة مـــن الدرجة املمتازة، 
وقام الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني أمير قطر بتقليد ســـموه 
قالدة االســـتقالل، وقام الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
اإلمارات العربية املتحدة بتقليد 
سموه وسام زايد، وذلك تقديرا 
لصاحب الســـمو األمير الشيخ 
صبـــاح األحمد وللـــدور البناء 
الذي قـــام به في خدمة القضايا 
العربية وقضايا مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، اضافة الى 
دعم مسيرة اإلخاء والتعاون بني 

الكويت وهذه الدول.

أسس ثابتة

فتاريخ اخلليج العربي يشهد 
لصاحب الســـمو على إجنازاته 
واقتراحاتـــه وديبلوماســـيته 
وحكمته ورؤيتـــه. ففي أعقاب 
االنسحاب البريطاني منه شغلت 
مشكلة األمن في اخلليج جانبا 
كبيرا مـــن جهـــود واهتمامات 
الســـمو األمير الشيخ  صاحب 
صبـــاح األحمد منـــذ ان قررت 
بريطانيا االنسحاب من اخلليج 
العربي، وخالل الفترة من نهاية 
١٩٧١ حيث أنهت بريطانيا وجودها 
العســـكري في اخلليج، وحتى 
العـــام ١٩٩٠ واحتـــالل العراق 
للكويت، ارتكزت سياسة سموه 
على أسس ثابتة فيما يتعلق بأمن 
اخلليج وكان له موقف من أزمة 
التي أعقبت حرب ١٩٧٣  الطاقة 
عربيا وخليجيا، وفي سبتمبر 
١٩٨١ أعلن من منبر األمم املتحدة 
ان مسؤولية األمن واخلليج تقع 
على عاتق دوله فقط، ودفع في 
اجتاه توثيق التعاون اخلليجي 
وعول على السعودية في إيجاد 
كتلة خليجية متماسكة واعتبر 
التعاون اخلليجي  قيام مجلس 
خطوة كبـــرى ومهمة، وكان له 
دور في التصدي لالتهامات التي 
وجهت للمجلس ودفع في اجتاه 
توثيق الروابط بني املجلس وبني 
التكتالت االقتصادية اإلقليمية 
والعاملية ولعب دورا في تأسيس 
املجلس الوزاري املشـــترك بني 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 

واملجموعة األوروبية.
فوحـــدة الصـــف اخلليجي 
والعربي ظلت هدفا أساسيا لرؤية 
صاحب الســـمو الذي حمل في 
عباءته عشـــرات املبادرات التي 
ارتقت مبسيرة املجلس ومكنته 
من مواجهة مختلف األزمات التي 
عصفت مبنطقتنا ليبقى صرحا 

شامخا موحدا بوحدة أبنائه.

«الكويت يشرفها استضافتكم 
واالحتفـــاء بكـــم بـــني أهلكـــم 
وإخوانكم» بهذه الكلمات توجه 
الســـمو االمير الشيخ  صاحب 
الى إخوانه قادة  صباح األحمد 
مجلس التعـــاون في ختام قمة 
مسقط ٢٠٠٨، ليأتي املوعد وتفتح 
الكويت أبوابها وقلوبها لضيوف 
أعزاء قدمـــوا الكويت متطلعني 
لتقـــدم ورخاء وخدمـــة قضايا 
املواطن اخلليجي والعمل على 
متتني واستقرار قضايا األمتني 

العربية واإلسالمية.
الكويت وحتديدا  فمســـيرة 
الســـمو األمير الشيخ  صاحب 
صبـــاح األحمـــد مـــع مجلس 
التعاون مســـيرة تاريخ عمرها 
سنوات طوال بدأت بذورها عام 
١٩٧٥ عندما توجه سموه لزيارة 
السعودية وعلق على أهمية إيجاد 
كتلة خليجية متماسكة، ثم تتالت 
االجتماعات حتى أصبح يوم ٤ 
فبراير ١٩٨١ يوما تاريخيا عندما 
اجتمع في الرياض وزراء خارجية 
كل من دولة اإلمـــارات العربية 
املتحـــدة والبحريـــن واململكة 
العربية السعودية وسلطنة عمان 
وقطر والكويت وأصدروا بيانا 
ختاميا أعلنوا فيه موافقتهم على 

إنشاء املجلس.

