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حتتض���ن الكويت مؤمت���ر القمة ملجلس 
التعاون للدول اخللي���ج العربية الثالثني في 
ظل حتديات اقتصادية وسياسية حقيقية غير 
مسبوقة ذات طابع محلي اقليمي دولي تتطلب 
اقصى درج���ات التعاون بني اصحاب اجلاللة 
والسمو قادة دول مجلس التعاون اخلليجي في 

سبيل ابعاد اآلثار السلبية عن شعوبهم.
ان من اهم القضايا والتحديات التي تواجه 
دول مجل���س التعاون اخلليج���ي هي االزمة 
املالية العاملية وتداعياتها ملختلف القطاعات 
االقتصادي���ة واملالية املختلفة. ان جميع دول 
التعاون اخلليجي تأثرت بدرجات متفاوتة بتلك 
االزمة واجته���دت احلكومات بوضع اجراءات 
حلماية قطاعاتها املصرفية وشركاتها ودخل 
مواطنيها. وعلى الرغم من ذلك اليزال شبح هذه 
االزمة يخيم على دول املنطقة والدليل على ذلك 
ما حدث مؤخرا لكبرى شركات حكومة دبي، 
وتدهور اسعار اسهم بورصات دول اخلليج، 

وتوقف املشاريع التنموية وتعثر بعض الشركات الصغرى واملتوسطة 
لعدم توافر مصادر التمويل.

ان هذه القضايا تتطلب وقفة من حكومات مجلس التعاون تتلخص 
في زيادة انفاقها االستثماري وتوفير الدعم والضمانات لتلك الشركات 
العاملة للتسهيل لها في احلصول على قروض وتسهيالت بنكية بتكلفة 
منخفض���ة وتأمني جناحها ف���ي اجتياز هذه االزمة، الس���يما ان هناك 
فوائ���ض في االيرادات النفطية متكن دول املنطقة من توفير ذلك الدعم 
والضمانات. وقد أثبتت التجربة الفعلية للدور احليوي الذي قامت به 
حكومات دول االقتصاد احلر وكي���ف متكنت من جتاوز هذه االزمة أو 
التخفيف من اعراضها. وجتدر االش���ارة الى ان احد متطلبات املستثمر 
االجنب���ي في دول مجلس التعاون اخلليج���ي هو جدية احلكومات في 
دعم مؤسساتها االقتصادية وشركاتها التجارية واملالية وخفض تكلفة 
املخاطر التي تتعرض لها. وأي تصريح رسمي حكومي بعدم التدخل في 
دعم تلك ال مؤسس���ات سيحرم الدولة من االستثمارات االجنبية وحتى 

احمللية في املستقبل.
القضية الثانية هي التركيبة السكانية لدول مجلس التعاون اخلليجي 
حيث ان االحصائيات السكانية تشير الى التقلص السنوي املستمر في 
نسبة املواطنني في اجمالي السكان نتيجة لتدفق الوافدين املتنامي دون 
ضوابط أو خطة. ان التداعيات الوخيمة لهذه الظاهرة بدأت تبرز وبشكل 
واضح اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. ففرص العمل للمواطنني بدأت في 
االنحسار، وصول استهالك الكهرباء واملاء الى معدالت غير مسبوقة، بات 
االكتظاظ املروري في ساعات الذروة أمرا ال يطاق، اما املشاكل االجتماعية 
واالمنية فال حصر لها وهي معروفة لدى اجلميع. لهذا فإن من الضروري 
ان يتم تقنني قدوم العمالة الوافدة وفقا خلطة مدروس���ة آخذين بعني 

االعتبار الطاقة االستيعابية ملرافق الكهرباء واملاء والطرق.
القضية الثالثة هي البطالة، حيث تعاني دول مجلس التعاون اخلليجي 
وبدرجات متفاوتة من مشكلة البطالة احلقيقية على الرغم من الفوائض 
النفطية والتوسع امللحوظ في اعداد اجلامعات. ونعني بالبطالة احلقيقية 
ه����ي التوقف عن العمل أو عدم توافر فرص العمل لش����خص قادر عليه 
وراغب فيه لفترة طويلة من الزمن تزيد على عام، وهذا النوع من البطالة 
يختلف عن البطالة املقنعة املتفشية في القطاع العام في الدول اخلليجية 

