مجلس التعاون الخليجي بني
املايض واملستقبل:
اإلبحار وسط الغموضات اإلقليمية

الدكتور /جون دوك أنثوين

ﻤﻧوذج الجامعة
العربية

ما هو ﻤﻧوذج الجامعة العربية؟
يقدم برنامج الجامعة العربية لتطوير القيادات الشابة م ُنذ عام 1983م منتدى للحوار األكادﻤﻳي
حيﺚ ﻤﻳكّن طالب املرحلة الثانوية والجامعة باإلستطالع عىل القضايا املتعلقة بﺄحد أهم املناطﻖ يف
العاﻢﻟ .يف هذة املحاكاة املنظّمة للقمة ،يلعب الطالب أدوارهم كدبلوماسيني من أحد الــــ  22دولة
عضو يف جامعة الدول العربية يف ﻤﺛانية مجالس مختلفة عىل ﻏرار تلك املوجودة يف التنظيم الحقيقي.
يناقش الدبلوماسيون الطالب ويقومون بصياﻏة الحلول املوﴅ بها للقضايا اإلقليمية والعاملية الهامة
املدرجة يف جدول األعامل املقدم .يتعلم الطالب ويتقنون
قواعد اإلجراء الربملاين أﺛناء مناقشة وصياﻏة
الردود عىل التحديات املقدمة إىل مجلسهم.
تُعقد املؤﻤﺗرات عىل مدار العام يف مناطﻖ عدة
من جميع أنحاء الواليات املتحدة وخارجها.

ماذا يكتسب الطالب من املشاركة
يف ﻤﻧوذج جامعة الدول العربية؟

ﻤﻧوذج الجامعة العربية يع ّمﻖ معرفة الطالب بالتاريﺦ والثقافة والدين واإلقتصاد والسياسة يف
العاﻢﻟ العرﻲﺑ .فمن خالل املشاركة يف الربنامج يطور الطالب أيضً ا مهارات القيادة الحاسمة يف النقاش
والتفاوض والتفكري النقدي واملساومة والخطابة ،ومن خالل إستكشاف وصياﻏة املواقف وأهداف
السياسة الخارجية للدول العربية ،يكتسب الطالب رؤى شخصية وفهم مغزى الديناميات التي تقوم
عليها العالقات األمريكية العربية.
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يف التاسع من ديسمرب 2018 ،يف العاصمة الرياض باململكة
العربية السعودية سيشهد مؤمتر القمة الــ  ،39تجمعاً ال مثيل
له .ومن املقرر أن يكون كاتب هذا املقال ،متواجدا ً هنا يف عاصمة
اململكة ،حارضا ً يف الوقت الذي يرأس فيه خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلامن بن عبد العزيز آل سعود ،اإلجتامع الــ  39للمجلس
األعىل ملجلس التعاون الخليجي ،الذي يُعترب تجمع الحكام العرب
و أو ممثليهم الرئيسيني.
تأسست دول مجلس التعاون الخليجي يف إمارة أبوظبي يف
قمة مايو  ،1981التي كان يل الرشف أيضاً يف الحضور ،من قبل
ملوك دول الساحل الغريب من الخليج ،حيث وان جميع الدول
الستة مجاورة لجمهورية إيران اإلسالمية ،جارتها البحرية .والدول
الست األعضاء يف مجلس التعاون :البحرين والكويت وعامن وقطر
واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.

تجمع الدول الحيوية إسرتاتيجياً
من بني  130دولة ناشئة يف العامل ودول أجنبية كانت مهيمنة
سابقاً ،ال يوجد تصنيف ألي مجموعة أخرى من الحكومات قوية
ومؤثرة مثل دول مجلس التعاون الخليجي .السبب؟ انه بشكل
جامعي،يسيطرون عىل ثالثني يف املئة من إحتياطيات العامل
املؤكدة من النفط والسلع اإلسرتاتيجية الحيوية التي تعتمد عليها
إقتصادات العامل.
صحيح إن إمدادات أمريكا من رشكة شل البرتولية يف السنوات
القليلة املاضية أحدثت فرقاً هائالً يف إنتاج الطاقة العاملي .والواقع
إن إكتشافها وترسيع إنتاجها قد قفز بالواليات املتحدة إىل موقع

