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ــي  ــاون اإلقليم ــة للتع ــبل املتاح ــل الس ــي أفض ــة، ه ــات االقتصادي ــد التكت  تع

ــا مــا يكــون  ــا يف أوقــات األزمــات والتغــرات الحــادة؛ وغالبً ــدويل، وخصوًص وال

التكتــل االقتصــادي هــو املدخــل إىل التكتــل االســراتيجي الشــامل لــكل مجــاالت 

التعــاون بــن أعضائــه.

    وانطاقًــا مــن أهميــة انضــام الــدول إىل التكتــات يف ظــل الكــوارث 

واألزمــات والتغــرات والتوتــرات التــي تجتــاح العــامل، تطــرح هــذا الورقــة 

موضــوع: )انضــام دول الخليــج إىل التكتــات اإلقليميــة والدوليــة(، ويتــم 

الطــرح مــن خــال اإلجابــة عــن عــدد مــن التســاؤالت، وهــي: هــل دول الخليــج 

العربيــة يف حاجــة إىل االنضــام إىل إقليميــة أو دوليــة؟ ومــا هــي أفضــل 

التكتــات ــــ اإلقليميــة والدوليــة ــــ التــي ميكن لــدول الخليــج العربيــة االنضام 

إليهــا؟ وماهــي املكاســب التــي ســتعود عليهــا مــن ذلــك؟ ومــا هــي العقبــات 

ــة؟ ــذه الغاي ــق ه ــف دون تحقي ــي تق ــات الت والتحدي

    حاجة دول الخليج العربية إىل االنضام للتكتات اإلقليمية والدولية

ــة أن  ــة املتاحق ــة واإلقليمي ــرات الدولي ــورات والتغ ــع للتط ــتطيع املتاب     يس
ــك  ــة، وذل ــة والدولي ــات اإلقليمي ــة إىل التكت ــج العربي يرجــح حاجــة دول الخلي

ــا: ــدة، منه ــارات عدي العتب

ــات ــــ . 	 ــوالت وأزم ــرات وتح ــورات وتغ ــن تط ــامل م ــهده الع ــا يش أن م
ومعلوماتيــة...  وتقنيــة،  وأمنيــة،  وعســكرية،  واقتصاديــة،  سياســية، 
وغرهــا ــــ أكــر مــن أن تتحملــه دول الخليــج العربيــة مجتمعــة، ســواء 
ــة،  ــدول العربي ــة ال ــي، أو جامع ــاون الخليج ــس التع ــال مجل ــن خ م
ناهيــك عــن أن تتحملــه كل دولــة منفــردة، وهــو مــا يجعــل االنضــام 
ــدرة عــى  ــر اتســاًعا وأعــى ق ــة ــــ أك ــة أو دولي ــات ــــ إقليمي إىل تكت

ــة. ــة وملح ــم، رضورة هام ــم الدع تقدي

ــة يف: . 	 ــة، واملتمثل ــج العربي ــم دول الخلي ــي تض ــة الت ــات الحالي أن التكت
)جامعــة الــدول العربيــة( و)مجلــس التعــاون الخليجــي(، يف حاجــة إىل 
االنضــام إىل تكتــات ــــ إقليميــة وعامليــة ــــ أقــوى أداًء، وأوســع نطاقـًـا، 
لاســتفادة منهــا يف تطويــر أداء املنظمتــن الخليجيــة والعربيــة، وتوســيع 

دائــرة العاقــات االقتصاديــة مــع الــدول اإلقليميــة والعامليــة.

