
محلياتالثالثاء 1 سبتمبر 2009 4

)سعود سالم(جانب من االجتماع محمد الصقر متحدثا في املؤمتر الصحافيعبدالرحمن الراشد وعمرو موسى وأحمد ماهر خالل االجتماع

عالوي: يجب مناقشة الملفات العالقة بين العراق والكويت مباشرة
مسار العملية السياسية.

وعما اذا كان يقصد التغيير في رئاسة الوزراء قال: 
ال أقصد رئاسة الوزراء وامنا مشروع الدولة العراقية 

ومن يؤمن ببناء الدولة.
واضاف: املوضوع ليس من يكون رئيسا للوزراء 
وامن����ا كيفية بناء الدولة العراقي����ة وضمان العملية 
السياسية مبشاركة كل العراقيني باستثناء اإلرهابيني 
والقتل����ة. وعن توجيه اتهامات عراقية مباش����رة الى 
س����ورية على خلفية التفجيرات االخيرة رأى عالوي 
ان هناك تباينا في التصريحات للمسؤولني العراقيني، 
مشيرا الى انه كان يجب اجراء او قطع مراحل مهمة في 
التحقيق لكشف هوية من وراء العمل االجرامي، ومن 

ثم التحرك عربيا ودوليا ملعاجلة األمر.
وقال عالوي ان دول جوار العراق لم تستطع وضع 
اآلليات الالزمة ملعاجلة مشاكل تدفق القوى االرهابية 
الى العراق، معتبرا اجتماع����ات دول اجلوار العراقي 
عقيمة وال توجد نتائج لها، ورأى عالوي انه يجب ان 
تكون هناك سياسة واضحة للخارجية العراقية تصب 

في استقرار املنطقة وسالمتها.
وعما اذا كانوا يأملون خيرا من الوساطة التركية 
بني العراق وس����ورية، متنى عالوي ان يزول التوتر 
والتعرف على اجلن����اة احلقيقيني، الفتا الى ان هناك 
تخبطا في االتهامات، حيث هناك من يشير الى سورية 
وآخرون الى األمن الداخلي العراقي واتهامات أخرى الى 
ايران والى القاعدة ايضا وكذلك للبعثيني، معتبرا انه 
لهذا األمر كان البد من التريث والتعرف على مجريات 
التحقي����ق ومن خالل العالق����ات الثنائية وبعيدا عن 
اإلعالم، وتدخل اجلامعة العربية قد حل األمور ولكن 

ليس عبر االتهامات في وسائل اإلعالم.
وعن سبب متسك سورية بالبعثيني العراقيني قال: 
نحن كنا في سورية واألردن ولم تسلمنا هذه احلكومات 
الى صدام حسني ولم أكن انا ضمن الالجئني السياسيني 
ومع ذلك اذا ثبتت التهمة على ان من ارتكب العمل يقيم 

في سورية فعليها تسليمه للعراق.

مجلس النواب العراقي أقر من 3 أس����ابيع تعيني 40 
سفيرا، وعما اذا كان من بينهم سفير بغداد في الكويت 
قال »يفترض ذلك«. وتابع: أرسلت قائمة بأسمائهم الى 
رئاسة اجلمهورية العراقية العتمادها والتوقيع عليها 
وإصدار املراسيم اجلمهورية اخلاصة بها ومن ثم ننتظر 

موافقة الكويت على تعيني السفير العراقي لديها.
ورأى عالوي ان العراق مير مبرحلة حرجة ومشروع 
بناء الدولة مازال متعثرا، آمال ان تس����هم االنتخابات 
املقبلة في تعديل مس����ارات العملية السياسية، وفوز 
املجاميع التي تؤمن ببناء الدولة وليس باحملاصصة 
والفئوية. ورأى عالوي ان هناك عوامل تدعو الى القلق 
الشديد على مستقبل العراق وعوامل أخرى تدعو الى 
التفاؤل ومنها ما حدث في انتخابات مجالس احملافظات 
وإصرار الشعب العراقي على جتاوز احملاصصة الطائفية 
ورفض من آمن بتسييس الدين، مشيرا الى انه برزت 
قيادات ش����ابة من املأمول ان تكون قادرة على تغيير 