أكرب منتج للنفط يف العامل .ومع ذلك ،كانت أمريكا لفرتة طويلة
أكرث مستخدم يف العامل وأكرث مستورد وأيضاً املستهلك األبرز للنفط
والغاز.
هناك سبب ُمقنع ألول هاتني املالحظتني; بدون الوقود
الهيدروكربوين ،سيقل مستوى املعيشة والرفاه املادي واملستوى
العام للراحة لكل شخص يف الواليات املتحدة .وبالرغم من ذلك
تشعر بقية شعوب العامل بالحرية ملاذا يظل األمريكيون هم األكرث
تذمرا ً يف العامل بشأن األسعار واإلستخدام والدور يف مسألة مثل
الوقود .هناك سبب ثابت يتعلق بكمية الوقود الغري مكلفة نسبياً
يف الواليات املتحدة مقارنة بالدول األخرى .ومع ذلك فإن هذا
املورد الطبيعية املستنفدة بإستمرار ال تزال من بني أهم محركات
النمو اإلقتصادي العاملي.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن دول مجلس التعاون الخليجي الست
تضم يف مركزها قبلة الصالة والحج للعامل اإلسالمي ،حيث يرتكز
هنا أكرث من أي مكان آخر ،اإلميان والروحانية لــ  1.7مليار مسلم
من جميع أنحاء العامل  -أي ما يقارب من ربع اإلنسانية .
تجمع هنا يف عاصمة اململكة العربية السعودية ،معاً ،ممثلني
من أعىل املستويات لحكومات الدول الست والذين رسعان ما
اصبحوا قادة الدول العربية الــ  22دولة يف العامل .حيث ليس
من الصعب فهم السبب لهذا الربوز .الكثري من الرتكيز ظهر عند
األخذ بعني اإلعتبار ،مجتمعة ومقارنة بباقي دول املنطقة العربية
الـ  22دولة  ،إن هذه املجموعة املكونة من ستة دول تُعد من أهم
صانعي القرار يف العامل وتتقاسم الكثري إن مل يكن جميع القواسم
املشرتكة التالية:
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وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يجتمعون عىل هامش القمة الـ  10لدول مجلس التعاون الخليجي يف مسقط  ،سلطنة عامن.
تصوير  :الدكتور جون دوك أنثوين .1989،

• يحكمون منطقة غالباً ما يعتربها الكثري من وسائل اإلعالم
والثقافة الشعبية واحدة من أكرث املناطق الغري آمنة والغري مستقرة
عىل وجه األرض .ومع ذلك ،فإن أي بحث جاد وصادق سيظهر
العكس متاماً .إن من بني الدول النامية يف العامل ،التي كانت جميعها
تهيمن عليها يف السابق قوة أجنبية أو أكرث ،ميكن القول أنه مل تكن
هناك أي دول متجاورة أخرى ذات أمن إجتامعي أو مستقر عموماً
مثل هذه البلدان عىل مدى العقود األربعة املاضية.

• املؤسسات الثقافية والتاريخية يف هذه الزاوية من الجزيرة
العربية متتاز ،إىل حدا ً كبري ،باألكرث حداثة واإلبتكار تكنولوجياً
وسهولة اإلستخدام مقارنتاً بالدول ما يسمى بالدول النامية.
• رغم أنه كان هناك الكثري من الرتكيز عىل كمية هائلة من
األموال واملخصصة لتعزيز قدرات الردع والدفاع عنهم فقد توىل
إهتامماً أقل بكثري من إتفاقيات التعاون الدفاعي بني حكومات
دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة الواليات املتحدة .ويلزم
هذا املوقعني عىل التشاور املستمر وإدارة مناورات عسكرية
مشرتكة وإجراء مجموعة واسعة من املساعدات املتعلقة بالدفاع
وتوفري التعليم والتدريب من أجل التطوير املهني والكفاءة وتقديم
مجموعة متنوعة من معدات تطوير املواقع واملرافق ،بشكل عام،
لتعزيز البنية التحتية العسكرية لجميع دول مجلس التعاون
الخليجي الستة.

