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مجلس التعاون أثبت 
قدرته على جتاوز 

العديد من التحديات 
منذ إنشائه قبل 30 

عامًا من خالل مبادئ 
حسن اجلوار واحترام 

سيادة كل دولة

بحث االحتاد اجلمركي والتعاون االقتصادي اخلليجي

التداخل اإليراني في سورية والبحرين على جدول األعمال

سياسيون مغاربة: تطور األحداث في املنطقة دفع دول 
اخلليج إلى إعادة النظر في انضمام األردن واملغرب

أ.ف.پ: يناقش  ـ  الريــــاض 
القادة اخلليجيون خالل قمتهم في 
الرياض ملفات شائكة كالعالقات 
الصعبة مع إيران وتشابكها مع 
االحداث في سورية والبحرين 
والعراق، في ظل ادوار متشعبة 
ومبادرات اقرها التكتل املتجانس 
في اليمن وغيرها منذ بدء حركة 
االحتجاجات التي اطاحت بأنظمة 

وال تزال تهدد أخرى.
وقال الوزير املســــؤول عن 
الشؤون اخلارجية في سلطنة 
عمان يوســــف بــــن علوي بن 
عبداهلل لوكالــــة فرانس برس 
السياســــي سيتطرق  امللف  ان 

الى »كثير من االوضاع الراهنة 
التي تفرض نفسها كالعالقات 
مع إيــــران واألوضاع في اليمن 

وسورية«.
وأضاف ان »الكثير من قضايا 
الشرق األوسط ستعرض على 
اجتماع القمة من باب واقع االمر 
التي تفرض  الظــــروف  وواقع 

نفسها على اجتماع القمة«.
وقال ان »قادة دول املجلس 
ســــيتبادلون اآلراء حــــول تلك 
التوجيهات  القضايا وستصدر 
التعامل  املشتركة حول كيفية 
معها« مشــــيرا الــــى ان »هناك 
مسائل متفق عليها في إطار دول 

التعاون  املجلس خصوصا في 
والبرامج املشتركة«.

من جهته، قال مصدر رفيع 
في األمانة العامة ملجلس التعاون 
اخلليجي رافضا كشــــف اسمه 
لـ »فرانس بــــرس« ان »القادة 
سيناقشون العالقات مع إيران 
واملبــــادرة اخلليجية في اليمن 

مؤكدين دعمهم لها«.
وأضاف ردا على ســــؤال ان 
»ملف سورية موجود لدى جامعة 

الدول العربية«.
وأشــــار الى ان »االنسحاب 
األميركي من العراق يبقى شأنا 
داخليا )...( وحتى اآلن، ليس 

هناك أي اعالن خليجي بخصوص 
هذا األمر«. وختم مؤكدا ان القادة 
»سيبحثون شــــؤونا خليجية 
مشتركة مثل االحتاد اجلمركي 

والتعاون االقتصادي«.
الدخيل  بدوره، قال خالــــد 
اســــتاذ االجتماع السياسي في 
امللك ســــعود »هناك  جامعــــة 
موضوعان حساسان للغاية هما 
اليمن وسورية فما يجري هناك 

مهم جدا لدول املجلس«.
ان »التداخل  وأضاف اعتقد 
والتشــــابك اإليراني في مسائل 
ســــورية والعــــراق والبحرين 
ستكون موضع نقاش القادة«.

مســــؤولون  اســــتغرب 
مغربيون التصريحات الصادرة 
من مســــؤولني خليجيني حول 
وجود »عقبات« أبرزها األوضاع 
االقتصادية غير املستقرة لدى 
املغــــرب واألردن والتي تعوق 
عمليــــة انضمامهما إلى مجلس 
التعــــاون، إال أن موقف املغرب 
الرسمي من املوضوع عبر عنه 
وزير اخلارجية الطيب الفاشي 
تعقيبا على الدعوة في العاشر 
من مايو 2011 بالقول إن الرباط 
تتمسك بخيارها اإلستراتيجي 
في االندماج الكامل داخل االحتاد 

