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وزير الخارجية: لم ننِو إعـالن االتحاد الخليجي في »قمة المنامة... سنرد 
على رسالة إيران ألمير الكويت... وال نــفكر في منع البضائع اإليرانية حاليًا

§قصر الصخير - صادق الحلواجي، علي الموسوي 
] أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
الخليجي  االتحاد  عن  اإلعالن  ينووا  لم  أنهم  خليفة،  آل 
خالل القمة الخليجية الـ 37 التي احتضنتها البحرين، كما 
لم يتم اتخاذ أي قرار بتأجيل اإلعالن عنه، مشيراً إلى أن 
وكلنا  التعاون،  مجلس  دول  كل  في  شعبي  مطلب  »هذا 
تبنى  أن  يجب  االتحاد  مسألة  أن  ذاته  الوقت  في  نعي 

بخطوات حقيقية قائمة على أمور تكاملية«.
الجلسة  أعقب  الذي  الصحافي  المؤتمر  جاء ذلك خالل 
37، وذلك يوم أمس  الـ  الخليجية  القمة  الختامية ألعمال 
قصر  في   )2016 األول  كانون  ديسمبر/   7( األربعاء 
لدول  التعاون  لمجلس  العام  األمين  بمعية  الصخير، 
الخليج العربية عبداللطيف الزياني، وبحضور مراسلي 

وإعالميي الصحف المحلية والخليجية والعربية.
وكشف وزير الخارجية عن رسالة أرسلتها إيران إلى 
أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح األحمد الصباح، إال 
أنه لم يتطرق إلى مضمون هذه الرسالة، واكتفى بالقول: 

»سيتم الرد على الرسالة«.
الحالي  الوقت  في  التوجه  الخارجية  وزير  واستبعد 
لحظر البضائع اإليرانية في األسواق الخليجية، مبيناً أن 
الحصار  أن  إال  يرام«،  ما  »ليست على  إيران  مع  العالقة 

على البضائع اإليرانية »قد يكون آخر الخطوات«. 
التعاون،  لمجلس  العام  األمين  قال  جانبه،  من 
تأسست  الخليجية  الشرطة  إن  الزياني،  عبداللطيف 
الفتاً  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  ومركزها  فعلياً، 
إلى أنه تم تعيين عدد من ضباط األمن العام والشرطة 

في دول مجلس التعاون للعمل في الشرطة الخليجية.
مجلس  دول  أن  الزياني  ذكر  اليمني،  الملف  وفي 
التعاون تعمل منذ العام )2011( مع األمم المتحدة لحماية 
المجلس  دول  قادة  ينظر  فيما  اليمني،  والشعب  اليمن 
إلى رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أطلقها في العام 
بإعمار  يتعلق  فيما  وخصوصاً  األهمية،  ببالغ   )2015(

اليمن حال الوصول إلى حل لألزمة اليمنية.
الصحافيون  طرحها  التي  األسئلة  نص  يلي  وفيما 
الخارجية،  وزير  على  والعرب  والخليجيون  المحليون 
العربية،  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العام  واألمين 
خالل المؤتمر الصحافي الذي ُعقد بعد انتهاء أعمال القمة 

الخليجية أمس في قصر الصخير...
إلى  دعوات  هناك  وأن  إيران  عن  كثيراً  تتحدثون   [
أخرى  إلى  فترة  من  المقابل  في  نجد  ولكن  معها،  الحوار 
تتوقعون  فهل  المنطقة،  لدول  إيرانية  تهديدات واستفزازات 
الخليج؟  دول  مع  البناء  والحوار  للعقل  إيران  تستجيب  أن 
في  دول  أو  تكتالت  مع  حوارات  إلقامة  توجه  هناك  وهل 

