
  26العدد    –  1997ديسمبر  –افتتاحية مجلة الزمن 

أن نحلــم    اهل يمكنن  

الشهر قمة جديأد على  ــعقتن ألصحابــرض الكويت هذه  مو قادة دول مجلس  ـوالس الجاللة  دة 

ة ونتطلع بأمل  ــة الخليجيــا اإلقليمــمتنوونحن في "الزمن " إذ نرحب بقادة منظ،  التعاون الخليجي  

أن    الى يضا  أ، فإننا في الوقت ذاته نتطلع    رتقب ، الذي نرجو أن يكون مثمرا  نتائج اجتماعكم الم    الى

بنائكم لوضع دراسة استراتيجية  أرة من اع أمامكم لتكليف نخبة خي  ــجتماح الفرصة في هذا االتت

منطقتنا : الجغ اإلمكانات المتاحــة في  ناعية والبيئية والسياحية والثقافية  صفية والراتبحث في 

لمواجهة اقتصاديات السوق   تهيئة دول مجلس التعاون الخليجي ،  والكيفية التي يتم عبرها 

 والمنافسة الدولية ، بحيث ينطلق منها فكر وفلسفة الخطة التنموية الشاملة لدول المجلس .

ال يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقة  أنه    ، فلئن كان صحيحا    يهمنا الوقوف أمامهما  انوهناك أمر

يان اال لى بناء شبكة من  إتصال والمواصالت ، فإن منطقتنا اليوم أصبحت بحاجة  دون وجود شر

رتباط بيننا وبين دول العالم ، الذي نطمح  محور اال  هي  ، لتكون    ة وخطوط القطارات يك الحديدكالس

يز اال  .رتباط به  للتواصل معه وتعز

، التي يفترض أن تكون متاحة أمام    باألول فهناك حاجة لتجهيز إمكانات منطقتنااألمر الثاني متصل  

يارتها واإلطالع عليها واال يد ز اليوم المتداخل والقريب   عالم  ستفادة منها خاصة واننا نعيش  من ير

تصاالت والتلفزيون  ، جراء ثورة اال  من بعضه البعض بل والمرتبط والمتأثر بما يحدث في اي جزء منه

ية كونية صغيرة واحدة...كل هذا ال بـد أن يدفعنا بالضرورة إلى  واال نترنت ، بحيث غدونا نمثل قر

نسانية بكل ما تمثله من ثقل وما  الاستثمار موقعنا المتميز والذي يتوسط منطقة الحضارات ا

الحأتمتلكه من   وفي الشمال أم كل  ففي الجنوب حضارة معين وسبأ ،  ضارات  بعاد تاريخية ، 

بياء سيدنا ابراهيم وحضارة أور وسومر وآشور وحضارة بالد ما بين النهرين  بي األنأومسقط راس  

، وكذلك ارض كنعان    بيت هللا الحرامسالمية وقبلتها  إل، وفي الغرب مهد الحضارة ا  دجلة والفرات

 وفلسطين وحضارات الفراعنة ، وشرقا حضارة بالد فارس وحضارات سوس واألخمينيين .



ستفادة من إمكانات منطقتنا وموقعنا وتطويعها وتسخيرها  لذا فإننا نقول بثقـــة إن قدرتنا على اال

ستفادة من  ة إذا ما أحسسنا اال، خاص  أمام حركة المالحة والسياحة سيكون له دور تنموي متميز

 عامل الوقت...

عكم القادم إن شاء هللا  ا الكويت بدايــة التكليف ، ولنأمل بأن يكون اجتم   هذا في  فيلكن اجتماعكم  

 بداية التطبيق والتنـفـيذ . 

 