• من الناحية املالية ،يرتأسون أكرب صناديق الرثوة السيادية
يف املنطقة العربية ويُصنفون بشكل جامعي كأكرث شعوب العامل
سخاء من حيث أنشطتهم الخريية.
• زوار املنطقة من املرجح يف العقود األخرية سوف يشيدون
بإنه ال مكان آخر بني الدول العربية سوف يجد املرء نفسه يف كيان
قوي يتمتع بالتنوع والتحديث والتطوير بني املجتمعات.

بالتوازي مع هذه التطورات ،والتي متتد اىل ما قبل وخالل
الحرب العراقية اإليرانية  ،1980-1988أنشاء القوات املسلحة
2

مجلس التعاون الخليجي بني املايض واملستقبل  :اإلبحار وسط الغموضات اإلقليمية

شيئاً غري إعتيادي متاماً .وبالنظر عن قرب ،فإن األمر يختلف عام
يدركه الكثريون ويؤمنون به.

األمريكية كان بطيء ولكن بالتأكيد إستمر يف اإلنتقال إىل دول
مجلس التعاون الخليجي حتى منى واصبح أكرب تركيز أفراد القوات
املسلحة األمريكية عن أي منطقة خارج الواليات املتحدة .وبذلك
قضوا ساعات أطول عىل شاطئ إحدى دول مجلس التعاون
الخليجي أكرث من أي مكان آخر بعيدا ً عن أمريكا .وقد تم ذلك
بالتعاون مع عنارص جيوش دول مجلس التعاون الخليجي لهزمية
املتشددين والعنارص املتطرفة املعروفة بالدولة اإلسالمية يف دولة
العراق و بالد الشام ،املعروفة أيضً ا باسم داعش.

إنعقاد وإستضافة مؤمتر القمة الوزاري ورؤساء دول مجلس
التعاون الخليجي الـ  39يعني شيئاً فريدا ً متاماً لسكان هذه
املنطقة .قمة هذا العام  ،بإختصار ،كام هو متوقع  ،ليست سوى
سنة واحدة خجولة لتجربة أربعة عقود ،مل تعهدها الــ  22دولة
عربية يف العرص الحديث من قبل.
مام يُجدر ذكره ،أن تركيز دول مجلس التعاون الخليجي كان
من الصعب أن تكون ضيقة .فقد كان تركيزها واسعاً وعميقاً
ومتنوعاً .حيث تراوحت أعاملها بني سلسلة من القضايا املتعلقة
بالحكم والسياسات ،وطبيعة ومدى الديناميكيات السياسية
والعالقات الخارجية لألعضاء واملسائل املتعلقة بالردع والدفاع
والتعاون ضد املتشددين واملتطرفني الذين ميارسون العنف وبني

منظمة فريدة ذات أبعاد وظيفية
متعددة األوجه
وبالتايل ،ويف إطار هذه املنطقة املمتدة من دولة الكويت إىل
سلطنة ُعامن ،فإن إنعقاد القمة الذي يوشك عىل اإلنطالق ميثل

أعالم دول األعضاء تطري يف قمة الخليج األوىل يف أبو ظبي  ،اإلمارات العربية املتحدة .تصوير :الدكتور جون دوك أنثوين .1981،
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القضايا األخرى ذات اإلهتامم املشرتك إىل الطبيعة والوترية ومدى
جودة تطوير املوارد اإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية والبرشية.

األعضاء أنفسهم بأنهم مل يصلوا إىل ما كانوا يصبون اليه ومام رشعوا
يف إنجازه قبل أكرث من سبعة وثالثني عاماً.