إن مــا تحقــق مــن إنجــازات اقتصاديــة عــر مجلس التعــاون حتــى اآلن ــ . 	
ـــ مل ترفــع مــؤرشات التكامــل التجــاري؛ ومســتوى  رغــم كرتهــا وأهميتهــاـ 
ــد  ــاع عوائ ــن ارتف ــتفادة م ــاالت االس ــة؛ ومج ــة الخليجي ــارة البيني التج
الصــادرات النفطيــة؛ ومســتوى التنويــع اإلنتاجــي يف دول املجلــس؛ وهــي 
ــة،  ــه نحــو األســواق الخارجي ــس تتج ــت دول املجل ــي جعل ــباب الت األس
الرتفــاع الطلــب عــى الســلع املســتوردة، مــا أدى إىل تــرب جــزًءا كبــرًا 
ــه فــإن االنضــام إىل تكتــات  مــن األمــوال الخليجيــة إىل الخــارج. وعلي
ــة  ــوال الخليجي ــال األم ــة ــــ ســيجعل انتق ــة ودولي ــة ــــ إقليمي اقتصادي
إليهــا، لزيــادة مســتوى التكامــل االقتصــادي معهــا، وليــس لســداد قيــم 

مــا يتــم اســتراده منهــا. 

االنضــام إىل أي مــن التكتــات اإلقليميــة أو الدوليــة، ال يتطلب االنســاخ . 	
ــا،  ــة حاليً ــدول الخليجي ــا ال ــي تنضــم إليه ــات الت أو الخــروج مــن التكت
بــل ميكــن أن يكــون االنضــام إىل التكتــات األكــر واألوســع مــن خــال 
تكتاتهــا الحاليــة، وهــذا مــا مينحهــا ثقــًا سياســيًا واقتصاديـًـا وعســكريًا 
الرشاكــة  متنــح  مثلــا  املرتقبــة،  للتكتــات  انضامهــا  عنــد  وأمنيًــا 
ــد  ــزًا وتفاهــًا أعمــق عن ــا ممي ــر وضًع ــن أو أك ــن دولت االســراتيجية ب

ــل أكــر. انضامهــا لتكت

تؤهلهــا . 	 التــي  االقتصاديــة  القــدرة  الخليجيــة  الــدول  لــدى  يوجــد 
لانضــام إىل التكتــات االقتصاديــة القامئــة، وخصوًصــا التكتــات التــي ال 

تشــرط النطــاق الجغــرايف أو الثقــايف كعامــل رئيــس مــن عوامــل االنضام 
إليهــا، بــل ميكــن أن تضــم يف عضويتهــا اقتصــادات متنافســة أو متكاملــة، 
وليســت بالــرورة متجــاورة جغرافيًّــا، وقــد تكــون غــر متجانســة 
ثقافيًّــا أو لغويًّــا، كالتكتــات االقتصاديــة الحديثــة التــي شــهدتها الســاحة 

ــة. ــة املاضي ــة خــال العقــود الثاث ــة العاملي االقتصادي

إن االنضــام إىل التكتــات االقتصاديــة يعــد اســتكااًل ملــا بدأتــه دول . 	
الخليــج العربيــة بعامــة، واململكــة العربيــة الســعودية بخاصــة مــن العــام 
		0	م، مــن تنويــع وتــوازن يف العاقــات االســراتيجية اإلقليميــة والدوليــة؛ 
وقــد أكــدت دول املجلــس عــى هــذا األمــر يف القمــة الخليجيــة )		( التــي 
ــان  ــص يف البي ــر 		0	م، بالن ــعودية يناي ــا( الس ــة )الع ــتضافتها مدين اس
الختامــي للقمــة عــى: »تعزيــز الــدور اإلقليمــي والــدويل للمجلــس مــن 
ــن  ــر الــرشاكات االســراتيجية ب ــد املواقــف السياســية وتطوي خــال توحي
ــة  ــة والدولي ــات واملنظــات اإلقليمي ــدول واملجموع ــاون وال ــس التع مجل

مبــا يخــدم املصالــح املشــركة«.  

             التكتالت التي ميكن لدول الخليج العربية االنضامم إليها:

     يتمحــور مســتقبل العــامل االقتصــادي ــــ وفًقــا آلراء الكثــر مــن االقتصاديــن 
ــة، حيــث تشــكل دول هــذه  ــكا الاتيني ــــ حــول كل مــن: الصــن وآســيا وأمري
ــة  ــة املعروف ــة التقليدي ــتغر الخريط ــدة، س ــة جدي ــة اقتصادي ــة رافع املجموع
للعــامل االقتصــادي، وســتؤثر ســلبًا عــى الواليــات املتحــدة وأوروبــا. وعليــه ميكــن 
ــي  ــج، ه ــا دول الخلي ــم إليه ــن أن تنض ــي ميك ــات الت ــل التكت ــول إن أفض الق

