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 وآفاق حتديات .. اخلليجية االقتصادية اجلمعية
 رؤية اسرتاتيجية

  الدكتور عبدالله محمد الصادقالدكتور عبدالله محمد الصادق

شكل تأسيس الجمعية االقتصادية الخليجية حالة تطور نوعي ايجابي في مسيرة التعاون المهني 

بعد محاوالت  ىتأخاصة وان تأسيس هذه الجمعية  ،بين الجمعيات االقتصادية الوطنية الخليجية

عديدة جرت في السنوات الماضية لشخصيات اقتصادية خليجية كانت تسعى لتوحيد جهود 

حلول اقتصادية علمية تستند إلى ارقى  وإيجاداالقتصاديين الخليجيين في نشر الثقافة االقتصادية 

صادية قتما توصلت إليها المعرفة االقتصادية الحديثة وذلك من اجل تحقيق النمو والتنمية اال

في الفترة الراهنه القادمة عملية تحول تاريخية تجاه يشهد  الذى المستدامة للمجتمع الخليجي

التعاون والتقارب والتكامل االقتصادي الستكمال االتحاد الجمركي، وانجاز السوق المشتركة ، 

من إنشاء وما سيترتب على ذلك  شتركة، وإنشاء االتحاد االقتصاديوتوحيد العملة النقدية الم

أكثر من تريليون دوالر أمريكي مما يؤهلها،  كتلة اقتصادية يتجاوز الناتج المحلي اإلجمالي فيها

 .  ان تأخذ مكانة متميزة على الخارطة الجيوسياسية العالمية ،والشك

 

هكذا كان المؤسسون للجمعية االقتصادية الخليجية ينظرون إلى الدور التاريخي للجمعية 

 .لخليجية قبل  وعند مرحلة التأسيساالقتصادية ا
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ولكن يبقى القول بأن الجمعية االقتصادية الخليجية على مدى الدورتين االنتخابيتين الماضيتين 

لم تستطع التعرف على اآللية  -ليس هو موضوع هذه المداخلة  -ألسباب عديدة ومختلفة 

لقد بذلت مجالس اإلدارة .  المنشودة للجمعية Take Offالمناسبة لتحقيق مرحلة االقالع 

في  مخلصة دووات الماضية، رؤوساء وأعضاء جهنللجمعية على مدى األربع إلى الخمس س

، أو ايجاد النظام شهار القانونيتأسيس هذه الجمعية االقتصادية الخليجية سواء كان ذلك عبر اال

ا األمر اجتماعات عديدة، وتحمل أعضاء تطلب هذولقد   .األساسي واللوائح الداخلية للجمعية

تلك المجالس تبعات ذلك ولم يترددوا في تحمل تكاليف السفر واإلقامة وضغوط ومشقة االنتقال 

 .وغيرها

 

 .  فإلى هؤالء رجاالً ونساًء تحية وتقدير ألدوارهم التاريخية في مسيرة التأسيس

اء في المحافظة على مكتسبات كما وتبعت مسيرة التأسيس جهود بذلها هؤالء نفس األعض

وبهذه المناسبة، .  و بالتعاون مع مجالس إدارات الجمعيات الوطنيةأالجمعية سواء بجهودهم 

ي أول أمين سر الجمعية عناقدير الخاص لجهد المرحوم خليل القفإنني ال أجد اال أن اتوجه بالت

الحضور والمشاركة الفعالة  على وإصرارهللجمعية  وإخالصهاالقتصادية الخليجية على تفانيه 

ه كأخ اوبرحيله إلى المولى عز وجل فقدن.  الجمعية حتى وهو يصارع المرض في اجتماعات

وصديق وزميل وفقدته الجمعية كمؤسس ال تزال بصماته واضحة في مسيرة الجمعية 

 .  االقتصادية الخليجية
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تمر على نفس هذه الوتيرة، وربما يبقى القول، بأن الجمعية االقتصادية الخليجية ال يمكن أن تس

 .  والموت البطئ رموضسيؤدي استمرار ذلك إلى بث روح العمل الروتيني الممل وربما ال

 

الذهني للتعرف على آلية جديدة،  عصفمن مناسب إليجاد حالة من ال كثرإن الوقت أصبح اآلن أ

ويبقى السؤال، .  تسمح بالدفع إلى األمام لمسيرة الجمعية االقتصادية الخليجية فعالة، ومتوازنة،

 المح العامة لهذه اآللية الجديدة؟ما هي الم

على الرغم من االشهار القانوني للجمعية والذي مضى عليه ما يقارب األربع إلى الخمس  .1