أقام رئيس البرملان العربي األسبق والنائب السابق 
محمد الصقر افطارا على ش����رف مؤسس����ي املجلس 
العربي اول من امس في الش����يراتون بحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح وعدد من الوزراء والنواب الى جانب رؤساء 

حترير الصحف احمللية.
وعلى هامش اإلفطار، أكد رئيس الوزراء العراقي 
األسبق إياد عالوي في تصريحات صحافية انه يجب 
مناقشة امللفات العالقة بني العراق والكويت مباشرة 

في حوار هادئ وهادف.
ولفت الى ضرورة تأس����يس عالقات مس����تقبلية 
اس����تراتيجية من خالل وضع قواعد اساسية كالربط 
االقتصادي التجاري واملالي، معتبرا انها ستكون القناة 
الرئيس����ية لعالقات اس����تراتيجية اخوية تنطلق من 

سيادة الكويت وحقوق العراق.
وأضاف: ال أعتقد ان الشعبني في حالة عداء وامنا 
هن����اك الكثير من الروابط بني البلدين، مش����ددا على 
ضرورة ترك ما حدث من مآس في الكويت والبدء من 
جديد ألن احلياة تتقدم وال تعود الى الوراء، الفتا الى 
ان ذلك يأتي من خالل حوار حقيقي بناء يس����اهم فيه 
العراقيون والكويتيون، واالتفاق على احللول، مبينا 

انه ال يوجد شيء ال يحل بني االصدقاء.
وبالرغم من ذلك اقر عالوي وجود حالة من التوتر بني 
البلدين، اذ قال ان العالقات العراقية مع تركيا وسورية 
واي����ران واألردن متوترة، وكذلك العالقات الكويتية � 
العراقية متوترة ايض����ا، اال انه اعتبرها قابلة للحل، 

مؤكدا ان هذا احلل يكمن في حوار هادئ وهادف.
ورأى عالوي ان حل املش����اكل مسؤولية الطرفني 
وعليهما تبني احلوار وتش����خيص املشاكل واالتفاق 
على ان لهذه املش����اكل الكثير من احللول ألن مراحل 

احلروب واملعارك قد ولت إلى غير رجعة.
وعن أس����باب عدم تعيني سفير عراقي في الكويت 
حتى اآلن اكد عالوي انه ال يوجد سبب سياسي وامنا 
األمر يعود للمحاصصة السياس����ية، مش����يرا الى ان 

)هاني الشمري(د. إياد عالوي متحدثا للصحافيني

بيان عاكوم
الس���احة  بهدف ملء فراغ 
السياسية العربية من مؤسسات 
مجتمع مدني قادرة على التحرك 
بمرونة واستقاللية وموضوعية 
وبهدف تقديم العون للحكومات 
والمساعدة على شرح وجهة 
النظر العربية في المجتمعات 
الخارجية، تم تأسيس المجل��س 
العربي للش���ؤون االقليمي��ة 
والدولية في اول اجتم��اع ل��ه 
هنا ف���ي الكويت، وكما اتف��ق 
عل��ى تس���ميته وف���ق اعالن 
رئي�����س البرلم���ان العرب���ي 
االس���ب��ق محم��د الصقر بعد 
اجتماع الجلسة المغلق��ة، وذلك 
بحضور ش���خصيات عربية 
رفيعة ف��ي المجاالت السياسية 
والفكري��ة والديبلوماس���ية، 
وم��ن ابرزه�����م االمين العام 
لجامع��ة الدول العربية عمرو 
موسى ورئي��س الوزراء العراقي 
اي��اد عالوي ورئيس  االسبق 
وزراء االردن االسبق د.طاهر 

المصري.

