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 مروان اسكندر

 ما يمكن توقعه من القمة
 

، 1967التزامات ملحوظة من دول الخليج إال في أيلول  عقدتها الجامعة العربية منذ الستينات لم تؤد الىالقمم االقتصادية التي 

يام خمسة أ الناصر وسوريا حافظ االسد واردن الملك حسين في جبه اسرائيل في حرب استمرت أي بعد فشل مصر جمال عبد

اقدام جمال عبد الناصر على  وقبل.وشملت الجوالن سابقةخسر خاللها الجانب العربي أراضي تجاوزت مساحتها أي خسارة 

السفن االسرائيلية بموجب قرارات من االمم المتحدة كانت مصر قد أرسلت  الحرب واغالقه مناطق بحرية كانت مفتوحة أمام

لمملكة كل يوم المصرية تهاجم ا اآلالف من جنود الجيش المصري الى اليمن لتهديد سالم السعودية وكانت االذاعة عشرات

عقدت قمة في  وبعدما اندحرت الجيوش العربية وسارع عبد الناصر الى طلب المعونة، .وتدعو الى االنقالب على الملك فيصل

لتدخله في اليمن وتكريس اذاعته الرسمية للتحريض على  في السودان اعتذر خاللها عبد الناصر من الملك فيصل 1967أيلول 

الثالث التي واجهت  رار انسحاب قواته من اليمن وتمنى على العاهل السعودي مساعدة الدول العربيةق الحكم السعودي وأعلن

خالل تلك القمة برزت صفات الملك فيصل الذي كان يريد  .وغالبية القدس خسارات كبيرة كان من أهمها الجوالن وقناة السويس

لتي والمدافع والطائرات السوفياتية ا بقناعة تستند الى عدد الجنودالعربية التي بادرت الى الحرب ضد اسرائيل  مساندة الدول

أقرت مساعدات  .االميركية التي كان يقودها فريق مدرب بكثافة من الطيارين االسرائيليين كانت فاعليتها دون فاعلية الطائرات

يا على معونات سخية، في حين المعونات وحصلت مصر وسور في الخرطوم لدول المواجهة ووضعت موازنات واضحة لتقديم

 1973وحتى  1967ومساندة مجلس االمن البقاء جزء من القدس تحت الحماية العربية. وبعد  حاز االردن معونات أقل،

والسورية التي مكنت الدولتين من شن حرب تشرين  استمرت مساعدات السعودية والملك فيصل في تسليح القوى المصرية

 هندسية بعض النجاحات كان من أهمها عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف بترتيبات عربخاللها ال التي حقق 1973

ونجاح القوة السورية في استعادة السيطرة على  مبتكرة مكنت المصريين من نقل الدبابات والمصفحات على منصات خشبية،

تيجة ن كانت سخية الن اسعار النفط ارتفعتالتي توافرت لمصر وسوريا بعد حرب تشرين  الجوالن بضعة ايام. والمساعدات

دوالراً للبرميل، قبل أن يصل  11تجاوز مستوى دوالرين الى سعر 2.2حرب تشرين من معدل وسطي لسعر البرميل كان يبلغ 

 .أجرتها ايران لتحصيل أفضل االسعار دوالًرا في مناقصات 35الى 

  ؟1973ماذا حصل بعد 

خدماتية مع الشركات المستثمرة سابقًا مقابل دفع رسم  ك أصول ثروتها وصارت هنالك عقودحققت الدول العربية النفطية تمل

سييل الغاز. وانشئت مصانع لت وأضيف الى انتاج النفط انتاج كبير للغاز الطبيعي من حقل الشمال في قطر عن كل برميل ينتج،

على صعيد آخر، شهدت منطقة الخليج تطوًرا  .االكبر للغاز المسيل في العالم واوائل التسعينات كانت قطر قد اصبحت المصدر

المتحدة ان على  ارساء تكامل دول دولة االمارات العربية 1980في أبو ظبي ومن اوائل عام  بارًزا لصناعة النفط والغاز

 استقطاب االستثمارات والكفاءات وتعاظمهذه الدول من اجل  صعيد المشاريع النفطية والغازية أو على صعيد تحرير اقتصادات

ال وأصبح هذا المعهد يعتبر في مج وحققت السعودية انجاًزا في تطويرها معهداً للعلوم التطبيقية لصناعة النفط، .عدد الجامعات

 شرةالعالمية وهو المعهد العربي الوحيد الذي يصنف دائًما على انه من افضل ع اختصاصه من أهم المعاهد االختصاصية