وبهذا يكون إجتامع القمة الـ  39للدول األعضاء ،مجلس التعاون
الخليجي ،عىل الرغم من محدوديتها وأوجه قصورها وضعفها
والتي يعترب قادتها ومواطنو القطاع الخاص هم أول من يعرتف
بها ،وعىل الرغم من حقيقة أنها كانت تحت الضغط السيايس
واإلكراه عىل مدار العام والنصف املاضية ،إال أنها مستمرة كام
كانت عليه من قبل يف أبعادها الوظيفية املتعددة األوجه .وبشكل

الكاتب عىل إطالع باملحاوالت املختلفة املتواضعة من قبل
مؤيدي دول مجلس التعاون الخليجي التي سعت لتقديم سياق
لوجهة نظر ألوجه قصور املنظمة املعرتف بها .والكالم الخطايب
“ :إن عدد املنظامت الدولية التي كانت خالية من العيوب أقل
بكثري من الحد األدىن” .او ما يسمى“ بالرشاكات ،من بدايتها إىل
نهايتها  ،أو حتى املنظمة الحالية واملستمرة لــ  38عاماً ونجحت
مئة يف املائة يف حال ما قرر الرشكاء
سوى سنة واحدة القيام بذالك “.

قمة هذا العام ،بإختصار ،كام هو متوقع ،ليست
خجولة لتجربة أربعة عقود ،مل تعهدها الــ  22دولة عربية يف العرص
الحديث من قبل.

جهد آخر لتقديم السياق كان
ما قدمه وزير الخارجية السعودي
الراحل األمري سعود الفيصل .مل يكن
خجوالً يف اإلعرتاف بأن دول مجلس
التعاون الخليجي ميكن أحياناً أن تشبه السلحفاة بدالً من األرنب
بهذا الشكل الدقيق .يف إجتامع ُعقد يف ختام قمة خليجية ُعقدت
منذ فرتة طويلة يف الرياض ،وكان حارضا ً لها الكاتب ،كان لديه
وميض يف عينه عندما استحرض نظرة حول كيفية تقييم سجل
املنظمة إىل هذه النقطة.

عام ،تظل يف حالة إتزان من بني أكرث املنظامت اإلقليمية فاعلية يف
التاريخ العريب الحديث .األكرث من ذلك أن الروتني الداخيل والنظم
يف األمانة العامة لها ،عامل من الواقع الذي نادرا ً ،إن مل يكن أبدا ً
يجعلها يف األخبارالدولية ،قوية كام كانت عليه دامئاً .الخالصة،
انه ال توجد تجربة عربية أخرى يف التعاون بني الدول تقرتب مام
حققته دول مجلس التعاون الخليجي ،وقد فعلت ذلك يف واحدة
من أكرث املناطق أهمية يف العامل.

ويف رده عىل التعليق الذي أدىل به أحد الحارضين أن أعضاء
مجلس التعاون الخليجي كانوا يف نظره متأخرين يف تلبية توقعاتهم
وتطلعات الناخبني  ،أجاب قائالً“ :صحيح أننا كنا بطيئني يف تحقيق
ما قررنا تحقيقه .لكننا من الرشق ،وهذا هو طريقنا“ .

مجلس التعاون الخليجي من الداخل

وعىل الرغم من هذه األوصاف وغريها من اإلنتقادات من
الف ّعالية الشاملة ملجلس التعاون الخليجي حتى اآلن ،ال ميكن ألحد
أن ينكر أن هناك نجاحات مهمة .والواقع أن البعض معرتفاً أن
اإلدانة واإللتزام املفاهيمي أكرث من التنفيذ الفعيل أو املكثف أو
الف ّعال بشكل كامل.

