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أنارت دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
الش���معة الثالثني على طريق وخطى مسيرة العطاء 
للمجلس ويوم اخلامس عشر من هذا الشهر اجلاري، 
حتتف���ل دول التع���اون بالعي���د الثالثني لتأس���يس 

املجلس.
واملتابع إلجنازات وتطلعات هذا املجلس منذ إنشائه 
يرى أنه حقق الكثير م���ن الطموحات واألماني التي 
أسس من أجلها، ونتمنى من اهلل سبحانه وتعالى أال 
تطفأ شمعة أخرى دون أن يتم املجلس حتقيق األهداف 

والتطلعات التي أنشئ من أجلها.
ونحن هنا لس���نا في مجال تس���طير وتعداد تلك 
اإلجنازات، ولكن يجب علينا أن نطوي صفحة الزمان، 
وأن نقدم ونكرر عظيم شكرنا ومحبتنا كمواطنني لقادة 
الدول األعضاء مبجلس التعاون على وقفتهم الصادقة 
إلى جانب وطننا خالل فترة االحتالل العراقي الصدامي 
الغاشم وعلى جهودهم وعلى ما قدموه أثناء تلك الفترة 
الكئيبة من تاريخ وطننا، والتي س���تظل دائما وأبدا 

مسّطرة ومحفورة في سجل النبل والوفاء.
وفي اخلتام نرفع خالص أمنياتنا مبزيد من النجاح 
والتضامن والوفاء ملجلس التعاون وجتديد العرس 
اخلليجي السنوي الذي يبعث روح احلب والتسامح 
واالنس���جام والترابط األخوي ب���ني أبناء هذه الدول 

احملبة لبعضها..!
> > >
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على أرض »الصداقة والسالم« في الكويت احلبيبة، 
تنعقد القم���ة الثالثون لق���ادة دول مجلس التعاون 
اخلليج���ي، واملتواجد ف���ي الكويت قب���ل القمة رأى 
االس���تعدادات كيف كانت جتري على قدم وساق، فها 
هي الهيئة العامة للزارعة والثروة الس���مكية ألبست 
الكويت ثوبها اجلديد من مختلف ورود العالم بأنواعه 
وأشكاله، والتي تريح العني عند النظر إليها وتدعو إلى 
التفاؤل، باإلضافة إلى وزارة األشغال التي عملت بروح 
الفريق الواحد وسلمت مشروع قاعة التشريفات األميرية 

الستقبال قادة دول مجلس التعاون اخلليجي.
وبالنسبة للتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون 
اخلليجي فهي عديدة ومتنوعة، فعلى الصعيد االقتصادي 
ال يخفى على أحد ما حصل بالعالم قبل عام مبا يسمى 
باألزمة املالية العاملية والتي أكلت األخضر واليابس، 
وأثرت على اقتصادات كل دول املنطقة ولكن بنسب 
متفاوتة، إلى أن وصلت بتأثيرها القوي على إمارة دبي، 
والتي تسببت في حالة من الذعر في األسواق العاملية 
والعربي���ة، فأزمة دبي س���تكون حاضرة على طاولة 
القمة، باإلضافة إلى موضوع اقتصادي آخر له أهمية 
كبيرة وهو مقر املصرف املركزي اخلليجي، ونتمنى 
أن يحل اخلالف بني اململكة العربية السعودية ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة حول موقع هذا املصرف، ولو 
مت االتفاق على طريقة حلل املش���اكل التي حتدث بني 
األش���قاء اخلليجيني كإنشاء محكمة خاصة مثال حلل 
القضايا العالقة بطريقة سلسة وسريعة لكان أفضل 
من أن تكبر هذه املش���كلة وتأخذ أبعادا أخرى، فدول 

اخلليج جزء ال يتجزأ من بعضهم البعض.
والتحدي اآلخر الذي يواجه دول اخلليج، هو احلرب 
القائمة بني اململكة العربية الس���عودية واحلوثيني، 
حي���ث إن اململكة متثل عصب ومفص���ل وقلب دول 
اخلليج أجمع، فحاول البعض إش���غال هذه املنطقة 
باستنزافها وإدخالها في دوامة ال تنتهي من املشاكل، 
ولكن وعي وحس���م القيادة السعودية باإلضافة إلى 
املعلومات الدقيقة، وتقدير وفهم سياسي جدا عميق 
ملا يري���ده البعض، فقد حققت نتائج كبيرة في وقت 
قياس���ي قصير على أرض الواق���ع ضد جيش ليس 
نظاميا، مع وجود متس���للني واستخدام املدنيني من 
األطفال والنس���اء كدروع بشرية، فهذا امللف سيكون 
حاضرا وماثال في هذه القمة بل ميثل حقا مش���روعا 
للمملكة وهو الدفاع عن أراضيها، باإلضافة إلى احلرب 
اإلعالمي���ة غير املبررة من قب���ل بعض األطراف على 