املغاربي.  يشبه الباحث السياسي 
املغربي احلســــن صابر الدعوة 
بـ  إلى االنضمــــام  اخلليجيــــة 
»الضربة السياسية االستباقية« 
ويرى أنهــــا »خالفت املتعارف 
عليه ديبلوماسيا والذي يقضي 
بالتشاور املعمق بني األطراف وهو 
ما يفسر الترحيب الديبلوماسي 
املغربي املقــــرون بالتأكيد على 
اخليارات اجليو ـ استراتيجية 
للمغرب الكامنة في اســــتمرار 
البعــــد املغاربي  الرهــــان على 
كأولوية وهو البعد املتصل وجوبا 
بالشراكة األورومتوسطية.  هذا 

واتفق أستاذ العلوم السياسية 
في جامعــــة محمد اخلامس في 
الرباط وخبير في أكادميية اململكة 
املغربية تاج الدين احلسيني مع 
صابر في تفسيره دعوة املغرب 
واألردن إلى االنضمام إلى دول 
مجلس التعاون اخلليجي، مشيرا 
إلى أن الدعوة جاءت في سياق 
التطورات التي عرفتها املنطقة 
العربية بعد الربيع العربي ورغبة 
دول اخلليج في تأسيس نوع من 
التضامن مع امللكيات املوجودة 

في املنطقة العربية. 
وأضاف احلســــيني إن دول 

اخلليج رأت في دعوة االنضمام 
فرصة لتشكيل احتاد اندماجي 
ملكي، موضحا أن »تطور األحداث 
في املنطقــــة إضافة إلى تدهور 
عالقة اليونان باالحتاد األوروبي 
دفع بدول اخلليج إلى إعادة النظر 

في اخلطوة«.
أما أستاذ العلوم السياسية 
القاضي عياض في  في جامعة 
مراكش محمــــد الغالي فرأى أن 
املعيار األساسي الذي يحدد جتمع 
الدول في إطار احتادات مصغرة 
أم موسعة هو املصلحة املتبادلة 

بني هذه الدول. 

ـ يو.بي.آي: يعقد  الرياض 
وزراء اخلارجيـــة واملالية في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
الرياض  اجتماعا مشتركا في 
اليوم يناقشـــون خالله عددا 
التي  املهمة  من املوضوعـــات 
ستعرض على قادة دول املجلس 
خالل اجتماعهم املقبل غدا في 

الرياض.
وقالت األمانة لعامة ملجلس 
التعاون اخلليجـــي ان وزراء 
ماليـــة دول مجلـــس التعاون 
اخلليجي سيعقدون اجتماعا 
يناقشون خالله »قضايا التعاون 
االقتصادي اخلليجي املشترك 

والتي ســـترفع إلى قادة دول 
املجلس«.

وأضافـــت أن جدول أعمال 
االجتماع سيتضمن »مناقشة 
مشروع آلية حتصيل وتوزيع 
احلصيلة اجلمركية والذي مت 
تكليف هيئة االحتاد اجلمركي 
بدراســـتها« باإلضافـــة إلـــى 
»مناقشة مهام واختصاصات 
هذه الهيئة ومن ضمنها دراسة 
اإلجراءات اجلمركية واإلشراف 
على حسن التطبيق ملتطلبات 

االحتاد اجلمركي«.
وقال البيان ان هيئة االحتاد 
اجلمركي ستقوم مبتابعة تنفيذ 

الزمني الســـتكمال  البرنامج 
متطلبـــات االحتـــاد اجلمركي 
اخلليجي والـــذي ميتد حتى 
نهاية العام 2014، كما سيناقش 
الـــوزراء »متطلبـــات االحتاد 
اجلمركي مثل احلماية اجلمركية 
وحماية الوكيل احمللي إضافة 
التعامل مع  آليـــة  اقتراح  إلى 
البضائع األميركية املستوردة 
للدول التي وقعت اتفاقية ثنائية 
منفردة مـــع الواليات املتحدة 

األميركية«.
وســـيناقش الوزراء أيضا 
»دراســـة اجلدوى االقتصادية 
لربط سكة حديد دول مجلس 

التعاون مع اليمن« باإلضافة إلى 
مناقشة »النظام األساسي للهيئة 
القضائية االقتصادية ملجلس 
التعاون وتقرير عن سير العمل 
في االحتـــاد النقدي اخلليجي 
وتقريـــر عن خطـــوات تنفيذ 
الســـوق اخلليجية املشتركة 
وتقرير عن مشروع سكة حديد 

دول املجلس«.
ومن املقرر أن يعقد وزراء 
اخلارجية بدول املجلس اجتماعا 
مشتركا مع وزراء املال لبحث 
مـــا »توصل إليـــه وزراء املال 
واالقتصـــاد فـــي اجتماعهـــم 

االستثنائي«.

