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مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر لـ ء:

    صاحب السمو حريص على وحدة مجلس التعاون   
أحمد البيومي

قال الدكتور عبدالله باعبود، مدير مركز دراسات 
الخليج بجامعة قطر، إن قطر دولة مؤسسة لكيان 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، وبـــالـــتـــالـــي فــلــديــهــا 
اهتمام كبير باملحافظة على هذا الكيان الخليجي 

املهم. 
وأضاف الدكتور باعبود في تصريحات للشرق أن 
مجلس التعاون الخليجي مهم بالنسبة للجميع، 
أنــه لم يتطور بالقدر الكافي، ووجــود بعض  رغــم 
املعوقات في هذا الشأن، مؤكدا أن املجلس حاضنة 
لكل دول الخليج والــتــعــاون فيما بينها مــن أجل 
االنـــدمـــاج والــتــكــامــل، ولــذلــك كـــان حــضــور صاحب 

ــانــــي، الــقــمــة  الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثــ
الخليجية أول أمــس تأكيدا على كل هــذه املبادئ، 
وبــمــا يعبر عــن دعــم قطر وحـــدة مجلس التعاون 

الخليجي.
وأشـــــــاد مـــديـــر مـــركـــز دراســــــــات الــخــلــيــج بــجــامــعــة 
قــطــر، بــالــدور الكبير الـــذي تــقــوم بــه الــكــويــت لــرأب 
الصدع، وخاصة جهود سمو أمير الكويت إلنهاء 
األزمــة الحالية، وكــان مهما جــدا أن يقوم صاحب 
السمو بالتعبير عن شكره وامتنانه لسمو أمير 
الــكــويــت وجــهــوده املــبــذولــة إلعـــادة اللحمة للدول 
الخليجية. وأوضـــح أن هــنــاك ثــالث دول ساهمت 
بــحــضــور كــبــيــر فــي الــقــمــة، وهــــذه الــــدول هــي قطر 
وعمان والكويت، وهذا يؤكد حرصها على مجلس 

الــتــعــاون الخليجي والــتــمــســك بــه والــحــفــاظ عليه 
ككيان موحد. 

وحــــول اســتــمــرار فــاعــلــيــة الــوســاطــة الــكــويــتــيــة في 
األسابيع واألشهر املقبلة، قال الدكتور باعبود إن 
األزمة عميقة أكثر مما كان متوقعا، والحقيقة أنه 
كلما اعتقدنا أن هناك انفراجة ما، نجد عكس ذلك، 
حيث تتأزم األمــور أكثر فأكثر، مشيرا إلى أنه من 
املــهــم اآلن االســتــمــرار فــي دعــم الــوســاطــة الكويتية 
ســواء من قبل دول الخليج أو من قبل دول العالم 
ألنها السبيل الوحيد إلنهاء الخالف داخل البيت 

الخليجي.
إلـــــــى أن دول  ــيـــر  تـــشـ ــات  ــيــ ــطــ ــعــ املــ إلـــــــى أن  ونـــــــــوه 
الــحــصــار مـــا زالــــت مــتــمــســكــة بــمــوقــفــهــا، وتــحــاول 

أن تــزيــد الــضــغــوط عــلــى قــطــر مـــن نــاحــيــة، وعــلــى 
بــــاقــــي دول الـــخـــلـــيـــج الــــتــــي لــــم تـــنـــضـــم إلـــيـــهـــا فــي 
ــار، ولــــعــــل اإلعــــــــــالن عـــــن تــــأســــيــــس لــجــنــة  ــ ــــصـ ــــحـ الـ
ــارات والــســعــوديــة  ــ عــســكــريــة واقــتــصــاديــة بــني اإلمــ
ــــدى اإلشـــــــارات لــلــضــغــط عــلــى قــطــر ودول  يــعــد إحـ

الخليج األخرى. 
وأضـــــــاف أن اإلعـــــــالن عــــن تـــأســـيـــس هـــــذه الــلــجــنــة 
الــســعــوديــة اإلمـــاراتـــيـــة يــمــكــن أن يـــقـــرأ بــاعــتــبــاره 
بــدايــة ملرحلة جــديــدة بعيدا عــن مجلس التعاون 
الخليجي. ويمكن أن يقرأ أيضا باعتباره وسيلة 

ضغط على دول الخليج.
وأعـــــرب بــاعــبــود عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن تــلــك الــرســائــل 

خاطئة وتوقيتها غير مناسب. 


