اسم البرنامج :ما وراء الخبر
عنوان الحلقة :القمة الخليجية والتحديات الداخلية واإلقليمية
مقدمة الحلقة :فيروز زياني
ضيفا الحلقة:
 سيف بن هاشل المسكري /نائب األمين العام لمجلس التعاون الخليجي سابقا عايد المناع/أكاديمي وإعالمي كويتي جميل الذيابي /كاتب صحفي سعوديتاريخ الحلقة1102/01/01:
المحاور:
 حجم التحديات الداخلية أمام المنظومة الخليجية الالءات العُمانية الثالث مواقف دول الخليج من االتفاق اإليراني -خروج ُعمان من منظومة مجلس التعاون

فيروز زياني :السالم عليكم وأهال بكم ،تعقد في الكويت القمة السنوية لدول مجلس
التعاون الخليجي الست وسط جملة من القضايا الداخلية والتطورات اإلقليمية التي يتعين
على دول المجلس إيجاد سبل للتعامل معها.
نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين :حجم التحديات الداخلية أمام المنظومة
الخليجية خاصة مع بروز الخالفات بشأن فكرة اإلتحاد ،ومدى قدرة دول الخليج على
إيجاد آلية مشتركة للتعامل مع القضايا اإلقليمية وأهمها الملف اإليراني.
في ظل تطورات إقليمية متسارعة تتزامن مع تحديات داخلية متعددة تأتي قمة الكويت
لدول مجلس التعاون الخليجي ،القادة المجتمعون يتعين عليهم اإلجابة على عدد من
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األسئلة لدى الشارع الخليجي تتعلق بالسياسة والدفاع واالقتصاد خاصة بعد الخالف
ال َعل ني فيما يتعلق بمسألة اإلتحاد ،كما يتعين عليهم التعامل مع متغيرات إقليمية فرضها
األمر الواقع أهمها االتفاق اإليراني األخير مع الغرب.
سجل]
[تقرير م ّ
مريم أوباييش :قمة لمجلس دول التعاون الخليجي في الكويت تجتمع الدول الست على
وقع عدم إجماع بشأن بعض القضايا ،مواقف بعض الدول وتصريحات مسؤوليها قُبيل
القمة أوضحت أن المجلس ليس هذه األيام صوتا واحدا في كل الملفات ،فالمقترح
السعودي الجديد القديم بشأن اإلتحاد الخليجي مرفوض بشكل علني من قبل سلطنة
عمان ،وفي حال اعتماده هددت مسقط باالنسحاب من المجلس الذي تأسس عام ،0890
دول أخرى تعارض الفكرة بلغة أقل حدة من العمانيين ،تباين المواقف بين السلطنة
ي ،االتفاق التمهيدي الذي توصلت إليه طهران
والمملكة العربية السعودية بشأن إيران جل ٌ
مع مجموعة ( ) 0+5في جنيف توج بعد محادثات سرية بين األميركيين واإليرانيين
برعاية سلطنة ُعمان حسب تسريبات صحفية ،بعين غير راضية تنظر الرياض إلى أي
تقارب خليجي مع إيران في الوقت الحالي على األقل حتى وإن تضمن البيان الختامي
لق ّمة الكويت ترحيبا باسم جميع دول المجلس باتفاق جنيف األخير بشأن البرنامج النووي
اإليراني ،فذلك لن يبدد مخاوف فريق وبراغماتية فريق آخر داخل المجلس ،حتى وإن
اتفق الجميع على ضرورة تنحي األسد فليس سراً أن دول مجلس التعاون الخليجي
تختلف بشأن مدى الدعم المقدم لتيارات المعارضة السورية ،الوضع في مصر ما بعد
االنقالب على حكم اإلخوان أظهر تبّاينا في وجهات النظر بين الدول الست ،صحيح أن
الهاجس األمني في منطقة الخليج قاسم مشترك ولكن تختلف درجته وأسلوب تحقيقه من
بلد إلى آخر ،تأمل السعودية أن تحقق حلم اإلتحاد الذي تعتبره اآلن ضرورة وليس
ت تحرص فيه أكثر من دولة في مجلس التعاون الخليجي
طرفا ً بيد أنها تتشبث فيه في وق ٍ
على التغريد ولو جزئيا ً خارج ِسرب الرياض.