والد المنظومة الخليجية

وتفخـــر الكويت بأن ســـمو 
األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
(رحمه اهللا) صاحب فكرة إنشاء 
مجلس التعاون اخلليجي، وبأن 
الســـمو األمير الشيخ  صاحب 
صباح األحمد هو والد مشروع 
املنظومة اخلليجيـــة، والتزال 
القيادات واألوســـاط اخلليجية 
تذكر عند إعالن ميثاق املجلس 
عندما قال وزير خارجية اململكة 
العربية السعودية االمير سعود 
الفيصل أمـــام الصحافيني بعد 
انتهاء مؤمتر وزراء اخلارجية في 
الرياض: «أمامكم أبو املشروع»، 
مشيرا الى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد الذي كان 
حينهـــا نائبا لرئيـــس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية، حيث 
قرر الـــوزراء حينهـــا اختياره 
لرئاسة اجتماع الرياض تقديرا 

منهم لذلك.
وذكر صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في تصريح 
نشـــر في ذلك الوقت ان الفكرة 
ولدت في عقل وضمير سمو األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد منذ 
كان وزيرا للماليـــة وانه فاحت 
إخوانه قادة اخلليج العربي مبا 

والبحرين يشـــكل دعما وقوة 
لصالـــح املنطقة ولصالح األمن 
واالستقرار فيها ألنه جاء ليدفع 
مسيرة التعاون بني دولها دفعة 

قوية الى األمام.
وأعرب صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد عن اعتقاده 
بأن املجلس يستطيع ان يواجه 
التحديات التي تهدد وحدته وتريد 
اإلضرار بـــه ومبصاحله في اي 

مجال من املجاالت.

خامس القمم

أعـــوام ١٩٨٤ و١٩٩١  فبعـــد 
و١٩٩٧ و٢٠٠٣ تســـتعد الكويت 
الســـتقبال قادة املجلس للمرة 
اخلامســـة في تاريخها وللمرة 
االولى برئاســـة صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صبـــاح األحمد 
كأمير للبالد الذي وصف انعقاد 
إحدى القمم السابقة بأنه عبارة 
عن لقاء اخلير ألصحاب اجلاللة 
والسمو الذي يتطلع إليه بتفاؤل 
وأمل أبناء دول املجلس باعتباره 
مناسبة تاريخية تلتقي فيها إرادة 
أصحاب اجلاللة والســـمو على 
اخليـــر ليتواصل البناء في هذا 
الصرح اخلليجي الذي يجســـد 
آمالهـــم وتطلعاتهم في حتقيق 
التالحـــم واالنطالق مبســـيرة 
آفاق أرحب  الى  عملنا املشترك 
نتمكن معها من الوفاء مبتطلبات 
األمن واالستقرار لدولنا والرخاء 

والتقدم ألبنائنا.

كفاءة ومقدرة

ويؤكد صاحب السمو األمير ان 
مجلس التعاون اخلليجي «أثبت 
طوال الســـنوات املاضية كفاءة 
ومقدرة عالية فـــي التعامل مع 
األزمات والصعاب التي واجهناها 
سواء في حقبة احلرب العراقية 
ـ اإليرانيـــة، او فـــي التجربـــة 
املرة التـــي جنمت عن االحتالل 
الصّدامي الغاشـــم للكويت، او 
خالل الفترة احلالية من التطورات 

العاملية».
وأرجع صاحب السمو األمير 
جناح مسيرة مجلس التعاون الى 
اإلرادة اخلليجية الواحدة والعزم 
املشترك ككيان خليجي واحد، 
فاألمر بالنسبة لسموه كما قال 
في احد تصريحاته «ليس هناك 
موقف سعودي وآخر بحريني 
وآخر كويتي، بل موقفنا موقف 

واحد».
ويحمل ســـموه مـــن بني ما 
يحمل «هما كبيرا» هو استقرار 
منطقة اخلليج باعتبار الكويت 
إحدى لبناتها الفاعلة واملتأثرة 
بأي اهتزازات فيها، ولذلك حرص 
ســـموه على تأســـيس ومتتني 
العالقات اخلليجيةـ  الكويتية من 
منطلق األخوة احلقة واملساعدة 
املشتركة بني األشقاء بغية تأمني 

املصالح اخلليجية جمعاء.
فسالمة منطقة اخلليج أولوية 
بالنسبة لسموه للمحافظة على 

املجلس ككتلة مؤثرة وفاعلة.