تبدأ غداً في الرياض وتناقش قضايا حتتاج إلى حكمة وإدراك في التعامل معها

حتديات كبيرة تنتظر القمة اخلليجية في ظل ما تشهده املنطقة من »ربيع عربي«
 وفي اطار توســــيع املشاركة 
الشعبية في تطوير العمل اخلليجي 
قــــرر قــــادة املجلــــس االعلى في 
اجتماعه بالكويت عام 1997 املوافقة 
على مقترح األمير الراحل الشيخ 
جابر االحمد خالل قمة الدوحة عام 
1996 بتأسيس الهيئة االستشارية 
للمجلس األعلى ملجلس التعاون 
بواقع خمسة أعضاء من كل دولة 
لتقدمي املشورة للمجلس األعلى 
في كل ما من شأنه تعزيز مسيرة 

العمل املشترك.
وفيما يخص املجال األمني فقد 
وضع املجلس استراتيجية امنية 
شاملة لدوله مت حتديثها في عام 
2007 وتهدف الــــى توطيد األمن 
وحماية احلدود وتعزيز التعاون 
والتنســــيق بني األجهزة االمنية 
ومواجهــــة التحديــــات واملخاطر 

االقليمية.
املجــــاالت االقتصادية  اما في 
فان املجلس حرص ومنذ انطالقه 
علــــى تطوير التبــــادل التجاري 
واالقتصــــادي مبا يحقــــق الرفاه 
لشــــعوب دوله ومنهــــا االتفاقية 
االقتصادية التي صدرت في 1981 
واستبدلت باالتفاقية االقتصادية 
بني دول املجلس اجلديدة عام 2001 

بعمان.
وقام االحتاد اجلمركي اعتبارا 
من االول من يناير 2003 فيما حقق 
املجلس خالل القمة التي عقدت في 
الكويت في ديسمبر 2009 خطوة 
عملية باجتاه اصدار العملة النقدية 
املوحدة التي وضع برنامجا زمنيا 
لتنفيذها خالل قمة مســــقط عام 
2001 حيث وجهت قمة الكويت الى 
انشاء املجلس النقدي وكلف مجلس 
إدارته بتكثيــــف العمل الجناز ما 
أوكل اليه من مهام مبوجب االتفاقية 
مبا في ذلك حتديد البرنامج الزمني 
العملة املوحدة وطرحها  الصدار 

للتداول.
كمــــا يعتبر مشــــروع الربط 
الكهربائي ومشروع السكك احلديد 
من اهم اخلطوات واملشاريع التي 

يسعى املجلس الى حتقيقها.
وتنتظر القمة املقبلة حتديات 
كبيرة في ظل ما تشــــهده املنطقة 
العربية فيما يعرف بالربيع العربي 
الــــذي ادى الى حتــــوالت جذرية 
وتطورات كبيرة حتتاج الى حكمة 

وادراك في التعامل معها.

حرب شاركت فيها معظم دول العالم 
لنصرة احلق الكويتي واسترجاع 

االرض املغتصبة.
ودان املجلس االعلى في دورته 
ال11 التي عقدت بقطر خالل فترة 
احتالل الكويت في ال22 من ديسمبر 
1990 ذلــــك العدوان بشــــدة واكد 
»وقوف الدول االعضاء حكومات 
وشعوبا مع دولة الكويت في محنتها 
ومساندتها املطلقة وتضامنها التام 
مع شعبها وحكومتها في جهادهما 

حتى التحرير الكامل«.
اما الصراع العربي االسرائيلي 
واالحتالل االســــرائيلي لألراضي 
العربيــــة فــــي اجلــــوالن ولبنان 
وفلســــطني فقد ظــــال على رأس 
اولويات دول املجلس التي تدعم 
النضال العربي واجلهود العربية 
ماديا وسياسيا واجتماعيا وتدعو 
لتحرير تلك االراضي وتتمســــك 

باحلق العربي فيها.
وفــــي األلفية اجلديــــدة بقيت 
احلــــرب على االرهــــاب واحلرب 
العــــراق وقضايا  األميركية على 
الصراع العربي االسرائيلي واجلزر 
الى  االماراتية حاضرة باستمرار 
جانب خطوات التكامل االقتصادي 
بني دول املجلس والتي شــــهدت 

تسارعا على خطى التحقيق.