[نهاية التقرير]
حجم التحديات الداخلية أمام المنظومة الخليجية
فيروز زياني :موضوع حلقتنا نناقشه مع ضيوفنا من بيروت سيف بن هاشل المسكري
نائب األمين العام األسبق للشؤون السياسية في مجلس التعاون الخليجي ،ومن الكويت
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معنا كل من الدكتور عايد المناع األكاديمي واإلعالمي الكويتي وجميل الذيابي الكاتب
والصحفي السعودي ،نبدأ مع ضيفنا من الكويت الدكتور عايد المناع ونود أن نعرف في
الواقع دكتور كيف تابعت انعكاسات الخالفات الخليجية وتحديداً ما سمعناه بخصوص
الرفض العُماني الصريح بخصوص موضوع اإلتحاد الخليجي ،كيف انعكست على
أجواء القمة؟
عايد المناع :ال شك ،أوالً أسعد هللا أوقاتكم وأسعد هللا أوقات ضيوفك الكرام ،ال شك بأنه
حصلت مفاجأة من الموقف العُماني وإن كانت ُعمان يمكن سابقا ً ل ّمحت إلى هذا الجانب
لكن منذ منتدى المنامة قبل أيام اتضح أن ُعمان لها موقف مناوئ لقيام اإلتحاد الخليجي
الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية ،وبالتالي يعني ُعمان كدولة مؤسسة لمجلس
التعاون هذا الموقف الصريح والعلني يثير أكثر من عالمة استفهام قد ال تكون ُعمان هي
الوحيدة التي ال ترغب بقيام اإلتحاد الخليجي..
فيروز زياني :لكنها الوحيدة التي عبرت عن ذلك بصراحة نود أن نعرف األسماء
األخرى.
عايد المناع :وهللا األسماء األخرى طبعا نحن يعني ربما يكون كثيرين لديهم تحفظات
لكن واضح أن ُعمان كانت األكثر وضوحا ً في هذا االتجاه ،ربما ألن البعض يعتقد وأنا
أعتقد أنه مبكر نسبيا ً موضوع اإلتحاد ألن األسس التي ينبغي أن يقوم عليها لم تقم إلى
اآلن ،أتفهم تماما مبادرة خادم الحرمين الشريفين ألنه قد يكون اتخاذ القرار السياسي
بإقامة اإلتحاد أجدى من التسلسل الذي ربما تفكر به ُعمان و دول أخرى ،وهو أن يكون
هناك إتحاد مصرفي سوق خليجية مشتركة إتحاد جمركي.
فيروز زياني :سنعود لكل هذا دكتور عايد ،دعنا نتحول إلى ضيفنا من الكويت أيضا ً قبل
أن نستطلع الرأي العُماني ،ضيفنا من الكويت الكاتب الصحفي السعودي جميل الذيابي،
سيد جميل سمعت على الوقت ليس مناسبا ً أو أنه من المبكر ربما ولعل ُعمان قالت
صراحةً ما يضمره كثيرون غيرها في دول مجلس التعاون الخليجي ،السعودية كيف
ترى كل ذلك ،ما موقفها تحديداً من هذا الخالف حول فكرتها المتعلقة باإلتحاد الخليجي؟
جميل الذيابي :طبعا ً أحيي ضيوفك أيضاً ،طبعا السعودية أطلقت فكرتها وهذه الفكرة
ليست من فراغ عندما قال خادم الحرمين الشريفين ألن أيضا ً تنص عليها المادة الرابعة
من النظام األساسي لمجلس التعاون الخليجي ،نعرف بأنه مجلس التعاون الخليجي منذ
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أن تأسس في مطلع الثمانينات والمنطقة الخليجية أو الدول الست الخليجية تمر بتحديات
أمنية كبيرة مروراً بالحرب حرب الخليج األولى بين العراق وإيران ومن ثم غزو
الكويت وأيضا ً احتالل العراق من قبل أميركا وأيضا ً التحديات الموجودة اآلن وطبعا ً
ظهر اإليراني بعد سقوط نظام صدام.
فيروز زياني :أعذرني سيدي سنعود إلى كل هذه النقاط لكن أود أن أعرف السعودية
كيف استقبلت هذا الرفض العُماني الصريح لفكرة اإلتحاد ،هل بذلك ترى بأن الفكرة
أرجئت أم أنها أجهضت؟
جميل الذيابي :ال المملكة العربية السعودية لم ترجئ هذه الفكرة والفكرة عازمة عليها..