فكرة إنشاء المجلس

والقى الصق���ر كلمة خالل 
اجللسة االفتتاحية حتدث فيها 
عن فكرة انشاء املجلس، الفتا 
الى انه بحكم خبرته السياسية 
كعضو مجلس ورئيس للجنة 
الشؤون اخلارجية ملدة احد عشر 
عاما ورئيس للبرملان العربي 
ملدة 4 سنوات، وجد ان العالم 
العربي همش دور مؤسسات 
املجتمع املدني املعنية بش���أن 
السياسات اخلارجية، مشيرا 
الى ان القرارات دائما ما تكون 
بيد وزارة اخلارجية واحلكومات 

في الدول العربية.
واضاف: قد يكون هذا حقها 
الطبيع���ي اال انه ف���ي الدول 

الدميوقراطية توجد مؤسسات 
ضغط وابحاث ومجالس تعنى 
بقضايا السياس���ة اخلارجية، 
الفت���ا الى ان الق���رار النهائي 
للسياسة اخلارجية ال يخضع 
الى رئي���س الدولة او مجلس 
الوزراء امنا ال���ى دورة كاملة 
من االستش���ارات في مختلف 

اجلهات املعنية.
وخلص الصقر الى ان قرار 
السياسة اخلارجية في الدول 
العربي���ة من���وط باحلكومات 
والتي اغلبها تفتقر لكثير من 
املشاركات الشعبية، مشيرا الى 
ان القرار السيادي ال يأخذ دورته 
الكاملة ف���ي البحث والتداول 

ويبقى بيد وزراء اخلارجية.
واشار الصقر الى انه مت بحث 
تأسيس املجلس مع االمني العام 
عمرو موسى الذي ابدى ترحيبه 
بالفك���رة واصر على ان يكون 

عضوا فيه.

شريك في العمل السياسي

واكد الصقر ان املجلس اذا 
وضع له قانون اساسي متطور 
سيكون شريكا اساسيا في العمل 
السياس���ي وعونا للحكومات 
ويس���اعد على ش���رح وجهة 
العربية في املجتمعات  النظر 

اخلارجية.

الحفاظ على الحيادية

وقال الصقر ان املجلس اذا 
استطاع احلفاظ على احليادية 
سيكون له دور في الصراعات 
العربية االقليمية السيما في ظل 
افتقاد معظم الوسطاء احليادية 

في حل القضايا العربية.
واضاف: ال أقصد اجلامعة 
العربية وامنا وس���طاء سواء 
من وزراء خارجية او حكومات، 
حيث يكون هن���اك موقف اما 

مؤيد او معارض.
الص���راع  ال���ى  مش���يرا 
الفلسطيني � الفلسطيني، حيث 
ال توجد حيادي���ة ملن يتدخل 
حلله، الفتا الى قضايا عربية 

اخرى.
وبني الصقر ان املجلس قد 
يحق���ق النجاح اذا حافظ على 
حياديت���ه بالرغم م���ن إقراره 
ان الطري���ق غير معبد وهناك 
صعوبة للوصول الى النجاح 

في هذا األمر.
وخت���م الصق���ر كلمت���ه 
الى  االفتتاحية بتوجيه شكر 
الكويت التي استضافت املؤمتر 
ودعت اليه دون التدخل في أي 

عمل من اعمال املجلس.
وبعدها عق���د املجتمعون 
جلسة مغلقة استمرت نحو 3 
س���اعات وعقب االجتماع عقد 
مؤمتر صحافي بحضور رئيس 
البرملان العربي األسبق جاسم 
الصقر ووزير الثقافة اللبناني 
األسبق د.غسان سالمة ورئيس 
جامعة سورية د.رياض داوودي 
واستاذ العلوم السياسية د.غامن 

النجار.
وقال الصق���ر للصحافيني: 
التأسيسية  اقترحت اجلمعية 
للمجلس اعتماد اسم املجلس 
العرب���ي للش���ؤون االقليمية 
والدولية، كما قررت اجلمعية 
تشكيل جلنة تأسيسية برئاستي 
لوضع نظام اساسي وعرضه 
على املجلس خالل هذا العام الى 
جانب وضع شروط العضوية 
واقتراح بأسماء مجلس االدارة 

ومجلس األمناء.
وعن سبب تأسيس املجلس 
قال الصقر ان املجلس العربي 
هو مؤسسة مجتمع مدني عربية 
تعنى بالسياس���ة اخلارجية 
القرار  وتكون عونا ألصحاب 

وخدمة لتوجهات السياس���ة 
اخلارجي���ة العربي���ة س���واء 
جلامعة الدول العربية او وزراء 