التكتــات التــي تشــارك فيهــا تلــك الــدول، وأهمهــا: 

	 .)ASEAN ( تكتل دول جنوب رشق آسيا ــ اآلسيان

ــد،      تأســس هــذا التكتــل عــام 7	9	م، مــن ســت دول آســيوية هــي: )تايان

مضــاد  كحلــف  والفلبــن(،  وإندونيســيا،  وبرونــاي،  وماليزيــا،  وســنغافورة، 

للشــيوعية، ولكنــه تحــول إىل تكتــل اقتصــادي، ورشع أبوابــه ليضــم املزيــد مــن 

ــار  ــام 	99	م، والوس وميامن ــام ع ــام 	98	م، وفيتن ــاي ع ــم برون ــاء؛ فض األعض

عــام 997	م؛ ويف عــام 999	م أكمــل التكتــل أعضــاءه العــرش بانضــام كمبوديــا.

       ورسعــان مــا أخــذ دور التكتــل يتزايــد يف التجــارة الدوليــة، فبلغــت 

صادراتــه حــوايل

 5. %11 مــن إجــايل الصــادرات العامليــة، بعــد أن كانــت ال متثــل ســوى 3%، 

وحــوايل %18 مــن إجــايل صــادرات الــدول الناميــة؛ نظــرًا ملــا تتميــز بــه دولــه 

مــن مزايــا عديــدة، منهــا: قدراتهــا االقتصاديــة العاليــة، وموقعهــا الجيوســيايس 

ــة  ــايل التقني ــد يف مج ــا املتصاع ــويب، ومنوه ــن الجن ــر الص ــم لبح ــام املتاخ اله

ــة. ــارة اإللكروني والتج

ــاًء عــى مــا حققــه التكتــل مــن وضــع اقتصــادي دويل، ســعى املجلــس      وبن

الــوزاري لــدول الخليــج العربيــة، مــارس 	98	م، إىل إجــراء اتصــاالت أوليــة مــع 

دولــه، لبحــث إمكانيــة بــدء اتصــاالت اســـتطاعية معهــا. 

ــاون  ــس التع ــن )مجل ــك الحــن ب ــذ ذل ــاءات من     وتتابعــت االتصــاالت واللق

ــع  ــن توقي ــفرت ع ــبتمر 2019م، وأس ــا يف س ــيان( كان آخره ــي( و)اآلس الخليج

ــة  ــارات وقطــر وعــان، عــى معاهــدة صداق ــة، هــي:  اإلم ــاث دول خليجي ث

وتعــاون مــع دول اآلســيان، يف فرايــر 		0	م، لتوطيــد عاقاتهــا، ولتطويــر 

ــاالت.  ــتى املج ــل يف ش ــن دول التكت ــا وب ــاون بينه ــه التع ــادة أوج وزي

https://www.independentarabia.com/node/131651/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/131651/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/131651/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%9F
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تكتل الربيكس:. 	

    تأســس تكتــل الريكــس يف ســبتمر عــام 	00	م، تحــت اســم )الريــك( 

اختصــاًرا ألســاء الــدول األربــع املؤسســة لــه حينهــا، وهــي: الرازيــل، وروســيا، 

والهنــد، والصــن؛ وعندمــا انضمــت جنــوب إفريقيــا إىل املجموعــة يف أغســطس 

ــف إىل اســم املجموعــة حــرف الســن لتصــر )الريكــس(.   0	0	م، أضي

    ومنــذ انعقــاد القمــة األوىل، تتنــاوب الــدول األعضــاء عــى اســتضافة القمــم 

املتعاقبــة يف شــهر يونيــو مــن كل عــام، وصــواًل إىل القمــة )		( للمجموعــة، التي 

اســتضافتها الصــن ــــ عــر الفيديــو ــــ يــوم 		 يونيــو 		0	م، فيــا ستســتضيف 

جنــوب إفريقيــا القمــة املقبلــة.