ومعناها زيادة عدد العاملني عن حاجة العمل 
الفعلي����ة. والبطالة احلقيقية أصبحت ظاهرة 
تصي����ب الدول على الرغم م����ن حتقيق النمو 
واالنتعاش االقتصادي كدول مجلس التعاون 
اخلليجي ويتطلب االمر عالجا لهذه الظاهرة من 
خالل تشغيل العاطلني عن العمل في املؤسسات 
االقتصادية وتدريب كل من يحتاج الى تأهيل 
أو اعادة تأهيل حتى يتحول العاطل الى انسان 
منتج وفعال في ال����دورة االقتصادية، غرس 
»ثقافة العمل« في نفوس الش����باب اخلليجي 
في مرحلة دراس����تهم في املعاهد واجلامعات 
وقبل تخرجهم وتفرغهم للعمل، وهذا املقترح 
يشغل ذهن الش����باب اخلليجي في امور تدر 
عليهم باخلير واملنفعة. أما الشباب اخلليجي 
في الوقت احلاضر، فهناك شريحة منه تعيش 
في عالم الترف والالمباالة واالس����تهتار، فهي 
مستهلكة ال منتجة، وش����ريحة اخرى تعاني 
من الفراغ الذهني الذي يس����هل على اصحاب 
النفوس الفاسدة توجيههم الى عالم الشر كاملخدرات واالرهاب واالجرام 
الت����ي عانت وال تزال تعاني منها دول مجل����س التعاون اخلليجي، لهذا 
نتطلع من القادة واصحاب اجلاللة والس����مو زيادة االهتمام بالش����باب 
اخلليجي وفتح فرص العمل اثناء الدراس����ة وبعد تخرجهم ويكون هذا 
القرار حصنا منيعا وس����يفا رادعا بوجه أصحاب النفوس الفاسدة التي 

تغرر بشباب اخلليج كل يوم وترميهم في التهلكة.
القضي���ة الرابعة � االكب���ر اهمية � هي فصل التنمي���ة االقتصادية 
اخلليجية عن السياسة. اجلميع يعلم ان االقتصاد والسياسية ال يلتقيان 
في جميع االحوال. وهناك العديد من الوقائع التي اس���تخدم االقتصاد 
كأداة لتنفيذ سياسة »عقابية« بني بعض دول مجلس التعاون. كما ان 
الكل يعلم ان جناح مشروع السكك احلديدية بني دول مجلس التعاون 
مرهون »باالنسجام السياسي« فيما بينها. فال يجوز ان تتوقف القطارات 
وتعط���ل املصالح التجارية ومتنع من الدخول لدولة خليجية بس���بب 
نقد أو اختالف سياس���ي في وجهات النظر صادر من احد املس���ؤولني 

في دولة مجاورة.
انه من الضروري معاجلة القضايا السياسية بأدوات سياسية فقط 
اذا كنا نريد ان نعمق مفهوم كلمة »التعاون« في اس���م مجلس التعاون 
اخلليجي. واذا يرى املسؤولون ان هذا الرأي يصعب تطبيقه وااللتزام 
به عل���ى ارض الواقع، فمعنى ذلك ان التكام���ل أو الترابط االقتصادي 
اخلليجي الذي ينش���ده قادة اخلليج وشعوبهم مجرد شعار غير قابل 
للتنفيذ وبالتالي ينصحون بحفظ هذه املليارات التي ستنفق على هذا 
املش���روع. كما نرجو من حكومات مجلس التع���اون ان تطلق حريات 
التنق���ل لرعايا دول مجلس التعاون اخلليج���ي في بطاقة ذكية واحدة 
تس���تخدم كجواز خليجيا حتى ال تتأخر القطارات بس���بب »اجراءات 

امنية في ادارة اجلوازات«.
وبعد هذا كله، فإننا نس���أل اهلل العل���ي القدير ان يحفظ قادة دول 
مجلس التعاون اخلليجي ويوفقها ملا فيه اخلير ويس���دد خطاها ومين 
على الشعب العربي اخلليجي باألمن واالمان والرخاء ويقيهم شر الفنت 
واالنقسام، ويجعل قمة الثالثني في الكويت قمة التعاون احلثيث الصادق 
سالكني قوله تعالى في محكم كتابه: بسم اهلل الرحمن الرحيم )وتعاونوا 

على البر والتقوى وال تعاونوا على االثم والعدوان( ڈ.
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