محلياً ،كثريا ً ما كان يتعرض مجلس التعاون الخليجي لإلنتقادات
بسبب أوجه القصور املختلفة من حيث إنجازاته .وقد وجه النقاد
من داخل املنطقة وخارجها اإلتهامات للمنظمة .فقد اتهموها بأنها
مل تحقق وعودها النبيلة األصلية .و بالعودة إىل تأسيس املنظمة
يف مايو  ،1981يزعمون أن دول مجلس التعاون الخليجي مل ترق
إىل مستوى العديد من الطموحات التي أعلنها املؤسسون .ويقر
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• إنشاء البنية التحتية الالزمة والنظام اإلداري لضامن
التزام الدول األعضاء بالحامية الدولية “ألفضل املامرسات” لقوانني
امللكية الفردية والجامعية والحكومية .أنشأت الدول األعضاء
مكتب براءات اخرتاع يف دول مجلس التعاون الخليجي قبل بضع
سنوات .مكتب برؤية واضحة ويقع عىل بعد دقائق من األمانة
العامة للمنظمة  ،ي ُكلّف مبهمة القيام بكل ما يف وسعه للرصد
واملساعدة يف اإلدارة واملساعدة عند الرضورة يف تيسري اإلمتثال
لهذه الحقوق عىل مستوى دول مجلس التعاون .وتسعى أيضاً إىل
وكاالت إنفاذ القانون الخاصة باألعضاء لإلشارة إىل أفضل السبل
التي ميكن لبريوقراطيات الدول األعضاء أن تقر بها وتلتزم بحامية
حق املؤلف الفكرية وبراءات اإلخرتاع والعالمات التجارية مع
إشارة خاصة إىل املبادئ والقواعد واللوائح والقوانني واملامرسات
السائدة.

لكن عىل الرغم من النظرة الضيقة التي ينتهجها البعض لتقييم
املنظمة ،فإن دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت العديد
من النجاحات الحقيقية واملفيدة يف املجاالت اإلقتصادية والبيئية
والقانونية والسياسية واألمنية واإلسرتاتيجية .وفيام ييل بعض
األمثلة القليلة ملا تم مناقشته:
• إنشاء وإدارة مجلس دول التعاون الخليجي من البداية
ملطارات الست دول جميعها أقرت بطاقة الهوية عىل مستوى
دول مجلس التعاون الخليجي لكل مواطن ،إىل جانب إمتيازات
سفر مميزة بني الدول األعضاء .وهذا يسمح ملواطني دول مجلس
التعاون الخليجي خاصتاً باإلنتقال من مكان إىل آخر بسهولة،
وميكّنهم  ،حيثام أمكن من التعامل مع إجراءات مراقبة الجوازات
والعمليات الجمركية واإللتزامات األخرى املطلوبة من مواطني
دول مجلس التعاون الخليجي إىل حد كبري .هذه الحرية يف التنقل
للمواطنني الخليجيني مع مرور الوقت كانت لصالح اإلقتصادات
اإلقليمية.

• الربط بني الشبكات الكهربائية لدول مجلس التعاون
الخليجي ،عنرص حاسم يف البنى التحتية لدول األعضاء و يُعترب أمر

من اليسار سعادة السفري عبد الله بشارة ومن اليمني صاحب السمو املليك األمري سعود الفيصل  ،وزير الشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية طويل الخدمة
(  1975إىل  )2015يف قمة الرياض الــ  8ملجلس التعاون الخليجي  .تصوير :الدكتور جون دوك أنثوين.1987 ،
5

مجلس التعاون الخليجي بني املايض واملستقبل  :اإلبحار وسط الغموضات اإلقليمية

بشكل عام ،يظل مجلس التعاون الخليجي يف وضع التوازن بني أكرث املنظامت اإلقليمية فاعلية يف
التاريخ العريب الحديث.
للكرم والشعور الدائم بالثقافة املشرتكة واإلميان والروابط العائلية
بني الدول األعضاء ،حيث وهبت الدول األعضاء األربعة األفضل
إقتصادا ً يف دول مجلس التعاون الخليجي  -الكويت ،قطر ،اململكة
العربية السعودية ،واإلمارات العربية املتحدة -تعهدا ً للمساهمة
يف البحرين وسلطنة عامن بــ  10مليارات دوالر لكل منها عىل
مدى فرتة عرش سنوات والتي ما تزال جارية .