ــد  ــا يزي ــكان العامل، في ــن س ــة 		 % م ــكان دول املجموع ــدد س ــل ع     وميث

ــتحوذ  ــي. وتس ــايل العامل ــج اإلج ــث النات ــن ثل ــا ع ــايل له ــي اإلج ــج املح النات

الصــن عــى أكــر مــن 70 % مــن اقتصــاد املجموعــة، فيــا متلــك الهنــد حــوايل 

		%، وروســيا والرازيــل حــوايل 7 % لــكل منهــا، وجنــوب إفريقيــا 	 %، حســب 

تقديــر صنــدوق النقــد الــدويل.

  ونظــرًا لقيــام التكتــل عــى مبــدأ التنافــس فإنــه ال ميانــع، بــل يشــجع، الــدول 

الراغبــة يف االنضــام إليــه، ليصبــح أعــى كتلــة اقتصاديــة ناميــة يف العــامل؛ ففــي 

خطابــه يف القمــة األخــرة للتكتــل، رصح الرئيــس الصينــي بالقــول: »يتعــن علينــا 

التمســك باالنفتــاح والشــمول، وحشــد الحكمــة والقــوة الجاعيــة. إن مجموعــة 

ــي  ــل ه ــن، ب ــي اآلخري ــة تق ــرة ضيق ــا، وال دائ ــا حرصيً ــت ناديً ــس ليس بريك

ــاون  ــعي إىل التع ــاعدة للس ــم واملس ــا الدع ــرشكاء فيه ــادل ال ــرة يتب ــة كب عائل

والكســب املشــرك«. 

    وقــد رصح رئيــس إدارة الشــؤون االقتصاديــة الدوليــة يف وزارة الخارجيــة 

الصينــي )يل كيكســن( يف إحــدى املناســبات، أن عــدًدا مــن الــدول أبــدت 

ــا  ــا: إندونيســيا، وتركي ــر منه ــا باالنضــام إىل مجموعــة الريكــس؛ وذك اهتامه

والســعودية، ومــرص، وإيــران، واألرجنتــن. وأشــار إىل أن دول الريكــس ال متانــع 

ــدة .” ــوه جدي ــم »وج ــع، وض ــا إىل التوس ــك لحاجته ذل

تكتل شنغهاي للتعاون: . 	

    تأســس هــذا التكتــل يف 		 أبريــل 	99	م، باســم )خاســية شــنغهاي( 

ــن  وكان يضــم: الصــن وروســيا وطاجيكســتان وكازاخســتان وقرغيزســتان. وأُعل

ــاق  ــل ميث ــبتمر 	00	م، دخ ــو 	00	م. ويف 9	 س ــميًا يف 		 يوني ــيس رس التأس

ــذ. ــز التنفي ــل حي التكت

   ويف عــام 2017م، انضمــت إليــه كل مــن: الهنــد وباكســتان. ويف ســبتمر 

ــى  ــق ع ــة والتصدي ــت املوافق ــام، ومت ــب لانض ــران بطل ــت إي 		0	م، تقدم

ـ يف  ـــ عقــب إنجازهــا إلجــراءات العضويــة وإعــداد الوثائــق الازمــة لهــاـ  طلبهــاـ 

قمــة ســبتمر 		0	م.  ومتثــل دول التكتــل نحــو نصــف ســكان العــامل، ويشــكل 

ناتجهــا اإلجــايل أكــر مــن 0	 يف املئــة مــن ناتــج االقتصــاد العاملــي.

    وإضافــة إىل أعضــاء التكتــل الرئيســين، انضمــت إليــه دولتــان بصفــة 

ــتان  ــا: أفغانس ــة، وه ــة الكامل ــى العضوي ــول ع ــل الحص ــن أج ــب( م )مراق

ــوار(  ــي يف الح ــك فع ــة )رشي ــبع دول بصف ــه س ــت إلي ــا انضم ــا؛ في ومنغولي

ــا  ــان وكمبودي ــا وأذربيج ــاروس وأرميني ــل، وهــي: ب ــات التكت الخــاص باجتاع