جولة خليجية

ومع تولي سموه مقاليد احلكم 
قام بجولة خليجية، أجرى خاللها 
محادثات مع قادة املجلس تناولت 
العالقات األخوية املتميزة وسبل 
تعزيزهـــا وتطويرهـــا، اضافة 
الى عدد مـــن القضايا التي تهم 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 

صاحب السمو أمير البالد مترئسا وفد الكويتصاحب السمو األمير واخوانه قادة اخلليج
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عمان.. بوابة الخليج وسيدة البر والبحر

السـلطان قابـوس.. قائد النهضـة والتنمية

ضـرورة تحقيق المزيد من العمل المشـترك بيـن دول المجلس لما فيه خير شـعوبنا

التي جمعت  املنظومة اخلليجية 
دول مجلس التعاون اخلليجي.

الرمز السياسي

والذاكرة اخلليجية تســــتذكر 
العديد من املواقف العمانية بقيادة 
التي  السلطان قابوس بن سعيد 
ارادت للصرح اخلليجي ان يكون 
رمزا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
وقبل ذلك اخويا جتاوز باطروحاته 
االخوية احلدود املرسومة بني الدول 
االعضاء للتطلع الى املشــــتركات 
الواحدة التي تضم دول املنظومة 
اخلليجية التي تتطلع شــــعوبنا 

الى اجنازاتها.

سفينة عمان

فجاللته يحمل لقب سلطان وهو 
سلطان في قلوب شعبه وسلطان 
بحكمته التي مكنته من قيادة سفينة 
عمان نحو بر األمان، ، وســــلطان 
برؤيته وبصيرته التي جعلت من 
عمان واحة غناء يرفرف في ربوعها 
السالم واألمن واالستقرار والرخاء، 
وسلطان في عسكريته حيث خبر 
العلوم العسكرية وبرع في مختلف 
أنواعها من الرمي مرورا بالبندقية 
ووصوال الى الدبابة اال انه لم يرم 
احــــد اال بالورود.ينظر دائما الى 
منصبه على انــــه تكليف وليس 
تشريفًا ورسالته هي خدمة هذه 
االمــــة التي جتاوبت في النهوض 
بالوطن العماني الرحب االرجاء، 
يؤمن بأن العنصر البشــــري هو 
االســــاس في حتويل االحالم الى 
واقع، فبناء االنســــان هو هاجس 
الدولة العمانية، فعمان في عهده 
سيدة البر والبحر، يؤمن بأنه اذا 
اردت ان تكــــون قويا في اخلارج 
فكن قويــــا في الداخل، ويشــــدد 
على ان ديبلوماسيته قائمة على 
االحترام املتبادل واجلميع يوقن 
العمانية هي  الديبلوماســــية  ان 
ديبلوماسية هادئة ال صخب فيها 

وال نصب.
فالسلطان قابوس قائد النهضة 
العمانية احلديثة والتي شــــكلت 
العريق  العماني  امتدادا للتاريخ 
الضارب في عمق الزمن يتطلع دائما 
نحو جيران السلطنة وأشقائه من 
دول اخلليج باعتبارهم كيانا واحدا 
لتحقيق املزيد من األمان التي نصبو 
اليها جميعا من أجل خير ورفاهية 

دولنا وشعوبنا كافة.

الزعيم االول

ويحفــــظ التاريخ للســــلطان 
قابوس انه اول زعيم خليجي ألقى 
اخلطاب الرسمي ملؤمتر القمة األول 
لقادة دول مجلس التعاون نيابة 
عن أصحاب اجلاللة والسمو ملوك 

وأمــــراء دول املجلس، وجاء فيه: 
انه ملن دواعي اعتزازنا جميعا ان 
نقر في هذا اللقاء االخوي اساسا 
ومنطلقا لعمل مشترك حتقيقا ملا 
عقدنا عليه العزم وتأكيدا لألواصر 
والروابــــط املتينة بني دولنا، لقد 
خرجنا من اجتماعنا بوثائق تشكل 
اإلطار الــــذي ينظم جهودنا نحو 
تعــــاون بناء ومثمر يحقق اخلير 
لشعوبنا ومنطقتنا وألمتنا العربية 
واالسالمية والبشرية جمعاء، وبهذا 
نكون قد خطونا اخلطوة االولى 
على الطريق والتزال امامنا خطوات 
وجهود كبرى لترجمة هذه الوثائق 
الى واقع عملي تسعد به شعوبنا 
وتتحقق به رغبتها األكيدة في مزيد 
التنسيق والتكامل والترابط  من 

بينها في جميع املجاالت.