أوروبا غير المملكة المتحدة؟
من  الثاني  بالشطر  يتعلق  فيما  الخارجية:  وزير   -
وعالقتنا  والتكتالت  بالحوارات  المعني  السؤال 
الذي  اإلنقاذ  قرار  إلى  أعواد  العالم،  دول  مختلف  مع 
الشراكة  تعزيز  على  الحرص  مسألة  في  واضحاً  كان 
الدوليين  والشركاء  والحلفاء  األشقاء  مع  االستراتيجية 
التعاون  مجلس  فلدول  للمنظمات،  الصديقة  والدول 
المتحدة  الواليات  مثل  كبرى  دول  مع  كبيرة  ارتباطات 
في  كثيرة  ودول  وفرنسا  المتحدة  والمملكة  األميركية 
ومشاركة  االلتزام،  كل  ذلك  في  ملتزمون  فنحن  العالم، 
رئيسة وزراء المملكة المتحدة في القمة بدورتها 37 أكبر 
القمة  في  صدر  الذي  المشترك  والبيان  ذلك،  على  دليل 
الشراكة  على  ويؤكد  واضحاً  كان  البريطانية  الخليجية 
واألمنية  الدفاعية  المجاالت  بمختلف  المدى  بعيدة 
مختلف  في  مشتركة  نظرة  على  ويؤكد  واالقتصادية، 
المنطقة، وهو ما ينطبق على عالقتنا أيضاً مع الواليات 

المتحدة األميركية.

تكن  لم  األميركية  المتحدة  الواليات  مع  عالقتنا 
محصورة مع فترة رئاسية محددة، بل هي ممتدة لعقود 
أو منذ أوائل القرن العشرين، وهذا شيء مستمر، ونحن 
ترامب  دونالد  الرئيس  حكومة  مع  العمل  إلى  نتطلع 
الجديدة لما فيه خير ومصلحة الجميع، ونعلم أن عالقتنا 
المنطقة  في  واستقرار  أمن  عالقة  أميركا  مع  القائمة 

وإحدى أهم العالقات الموجودة في العالم اليوم.
من  واضح  السؤال،  من  األول  للشق  بالنسبة  وأما 
نية  أية  لدينا  ليست  أنه  والتصريحات  المشترك  البيان 
لإلساءة إليران، لكن موقفنا ينصب نحو وقف اإلساءات 
على  بالتعدي  يتعلق  موضوع  فأي  منها،  إلينا  الواردة 
السيادة جاء من طرف إيران تجاه دول مجلس التعاون 
ودول المنطقة، وكذلك أي شيء أخل بحسن الجوار ورد 
منها، ولم يبدر من دول المنطقة أي شيء من هذا القبيل 
تجاه إيران نفسها، ولذلك نتطلع ألن تتخذ إيران خطوات 
كانت  وإن  الخارجية،  سياستها  استبدال  في  جداً  مهمة 
في مسألة  بأنها جادة  العالم  أقنعت  كما  تنجح  أن  تريد 
الملف النووي، فأيضاً عليهم أن يبدلوا الجهد نفسه ألن 
إلقامة  ويتطلع  علينا  ومنفتح  مهم  جار  بأنهم  يقنعونا 

عالقات مع دولنا.
وأما الحديث عن تصدير أو تسفير الثورة، فإن كانت 
له  ليست  الموضوع  وهذا  ثورتهم،  فهي  ثورة  هناك 
اإلرهاب  أن يتوقف دعم  المنطقة. كما يجب  عالقة بدول 
هذا  حصل  وإن  الدول،  سيادة  واحترام  منطقتنا  في 
وفي  المطلوب،  التجاوب  إيران  مع  سنتجاوب  الشيء 
حال استمرت في سياسة التدخل والمحاربة والمساهمة 
في خسارة األرواح والسيطرة على الدول كما يجري في 

بعض الدول العربية، فنحن سنستمر في موقفنا أيضاً.
] تواجه البحرين ودول الخليج عامًة تهديدات إرهابية... 
اتجاه  في  »داعــش«  جانب  من  تهديدات  صدرت  اليوم 
وكذلك  شيعية،  سكانية  كثافة  ذات  قرى  وتحديداً  البحرين 
أيضًا  إرهابية من عصابات محسوبة  أعمااًل  الدولة  تواجه 
االستراتيجية  تتعامل  كيف  هو  والسؤال  إيران،  نظام  على 
الخليجية مع األنشطة اإلرهابية؟ وهل نحن اليوم أمام إعالن 