ونيبــال ورسيانــكا وتركيــا، فيــا تقدمــت ســت دول بطلبــات للمشــاركة كــرشكاء 

ــن. ــارات والبحري ــت واإلم ــعودية والكوي ــر والس ــرص وقط ــي: م ــوار، وه ح

     مكاسب مجلس التعاون من االنضامم للتكتالت:

      ميكــن إجــال املكاســب التــي ســتجنيها دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربيــة مــن انضامهــا إىل عضويــة التكتــات االقتصاديــة الســالفة فيــا يي:

ــاع  ــل: ارتف ــة، مث ــة والتجاري ــازات االقتصادي ــن االمتي ــد م ــق العدي أوالً: تحقي

ــدة،  ــواق جدي ــح أس ــة، وفت ــارة البيني ــر التج ــه، وتطوي ــاج ووفرت ــتوى اإلنت مس

ــاخ  ــة املن ــا يســهم يف تهيئ ــواع االســتثار، م ــق أن وإيجــاد تجــارة حــرة، وتدف

ــا، وتوفــر فــرص  ــة مبختلــف أشــكالها ومجاالته ــم لرفــع مســتويات التنمي املائ

ــال  ــح مج ــدويل، وفت ــادل ال ــدل التب ــدول األعضــاء، وتحســن مع ــن الـ ــل ب عم

ــكل  ــة ل ــى التحتي ــوض بالبن ــكار، والنه للمنافســة، والقضــاء عــى ظاهــرة االحت

ــة  ــر املنضم ــدول غ ــن لل ــي ال ميك ــازات الت ــن االمتي ــك م ــر ذل ــة... إىل غ دول

ــا.  ــول عليه ــل الحص للتكت
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ــع األدوار  ــال توزي ــن خ ــاء م ــدول األعض ــة لل ــدرة االقتصادي ــع الق ــاً: رف   ثاني

والوظائــف مبــا يتناســب مــع طبيعــة كل عضــو، ومــا يضيفــه مــن مزايــا للتكتــل 

ككل.

ــا: تحقيــق األمــن، وتوفــر الحايــة القتصــاد الــدول األعضــاء مــن أرضار      ثالًث

ــر  ــن مخاط ــًا ع ــرى؛ فض ــات أخ ــة لتكت ــدول املنضم ــة لل ــة االقتصادي املنافس

ــا مــن املخاطــر االقتصاديــة؛  ــددة الجنســية، وغره ــرشكات املتع ــة وال العومل

ــاج املحــي؛  ــة اإلنت ــة والحاجــة لحاي ــي فــرات الركــود االقتصادي ــا فـ وخصوًص

مــا يجعــل االنضــام إىل التكتــل مبثابــة عضويــة تأمــن لــكل دولــة مــن دولــه.

    رابًعــا: ضــان االســتقرار واالســتمرار يف تحقيــق أهــداف التنميــة املـــستدامة 

والدفــاع عــن املصالــح االقتصاديــة الوطنيــة مــن خــال التعــاون والدعــم 

ــل. ــن دول التكت ــادل ب املتب

ــدول  ــن ال ــة ب ــية واأليديولوجي ــات السياس ــال الخاف ــق مج ــا: تضيي     خامًس

ــال  ــن خ ــع م ــة للجمي ــح االقتصاديــة املتحقق ــب املصال ــاء، عــر تغلي األعض

ــن  ــره م ــى غ ــدم ع ــه التق ــق ل ــا يحق ــى م ــل ع ــل، والعم ــاج يف التكت االندم

التكتــات املنافســة.