صيانة أمن المنطقة واستقرارها

وقال جاللته: وفي هذا الصدد 
فإننا نؤكد علــــى ضرورة تركيز 
القسط األوفر من اهتمامنا وجهودنا 
على صيانة أمن منطقتنا واستقرارنا 
اذا اردنا ان نوفر للتعاون بني دولنا 
املناخ املالئم واننا اذ نختتم اليوم 
لقاءنا هذا بعزم وطيد وأمل كبير 
في مســــتقبل التعاون بني دولنا 
فإنه يسرني ان أتوجه الى سموكم 
بوافر الشكر والتقدير ملا بذلتموه 
من جهود صادقة في ادارة اعمال 
هذا املؤمتر وإلى كل من ساهم في 

االعداد والتحضير.

السياسة المعتدلة

الســــلطان قابوس  ويشــــدد 
على اهميــــة انتهاج دول اخلليج 

لسياســــة دولية معتدلة ترسخ 
األمن واالســــتقرار اذ اعتبر اثناء 
افتتاحه قمة مسقط عام ١٩٩٥ ان 
انتهاج سياسة معتدلة في مضمار 
العالقات الدولية يؤتي ثمارا طيبة 
تتجلى في ترســــيخ قواعد األمن 

واالستقرار.
وأثنى ســــلطان عمان على ما 
تقوم بــــه دول التعاون من جهد 
دؤوب ومتواصــــل وســــعي دائم 
متكامل من اجل ابعاد منطقتنا عن 
التوترات والصراعات التي تشهدها 
الساحة الدولية وجتنبيها ما يترتب 
على ذلك من آثار ضارة متتد الى 

كثير من املجاالت.
واضاف: اننا نؤكد ان السالم 
الذي ننشــــده والــــذي نعتقد انه 
ســــيوفر االســــتقرار واالزدهار 
للمنطقة واألمن والطمأنينة جلميع 

العادل  الســــالم  ابنائها، امنا هو 
والشــــامل الذي يستأصل عوامل 
العنف ويقضي على اسباب التطرف 
ويرسخ قيم التسامح والتعايش 
السلمي والتعامل احلضاري بني 

الشعوب.

العمل المشترك

ومع افتتاح قمة مســــقط عام 
٢٠٠١ اكد الســــلطان قابوس على 
ضرورة حتقيق املزيد من العمل 
املشترك بني دول املجلس ملا فيه 

خير شعوب هذه الدول.

المسيرة المباركة

أما قمة مســــقط ٢٠٠٨ فشكر 
السلطان قابوس اهللا عز وجل على 
ما حتقــــق حتى اآلن من اجنازات 
خــــالل املســــيرة املباركة ملجلس 

الشقيقة والصديقة وعلى دورها 
وحتركاتها فــــي مختلف الهيئات 
الدوليــــة وجهودها  واملنظمــــات 
لإلسهام في حتقيق اكبر قدر من 
السالم واألمن واالستقرار خليجيا 

وعربيا ودوليا كذلك.
وبينمــــا آمن جاللتــــه «بنهج 
السالم» «سالم األقوياء الذين يعدون 
لألمر عدته»، وبأهمية وضرورة 
العمل من اجــــل بناء عالم افضل 
يسوده األمن واألمان والطمأنينة 
والسالم لكل دول وشعوب العالم 
وتختفي فيه مظاهر الظلم والعنف 
واالرهاب أيا كان نوعه، وأيا كانت 
مســــمياته، فإن املبادئ واألسس 
التــــي وضعها جاللته لسياســــة 
السلطنة اخلارجية ارتكزت على 
احلوار وتوثيق عالقات الصداقة مع 
مختلف الدول والشعوب الشقيقة 
والصديقة واحترام السيادة وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
األخرى والتعاون بحسن نية عبر 
املنظمات الدولية وعلى املستوى 
الثنائي لبنــــاء واقع افضل وحل 
مختلف املنازعات بالطرق السلمية 
ومن خالل احلوار وبالتالي ازالة 
اســــباب الكراهية والضغينة بني 