اخلارجية العرب.
وأضاف: »هناك مؤسسات 
مجتمع مدني تعنى بالسياسة 
الواليات  اخلارجية سواء في 
املتحدة األميركي���ة او اوروبا 
الغربية او اليابان ودول شرق 
آس���يا، حيث هناك مؤسسات 
لألبحاث وضغط ورأي وهذه 
املؤسس���ة هي من هذا النوع، 
مؤسسة قومية تعنى بالسياسة 

اخلارجية.
مش���يرا الى ان الهدف منها 
القرار في  مس���اعدة أصحاب 
السياس���ة اخلارجية وخدمة 

العالم العربي.
وقال: قد تكون السياس���ة 
اخلارجية هي خط الدفاع األول 
بالنسبة لألمن القومي العربي 
وقد تكون أه���م من اجليوش 

واملؤسسات األمنية.

شروط العضوية

وردا على سؤال بخصوص 
شروط العضوية، قال: بحثنا هذا 
املوضوع وكل القضايا الرئيسية 
وطلب من���ي وض���ع تصور 
لشروط العضوية التي ستكون 
على مستويني، مستوى مجلس 
األمناء ومستوى مجلس اإلدارة، 
اضافة الى اجلمعية التأسيسية، 
الفتا الى ان هناك أسماء كثيرة 
مطروحة، حيث سترشح اللجنة 
التأسيسية أسماء سيتم درسها 

ومناقشتها.

حضور األمين العام

وعن حض���ور األمني العام 
للجامعة العربية ان كان بصفة 
رسمية او شخصية، قال الصقر 
ان هذا األمر القى نقاشا كبيرا 

خالل االجتماع.
العام ال  وتاب���ع: »األم���ني 
ميث���ل اي دولة وامنا اجلامعة 
العربية وبإمكاننا ان نقول انه 
شخص رسمي وايضا ال ميثل 

اي دولة«.
ولفت الى ان كل مؤسسات 
املجتم���ع املدن���ي تعمل حتت 
راية اجلامعة العربية، معتبرا 
ان وج���ود األمني العام يعتبر 
مفيدا وسيس���اعد في التغلب 

على الكثير من اخلطوات.
وقال الصقر ردا على سؤال 
انه ليس هناك حاجة لالتصال 
بالدول العربي���ة ألن املجلس 
مؤسسة مجتمع مدني، ومادامت 
جامعة الدول العربية اعترفت 
به فهذا يعني اعترافا من جميع 
الدول العربية، وبالتالي تعاملنا 

سيكون مع اجلميع.

تمويل المجلس

وبني الصق���ر ان موضوع 
متويل املجلس مت بحثه بإسهاب 
خالل االجتماع، مشيرا الى انه 
اساسي ومهم ألنه ال ميكن ألي 
مؤسسة مثل هذه املؤسسة ان 

تنجح من دون متويل.
معتبرا ان أهم شيء أال يأتي 
التمويل من حكومات وامنا يكون 
خاصا، الفتا الى ان املجلس لن 
يقبل اي عضو يكون عضوا في 

السلطة التنفيذية.

التأثير على صانع القرار

ورد الوزير األسبق د.غسان 
سالمة على سؤال عن مدى تأثير 
املجلس عل���ى احلكومات قال: 
»منظمات املجتمع األهلي لم تكن 
موجودة في العالم العربي منذ 
العربية  الدول  20 عاما واكثر 
لم تكن تسمح بوجودها، الفتا 
الى انه منذ سنوات قليلة اصبح 

هناك تسامح حيال وجودها.
واضاف: اما اليوم فلها دور 
وتأثير ومنظمات املجتمع األهلي 
اما حتصل عل���ى ما تريده او 

تبقى كما هي.
وتابع: »امكانية منظمة غير 
حكومية ان يكون لها تأثير على 
صانع القرار او ان تقوم بعدد 
النزاعات  املبادرات حل���ل  من 
او لتعزي���ز صورة العرب في 
اخلارج، فهذا األمر ال يطلب له 
السماح من احد ألنه واجب اي 

مثقف عربي«.
وردا على سؤال عما اذا كان 
املجلس قادر على التأثير على 
اصحاب القرار قال سالمة انه 
يؤثر اذا جمعت 3 شروط، اولها 
اخلبرة واملعرف���ة، فيما يقدم 
عليه املجلس اما الشرط الثاني 
فهو تضامن أعضائه والثالث 
الوصول لصاحب القرار والرأي 

العام.
وقال اذا اجتمعت الشروط 
ميكن التأثير ولكن ليس بشكل 

حتمي.