    سادًســا: تهيئــة املنــاخ للتقــارب الفكــري والثقــايف والســيايس واإلعامــي 

ــمل  ــل ليش ــاق التكت ــاع نط ــد التس ــا ميه ــاء، مب ــدول األعض ــن ال ــي ب والتعليم

املجــاالت املذكــورة وال يقتــرص عــى املجــال االقتصــادي وحــده؛ وهــو مــا يجعــل 

ــي. ــي والعامل ــه اإلقليم ــوًذا يف محيطي ــًا ونف ــوة وثق ــر ق ــل أك التكت

    ســابًعا: اســتفادة أعضــاء التكتــل مــا يتوفــر لــدى البعــض منهــم مــن 

ــات  ــيا يف التكت ــن وروس ــن كالص ــود عضوي ــة، فوج ــة ودولي ــازات إقليمي امتي

االقتصاديــة التــي أوردناهــا ســابًقا، يفيــد باقــي أعضــاء التكتــل مــا لديهــا مــن 

امتيــازات سياســية، كعضويتهــا يف مجلــس األمــن الــدويل، وقــدرات اقتصاديــة 

ــة،  ــة هائل ــدى الصــن فوائــض تجاري ــر ل ــة ومتقدمــة؛ حيــث يتوف ــة عالي وتقني

ــة تبلــغ ) 	.	 ( ترليــون دوالر، فضــًا  ــة مــن العمــات األجنبي واحتياطــات مالي

ــل والتكلفــة  ــاج الهائ ــات الحجــم واإلنت ــدة يف اقتصادي ــة الرائ عــن كونهــا الدول

ــة.  ــزة تنافســية يف األســواق العاملي ــا مي املنخفضــة، مــا مينحه

والعســكرية  السياســية  األخــرى:  الدولــة  قــوة  عنــارص  دعــم  ثامًنــا:      

والدبلوماســية واملعلوماتيــة واالجتاعيــة... وغرهــا، حيــث تتكامــل تلــك 

العنــارص ويعــزز بعضهــا بعًضــا، وال تعمــل يف خدمــة الدولــة منفصلــة؛ مبعنــى 

أن التكتــل االقتصــادي متهــد لــه وتخدمــه ومتكنــه القــوة الدبلوماســية للدولــة، 

وقواهــا االجتاعيــة/ املعلوماتيــة.

    تاســًعا: توظيــف العاقــات الثنائيــة بــن بعــض أعضــاء التكتــل يف حــل مــا بــن 

االنضــام إىل تكتــات إقليميــة أو دوليــة أكــر 

ــم الدعــم رضورة  ــدرة عــى تقدي اتســاًعا وأعــى ق

ــة ــة وملح هام
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أعضائــه اآلخريــن مــن أزمــات وخافــات؛ ولنذكــر، عــى ســبيل املثــال، إمــكان 

االســتفادة مــن وجــود الصــن وروســيا كعضويــن رئيســين يف الريكس وشــنغهاي 

ــــ يف حــال انضــام دول مجلــس التعــاون للتكتلــن ــــ إلقنــاع إيــران بالتخلــص 

ــذ عقــود،  والتوقــف عــن  ــة، كــا فعلــت الصــن نفســها من مــن حلّتهــا الثوري

ــات  ــم الجاع ــن دع ــف ع ــة، والك ــدول الخليجي ــاه ال ــة تج ــتها العدواني سياس

وامليليشــيات اإلرهابيــة تنفيــًذا ألحــد املبــادئ التــي قامــت مــن أجلهــا منظمــة 

شــنغهاي، وهــو محاربــة اإلرهــاب، وتنفيــًذا ملبــدأ التعــاون بــن الــدول األعضــاء.

    تحديات ومخاطر االنضامم للتكتالت االقتصادية

    عــى الرغــم مــا ميكــن لــدول الخليــج العربيــة تحقيقــه مــن امتيــازات عــر 

انضامهــا للتكتــات االقتصاديــة املشــار إليهــا، إال أن هنالــك تحديــات وعقبــات 

تعــرض هــذه الخطــوة، ومنهــا:

· لــدى كل دول 	 السياســية  القناعــة  عــدم توفــر 

املجلــس بشــأن االنضــام لتلــك التكتــات، فقــد اتضــح لنــا مــن 

ــض  ــام لبع ــة يف االنض ــدول الراغب ــأن ال ــاه بش ــا أوردن ــال م خ

التكتــات، أن مســاعي دول الخليــج العربيــة يف هــذا االتجــاه 

ــاون. ــس التع ــة مجل ــت مظل ــم تح ــردة، ومل تت ــورة منف ــت بص مت

· األمريكيــة 	 املتحــدة  الواليــات  حفيظــة  إثــارة 
وغرهــا مــن الــدول األوروبيــة، ملــا قــد يرتــب عــى عضويــة دول 
الخليــج العربيــة يف تلــك التكتــات مــن آثــار اقتصاديــة وسياســية 
وعســكرية ســلبية، وتداعيــات مســتقبلية تــرى الواليــات املتحــدة 

