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ولـــدت منذ  إقليمية  مــؤســســة  الــتــعــاون   فمجلس 

سنة 1981 م.. وكان الهدف منها تعزيز التعاون 

بني الدول التي وقعت على ميثاقه في تلك السنة 

مــن اجــل ان نــكــون اكــثــر تماسكا مــن اي خالف 

ــــدول فــي اي وقــت،  عـــارض قــد يــطــرأ عــلــى هـــذه ال

تأتي  الــتــي  والــتــحــديــات  الــخــالفــات  فمهما طــالــت 

بــدون  بينها  التفريق  او  دولــه  امــن  لزعزعة  عليه 

اسباب مقنعة فانها ستزول في يوم من االيام.

ولهذا نجد

الــعــربــيــة كــانــت ومــا زالــت  الخليج  بــعــض دول  ان 

ــدا عــن  ــيـ ــعـ ــلـــس بـ ــجـ ــذا املـ ــ ــلـــى ابــــقــــاء هــ ــرة عـ مــــصــ

الــخــالفــات الــخــلــيــجــيــة.. خــاصــة املــفــتــعــلــة مــنــهــا.. 

النــهــا لــن تــكــون فــي صــالــح هـــذا الــبــيــت.. كــمــا لن 

تكون في صالح الشعب الواحد الذي يفترض ان 

يكون بعيدا كل البعد عن اي خالف سياسي ال 

دخل له في وحدتنا املنشودة.

ــعــــت فــــي الـــســـابـــق  ــتــــي وقــ ــ ــــخــــالفــــات ال كـــمـــا ان ال

ــــذي يــحــدث  كــانــت شــاهــدة عــلــى هـــذا الــتــمــاســك ال

أســاســيــة، ونسيان  فــالــوحــدة قضية  بــاســتــمــرار، 

املــاضــي البــد ان ينبع مــن داخلنا الجل  رواســـب 

هــــذه املــنــظــمــة الـــتـــي ال نــســتــغــنــي عــنــهــا فـــي كــل 

الظروف السياسية التي تواجهنا.

◄  نقطة تحول

التعاون  الــذي يسود دول مجلس  الخالف  ولعل 

يــونــيــو 2017 م ويــســتــمــر حتى  الــعــربــيــة مــنــذ5 

ــورة مــرفــوضــة من  عـــام 2018 م هــو بــمــثــابــة صـ

بأكمله،  الخليج  الــحــكــومــات وشــعــب  بــعــض  قــبــل 

ان تكون بعيدة  الخليجي يجب  البيت  الن وحدة 

عن الصراعات املختلقة التي علينا ان نعارضها 

جميعا ونقف في وجهها من اجل استمرار هذا 

املجلس.

نقطة  ان تكون  ايضا  املهمة يجب  النقطة  وهــذه 

التفريط فيها الجــل استمرار  اساسية ال يجب 

التعاون.. واذا فرطنا في بيتنا الخليجي  مجلس 

ــى الــطــريــق الــخــاطــىء الـــذي  االول فــانــنــا نــتــجــه الـ

يشتتنا ويمزقنا وال يجمعنا على قلب واحد في 

هذا التوقيت بالذات.

◄  الشيخ صباح ووحدة املجلس

األحمد  الشيخ صباح  السمو  كــان صاحب  لقد 

ــادة الخليج  ــة الــكــويــت الــشــقــيــقــة مـــن قــ ــ أمــيــر دول

االوائل الذين كانوا وما زالوا يطالبون باملحافظة 

عــلــى الــبــيــت الــخــلــيــجــي وتــمــاســكــه مــهــمــا حـــدث، 

وكان سموه يؤكد دائما على اهمية االبقاء على 

التفرقة بــني دولــه النــه اســاس  الكيان وعــدم  هــذا 

الوحدة.

وكان يشير كذلك في بعض خطاباته السياسية 

الــــى انــــه مــهــمــا طـــالـــت االزمـــــــات بـــني بــعــض دول 

الزوال اذا علمنا  الى  انها في طريقها  الخليج إال 

بان الخالفات التي تقع بيننا هي مجرد سحابة 

صــيــف وســتــنــقــشــع قــريــبــا مــهــمــا كـــان حجمها 

اســوة بما حدث في السابق من ازمــات مشابهة 

بني االشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. 

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
لن يموت مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
الـــــذى هـــو اســـــاس وحـــدتـــنـــا وتــمــاســكــنــا مـــا دام 
القلوب الغيورة على وحــدتــه.. وما  هناك بعض 
مبادرات أمير الكويت والدعوات املتكررة لسمو 
الشيخ تميم بن حمد  أمير البالد املفدى، وكذلك 
الـــدعـــوات املــخــلــصــة لــلــســلــطــان قـــابـــوس سلطان 
عمان إال صورة من صور التكاتف التي ينشدها 
قـــادة املجلس مــن اجــل االبــقــاء على وحـــدة كيان 

هذا املجلس الى أبد الدهر.

مجلس التعاون الخليجي لن يموت ولن يكون مضغة 
، لمن يعتقد بان هذا البيت قد انتهى دوره او  سهلة 
شارف على الفناء.. الن اصحاب القلوب الغيورة عليه من 
قادة دول مجلس التعاون الخليجي يعيشون بيننا 
ويعتقدون بانه المكان الذي ال يمكن ان ننفصل عنه 
من اجل انشاد وحدتنا وتالحمنا مهما حدث من خالف 

مفتعل بين االشقاء.. سواء طال الزمان أو قصر.
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 ستزول التحديات والخالفات 
الخليجية ويبقى مجلس التعاون 

البيت األول الذي يجمعنا

لن يتمكن أعداء الوحدة الخليجية 
من النيل من تماسكنا 
رغم األزمات املفتعلة 

مجلس التعاون لن يموت إذا استيقظت القلوب الغيورة
بفضل من ينشد الوحدة الخليجية وعدم تغييبها