اململكة العربية السعودية.
هذا باإلضافة إلى العديد من املشاريع والتحديات 
األخرى التي س���تكون حاضرة، وهي مشروع الربط 
الكهربائ���ي بني دول اخللي���ج، التصديق على العملة 
اخلليجية املوحدة والتي فيه���ا فائدة كبيرة خاصة 
على اقتصادات املنطقة وسيساهم في تأسيس كيان 
قوي قادر على مواجهة التحديات املقبلة، وكم نتمنى 
عودة دولة اإلمارات العربية املتحدة وس���لطنة عمان 
لالحتاد النقدي اخلليجي، وإيجاد العيش الكرمي ألبناء 
املنطقة، وتوقي���ع التجارة احلرة مع أوروبا، وإجناز 

مشروع الطاقة النووية السلمية.
أعتقد أن املوضوعات املطروحة على جدول أعمال 
مجلس التعاون اخلليج���ي بالغة األهمية، ملا لها من 
دور سياسي واستراتيجي وأمني مهم وحيوي ألبناء 
منطقة اخلليج خصوصا والشرق األوسط عموما، فهي 
حقا تستحق أن تكون قمة التحديات والوئام والتكامل 

في شتى املجاالت، وعلى جميع املستويات. 
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إلى قادتنا مع التحية

محمد هالل الخالدي

نظرات

تتشرف الكويت هذه األيام بزيارة قادة 
دول مجلس التعاون اخلليجي للمش���اركة 
في قم���ة مجلس التعاون الثالثني، وس���ط 
متغيرات عاملية بالغة اخلطورة والصعوبة 
على مختل���ف األصع���دة االقتصادية منها 
والسياس���ية واالجتماعية، وفي ظل تطلع 
شعوب املنطقة ملا سيسفر عنه اجتماع قادة 
اخلليج من قرارات مهمة تتناول مصيرهم 
ومستقبل أبنائهم، بل إن الشعوب العربية 
كاف���ة تتابع هذا احلدث اله���ام نظرا ملا لهذا 
املجلس من أهمية وحضور ومس���اهمات ال 
تنتهي جتاه قضايا األمتني اإلسالمية والعربية، 
فمن ذا الذي ميكنه أن ينكر مساهمات دول 
اخلليج اإليجابية جتاه إخواننا في فلسطني 
والعراق ولبنان وأفغانستان وغيرها، ودور 
قادتنا في التوسط حلل النزاعات وتقريب 
وجهات نظر األطراف املتنازعة وس���عيهم 
الدائم من أجل الوصول إلى حلول س���لمية 

ترضي جميع األطراف.
وقمة الكويت احلالية تعد استكماال ملسيرة 
عمرها 30 عاما من العطاء والتعاون والعمل 
املشترك للمجلس، وإن لم يصل بعد إلى طموح 
شعب اخلليج الواحد، مع أن استمرار الوحدة 
اخلليجية بحد ذاته إجناز ال يستهان به في 
عالم لم يعد فيه مكان للضعيف وليس فيه 
كلمة إال للدول املتحالفة، فأصوات مجتمعة 

خير من األصوات املتنافرة.
30 عام���ا هي عمر مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، أجن���ز خاللها العديد من 
القضايا املش���تركة، وتوحدت فيها شعوب 
اخلليج في صف واحد وكلمة واحدة، وواجهت 
خاللها العديد من األح���داث التي أثبتت أن 
هذا املجلس لم يكن يوما مجلسا شكليا أو 
عاجزا، ويكفي أن نذكر على س���بيل املثال 
موقف دول مجلس التعاون جتاه االحتالل 
العراق���ي للكوي���ت والدور املش���رف لدول 
املجلس كافة جتاه الكويت على املستويني 
الش���عبي والرسمي حتى كلل اهلل عز وجل 
بفضله تلك اجلهود بتحرير الوطن وعودة 
الش���رعية. وباملثل كان موقف دول اخلليج 
موحدا جتاه قضية جزر اإلمارات الشقيقة 
وموقفها الثابت مع مملكة البحرين الشقيقة 
ومع اململكة العربية السعودية الشقيقة في 
دفاعها املش���روع ضد حترشات احلوثيني، 
فتخيلوا كيف س���يكون ح���ال دول اخلليج 
وهي تواجه هذه التحديات األمنية اخلطيرة 
لو كانت تتصرف بصورة منفردة؟! واألمر ال 
يقتصر على اجلانب األمني بل هناك إجنازات 
كبرى على املستوى االقتصادي حيث كان 
لهذه الوحدة دائما األثر اإليجابي في تقوية 
الوضع االقتصادي لهذه الدول، وباملثل ميكن 
أن نتحدث عن كل مناحي العمل املش���ترك 
سواء في التعليم أو الصحة أو غيرهما مما 