فيروز زياني :رغم التهديد العُماني باالنسحاب إن أصر أعضاء المجلس المضي فيها؟
ت ،المملكة العربية السعودية تريد لهذا
جميل الذيابي :دعيني أكمل فكرتي لو سمح ِ
اإلتحاد أن يقام ،كيف يقام؟ متى الزمان والمكان؟ هذا األمر طبعا ً سيتحدد من خالل قمة
خاصة ،حُدد المكان في الرياض لكن الزمان لم يحدد ،عملية اللجان التي اجتمعت في
وقت سابق مرتين أو ثالث بالرياض ومن ثم كانت اآلراء واألفكار الموجودة من ذوي
الخبرات من الذين عملوا في مجلس التعاون الخليجي أو من القانونيين ،أغلبية دول
مجلس التعاون أو المنظومة الخليجية كانوا مع فكرة اإلتحاد ،وهناك بعض األسئلة،
هناك بعض التساؤالت واألفكار..
الالءات ال ُعمانية الثالث
فيروز زياني :هناك بعض األسئلة وبعض التساؤالت دعنا نحاول أن نستفسر من ضيفنا
العُماني سأعود إليك ،دعنا فقد سمعنا وجهتي نظر من داخل دول مجلس التعاون
الخليجي ،نود أن نعرف ثالث الءات رفعتها السلطنة :ال لإلتحاد ،ال للعملة الخليجية
الموحدة وال لتوسعة قوات درع الجزيرة ،أال تهدد بذلك سلطنة ُعمان بتفكيك منظومة
العمل الخليجي ككل.
سيف بن هاشل المسكري :السالم عليكم ،مساك هللا بالخير ،إذا كان السؤال موجه لي أنا
أعتقد الموقف العُماني في هذه الالءات كانت موجودة ليس اليوم فقط وإنما لفترة طويلة
ولكن هذه المرة هذه الالءات كانت أكثر وضوحا ً من المرات الماضية ،وخاصة فيما
يتعلق باإلتحاد أظن معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية قالها بصراحةً أن
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ُعمان ال تمانع من قيام اإلتحاد ولكن ال ترى نفسها أن تكون عضواً في هذا اإلتحاد،
وهذا ليس تهديدا بقدر ما هو موقف ،يعني ممكن اإلتحاد يكون من دولتين أو يمكن من
الخمسة دول الباقية..
فيروز زياني :ال هذا كالم مهم ،سامحني عذرا سيد المسكري لكن يجب أن نتوقف
عنده ،هل معنى ذلك بأن ُعمان تعلن صراحة انسحابها من منظومة اإلتحاد أو التكتل أو
دول مجلس التعاون الخليجي وهي بذلك ربما لديها توجه جديد خاصة ونحن نعلم جميعا ً
نستذكر ما حدث على أراضيها بخصوص االتفاق النووي الغربي أو على األقل
تسريبات؟
سيف بن هاشل المسكري :فيما يتعلق باإلتحاد كان الموقف واضحا جداً بأن ال يكون لها
مقعد في اإلتحاد ،أما إذا استمر مجلس التعاون بهذه الحالة فعُمان مثلما كانت التزمت
بكل قرارات المجلس سابقا ستلتزم ،أما فيما يتعلق بقوات درع الجزيرة أيضا ً لها رأي
ُعمان بأن ما هو دواعي قوة درع الجزيرة في مرحلة نحن في دول مجلس نمر بمرحلة
سلم ،هل المقصود بأن هناك هذه قوة درع الجزيرة تكون موجهة لجهة معينة ما هو
القصد منها؟ وخاصة أن دول المجلس رفضت فكرة تقوية المنظومة العسكرية
والمنظومة األمنية سنة .0880
فيروز زياني :إلى حد اآلن أعذرني فقط نود أن نفهم والمشاهد الكريم لم تشرح لنا لماذا
ُعمان أبدت هذا الرفض الصريح على غير عادتها بخصوص موضوع اإلتحاد؟
سيف بن هاشل المسكري :ألنه فوجئت بهذا الطرح بشكل قوي وبالتالي فما كان أمامها
إال أن تقول رأيها صراحةً.
فيروز زياني :فوجئت هذا الموضوع مطروح منذ سنوات عديدة وهي أيضا ً كانت قد
تبنته في مراحل سابقة حتى قبل السعودية.
سيف بن هاشل المسكري :اسمحي لي ،ال هي تبنت مشروع التعاون األمني
واالقتصادي في المنطقة ولكن لم تتبنَ مشروع إتحاد ،فهذا اإلتحاد له مفهومه وله
سياساته وله أسسه ،فحتى اآلن لغير واضح فبالتالي فحتى ال تستطيع السلطنة يعني
ُعمان بأن ال تلتزم بأي قرار فمن األفضل أن تقول من البداية بأنها غير قادرة على
االلتزام بمشروع اإلتحاد.