كذلك اقر مساواة مواطني دول 
املجلس في املعاملة الضريبية مع 
مواطني الدولة العضو التي يتم فيها 
االستثمار ونظام تشجيع وتنسيق 
وإقامة املشاريع الصناعية بدول 
املجلس ونظام حماية الصناعات 
الوطنية الناشئة وخطة الطوارئ 
االقليمية للمنتجات البترولية بني 
دول املجلــــس ومعاملة مواطني 
دول املجلــــس معاملــــة مواطني 
الدولة العضو التي يقيمون فيها 
في مجــــال اخلدمات الصحية الى 
التي  جانب االتفاقية االقتصادية 
وقعهــــا وزراء املال في بداية عمل 

املنظمة.
كما صادق املجلس االعلى على 
اتفاقية التعاون في لوكسمبورج 
بتاريخ 15 يونيو 1988 مع املجموعة 
األوروبية بهدف التعاون التجاري 
بني الطرفني التي عكست الرغبة 
احلقيقية للمجلــــس في حتقيق 
بــــني دوله  التكامــــل االقتصادي 

وحتقيق الرفاهية لشعوبه.
اال ان تلــــك الرغبــــة املهمــــة 
اصطدمت بأكبر حتد واجه املجلس 
وهدد كيانه ووضعه امام اختبار 
كبير وهو احتالل العراق للكويت 
في اغسطس عام 1990 ذلك التاريخ 
الذي غير مالمح املنطقة وادخلها في 

العربية  القضايــــا  اخلليج عــــن 
واإلســــالمية والدوليــــة فكانــــت 
القضية الفلســــطينية على رأس 
تلك القضايا والتي مازالت حاضرة 
ضمن أولويات املجلس الذي يرى 
»انه ال ســــبيل للسالم العادل في 
منطقة الشرق األوسط اال بانسحاب 
اسرائيل من جميع األراضي العربية 
مبا فيها القدس وازالة املستعمرات 
وقيام الدولة الفلســــطينية على 

ترابها الوطني«.
العربية  القضايــــا  وحظيــــت 
االخــــرى والصــــراع الداخلي في 
لبنان باالهتمام منذ القمة األولى 
وكذلك تطورات العالقات بني اليمن 
اجلنوبي والشمالي واحلرب في 

أفغانستان.
وما ان انتهت احلرب العراقية 
االيرانية وما أحدثته من اضطرابات 
في املنطقة حتى عكف املجلس على 
تكثيف وتسريع وتيرة التنسيق 
بني دوله في سبيل حتقيق التكامل 
الوحدة  االقتصادي وبلوغ هدف 
فاصدر مجموعة من القرارات املهمة 
منها السماح ملواطني دول املجلس 
بتملك أســــهم الشركات املساهمة 
املشــــتركة واجلديدة العاملة في 
األنشطة االقتصادية وفق القواعد 

املقترحة.

ـ كونا: تســــتضيف  الرياض 
اململكة العربية السعودية الدورة الـ 
32 للمجلس األعلى ملجلس التعاون 
اخلليجي غدا وملدة يومني ضمن 
اجلهود التــــي بدأها املجلس قبل 
30 عاما باجتاه التكامل والوحدة 
ومواجهة التحديات مبا يحقق األمن 

واالستقرار في دوله.
واستطاعت دول املجلس خالل 
العقود الثالثة منذ انشاء املجلس 
في الـ 25 من مايــــو 1981 جتاوز 
العديد من التحديات على املستوى 
العربي واالقليمي والدولي وواجهت 
بحكمة الظروف التي مرت باملنطقة 
في مختلف املجاالت العســــكرية 

واالقتصادية واالجتماعية.
وتأسس املجلس وسط ظروف 
عســــكرية حرجة كانــــت متر بها 
املنطقة التي شهدت احدى أطول 
احلروب في العصر احلديث بني 
العراق وإيران والتي اســــتمرت 
ثماني سنوات هددت خاللها أمن 
املنطقة واستنزفت طاقاتها فكان 
قيام ذلــــك املجلس ضرورة لتلك 
الدول من أجل مواجهة التحديات 
التي تهدد أمنها وتعيق مســــيرة 