الشعوب.
ولعل هذا هو ما يفسر اتساع 
وامتداد عالقات السلطنة الى كل 
انحــــاء العالم، واســــتعادة عمان 
لصالتهــــا وحوارهــــا احلضاري 
مــــع مختلف  النشــــط  وتفاعلها 
الشعوب حيث حتظى بثقة وتقدير 
ملموسني ومن ثم حتولت عالقات 
السلطنة الى مصدر اضافي لتعزيز 
جهودهــــا الوطنيــــة على صعيد 
التنمية والبناء. وبينما اكد جاللة 
السلطان قابوس قائال: ان «سياستنا 
اخلارجية معلومة للجميع، فنحن 
دائما الى جانــــب احلق والعدالة 
الى  والصداقة والســــالم وندعو 
التعايش بني األمم وإلى التفاهم بني 
احلضارات والى استئصال اسباب 
الكراهية والضغينة التي تتولد في 
نفوس من يعانــــون الظلم وعدم 
املســــاواة»، فإن البعد احلضاري 
في سياسة السلطنة جتسد كذلك 
من خالل تأكيــــد جاللته على ان 
«الظلم ظلمات ونحن ضد الظلم 
والظالم ومع العدل والنور والوئام، 
ولن تهنأ البشرية ولن تكتب لها 
الطمأنينة اال باقامتها ميزان العدل 
واحترامها لكل ما يكفل لالنسان 
حقوقه املشروعة وفي مقدمتها حقه 
في الكرامة وعدم االذالل وحقه في 

احلرية واالستقالل».
الرؤيــــة احلضاريــــة  بهــــذه 
الشــــاملة تعاملت  واالنســــانية 
الســــلطنة مع كل قضاياها وفي 
كل جوانب عالقاتها وهو ما أدى 
ليس فقط الى بناء عالقات صداقة 
وعالقات طيبة مع الدول االخرى، 
ولكــــن ايضــــا الى تقديــــر رفيع 
املستوى للسلطان قابوس وملواقفه 
وسياساته وذلك على املستويني 
الرسمي والشعبي حيث يحرص 
العديد من القادة على تبادل وجهات 
النظر والتعرف على رأي جاللته 
ورؤيتــــه للتطــــورات اخلليجية 
والعربية والدولية. في هذا االطار 
استطاع السلطان قابوس بحكمة 
اتفاقيات  الى  ودراية ان يتوصل 
دوليــــة لتحديد وترســــيم حدود 
السلطنة مع كل جيرانها، ومن ثم 
حتويل هذه احلدود الى معابر خير 
وجسور مودة وصداقة وتعاون مع 
األشقاء واألصدقاء وتقدمي منوذج 

يحتذى به في هذا املجال.

لســــلطنة عمــــان فــــي قلوب 
الكويتيني مكانة زاخرة باالحترام 
والتقديــــر واحملبــــة اخلالصــــة، 
فالروابــــط الوثيقــــة التي جتمع 
البلدين قيادة وشــــعبا جتســــد 
العالقات املميزة التي ربطتنا ماضيا 
وتربطنا حاضرا ومستقبال سواء 
كان عبر العالقــــات الثنائية بني 
البلدين او عبــــر االطار اجلماعي 
ضمن منظومــــة مجلس التعاون 

اخلليجي.

بوابة الخليج

ومبا ان ملوقع اي بلد اهمية فائقة 
في عملية التعــــاون مع اآلخرين 
سواء على صعيد دول اجلوار او 
حتى على صعيد الدول البعيدة، 
فقد لعبت السلطنة بفضل موقعها 
املتميز دورا سياسيا في السنوات 
املاضية بهدف ايجاد مناخ سلمي في 
منطقة اخلليج. فالسلطنة تعتبر 
بوابة اخلليج من ناحية اجلنوب 
وتشــــرف على مضيق هرمز ذي 
االهمية االستراتيجية البالغة، كما 
ان موقع السلطنة يربطها بكثير من 
الدول التي تطل على احمليط الهندي 

واخلليج العربي وبحر العرب.

المواقف النبيلة

اذا كانــــت خصوصية املوقع 
التاريخية قد  وتنامي اخلبــــرات 
لعبــــت دورا محددا فــــي انتهاج 
سياسة خارجية محددة فإن احلفاظ 
العربية واالسالمية  الهوية  على 
دفع تلك السياسة الى اتباع اسس 
ثابتة بقيادة الســــلطان قابوس، 
الذي نستذكره بكل الفخر خاصة 
مواقفه املبدئية والنبيلة من الغزو 
الصدامي على الكويت في الثاني 
من اغسطس عام ١٩٩٠، حيث نددت 
السلطنة به منذ الساعات االولى 
لوقوعه واتخذت مواقف متطورة 
القوات  وايجابية بحيث شاركت 
العمانية ضمن قوات التحرير، كما 
فتحت ابوابها واحتضنت العديد 
مــــن املواطنــــني الكويتيني الذين 
جلــــأوا اليها وقدمــــت لهم جميع 
التسهيالت احلياتية واملعيشية 
حيث خففــــت عنهم وقع الصدمة 
التي وقعت لهم، والشك  الكبيرة 
ان كل مواطــــن كويتي عاش تلك 
الفترة في عمان يشعر باالمتنان 
ملا قامت به السلطنة وعلى رأسها 
السلطان قابوس والقيادة العمانية 
مما ساعد على افراز نتائج ايجابية 
برزت فــــي املزيد من التالحم بني 