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فيروز زياني :واضح تماما ،دعني أتحول اآلن إلى السيد عايد المناع ،دكتور عايد ما
رأيك في هذا الكالم وأي يضع منظومة العمل الخليجي ،كيف يؤثر عليها؟
ك أنه أن تطرحي على صديقنا العزيز المسكري ،هل
عايد المناع :أنا كنت أتمنى علي ِ
هذا الموقف العُماني مؤقت ومرتبط في فترة زمنية معينة لتحضير كل اإلمكانيات ليقوم
اإلتحاد أم أنه موقف نهائي ال يقبل؟ في الحقيقة البيان التأسيسي لمجلس التعاون والذي
كانت ُعمان حاضرة فيه وعضو مؤسس أشار بوضوح أن الهدف النهائي هو وحدة هذه
المنظومة.
فيروز زيانيُ :عمان كانت صريحة ،عفوا سيد عايد المناع ضيفنا صريح و ُعمان كانت
صريحة ،اآلن وفق ما ذكره ضيفنا من بيروت هل يمكن نتخيل إتحاداً خليجيا دون
ُعمان؟
عايد المناع :ممكن يقوم دون ُعمان وممكن الحقيقة يكون بأقل عدد هذه مش إشكالية لكن
الحقيقة سيكون مؤلما ً أن تخرج ُعمان الدولة المؤسسة والعضو األساسي بدون مبررات
جوهرية ،يعني ما الذي يمنع كل مبررات الوحدة قائمة لدول مجلس التعاون وبالتالي ما
الذي يمنع أن يكون هناك إتحاد؟ أن يكون الوقت مبكراً أو أن يكون هناك مطالب معينة،
مثالً أنا ككويتي أطالب بأن يكون هناك الحقيقة إتحاد شعوب وليس إتحاد حكومات من
خالل..
فيروز زياني :أنت طرحت سؤال مهم دكتور عايد ما رأيك أن نتعرف على الجواب من
ضيفنا من بيروت السيد سيف بن هاشل المسكري؟
عايد المناع :اسمحي لي بأن المشاركة الشعبية ضرورية ألن الديمقراطية التي نتمتع بها
في الكويت نسبيا أتمنى أن ال أفقدها على اإلطالق وأعتقد أنها مطلب لكل دول الخليج..
فيروز زياني :أنت تمنيت باإلجابة ،دعنا نحول السؤال لضيفنا من بيروت سيد سيف.
سيف بن هاشل المسكري :شكراً للدكتور المناع الحقيقة أنا أتفق معك بأن قضية اإلتحاد
هي ليست مسألة سهلة وأن إتحاد الشعوب هو المطلب األساسي وأعتقد شعوب المنطقة
كلها ترغب أن ترى هذا المشروع ،أما أن يكون اإلتحاد فوقي وبالتالي كل ما تم حصده
خالل فترة..
فيروز زياني :هو طرح سؤال هل هو موقف آني لحظي أم أنه موقف ثابت ال رجعة
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فيه؟
سيف بن هاشل المسكري :أنا في تصوري أن هذا موقف ثابت وليس مؤقت؛ بكل أمانة
أعتقد ..أنا بس أريد أن أعلق على نقطة واحدة بأن الكويت استمر بأكثر من عشرين سنة
ترفض اتفاقية أمنية يعني وبالتالي فهي..
عايد المناع :ألسباب دستورية
فيروز زياني :من الو اضح أن الخالفات ستنتقل حتى إلى هنا في األستوديو ،الخالفات
التي بدت لألسف كبيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي أتحول إلى الكويت مرة أخرى
ضيفنا سيد جميل الذيابي هو موقف ثابت كما قال ضيفنا من الكويت السيد سيف إزا َءه
السعودية كيف تنظر لمشروعها ومسيرة التعاون الخليجي إجماال في غياب ُعمان؟
جميل الذيابي :أنا أتمنى على كل دول الخليج العربية وخصوصا ً المملكة العربية
السعودية بأن ال تفقد األمل في موضوع انضمام سلطنة عًمان إلى هذا اإلتحاد الخليجي،
ألسباب عدة :أوال المصير واحد واإلرادة ال بد أن تكون أيضا ً واحدة ،المملكة العربية
السعودية صاحبة المبادرة والمقترح ،وهذه المبادرة والمقترح تنبع أصال من أصل
النظام األساسي لمجلس التعاون الخليجي ،لذلك سلطنة ُعمان عندما أطلقت الثالث الءات
سواء للعملة أو لدرع الجزيرة أو أيضا لموضوع اإلتحاد الخليجي ،ال يمكن أن تكون
عضو في منظومة واحدة ومن ثم تطلق هذه الالءات فجأة بدون أن تقدم إيضاحات أو
تقدم إجابة على التساؤالت ،هذه التساؤالت أنا أعتقد أن كل دول الخليج الخمسة األخرى
ال بد أن تدخل في النقاش الصلب ومتن للقرار العُماني ومن ثم تتدخل بما يكن أن يؤثر
أيضا ً على بقاء السلطنة في المجموعة الخليجية بالموافقة المبدئية على هذا الطرح.