رضوري لضامن الراحة الفردية والحيوية للرفاهية الوطنية الشاملة
للدول األعضاء.
• إتفاق كل دول مجلس التعاون الخليجي بشأن تعريفة
جمركية موحدة تبلغ  5يف املائة ملعظم السلع املستوردة متاشياً
مع مدارس الفكر املعرتف بها دولياً  ،والسامح بإستمرار الحامية
لبعض الرشكات .جهود التكامل اإلقتصادي لدول مجلس التعاون
الخليجي كانت عامالً مهامً يف دفع عجلة منو التجارة بني دول
مجلس التعاون الخليجي.

• اإللتزام ،حتى لو مل تكن الدول األعضاء قريبة من التنفيذ
الكامل )1( :عملة مشرتكة ؛ ( )2إتحاد جمريك ؛ ( )3خط سكة
حديدية يف دول مجلس التعاون الخليجي ،والذي ،إذا تم إنشائه
وتشغيله ،سيؤدي إىل إحداث ثورة يف اإلدارة اإلقتصادية والتجارية
واملالية والتجارية وإدارة املوانئ شبه اإلقليمية املوجودة يف دول
مجلس التعاون الخليجي واملخازن واإلدارات وغريها من البنى
التحتية املرتبطة مبستوى املعيشة للمواطنني.

• تسوية الخالفات ليست فقط ترشيع وإدارة من قبل
البحرين و ُعامن إلتفاقيات التجارة الحرة مع الواليات املتحدة
التي ُصممت للمساعدة يف ترسيع وتعزيز تقديم منافع تجارية
أكرب للمواطنني والحكومات يف دول مجلس التعاون الخليجي.
إضافتاً إىل ذلك ،التأكيد عىل املامرسة املستمرة للتقاليد القدمية

مثال عىل األبعاد الوظيفية املتعددة الجوانب لدول مجلس التعاون الخليجي :عقد رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي لسلطات السوق املايل اجتامعهم الــ  17يف
الكويت يف أكتوبر  .2018وقد ناقش االجتامع تكامل أسواق رأس املال الخليجية  ،ومذكرة تفاهم بني الجهات الرقابية يف السوق الخليجية  ،والعمل املشرتك للجنة مع
البنك املركزي لدول مجلس التعاون الخليجي وقادة املؤسسات النقدية األخرى .صورة :األمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليجي .2018 ،
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من(اليمني) خادم الحرمني الرشيفني ،امللك سلامن بن عبد العزيز ال سعود مع معايل األمني العام ملجلس التعاون الخليجي  ،من(اليسار) الدكتور عبد اللطيف بن راشد
الزياين يف اجتامع يف نوفمرب  2018يف الرياض .الصورة لألمانة العامة ملجلس التعاون الخليجي .2018

يكون ذلك ممك ًنا .املفتاح هو يف قادة أقوياء ومبتكرين وقادرين
عىل اإلقناع  ،ميكنهم أن يثبتوا بفعالية قدرتهم عىل االستفادة من
جميع الدول األعضاء الستة فهي ليست فقط مزايا واحدة أو أكرث.
تحدي قوي ،نعم  ،ولكن بالنظر إىل تلك النجاحات التي اجتمعت
وتغلب عليها.

ليس هناك أدىن شك يف أن خط السكة الحديدية بعد تشغيله
سيفيد منطقة الخليج بأكملها .ومع ذلك  ،فمن املؤكد أنه سيفيد
بعض البلدان أكرث من غريها .عىل سبيل املثالُ ،عامن ،األقرب إىل
طرق التجارة البحرية الرئيسية يف العامل من جهة ومن ناحية أخرى
رمبا السعودية أو الكويت وكالهام لهام روابط برية عن قرب إىل
أوروبا وأسواق أخرى ،مع السعودية ومتتلك العربية السعودية
التي تتمتع مبيزة جغرافية أكرب ،كونها الدولة الخليجية الوحيدة
التي تقع بالقرب من البحر األحمر وقرب قناة السويس.