ال يسع املقام لسردها.
فإلى قادتنا كل التحية، ونسأل اهلل العلي 
القدير أن يكلل جهودهم املباركة بالس���داد 
والتوفي���ق، وأن ميكنهم من حتقيق طموح 
شعوبهم والنهوض مبس���تواها واستثمار 
طاقات الشباب وثروات البالد فيما ينفعهم 

ويرفع من شأن بيتنا اخلليجي املوحد.
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تستحق قطر وبجدارة ما تشهده اليوم من 
تقدم وازدهار في كل املجاالت العلمية والصحية 
والصناعية واالقتصادية. فبعيدا عن العنصرية 
والتح���زب والطائفية وضعت قطر الش���قيقة 
القانون قبل أن تضع الدستور ووضعت احلرية 
في كل املجاالت، بحيث لم تترك مجاال ملواطنيها 
لاللتفات إلى األحزاب أو القبائل أو العوائل كي 
يتدخلوا ويضيفوا شيئا هم يريدونه، وكانت 
السلطة دائما سباقة في وضع القوانني لصالح 

اجلميع.
قدميا نحن س���بقناهم في كل شيء، واليوم 
سبقونا في كل شيء وأنا متأكد أن قطر ستتطور 
إلى األفضل واألفضل في اخلليج ألنها لم تترك 
مجاال لإلقطاعيني في التصرف على أهوائهم الن 

اجلميع محاسب مهما كان منصبه.
رمبا يظن أح���د القراء أنني أجامل أو أداهن 
من أج���ل مصلحة خاص���ة، إال أن احلقيقة أن 
قطر ال تداهن ومن يتابع سياس���تها يدرك أنها 
ال ترضخ ألي ضغوط وهذا الشيء يحسب لها. 
نتمنى لدولة قطر كل تقدم وازدهار ولكل دول 
اخلليج العربي خاصة مع اجتماع زعماء دول 
مجلس التعاون اخلليجي في الكويت احلبيبة 
في ضيافة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحم���د، حفظه اهلل ورعاه، ونتمنى أن يحقق 
اجتماعهم ما تصبو إليه الش���عوب اخلليجية 

من ازدهار وتقدم. 
 kuwait112008@hotmail.com

تأكيد أكثر من وزير ومسؤول من حكومتنا على أن قمة مجلس 
التعاون اخلليجي التي تستضيفها الكويت وتبدأ أعمالها اليوم ستتوج 
بتأس���يس كيان االحتاد النقدي اخلليجي خبر يثلج واهلل الصدر، 
ويفرح قلب كل خليجي غيور، وبإذن اهلل ستكون هذه اخلطوة األولى 

في إقرار العملة اخلليجية املوحدة التي طاملا طال انتظارها.
عماد الدول في العصر احلدي���ث هو االقتصاد، لذا فدول الغرب 
األوربي رغم مساحته الشاسعة وكثافة سكانه وتعدد لغاته وثقافاته 
رأينا من احتاده األوربي تفعيال لدوره، فأخرج لنا »اليورو« لينافس 
الدوالر األميرك���ي والني الياباني وغيره، ونحن في اخلليج العربي 
دول أقل عددا ومس���احة وكثافة س���كانية وجتمعنا اللغة والدين 
والعادات االجتماعية، فكيف نعجز أو نتأخر في إقرار عملة موحدة 

تعزز من اقتصادنا.
لذا فنود تفعيل دور مجلس التعاون أكثر وأكثر، بل واملسارعة 
ف���ي حتقيق املطالب واألماني األخرى التي حتقق مزيدا من الوحدة 
واالجتماع لدول اخلليج، خاصة في ظل األوضاع اإلقليمية املخيفة 
حولنا، نود رؤية مشروع السكك احلديدية بني دول مجلس التعاون، 
والعمل على س���هولة التنقل بني مواطنيها ومقيميها، وإلغاء رسوم 
تصدير وتوريد البضائع فيما بينها، لنخلق لنا سوقا موحدة، ويحق 
لنا بعد مضي 30 سنة من إنشاء مجلس التعاون أن نطالب باملزيد 

واملزيد من مظاهر الوحدة التي متنحنا القوة أمام أعدائنا.
في اخلتام، شكرا لقادة دول اخلليج احلاليني الذين نعول عليهم 
الكثير، وشكر خاص للقادة األموات واألحياء في قلوبنا، شكرا لألمير 
الراحل الش���يخ جابر األحمد، وامللك الراحل فهد بن عبدالعزيز ملك 
اململكة العربية السعودية، ورئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمهم اهلل جميعا، فهم من 