ــا.  ــدد مصالحه ــا ته ــة أنه األمريكي

· انضــام إيــران، أو طلبهــا االنضــام، إىل التكتــات 	

أن  التكتــات  بتلــك  املقرحــة؛ حيــث ميكــن إليــران كعضــو 

تتحفــظ عــى انضــام دول الخليــج العربيــة لهــا؛ كــا ميكــن أن 

تتحفــظ بعــض الــدول الخليجيــة عــى االنضــام لتلــك التكتــات 

ــا. ــران به لوجــود إي

· ــن 	 ــا م ــا لديه ــة مب ــدول الخليجي ــض ال ــاء بع اكتف

عاقــات اقتصاديــة وطيــدة ــــ ثنائيــة أو جاعيــة ــــ مــع بعــض 

املجلــس  دول  كعاقــات  التكتــات،  تلــك  يف  الكــرى  الــدول 

االقتصاديــة مــع الصــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وماليزيــا 

ــد ... وغرهــا؛ وتكمــن خطــورة هــذا التحــدي يف تفويــت  وتايان

أعضائــه  بــكل  التكتــل  إىل  االنضــام  مــن  االســتفادة  فــرص 

العاقــات  لــو تعرضــت  فيــا  واســتمرارية هــذه االســتفادة 

الثنائيــة للتوقيــف أو االنقطــاع ألي ســبب.

     التوصية

ــات  ــام إىل التكت ــة االنض ــن أهمي ــة م ــه الورق ــا طرحت ــم م ــى الرغ     وع

ــرشوع  ــاء امل ــى إحي ــل ع ــويص بالعم ــا ت ــة، فإنه ــة والعاملي ــة اإلقليمي االقتصادي

االقتصــادي العــريب الشــامل، الــذي يخــدم مصالــح الــدول العربيــة كافــة، 

ــات  ــن عقب ــه م ــا يعرض ــة م ــة؛ وإزال ــة والواقعي ــم باملوضوعي ــة أن يتس رشيط

ــاليب  ــذ باألس ــة، واألخ ــية وفكري ــات سياس ــات وخاف ــة، ومناكف ــة وإداري فني

ــات والتعامــل  ــة  التحدي ــه مــن مواجه ــي متكن ــة، الت ــة الحديث ــة والتقني العلمي

اإليجــايب مــع التكتــات اإلقليميــة والعامليــة، وذلــك مــن خــال االلتــزام 

بالشــفافية واســتحداث الترشيعــات واألنظمــة والقوانــن، التــي تعنــى بتحســن 

املنــاخ االســتثاري يف الــدول العربيــة، وتعمــل عــى توفــر الضانــات الكافيــة 

ــذه. ــائل تنفي ــاري ووس ــاء التج ــن أداء القض ــتثارات، وتحس لاس

   وإذ تــويص الورقــة بإحيــاء املــرشوع االقتصــادي العــريب مبــا يتطلبه مــن تضامن 

ــل األخــرى أو تســتبعدها، بقــدر  ــا ال تلغــي البدائ عــريب حقيقــي وفعــال، فإنه

ــة،  ــعوب العربي ــدول والش ــا راود ال ــي طامل ــم قوم ــق حل ــح إىل تحقي ــا تطم م

منــذ تأســيس جامعــة الــدول العربيــة يف خمســينيات القــرن املــايض؛ ومــا زال 

يــراود أجيــال اليــوم، ألن تحقيقــه ــــ فيــا لــو تــم بالصــورة املرجــوة ــــ ســيكون 

ــأنها االقتصــادي  ــس يف ش ــة ومســتقبلها، لي ــى واألجــدى لحــارض األم هــو األبق

فحســب، بــل ويف جميــع شــؤونها األخــرى.  
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