اتحاد خليجي اقتصادي يؤسس التحاد خليجي سياسي؟
قامت  الذي  بالعمل  يتعلق  فيما  الخارجية:  وزير   -
اإلرهاب،  محاربة  مسألة  في  التعاون  مجلس  دول  به 
مع  االتحاد  في  الدول  به  قامت  دفاعياً  جهداً  هناك  فإن 
العراق  في  »داعش«  تنظيم  محاربة  في  بالعالم  حلفائنا 
والدول المجاورة، وكذلك محاربة اإلرهابيين المتواجدين 
تقوم  الذي  الجهد  وأيضاً  عدن،  وخليج  العرب  بحر  في 
لمحارب  اليمن  في  الشرعية  لدعم  التحالف  دول  به 
على  السيطرة  يحاولون  الذي  االنقالبيين  اإلرهابيين 
دولة أساسية في الجزيرة العربية في الجوار مع مجلس 

التعاون والتي تربطنا معها مصالح كثيرة.
بالمنظمات  قوائم  أدرجت  التعاون  مجلس  ودول 
اتفاقيات  وتبعتها  مشتركة،  قوائم  وباتت  اإلرهابية، 
كاتفاق  اإلرهاب  مواجهة  في  العمل  وتحدد  تنظم  كثيرة 
اإلرهابيين  مع  التعامل  عدم  كيفية  حدد  الذي  الرياض 
وأموراً كثيرة. وأما فيما يتعلق بمحاربة التطرف والفكر 
اإلرهابية، فإنه اتخذت إجراءات كثيرة على هذا الصعيد، 
العربية  والمملكة  »صواب«  مركز  لديها  اإلمارات  ومثاًل 
ومحاربة  المناصحة  في  كبير  بجهد  تقوم  السعودية 
في  ثمارها  أعطت  كبيرة  جهود  وهناك  اإلرهابي،  الفكر 

هذا الشأن.
اتحاد  وإعالن  االقتصادية  بالقمة  يتعلق  فيما  وأما 
خليجي، فإن هناك خطوات كثيرة منها مباركة قادة دول 
مجلس التعاون للهيئة االقتصادية والتنموية التي أنشئت 
إلى  تقريرها  وسترفع  الماضية  التشاورية  القمة  منذ 
التكاملية  المشروعات  وكذلك  المقبلة،  التشاورية  القمة 
نعلم  وكلنا  مثاًل،  بالمواصالت  المعنية  التحتية  للبنية 

أهمية المواصالت في بناء التكامل االقتصادي بين هذه 
المائي  والربط  الجسور  أو  بالقطارات  كانت  إن  الدول 
االتحاد  تحقيق  مقومات  إلى  طرق  وكلها  والكهربائي، 

والوحدة.
] لماذا لم تقدم دول الخليج على فرض حصار اقتصادي 
فهذه  الخليج،  بدول  اإليرانية  والمنتوجات  البضائع  على 

الدولة هي الهم األكبر لجميع المواطنين في دول الخليج؟ 
إيران  مع  بالعالقة  يتعلق  فيما  الخارجية:  وزير   -
شك  وبال  العالقة،  هذه  لطبيعة  أوجه  عدة  هناك  فإن 
هي  أجزائها  وأحد  يرام،  ما  على  ليست  العالقة  هذه  أن 
العالقة التجارية، لكن ما أشير إليه في السؤال قد تكون 
السياسة  تمس  أن  يجب  اإلجراءات  ألن  الخطوات؛  آخر 
السياسة  وتحسنت  تبدلت  وإن  الشعوب،  تمس  أن  قبل 
واستطعنا تجاوزها فهو أمر جيد، ولكن موضوع التجارة 
فهو مسألة أخرى لم يتخذ فيها قرار، وكل شيء يأتي في 

وقته.
 ] فيما يتعلق بالمنظمات الحقوقية، والتي يرى الكثيرون 
في  نفسها  اإلرهابية  المنظمات  عن  إرهابًا  تقل  ال  أنها 
والبحرين  الخليج  دول  تجاه  والعدوانية  الصفراء  سياستها 
استراتيجية  رؤية  لديها  التعاون  مجلس  دول  فهل  تحديداً، 