فيروز زياني :نعم ،ننتقل اآلن وأستسمح ضيوفي الكرام سنعود طبعاً ،ننتقل إلى فاصل
قصير نواصل بعده النقاش عن مدى قدرة دول الخليج على إيجاد آلية مشتركة للتعامل
مع القضايا اإلقليمية وأهمها الملف اإليراني نرجو أن تبقوا معنا.
[فاصل إعالني]
مواقف دول الخليج من االتفاق اإليراني
فيروز زياني :أهال بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة التي تناقش التحديات
المطروحة أمام قادة دول المجلس التعاون الخليجي في قمة الكويت ،نتحول إلى الكويت
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مباشرة ضيفنا من هناك الدكتور عايد المناع ،دكتور عايد اآلن إلى أي مدى باعتقادك
يمكن فعالً تجاوز هذه الخالفات ،إيجاد آلية مشتركة ،أرضية مشتركة إن شئنا خاصة
أمام التحديات الكبيرة المشتركة أيضا ً التي تواجه دول الخليج إقليميا ً ولنبدأ بالملف
اإليراني لعله الملف األكثر إلحاحاً؟
عايد المناع :يعني أوال أنا أعتقد أنه ممكن نتجاوز موضوع زوبعة اإلتحاد بتأجيل
الموضوع وأعتقد أن وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء أعلن ذلك أنه ممكن
يؤجل هذا الموضوع وبالتأكيد أنه سيترك لمزيد من المناقشات ،عندي اطمئنان أن ُعمان
لن يكون من مصلحتها وال ترغب جديا ً بأن تبتعد عن منظومة مجلس التعاون ربما
األمور وقتية وكما تعلمون السياسة العُمانية متكتمة يعني ليست مثل بعض السياسات
واضحة كثيراً ،أنا أعتقد أن قضية الملف النووي اإليراني تهم مجلس التعاون ككل
واالتفاق اإليراني الغربي كشف بأن هناك أمور تدار من خلف ظهر مجلس التعاون وإن
كان من حق الدول أن يكون لها سرية إال أنه نحن طرف مباشر في هذه المنطقة وحقيقة
رفض إيران لالقتراح القطري بأن تكون دول الخليج طرف في الحوارات القادمة ما بين
إيران والخمسة زائد واحد يشير بكل أسف إلى ما يمكن أن يسمى بعنجهية إيرانية ال تقبل
بأن يكون لها شريك في الحوار مع الدول الغربية تعتقد أنها هي ند للدول الغربية ،ونحن
في الحقيقة لسنا أنداد..
فيروز زياني :لكنها ،دكتور عايد أشرت إلى نقطة مهمة دعني أتحول بها إلى ضيفنا من
بيروت السيد سيف ،هذه النقطة التي بدت ربما كشوكة في حلق الدول الخليجية أن
تجري مفاوضات على األرض العُمانية على مرمى حجر من هذه الدول ،مفاوضات بين
إيران والواليات المتحدة األميركية وال تخبرها من باب اللياقة اللباقة حسن الجوار سميها
ما شئت ،وسمعنا تلك النبرة أيضا ً في صوت الدكتور المناع ،لماذا؟
سيف بن هاشل المسكري :اسمحي لي واسمح لي األخ المناع ،ال أعتقد ُعمان كما يقال
عنه ا أنها تغرد هذه السرب وإذا كان الدور الذي قامت فيه من أجل التوصل إلى نوع من
االتفاق بين إيران والدول الغربية ألن الطرفين كانوا هما بحاجة إلى من يسهل عملية
اللقاءات وعملية المفاوضات ،و ُعمان لم تكن طرفا مباشرا في عملية المفاوضات
وبالتالي فيجب أال تحمل األمور أكثر مما تتحمل ،صحيح الدور العُماني كان دور إيجابي
وهذا كان لمصلحة في اعتقادنا أو اعتقاد أصحاب القرار في ُعمان بأن هذه لمصلحة
المنطقة ألن عملية التوتر..