الشعبني العماني والكويتي.
الســــلطان قابوس  فوقفــــات 
ومواقفــــه من القضايــــا العربية 
واالسالمية والدولية هي جتسيد 
لتاريخ طويل وظفته عمان خلدمة 

التعاون في العديد من املجاالت وما 
حتقق من امن واستقرار ورفاهية 
للمواطن، وشبه تكامل لالنشطة 
االقتصاديــــة، وحريــــة للقطــــاع 
اخلاص، مكنته من املشــــاركة في 

التنمية الشاملة لدولنا.
وتابع قائــــال: اننا بعون اهللا 
وتوفيقه عازمون على احلفاظ على 
املكاســــب التي حتققت في دولنا، 
وملواطنينا، والعمل على مزيد من 
البرامج االمنائية الشاملة ذات البعد 
االستراتيجي، في اطارها الوطني 

واجلماعي.
ان الوضع املالي العاملي يقتضي 
العمل مع االطراف الدولية االخرى 
في معاجلة مــــا ميكن ان يصحح 
من هذه االوضاع، ويعيد التطور 
االقتصادي واالجتماعي، مبا يحافظ 
على اســــتمرار التجارة الدولية، 
الشــــعوب، على  والتعــــاون بني 
اساس اقتصاد متوازن واستقرار 
في اسواق املال واملصارف العاملية 
وذلــــك يتطلب النظــــر في ايجاد 
قاعدة الستقرار اسعار النفط في 
األســــواق مبا ال يرهق املستهلك 
ويلبي متطلبات التنمية للشعوب 
الناميــــة وال يلحق ضررا بالدول 
املنتجة ويحافظ على خطط التنمية 
فيها، اننا نتطلع الى تعاون اجلميع 
لتحقيق هذه الرؤية املستقبلية.

التعاون والتكامل

 واســــتمرارا لالسهام العماني 
النشط في دعم وتعميق وتطوير 
التعاون والتكامل بني دول مجلس 
العربية  لــــدول اخلليج  التعاون 
من ناحيــــة وتقديــــرا من جانب 
دول املجلس لذلك وافق املجلس 
التعــــاون لدول  األعلــــى ملجلس 
اخلليج العربية على انشــــاء مقر 
دائم للهيئة االستشارية للمجلس 
األعلى في مســــقط، وقد باشرت 
الهيئة االستشارية اعمالها بالفعل 
من هذا املقر اعتبارا من ٢١ أكتوبر 
٢٠٠٣ وهو ما يعطي دفعة للعمل 

اخلليجي املشترك.
وإلى جانب املشاركة العمانية 
الفعالــــة في اجتماعــــات مجلس 
العربية  لــــدول اخلليج  التعاون 
وسعيا للوصول بالتكامل اخلليجي 
ابناء  الى ما يتجاوب وطموحات 
دول املجلس، حترص الســــلطنة 
على تطوير عالقاتها بشكل اوسع 
واعمق سواء على املستوى الثنائي 
او على املســــتوى اجلماعي على 
العربــــي، والعمل كذلك  الصعيد 
على دعم جامعــــة الدول العربية 
ومساندة جهود تطويرها واعادة 
هيكلتها لتسطيع ان تقوم بدورها 
املأمول ليــــس فقط على الصعيد 
السياسي ولكن ايضا على اساس 
صعيد التعاون والتكامل االقتصادي 
العربي وفي مختلف املجاالت غير 
السياسية التي اصبحت اكثر اهمية 

بكثير من املجاالت األخرى.

السياسة الحكيمة

وألن السياسة اخلارجية ترتبط 
فــــي العادة بالسياســــة الداخلية 
باعتبار انهمــــا ينبعان من رؤية 
جاللة السلطان لعمان وطنا ودولة 
ولدورها في محيطهــــا االقليمي 
والدولي ولألهــــداف واألولويات 
الوطنية، فإنه مــــن الطبيعي ان 
ينعكس جناح السياسات الداخلية 
وما يتحقــــق من تطــــور وتقدم 
وازدهار في كل انحاء هذه االرض 
الطيبة على سياســــات السلطنة 
ومواقفهــــا وعالقاتهــــا مع الدول 

 السلطان قابوس مترئسا وفد بالدهصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مع السلطان قابوس