موحدة لمواجهة هذا المد االستعماري الجديد؟
- وزير الخارجية: توجد منظمات حقوقية نتعامل معها 
العالم،  دول  كل  في  اجتماعات  معها  ونعقد  ونستقبلها 
وقد نختلف معها في الرأي والمواقف ونرى منها بالتالي 
يشنون  نعتبرهم  أن  يعني  ال  هذا  لكن  التحامل،  بعض 
شعبية  بدبلوماسية  بواجبنا  نقوم  فنحن  ضدنا،  حرباً 
المجلس  دول  إلبراز  المؤسسات  بحسب  أو  ورسمية 
اإلنسان،  حقوق  حفظ  مجال  في  ناجحة  كدول  التعاون 
النتائج  كانت  أفضل  بشكل  بدورنا  قمنا  كلما  بأنه  علماً 

أفضل بالتأكيد.
كما  »ردع«  مثل  كلمات  الستخدام  مفهومكم  هي  ما   [  
جاء في البيان المشترك مع بريطانيا و »مواجهة« التهديدات 
األمنية؟ فهل أنتم بذلك قد حصلتم على التزامات معينة من 

بريطانيا في الموضوع اإليراني بالذات؟ 
- وزير الخارجية: معنى كلمة »ردع« واضحة، وهو أنه 
ليس هناك أي تهديد ألحد، وهو بمثابة تنبيه لمن يود أن 
ينال من سيادة واستقالل وسالمة دول مجلس التعاون 
الدوليين لن يسمحوا بذلك،  بأنها مع حلفائها وشركائها 
لإلضرار  أو  بنا  للمساس  سيئة  نية  أية  إيقاف  هو  بل 
جانبنا  من  بجديد  ليس  موقف  وهذا  وشعوبنا،  بدولنا 
حماية  في  أسهمت  لتي  الدولية  تحالفاتنا  لدينا  ألنه 
الشر  نوى  من  وإيقاف  أيضاً  غزاها  من  ودولنا وطردت 
العربي في  الخليج  لفترة طويلة، ولذلك نرى أن منطقة 
الشر أن  الردع هو لمن كل ينوي  ازدهار وسالم، ولذلك 

يعيد حساباته من جديد.
ما  فكل  سورية،  عن  الحديث  في  الفتور  هذا  لماذا   [  
البالد،  هذه  عن  جداً  القليل  الحديث  هو  منكم  سمعناه 
ولماذا  األرض،  على  بالواقع  له  عالقة  ال  كالم  إعادة  وهو 
األمل  فقدتم  فهل  سورية؟  من  الموقف  في  التحول  هذا 

واستسلمتم؟
يدنا  في  الموجود  الوحيد  الشيء  الخارجية:  وزير   -
العمل  هو  السوري  الشعب  ننقد  أن  نريد  كنا  إن  اليوم 
المحافظة على  التي تضمن   »1 أو األخذ بمبادئ »جنيف 
مؤسسات الدولة السورية، وهي إن انهارت )المؤسسات( 
والنقطة  جديدة.  قائمة  لها  ستقوم  كيف  أحد  يعرف  ال 
عليها  يتفق  واضحة  انتقالية  عملية  ضمان  هي  األخرى 

الجميع.
مسئولية  هذه  لكن  فعاًل،  سيئ  سورية  في  الوضع 
على  التفاهم  يتم  كيف  نرى  أن  ويجب  كبرى،  دولية 
صعيد  على  سواء  العالم  في  القيادية  الدول  صعيد 
الواليات المتحدة األميركية أو غيرها في كيفية التعامل 

أيضاً  وكيف سيتعاملون  حلب،  في  الكبرى  المأساة  مع 
مع هذا البلد الذي أخرج نصف شعبه من بيوته ودياره، 
ونحن  الثانية،  العالمية  الحرب  منذ  مأساة  أكبر  فهذه 
في  مواقفها  ألن  ذلك  مسئوليات  الكبرى  الدول  نحمل 
المقام األول هي التي أدت إلى هذا الوضع، ولو تحملت 

مسئوليتها لما حدث كل ذلك.
التهديدات  تجاه  بريطانيا  مع  مشتركة  نظرة  لدينا 
للوقف  المتحدة  المملكة  من  واضح  والكالم  اإليرانية، 
تمتد  التي  عالقتنا  عمق  من  ونحن  الشأن،  هذا  في  معنا 
يقف  وكيف  وتوجهاتنا  التزاماتنا  نعرف  عام   200 لـ 
األصدقاء معنا في هذا الشأن، وال نحتاج منهم إيضاحات 