وضعوا اللبنة األولى في مشروع االحتاد النقدي اخلليجي.
dhari0395@hotmail.com

هل حقا انه ما بعد 8 ديس���مبر 
سنبدأ مرحلة جديدة وهل حقا ان 
مجلسنا الموقر سيكمل من عمره 
المديد 4 سنوات، على العموم هذه 
امنيتي واتمنى م���ن اهلل، العلي 
العظي���م، ان يحقق لي ولكم هذه 
األمنية، الن تاريخ 8 ديسمبر يوم 
تاريخي وانتصار في حياة السياسة 

الكويتية سجله التاريخ الكويتي في صفحات الديموقراطية 
الكويتية فكانت تلك سابقة في التاريخ السياسي الكويتي 
والعربي بشكل عام تحسب لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر المحمد وتعد انجازا في حد ذاتها يحسب 
للحكومة ويعد يوم 8 ديسمبر حدثا لم يحدث منذ فترة 
طويلة ه���ذه هي الديموقراطية الت���ي »نبيها« ونريدها، 
وبذل���ك اصبحت الحكومة موضع ثق���ة وما حدث يعتبر 
سابقة تسجل لنظام الحكم الكويتي وقدرته على التعامل 
مع االحداث المحلية والدولية مس���تقبال، واصبحت على 
ثقة بان بلدنا س���يزدهر وسيحقق انجازات جديدة خالل 
الفترة المقبلة واننا متفائلون بذلك الننا نكن كل التقدير 
واالحترام لالسرة الحاكمة ولسمو رئيس مجلس الوزراء 

ناصر المحمد بصفة خاصة.
هذا االستجواب والذي يحسب لرئيس مجلس الوزراء 
ناصر المحمد يعد بمنزلة بيعة جديدة لسموه وتبين من 
خالل���ه انه كان لمصلحة س���موه وان ايجابياته اكثر من 
سلبياته ولكن ماذا بعده هل ستتحقق طموحات الشعب 
في المرحلة المقبلة؟ انا على ثقة بان حكومتنا الرشيدة 
ومجلس���نا لو اتفقا سيتجهان معا الى تنمية البالد ووأد 

الفتنة الطائفية التي يحاول البعض اشعالها.
م���ا نريده ه���و ان تفتح الحكومة صفح���ة جديدة في 
التعامل مع المجلس من اجل انجاز جميع القضايا العالقة 

والقواني���ن المدرجة على جدول 
المجلس بعد نجاح االس���تجواب 
لم يعد هناك ما يعطل المسيرة او 
يعكر صفو اجواء تعاون السلطتين، 
وان يبتعدوا عن التكسب السياسي 
وان يكون هدفهم مصلحة الكويت 
اوال واخيرا، وان تلتفت الحكومة 
التنمية  والمجلس القرار قوانين 
وانجاز القضايا والتي اوالها حل قضية فئة البدون وان 
تترجم الحكومة والمجلس وعودهما المتعلقة بهذه الفئة 
الى افعال تلغى  بموجبها جميع العقبات التي وضعت من 
اجل الحيلولة دون الحصول على حقوقهم االنسانية حتى 
تقطع الطريق امام اي نائب يحاول التكسب السياسي من 

وراء هذه القضية.
وكذلك اسقاط الفوائد عن ديون المواطنين التي انهكت 
 كاهله���م والتوجه الى احياء النظ���ام االقتصادي، اضافة 
الى االزمة المالية العالمية وآثارها الكبيرة على اقتصادات 
 المنطق���ة وهن���اك الكثير م���ن المش���روعات التنموية 
االخرى التي تحت���اج الى حل وعالج جذري النها تخص 
وتمس أمن المواطن وف���ي كل االحوال فالعمل الحكومي 
في المرحلة المقبلة سيكون صعبا النه سيتطلب الكثير 
من اليقظة السياسية وترجمة الخطط والبرامج الى واقع 
ملموس كمعالجة قضية التعليم والصحة وتطبيق القانون 
على الكل وتحقيق العدالة وتحقيق الشفافية السياسية 
ومكافحة الفساد واالعتناء بالشباب وخصوصا فئة ذوي 
االحتياجات الخاصة والمعاقين واحترام المرأة واسترجاع 
حقوقها المس���لوبة، بعثت جلسة االستجواب امال جديدا 
في نفوسنا كمواطنين فهل سيتحقق االمل ام انها سحابة 

صيف.
NOKTAT_DOOA@hotmail.com

همالن الهمالن

قطر بين الحاضر والماضي

في الميزان

أمينة العلي

هل حقًا سيتحقق األمل؟!

نقطة ضوء

م.ضاري محسن المطيري 

الجماعة خير

رياح التفاؤل

د.بدر نادر الخضري

العرس الخليجي 
السنوي..!

لمسات

عبدالعزيز الكندري

قمة التحديات والوئام

وجهة نظر