بكل محبـة وتقديـر واحترام، 
نرحب بقادة دول مجلس التعاون 
بني أهلهـم واخوانهم في بلدهم 

الكويت.
إن الكويتيني يشاركون اليوم كل 
أشقائهم في دول مجلس التعاون  
التطلعات والطموحات باملضي 
قدما في التقارب والتعاون الوثيق 

فيما بينهم.
جدول القمة حافل مبشـاريع 
القرارات املهمة التي نأمل جميعا 
ان تبصر النـور وتأخذ طريقها الى 
التنفيذ، لتساعد دولنا في مواجهة 
التحديات السياسية واالقتصادية 
بجهود جماعية تعزز فرص النجاح، 
وتظهرنا بصورة أفضل وأقوى أمام 
العالم، انطالقا من عوامل االخوة 
املشتركة وصالت القربى والصداقة 

التاريخية التي جتمع شعوبنا.
إلى ضيوف الكويت الكبار نقول: 
حللتم أهال ووطأمت سهال ووفقكم 
اهلل ملا فيـه خيـر دول مجلس 

التعاون ومصلحة شعوبها.

»األنباء«

أهاًل وسهاًل

االثنين 14  ديسمبر 2009

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل استقباله رئيس مجلس إدارة »كونا« 
الشيخ مبارك الدعيج

الدماء بادية على وجه بيرلسكوني بعد اللكمة   )رويترز(

مع الع�دد إصدار خاص 
بمناسبة القمة الخليجية

بعض  إغاق  »الداخلية«: 
الس�اعة  م�ن  الط�رق 
حت�ى  صباح�ًا   11.30
1.30 ظهرًا اليوم    ص10

األمير: مجلس التعاون من أهم المنظمات اإلقليمية وأمامنا طريق طويل رغم اإلنجازات
نأمل انطاق االتحاد النقدي نحو العملة الخليجية الموحدة.. وتنمية اإلنسان ركيزتنا األساسية

صاحب السمو أكد في لقاء مع »كونا« أن المجلس كان متناغمًا مع أهدافه وعكس تطلعات شعوبه ويسير بخطوات واثقة وصحيحة بمواجهة كل األحداث الخطيرة

تحديد سقف اإلنتاج وااللتزام به صمام األمان لدول »أوپيك« والمجلستأثير األزمة على مبيعات النفط كان محدوداً ونتوقع ازدياد الطلب 
أكد صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد أن مجلس التعاون 
ل����دول اخلليج العربي����ة هو أهم 
املنظمات اإلقليمية، آمال في اإلعالن 
عن انطالق مسيرة االحتاد النقدي 
نحو الوصول إلى عملة خليجية 

موحدة.
وأشاد سموه � في مقابلة مع 
رئيس مجل����س اإلدارة مدير عام 
وكالة األنب����اء الكويتية )كونا( 
الش����يخ مبارك الدعيج مبناسبة 
انعقاد الدورة الثالثني للمجلس 
األعلى لدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية التي تستضيفها 
الكويت اليوم � أشاد بدور املجلس 
في حتقي����ق األمن واالس����تقرار 
السياس����ي للمنطق����ة التي كانت 
ولسنوات طويلة عرضة للتهديدات 
اخلارجية، مشيرا إلى أن »مجلس 
التع����اون كان متناغما مع أهدافه 
وعكس تطلعات ش����عوبه في كل 
ما تعرضت له املنطقة من أح�داث 
خطي�رة مثل احل����رب العراقية � 
اإليرانية، وس����اهم في التوصل 
إلى قرار صادر عن مجلس األمن 
لوقف تلك احلرب التي كادت أن 
تعصف بأمن وسالمة املنطقة«. 
واس����تذكر صاحب السمو األمير 
املوقف الصلب لدول املجلس جتاه 
االحتالل العراقي للبالد، موضحا 
أن تعامله����ا اجلريء واملوحد في 
أخذ املب����ادرة بالدفاع عنها وعن 

وحدتها وسالمتها وشرعيتها له 
الفضل األكبر في حترير الكويت. 
وفيما يتعل����ق باحملور التنموي 
واالقتصادي، بني صاحب السمو أنه 
ركيزة أساسية بني دول التعاون، 
والتنمية التي نس����عى إليها هي 
التنمية باإلنسان ومن أجل اإلنسان. 
ورأى س����موه أنه رغم ما حتقق 
م����ن إجناز في مج����االت التعليم 
والصحة واالقتصاد والتجارة، فإن 
الطريق مازال طويال أمامنا ونحن 
منشي بخطى واثقة وصحيحة في 
االجتاه الصحيح، ودول املجلس 
تعمل جاهدة لتعزيز روابط البنية 
التحتية بينها واملثال لذلك ما سيتم 
اليوم من إطالق الربط الكهربائي. 