مجلس التعاون الخليجي من الخارج
خارجياً ،الوضع مختلف ،فقد تعرضت دول مجلس التعاون
الخليجي م ُنذ نشأتها لخمس مرات من الحروب /الثورات جرت
خاللها العديد من التأثريات الخارجية .كان أولها الحرب اإليرانية
العراقية التي دامت مثاين سنوات من  1980إىل  .1988والثانية
كانت العدوان العراقي عىل الكويت يف  .1990-1991والثالته كانت
النزاع املسلح الذي يعود إىل الغزو واإلحتالل األمرييك للعراق عام

وبالنظر إىل أن السكك الحديدية سوف تفيد بعض الدول
األعضاء أكرث من غريها ،يبقى أن نرى كيف وما اذا كانت املفاوضات
املطلوبة وروح التوافق ستحدث .وهذا يعني أن االتحاد األورويب
ورابطة دول جنوب رشق آسيا ورابطة التجارة الحرة األوروبية
واتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشاملية  /اتفاقية الواليات املتحدة
األمريكية واملكسيك وكندا وغريها من الرتتيبات اإلقتصادية
اإلقليمية البينية توفر ثروة من املعرفة والبصرية حول ما هو وقد
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 2003حيث ما زالت العواقب اإلقليمية والدولية املدمرة مستمرة
حتى يومنا هذا.

الناجمني عن الهجوم األمرييك املخطط والغري قانوين ضد العراق
من اإلنتشار إىل دول مجلس التعاون الخليجي.

الرابعة عندما اقدمت ثالث دول من الدول األعضاء يف املنظمة
لقمع مترد داخيل يف البحرين مبساعدة أجنبية يف عام .2011
اما الخامسة فهي التي شكلت تهديدا ً لزعزعة األمن واإلستقرار
اإلقليمي يف الحرب األهلية الدائرة يف اليمن املجاورة لدولتني من
دول مجلس التعاون الخليجي.

الجدير بالذكر ان هذة ليست سوء بعض من إنجازات دول
مجلس التعاون الخليجي التي يبدو أنها غري معروفة و ُمق ّدرة إال
من قبل الطالب يف الشؤون الدولية .إن دراسة ما حققته املنظمة
وما مل تحققه ،واين حقق أعضاءها نجاحات يف السعي نحو مزيد
من التنسيق اإلقليمي والتشاور واإلجامع ،يوفر عدسات مفيدة
ميكن من خاللها رؤية املنظمة .لقد تحملت دول مجلس التعاون
الخليجي وأعضاؤها تحديات ال حرص لها ،والتي غالبًا ما تم التغلب
عليها وإنهائها.

فيام يتعلق بهذا الرصاع  ،فقد كانت دول مجلس التعاون
الخليجي وأمينها العام الحايل حريصني عىل ترشيع قرار مجلس
األمن رقم  2216الصادر عام  2015والذي ظل السند املركزي
القانوين الدويل الذي يحكم الظروف التي ما زال املجتمع الدويل
يدعو إىل وقف إطالق النار وحل القضايا العالقة بني األطراف
املتحاربة.
لقد كانت بارزة إسهامات دول مجلس التعاون الخليجي والدول
األعضاء يف املنظمة إلنهاء إثنتني من هذة الحروب وإحتواء ث ُلثاً
منها .وبالتعاون مع رشكائها الحلفاء الرئيسيني ،ساعدوا يف قيادة
األعامل املنسقة دولياً التي أنهت النزاع اإليراين – العراقي والتي
كانت حاسمة لردع العدوان العراقي عىل الكويت ،وتعاونوا عىل
نطاق واسع مع رشكائهم من الدول العظمى ملنع الفوىض والنزاع