محكمة عربية

من جهته، رد رئيس اجلامعة 
السورية د.رياض الداودي على 
سؤال بخصوص إنشاء محكمة 
عربية بدل اللجوء حملاكم دولية، 
حيث قال ان هناك مش���روعا 
إلنش���اء محكمة عربية ضمن 

إطار جامعة الدول العربية.
واضاف: »مهمة املجلس ليست 
الفصل في النزاعات العربية � 
العربية، وامنا ان يكون متدخال 
بطريقة تساعد أطراف النزاع 
للتوصل الى حل اذا كان هناك 
مجال لذلك، وايضا قد يساعد 
وجود شخصيات في املجلس 
لها وزنها وتاريخها باإلسهام 

في تسوية النزاعات.

الكويت تشهد ميالد المجلس العربي للشؤون اإلقليمية والدولية:
مؤسسة مجتمع مدني تخدم توجهات السياسة الخارجية العربية وتساعد أصحاب القرار

الصقر رئيساً للجنة التأسيسية التي ستضع نظامه وتعرضه عليه

الصقر: السياس�ة الخارجية خط الدفاع األول لألمن القومي العربي وقد تكون أهم من الجيوش والمؤسس�ات األمنية وال يمكن ألي مؤسس�ة أن تنجح دون تمويل

موسى: هناك أزمة بين العراق وسورية
نتمنى أال تضاف لملف الخالفات العربية

انقسام على دور المجلس
في حل الخالفات العربية

لسنا منافسين للحكومات

اكد االمني العام جلامعة الدول العربية عمرو موسى وجود ازمة 
في العالقات ما بني العراق وس���ورية، مشيرا الى ان اجلامعة اجرت 

اتصاالت مكثفة الحتوائها.
ومتنى موسى أال تكون هذه املشكلة اضافة جديدة مللف اخلالفات 

العربية واال تستمر االزمة طويال.
واوضح للصحافيني انه حتدث مع القادة من الدولتني، مش���يرا 

الى ان هذا املوضوع بحاجة الى جهد وعمل مستمر.
ورأى موس���ى ان مثل هذه املش���اكل لها تداعيات بالغة متمنيا 
النجاح واالحاطة بها بسرعة قبل تفاقمها. وحول الوضع في اليمن 
قال موسى نحن على اتصال مستمر مع القيادة اليمنية للوقوف على 

آخر التطورات حتى نكون على جاهزية تامة الي امر يطلب منا.
واضاف موس���ى ان هناك ملفات عديدة س���يتم بحثها مع نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح 

خالل زيارته احلالية.

اش��ار الصقر في رده على سؤال بخصوص مدى تدخل املجلس حلل 
اخلالف��ات العربية حيث اشار الى ان اآلراء انقسمت خالل االجتم��اع حول 
دور املجلس في حل اخلالفات، مشيرا الى انه ك��ان هن��اك رأي��ان االول 
دعا الى ان����ه يج��ب ان يكون للمجلس دور ف��ي حل اخلالفات العربية 
� العربية وتلك التي تنشأ داخ��ل الدولة الواحدة. وبني ان الرأي اآلخر 
دعا الن يكون نش����اط املجلس منصبا على الوضع االقليمي والدولي، 

موضحا انه حتى اآلن لم يتم اعتماد قرار نهائي بذلك.

قال الصقر ردا على سؤال صحافي ان املجلس لن يكون منافسا 
للحكومات ولسنا مجموعة مختلفة معها وامنا سنكون مكملني لها. 
واضاف »اذا كان هناك اختالف في اآلراء سنتناقش معها وقد نكون 

الرأي اآلخر املكمل للحكومات«.