وعن تأثير األزمة االقتصادية على 
مبيعات النفط، قال صاحب السمو 
األمير إن تأثيره����ا كان محدودا 
نس����بيا، ونتوقع ان يعود ازدياد 
الطلب نظرا لتحسن اقتصاديات 

الدول املؤثرة في االستهالك.
وذكر س����موه أن متاسك دول 
»أوپيك« في حتديد سقف اإلنتاج 
وااللتزام به سيكون صمام األمان 
القتصاديات دول »أوپيك« عامة 
ودول املجلس خاصة، ونحن نسعى 
لتحقيق سعر عادل لبرميل النفط 
يحقق التوازن بني متطلبات التنمية 
في بلداننا املصدرة للنفط والنمو 

العفاسي: إنجاز التعديات على القوانين الرياضية قبل نهاية الشهر الجاري  ص44في االقتصاد العاملي.

400 دين�ار مكافأة حملة الدكتوراه ورفض االختاط في الجامعات   ص 6

وزير النفط: إنفاق 25 مليار دينار على مشاريع نفطية حتى 2030    ص34

ولنا رأي
آفاق القمة ال� 30

بعدما استضافت الكويت القمة االقتصادية العربية في يناير 
املاضي، والتي كانت مناسبة للعبور بالعالقات العربية � العربية 
املتوترة آنذاك الى بر املصاحلات، تعود األنظار اليوم الى البالد 
حيث حتتضن القمة ال� 30 لقادة دول مجلس التعاون اخلليجي 
والتي يتوقع املراقبون ان تكون »قمة اإلجنازات« وان تكتس���ب 
صفة التاريخية نظرا ملا على جدول أعمالها من قضايا مفصلية 
ومل���ا متر به املنطقة من حتديات سياس���ية وأمنية واقتصادية 

واجتماعية.
تلتئم القمة ال� 30 وس���ط ظروف بالغة التعقيد في املنطقة، 
خاص���ة في ظل ما يدور في اليم���ن وتداعيات االضطرابات هناك 
على دول اخلليج كلها، إضافة الى التفجيرات املتالحقة في العراق 
واإلرهاب املتنقل بني مدنه والذي ال ميت بصلة الى روح اإلسالم 
احلقيقية بل ويتناقض مع روح الوسطية التي تدعو دول املجلس 
إليها. وتتزامن القمة مع ارتفاع حدة التوتر السياس���ي بني إيران 
واملجتمع الدولي على خلفية اجلدل والسجال حول امللف النووي 
اإليراني وطبيعته، وال شك ان دول مجلس التعاون تنظر بخشية 
الى احتمال عدم الوصول الى حلول سلمية لهذا امللف وانعكاسات 
ذل���ك على املنطقة، لذا فمن املتوقع ان يحتل املوضوع حيزا مهما 

على اجلدول.
 اقتصاديا، يش���كل االحتاد النقدي اخلليجي والعملة املوحدة 
العنوان األبرز، إضافة الى مش���روع الرب���ط الكهربائي، فإجناز 
املشروعني يشكل منعطفا مهما نحو الوحدة االقتصادية اخلليجية 

والسوق املشتركة.
الطموح����ات كثيرة واآلمال كبيرة، واجتماع اليوم هو لقاء اخلير 
ألصحاب اجلاللة والس����مو امللوك واألمراء والرؤساء الذين يحلون 
ضيوفا كراما على أخيهم صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل، ملتابعة مسيرة العمل املشترك والوصول الى آفاق أرحب 

من األمن واالستقرار واالزدهار لشعوبنا وللمنطقة.

تعيين أحمد الخالد رئيسا لألركان
أعلن النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك أن مجلس الوزراء وافق خالل اجتماعه الليلة املاضية 
على مشروع مرسوم بتعيني الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد رئيسا 
لألركان العامة للجيش خلفا للفريق الركن طيار فهد األمير الذي 
تقاعد بناء على طلبه. واعرب املبارك عن خالص شكره وتقديره 
للفري���ق الركن فهد األمير لكل ما قدمه خلدمة وطنه. كما عبر عن 

متنياته بالتوفيق للشيخ أحمد اخلالد في منصبه اجلديد.

)نص مقابلة صاحب السمو األمير كاما ص14(


