
المحلية االثنين
14  ديسمبر 2009

2

اإلعالن عن النظام األساسي يناير المقبل

الصقر: المجلس العربي مؤسسة مجتمع مدني
عمانـ  كونا: وعد رئيس املجلس العربي 
للشؤون االقليمية والدولية محمد جاسم 
الصقر بــــأن يلعب املجلــــس دورا مكمال 
للديبلوماسية الرسمية العربية وان يكون 
فاعال في طرح قضايا االمة على الســــاحة 
الدولية وفي حل النزاعات العربية البينية 
وبناء حوارات مع اطراف اقليمية تربطها 

مصالح بالدول العربية.
وقــــال الصقر في لقاء مــــع »كونا« ان 
املجلس الذي اعلن عنه في الكويت خالل 
اجتماع عقد في يونيو املاضي يسعى الن 
يكون مؤسســــة مجتمع مدنــــي فاعلة في 
القضايا العربية على الساحة الدولية ومكمال 
للسياسة اخلارجية العربية وليس عائقا 
امام مؤسسات العمل الديبلوماسي العربي 

الرسمية.
واوضح الصقر ان املجلس الذي يؤدي 
دوره في اطار جامعة الدول العربية وسيتم 
االعالن عن نظامه االساســــي في الكويت 
خالل شهر يناير املقبل سيعمل على ايجاد 
عالقة تكاملية مع املؤسسة الديبلوماسية 
العربية وان اي خالف معها يجب ان يكون 

على قاعدة خدمة املصالح العربية.
وعن فكرة املجلس قال الصقر ان العالم 
العربي يفتقر الى مؤسسة مجتمع مدني 
تعنى بالسياســــة اخلارجيــــة والعربية 
وان هــــذه املهمة بقيت لــــالن ملقاة على 
عاتق وزراء اخلارجيــــة العرب ومن هنا 
جاءت فكرة املجلس الذي ســــيكون عونا 
في السياســــة اخلارجية مــــع دول العالم 
وفي السياسة العربية ـ العربية من خالل 
مؤسسة تدافع عن حقوق الشعوب العربية 
يقودها مجموعة متجانسة ومقتنعة بقضايا 

العالم العربي.
واكــــد اســــتجابة واستحســــان جميع 
املســــؤولني العرب الذيــــن التقاهم لفكرة 
واهــــداف ومهام املجلس الــــذي يضم في 
عضويته نخبة من املسؤولني العرب الذين 
شغلوا مواقع رســــمية متقدمة في دولهم 
ومنهم رئيس جامعة الدول العربية عمرو 
موسى ورئيس وزراء لبنان السابق فؤاد 
السنيورة ورئيس الوزراء االردني االسبق 
طاهر املصري ورئيس وزراء العراق االسبق 
اياد عالوي ووزير اخلارجية املغربي االسبق 

محمد بن عيســــى ووزير خارجية مصر 
السابق احمد ماهر ووزير الثقافة اللبناني 
االسبق غسان ســــالمة ورئيس املديرين 
العامني فــــي بنك الكويت الوطني ابراهيم 
دبدوب ورئيس مجلس ادارة قناة العربية 
الفضائية عبدالرحمن الراشد ومستشار ملك 
البحرين محمد جابر االنصاي ومستشار 
غرفة صناعة وجتارة الكويت ماجد جمال 

الدين.
هذا وقد اجتمع رئيس املجلس العربي 
للشؤون االقليمية والدولية محمد جاسم 
الصقر مع العاهــــل االردني امللك عبداهلل 

الثاني امس.
وقال الصقر عقب انتهاء االجتماع انه 
أطلع العاهل االردنــــي على مهام املجلس 

وغاياته والدور املنوط به.
واعــــرب الصقر عن تقديــــره حلفاوة 
الترحيب واالســــتقبال االردنــــي، مؤكدا 
استحسان جميع املسؤولني العرب الذين 
التقاهم لفكرة وأهداف ومهام املجلس الذي 
يضم في عضويته نخبة من كبار املسؤولني 
العرب الذين شغلوا مواقع رسمية متقدمة 

في دولهم.
واضاف ان الزيارة تأتي في اطار جولة 
في املنطقة تشمل لبنان ومصر وفيما بعد 
العراق وسورية ودول املغرب العربي مشيرا 

الى ان لقاءاته باملسؤولني في دول مجلس 
التعاون اخلليجي ستتم على هامش قمة 
دول مجلس التعاون اخلليجي التي ستبدأ 

اعمالها في الكويت اليوم.
وزاد الصقر انه سيشرح خالل لقاءاته 
مبلوك ورؤساء هذه الدول ماهية املجلس 
العربي للشؤون االقليمية والدولية واملهام 
املنوطة به بعد انطالقته قبل نحو اربعة 
اشهر وســــيواصل جوالته لوضع امللوك 
والرؤساء العرب بأهداف املجلس والغايات 

التي قام من اجلها.
واشار الى انه التقى في لبنان اول من 
امس الرئيس ميشال سليمان وسبق ذلك 
لقاءات مع مسؤولني مصريني مت اطالعهم 
على اهداف املجلس، مؤكدا اهمية املجلس 
في كسر قاعدة حصر االهتمام بالسياسية 
اخلارجية العربية باملســــتوى الرســــمي 
وضرورة تناول القضايا العربية في احملافل 
الدولية من وجهة نظر مؤسسات املجتمع 

املدني لتكون مكمال للدور الرسمي.
وعن مهام اخــــرى للمجلس قال محمد 
الصقر ان من شأن املجلس القيام بتقريب 
وجهــــات النظر بــــني االطــــراف العربية 
املتنازعة وبناء حوارات مع اطراف اقليمية 
كتركيا وايران مبا يخدم مصالح الشعوب 

العربية.

العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني مرحبا مبحمد جاسم الصقر وسفيرنا الشيخ فيصل احلمود