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خروج عُمان من منظومة مجلس التعاون
فيروز زياني :يعني كيف المصلحة للمنطقة وهناك من يرى أن من أولى ثمراته هذا
الموقف العُماني الذي يستهجنه الخليجيون بقرارها الخروج من صلب هذا الجسم الذي
يربطه أكثر مما يفرقه؟
سيف بن هاشل المسكري :أختي الكريمة ُعمان أقول بكل صراحة إذا كان التوجه
لتأسيس اإلتحاد فال ترى نفسها في هذا اإلتحاد ألنها غير قادرة على االلتزام بما يتضمنه
قرار قيام اإلتحاد ،أما إذا استمرت منظومة المجلس فهي ملتزمة كما التزمت سابقا ً وتدفع
بالعمل المشترك نحو األمام سواء العمل األمني أو االقتصادي أو السياسي وبالتالي
فيجب أال تُح ّمل بعض األشياء أكثر مما تتحمل.
فيروز زياني :وضح تماما ،دعني أتحول ،لألسف لم يبق معنا الكثير من الوقت سنكرسه
لضيفنا من الكويت ،سيد جميل الذيابي سمعت ما قاله ضيفنا من ُعمان ،االتفاق اإليراني
الغربي يعني خرج بيان من دول مجلس التعاون الخليجي ترحب لكن ما في القلب في
القلب كما يقال ،هذا االتفاق في نهاية األمر يصب فعال في مصلحة دول الخليج أم ال؟
جميل الذيابي :طبعا ً دعيني أعرج على نقطة ذكرها األخ المسكري من بيروت وهي أن
ُعمان إذا ظلت المنظومة كمجلس ستظل موجودة في حال اإلتحاد ستنسحب ،ومثلما
عرفنا في التصريحات السابقة ،ال يمكن أن تقبل دول مجلس التعاون الخليجي بعضو في
مجلس التعاون أو في المنظومة الخليجية يغرد أيضا ً عكس مصالح هذه المنظومة أو
مجلس التعاون ،سلطنة ُعمان عندما استضافت التفاوض بين واشنطن وطهران لم تبلغ
الدول الخليجية ولم تبلغ دولة خليجية واحدة وهذه إشكالية ومعناها أن هناك أزمة ثقة
بينها وبين أيضا ً األعضاء في مجلس التعاون الخليجي ،يجب أن يكون هناك أيضا ً
التعاون التكامل التنسيق موجود وهذه من أبجديات أيضا مجلس التعاون الخليجي ،الشيء
اآلخر وهو أن إيران كل ما تفعله إيران في المنطقة هو ضد المصالح الخليجية بالدرجة
األولى ،عندما تعمل في سوريا أو في بيروت أو في اليمن أو في التدخل ببعض الدول
الخليج ية من تحريض ومحاولة بث فتنة ومحاولة إلثارة بعض األمور التي ال يمكن أن
تأتي باالستقرار إلى المنطقة ،يعني هذه اإلشكاليات ضد المصالح الخليجية بالدرجة
األولى ،دول الخليج اليوم لديها هاجس أمني ،هذا الهاجس منذ أن تأسس المجلس ،لذلك
يجب أن تكون سلطنة ُعمان ُمعاون وأيضا ً دافع لعملية االستقرارية للمنطقة ليس
بالتعاون مع إيران وعلى سبيل عزل الدول الخليجية األخرى عن ملف معنية فيه هذه
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الدول الخليجية بأن يكون المفاعل النووي اإليراني والبرنامج النووي اإليراني يؤثر على
العواصم الخليجية أكثر من تأثيره على طهران.
فيروز زياني :أشكرك جزيل الشكر سيد جميل الذيابي الكاتب الصحفي السعودي كنت
معنا من الكويت ،نشكر أيضا ً من الكويت الدكتور عايد المناع األكاديمي واإلعالمي
الكويتي جزيل الشكر ،ونشكر ضيفنا من بيروت السيد سيف بن هاشل المسكري نائب
األمين العام األسبق للشؤون السياسية لمجلس التعاون الخليجي شكراً جزيالً لكل
ضيوفنا ،وبهذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر نلتقي بإذن هللا في قراءة
جديدة فيما وراء خبر جديد ،السالم عليكم.
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