محمد بن راشد الذي عبّر عن حبه  لقد صدر كتاب سطره حاكم دبي الشيخ .MITمعاهد هندسية وتقنية في العالم ومن هذه الـ

الحرب الطائفية والتصدي لالطماع الفلسطينية، ومن بعد حزن على بيروت  لبيروت عندما تعرف الى خصائصها قبل نشوب

حاكم  .السياسي، انما بعضها في وجه البعض الفئات التي شكلت شبكة التعاضد خسرت من بريق ثقافي وتفاعل بين جميع لما

االقليمية لشركات خدمات صناعة النفط والتسويق واالعالم وأصر  دبي خالل عشرين سنة جعل بلده قبلة للمستثمرين وللمكاتب

و العرب في البلدان الغربية، وه سافرونمواصفات لالبنية والمطارات ووسائل النقل الجماعي تضاهي ما يشهده الم على تبني

 قواعد قانونية تطمئن الشركات التي افتتحت مكاتب اقليمية، واصبحت دبي عزز قدرات وتجهيزات القوى االمنية، وتبنى

 الم، يقارنكل زائر لدبي، التي أصبح لديها أحد أكبر المطارات في الع .المدينة والمجتمع االكثر استقطابًا لوسائل االعالم الدولية

اذا كان الحكم يسعى الى مصلحة أهل البلد.  سنة، يدرك ان التقدم في العالم العربي ممكن 30 حاضرها بما كانت عليه قبل

المية. وال الع حققه وبالتعاون مع قيادة ابو ظبي في جعل دبي أيًضا أحد أهم مراكز السياحة ومحمد بن راشد يستطيع التباهي بما

الن اقتصاد دبي مرتبط  2009و 2008ازمة مالية عامي  السريع ادى الى تراجع معدل النمو ومواجهة شك في ان تطور دبي

ي مع أبو ظبي الت وحركة السياحة العالمية وقد اصيبت بشظايا مالية استطاعت تجاوزها بالتعاون بتطورات أسعار النفط



متاحف الدولية، ولدى ابو ظبي ايًضا معهد لعلوم الطاقة يضاهي ال اعتمدت أيًضا وسائل االنفتاح واصبح لديها متحف للفنون

االقتصادية  يأمل لبنان في تحقيق منافع ملحوظة من انعقاد القمة التنموية .واعتماد وسائل انتاج الطاقة المستدامة والكهرباء

مار تها الجاذبة لالستثالمؤسسية ومستويات خدماتها وصفا واالجتماعية العربية في بيروت من دول تجاوزت في ترتيباتها

مختلف المجاالت وتقر  الف لبناني ناشطين في 350-300للبنان. وحين كانت دول الخليج التي تستضيف  والسياحة ما يتوافر

يعاني تخلف مؤسساته الحكومية وتفسخ قوانينه حينما تصل القضايا  قوانين حديثة وتؤمن فاعلية القوات االمنية، كان لبنان

والعناية الصحية الشاملة، ومساعي  المحاكم، وتردي خدماته االساسية، أي خدمات الكهرباء، والماء، والنقل، التجارية الى

لفزيوني ت االنضباط في اعداد الموازنة، والبرهان انكباب لجنة يرأسها نائب له وجود ضبط تدهور الخصائص البيئية، وتخلف

مليون دوالر، واذا به ينتهي مع فريقه باقرار  500-250 جز ما يساويمدة طويلة من أجل خفض الع 2018على انجاز موازنة 

لزيادة طاقة االنتاج  2013وموضوع الكهرباء الذي توافرت عروض لتأمين تمويله منذ عام  .مليار دوالر 1000ارتفاع العجز 

 .في المئة مقابل ال منفعة 45بة الرئيسي الزدياد الدين العام بنس السبب 2008وتحسين مواصفاتها، كان وال يزال منذ عام 

فترة السنين العشر اصبح انتاج الطاقة المستدامة  نرجو أال نطرح موضوع الكهرباء. فقد رفضنا عروض المساعدة سابقًا، وفي

 .نانقضاء عشر سني المئة من حاجاتها ولديها وكالة للطاقة ال نستطيع ان نضاهي فاعليتها حتى بعد في 30في أبو ظبي يغطي 

انجازات أبو ظبي، والسعودية، ودبي تفوق اية برامج موضوعة  ربما كانت افادة لبنان من انعقاد القمة ادراك فريقه القيادي ان

ات التسابق على االنجاز واكفاء حاج والبلدان التي ال قيادة سياسية لها وال برنامج تطويرياً هي بالطبع خاسرة في في لبنان،

 .المواطنين