التنمية فيها.
القــــادة اخلليجيون في  وأكد 
الذي  الدورة األولــــى الجتماعهم 
عقد في 25 مايو 1981 في ابوظبي 
متسكهم مبواثيق اجلامعة العربية 
ومنظمة املؤمتر اإلسالمي واألمم 

املتحدة.
التعاون لدول  وأثبت مجلس 
اخلليج العربية قدرة على جتاوز 
العديد من التحديات منذ انشائه 
قبل 30 عاما من خالل مبادئ حسن 
اجلوار وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية واحترام سيادة كل دولة 
على أراضيها واعتماد حل النزاعات 

بالطرق السلمية.
ولعــــل أول تلــــك التحديــــات 
التي واجهت مسيرة املجلس هو 
والدته حتت وقع احلرب العراقيةـ  
االيرانية التي استمرت خالل حقبة 
الثمانينيات من القرن املاضي وما 
تسببت فيه تلك احلرب من تهديد 
ألمــــن دول املجلس واســــتنزاف 

طاقاته.
ولــــم تكن احلــــرب العراقيةـ  
اإليرانية خــــالل تلك الفترة رغم 
خطورتهــــا علــــى دول املجلــــس 
قــــادة دول  واملنطقــــة لتشــــغل 

صورة أرشيفية من القمة التي عقدت العام املاضي في االمارات

السلطان قابوس يرأس
وفد سلطنة عمان إلى القمة

الزياني: أعمال القمة الـ 32 حافلة
بقضايا العمل املشترك

مسقط ـ كونا: أعلن أمس ان العاهل العماني السلطان قابوس بن 
سعيد سيرأس وفد بالده الى أعمال الدورة الـ 32 لقمة دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية واملقرر عقدها في الرياض غدا االثنني.

ونقلت وكالة األنباء العمانية بيانا صادرا عن ديوان البالط 
السلطاني أمس جاء فيه »إميانا بأهمية املسيرة املباركة ملجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية وبنتائج اللقاءات األخوية التي جتمع 
األشقاء قادة دول املجلس في حتقيق املزيد من تطلعات شعوبها 

يشارك السلطان قابوس في القمة املقبلة بالرياض«.
وأشار البيان الى ان السلطان قابوس سيرافقه وفد رسمي رفيع 

املستوى يضم كال من نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء 
فهد بن محمود آل سعيد ووزير ديوان البالط السلطاني خالد بن 
هالل البوسعيدي ووزير املكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن 

محمد النعماني.
كما سيضم الوفد الوزير املسؤول عن الشؤون اخلارجية يوسف 
بن علوي ووزير العدل الشيخ محمد بن عبداهلل الهنائي والوزير 

املسؤول عن الشؤون املالية درويش بن اسماعيل البلوشي 
ومستشار السلطان لشؤون التخطيط االقتصادي محمد بن الزبير 

ووزير الشؤون القانونية د.عبداهلل بن محمد بن سعيد السعيدي 
ووزير التجارة والصناعة الشيخ سعد بن محمد بن سعيد 

املرضوف السعدي.

الرياض ـ كونا: أكد األمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية د.عبداللطيف الزياني الدعم املتواصل واملستمر الذي تلقاه 

املسيرة املباركة من قبل قادة دول مجلس التعاون منذ إنشائه 
وحتى اآلن.

وأضاف الزياني في تصريح صحافي أمس مبناسبة احتضان 
الرياض للقمة اخلليجية املقبلة الـ 32 غدا االثنني ان هذا الدعم، قد 
ساهم في جعل املجلس عالمة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا، مبينا 
ان اجنازات املجلس أصبحت مؤشرا بالغ الداللة على صالبة اإلرادة 

وقوة العزمية والتصميم.
وقال ان مجلس التعاون جتاوز مرحلة االحتفاء مبجرد استمرارية 

لقاءات القادة بالرغم من اهميتها وعمق دالالتها إال ان طموحات 
القادة وتطلعات شعوب دول املجلس تنظر الى هذه اللقاءات 

باعتبارها موسما للحصاد وجني ثمار ما زرعه القادة من مشروعات 
مشتركة تؤسس للوصول إلى التكامل املنشود في جميع املجاالت.
وأوضح الزياني أن جدول أعمال القمة سيكون حافال مبوضوعات 

العمل املشترك في مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية وتقارير املتابعة والتي تتطلب إقرارها من مقام املجلس 

األعلى وأخذ التوجيهات بشأنها.