ط بها من اللدور التاريخي المنإال إن الجمعية لم تشهد االشهار األعالمي المناسب .  سنوات

 .  قبل المؤسسين

أو كما يقول المثل فإن هناك الكثير من  -فالعديد من األحداث االقتصادية تجري في منطقتنا 

سواء كان ذلك تداعيات ألحداث اقتصادية عالمية مثل األزمة  –ر والمياه تجري تحت الجس

مثل المتغيرات االقتصادية التي تواجه  المالية العالمية، أو لتطورات اقتصادية أقليمية

 . المنطقة مثل توحيد العملة النقدية، أو األمن االقتصادي القومي

وعليه، فإن هناك حاجة إلى برمجة لقاءات وفعاليات مستقبلية للجمعية مع متخذي القرار 

لس االقتصادي والتجاري في دول مجلس التعاون مثل األمانة العامة لمجلس التعاون، ومجا

ناعة، ووزارات االقتصاد التحاد غرف التجارة والصالنواب والشورى،  واألمانات العامة 

 .والتجارة، وكليات العلوم االقتصادية في المنطقة
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تعاون الجمعية مع مبادرات الجمعيات االقتصادية الوطنية ب اتسمت معظم أنشطة الجمعية .2

وربما كان هناك أسباب موضوعية  . سواء كان ذلك عبر تنظيم المؤتمرات أو المنتديات

اللوجستية المتمثلة في توزع أعضاء  بسبب المعوقاتوذاتية حدثت في السنوات األخيرة أو 

ولكن البد من إيجاد الحلول المناسبة لقيام الجمعية .  مجلس اإلدارة في دول المجلس

اف حول كمؤسسة خليجية مستقلة بمبادرات خاصة تعكس طموحها وتخلق حالة من االلتف

 .كيانها المؤسسي

حيث ان الجمعية ليس لديها حتى اآلن اداري .  وهذا يتطلب، والشك، جهود إدارية متفرغة

واحد متفرغ يعمل في المقر األساسي للجمعية يعنى باألمور اإلدارية، ويقوم بالتنسيق 

ويتطلب ذلك، .  والتواصل بين أعضاء مجلس اإلدارة وبين مجلس اإلدارة واإلعضاء

اآلف دينار  10حيث ان ميزانية الجمعية هي في حدود .  الشك، توفير ميزانية مناسبةو

 .ؤب منظم في مجال جمع التبرعاتوهذا بالطبع يتطلب عمل دو.  بحريني

 

 نشر المعرفة االقتصادية .3

بان نشر المعرفة االقتصادية وخاصة المعنية بالتطورات الحديثة في العلوم  اعتقد

 .  االقتصادية هي من المهام التاريخية الملقاه على عاتق الجمعية االقتصادية الخليجية

ت االقتصادية ءاالتي ينبغي أن تضم نخبة الكفا ةاالقتصادية الخليجية هي المؤسس فالجمعية

ية، وحملة الماجستير والدكتوراه من جامعات المنطقة وكذلك من خريجي العلوم االقتصاد
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وعليه، فإن هناك أهمية لبرمجة فعاليات الجمعية لتحقيق هذا الهدف  . الجامعات الدولية

وهذا يتطلب ايجاد الوسائل المناسبة مثل المجلة االقتصادية المحكمة، الورش .  النبيل

نشر الكتيبات المتخصصة، وتمرات االقتصادية، المؤوالتدريبية، والندوات االقتصادية، 

إنشاء موقع وا يتعلق بالمساهمة في البرامج المتخصصة، ممع القنوات الفضائية فيالتنسيق و

، ألعضاء الجمعية ةرسائل الماجستير والدكتورا نشرإلكتروني متخصص للجمعية يسعى ل

 .وتخصيص منح مالية لدراسة العلوم االقتصادية

 

 بيوم االقتصادي الخليجياالحتفال  .4

اعتقد بان من الممكن اعتماد يوم تأسيس الجمعية االقتصادية الخليجية كيوم تاريخي 

وعليه، فإن من المفيد إقامة احتفال سنوي في هذا اليوم يتم فيه .  لالقتصاديين الخليجيين

تركوا بصماتهم الواضحة التى وخاصة االقتصاديين األوائل  تكريم االقتصاديين الخليجيين

، وإحياء أمسيات ثقافية يتم التسليط فيها في مسيرة التنمية االقتصادية بدول مجلس التعاون

 .لضوء على إنجازات هؤالء االقتصاديينا