أو تعهدات بالكلمات أكثر.
خليجية  شراكة  انطالق  إعالن  تم  اليوم  الزياني:   -
مجال  في  فقط  ليس  وشامل  متطور  بمفهوم  بريطانيا 
المجاالت  أيضاً  وإنما  الخليج،  أمن  المشترك  االلتزام 
األخرى ومنها المجال االقتصادي، وأكدت رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي أن مع خروج المملكة من االتحاد 
مجلس  دول  مع  العمل  أولويتها  أول  ستكون  األوربي 
التعاون لبناء أوثق العالقات التجارية واالقتصادية، وقد 

أكدت على ذلك. 
تكتل  بناء  إلى  الحقيقة  في  يتجه  التعاون  مجلس 
ومزدهرة  ومستقرة  آمنة  بيئة  في  قوي  اقتصادي 
عالقتنا  لنا  تكون  أيضاً  المنطلق  هذا  ومن  ومستدامة، 
االقتصادية  والتكتالت  أصدقائنا  مع  والوطيدة  القوية 
وجهوا  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وقادة  وحلفائنا. 
المقترحات  لتحويل  الخارجية  وزراء  تكليف  إلى 
واألهداف إلى برامج عمل من خالل وضع برامج ولجان 
وفرق عمل تعمل في مختلف المسارات في إطار الشراكة 
فخورون  ونحن  البريطانية،  الخليجية  االستراتيجية 
المملكة  مع  العالقة  من  المستوى  هذا  إلى  بوصولنا 
المتحدة بعد قرنين من الزمان، فالحوار االستراتيجي بدأ 
يأخذ إطاره الرسمي منذ العام 2012، واليوم بدأنا نبني 
مستوى أعلى ومتقدماً في إطالق الشراكة االستراتيجية.

الخليجي  االتحاد  بأن  وهناك  هنا  ] صدرت تصريحات 
سيطرح وبقوة خالل قمة الدورة 37، هل تمت مناقشة ملف 
االتحاد الخليجي في هذه القمة؟ وهل أجل اإلعالن عن ذلك؟ 
هذا  عن  اإلعالن  تأجيل  في  أسهمت  معوقات  هناك  أن  أو 

االتحاد؟
دائماً  بنداً  يعتبر  االتحاد  موضوع  الخارجية:  وزير   -
الــوزراء،  المجلس  أو  قمة  اجتماع  كل  في  ومستمراً 
العمل  اللجان هي مواصلة  المشتركة في كل  والسياسة 
في هذا االتجاه، لكن لم تكن موجودة أية نية لإلعالن عن 
االتحاد في هذه القمة، كما لم يتم اتخاذ أي قرار بتأجيل 
اإلعالن عنه، وال أعلم من أين جاء هذا النقاش وعلى أي 
أساس بني، فنحن نعلم أن هذا مطلب شعبي في كل دول 
مسألة  أن  ذاته  الوقت  في  نعي  وكلنا  التعاون،  مجلس 
االتحاد يجب أن تبنى بخطوات حقيقية قائمة على أمور 
والتكاملي  االقتصادي  الجانب  من  وخصوصاً  تكاملية 
وتسهيل االنتقال والتجارة، وهي األمور التي نركز عليها 

اآلن للتكامل ما بين دولنا. 
التي  الملمات  في  ويظهر  القلوب  في  موجود  االتحاد 
اليوم  ندافع  فنحن  اآلخر،  بعضنا  عن  خاللها  ندافع 
في  الحرب  ضمن  الجنوبي  بالحد  حدودنا  عن  جميعاً 
الهاجس األمني، وما  أننا متحدون في مسألة  اليمن، كما 
تبقى  ذلك،  على  دليل  خير  إال  المشترك  األمني  التدريب 
المسائل التي نركز عليها تحت مظلة الهيئة االقتصادية 
والتنموية، هي مسائل التكامل االقتصادي إليجاد سوق 
اقتصادية واحدة لمنطقة دول مجلس التعاون، هذه هي 
الحديث  يمكن  وحدة  أو  اتحاد  ألي  الرئيسية  المقومات 
نية  أية  عنها، والعمل جاٍر ومتواصل، ولكن لست هناك 

إلعالن سابق ألوانه أو تأجيل أي شيء.

المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية واألمين العام لدول مجلس التعاون أمس 