الدكتور جون دوك أنثوين
هو الرئيس املؤسس واملدير التنفيذي للمجلس الوطني للعالقات العربية األمريكية .ا ُنشئ املجلس يف واشنطن العاصمة يف عام 1983م كمنظمة غري
ربحية وغري حكومية .مهمتها تعليمية .محور عمل املجلس بشكل عام يركز عىل الثقافة العربية واملجتمع والتنمية اإلقتصادية والعالقات الخارجية والجغرافيا
السياسية والجغرافيا اإلقتصادية والديناميات او املتغريات اإلقليمية .غايتها تعزيز وتوطيد العالقات اإليجابية بني الشعوب العربية واألمريكية .يف يونيو
2000م ،قام امللك املغريب محمد السادس مبناسبة زيارته الرسمية األوىل للواليات املتحدة ،مبنح الدكتور أنثوين الوسام العلوي ،جائزة املغرب العليا للتميز.
الدكتور أنثوين عضو يف اللجنة اإلستشارية لسياسة اإلقتصاد الدويل التابعة لوزارة الخارجية األمريكية واللجنة الفرعية املعنية بالجزاءات التابعة للجنة؛ عضو
يف مجلس العالقات الخارجية م ُنذ عام 1986م؛ وهو الغريب الوحيد الذي ت ُوجه إليه دعوة لحضور كل قمة من مؤمترات القمة الوزارية ورؤساء دول مجلس
التعاون الخليجي م ُنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف عام 1981م.
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املجلـــس الوطنـــي للعالقات العربيـــة  -األمريكية منظمـــة أمريكية تعليمية غـــر ربحية و غري
حكومية ،تأسســـت عام  ، 1983وهي مكرســـة لتحســـن معرفة وفهم األمريـــكان للعامل العريب.
وقـــد ُمنـــح املجلس صفـــة املنظمة الخرييـــة العامة وفقـــاً للـــادة ( 501ج) ( )3مـــن قانون
اإليـــرادات الداخلية .حيـــث وأن جميع املســـاهامت معفاة من الرضائب إىل أقىص حد يســـمح
به القانون.

الـرؤيـة

رؤيـــة املجلس الوطنـــي هي العالقة بني الواليـــات املتحدة ورشكائها العـــرب ،األصدقاء ،والحلفاء
املبنية عىل أســـاس صلـــب ودائم بقدر اإلمـــكان .هذا األســـاس ،يُنظر إليه كرؤية مشـــركة من
كال الطرفني والتي ت ٌعرب عن تقوية وتوســـيع روابط التعاون اإلســـراتيجي  ،االقتصادي ،الســـيايس،
التجاري ،و الدفاعي ،زيادة املشـــاريع املشـــركة ،تبـــادل املنافع ،اإلحرتام املتبـــادل للرتاث وقيم
اآلخر ،والقبول الـــكيل لإلحتياجات الرشعية ،الهمـــوم ،اإلهتاممات ،واألهداف.

الرسالـة

رســـالة املجلس الوطني رســـالة تعليمية .حيث يســـعى املجلس لتعزيز وعــــي و معرفة و فهم
األمرييك لـــدول العامل العريب ،الرشق األوســـط والعامل اإلســـامي .ووســـائله لذلك تشـــمل التايل
(ولكـــن ال تقترص عىل ما هـــو مذكور) برامج تطوير املهـــارات القيادية و التبادل بني الشـــعوب
او األشـــخاص و املحـــارضات واإلصـــدارات واملؤمتر الســـنوي لصنـــاع القرار العـــريب األمرييك و
مشـــاركة أعضاء هيئـــة التدريس والطـــاب األمريكيني يف دراســـة الوطن العـــريب .وفيام يخص
الخدمة العامـــة يعمل املجلس كجهة رافدة للمعلومات ومشـــارك يف نرش الوعي عىل املســـتوى
القومـــي واملحيل عرب وســـائل اإلعالم واملراكز الفكريـــة و منظامت املجتمع املـــدين واملجتمعات
التعليميـــة ،التجارية ،واملهنية املختارة .وبهـــذة الطريقة يقوم املجلس يف املســـاعدة عىل تعزيز
وتوســـيع العالقات العربية األمريكية بشـــكل عام.
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