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  وثائق عربية
  

  بيان القمة الثامنة عشرة
  للمجلس األعلى جمللس التعاون اخلليجي

  ]مقتطفات[ *.22/12/1997الكويت، 
  
  

  الشؤون السياسية
[.......]  

بحث اجمللس األعلى يف مستجدات مسار تنفيذ العراق لقرارات جملس األمن ذات الصلة بعدوانه على 
كومة العراقية لكافة قرارات جملس األمن دون انتقاء، وخاصة ما تعلق دولة الكويت، وأكد على ضرورة تنفيذ احل

منها بإزالة أسلحة الدمار الشامل التي ال تزال يف حوزة العراق، وإطالق سراح األسرى من مواطني دولة الكويت 
بأي عمل عدواين أو باالمتناع عن القيام  949خرى، وإعادة كامل املمتلكات الكويتية، واالمتثال للقرار والدول األُ

  .استفزازي للدول اجملاورة
[.......]  

وأعرب اجمللس عن قلقه الشديد إزاء التصعيد اخلطير الناجم عن توتر املوقف بين العراق واألمم املتحدة 
نتيجة استمرار احلكومة العراقية يف إخفاء أسلحة بيولوجية وكيميائية خطيرة وفتاكة تهدد حياة الشعب العراقي 

وأشاد اجمللس يف هذا الصدد بتماسك املوقف الدويل ممثالً بمجلس األمن إزاء التصعيد . ق وشعوب املنطقةالشقي
األخير، وجدد دعمه للجنة اخلاصة املكلفة بإزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية، ورئيسها، يف إطار تنفيذ مهمتها، 

وشدد على ضرورة تنفيذ العراق كافة قرارات . قيد أو شرطودعوته احلكومة العراقية للتعاون اجلاد مع اللجنة بدون 
التي  عن الشعب العراقي، تلك املعاناة جملس األمن ذات الصلة، بما يحقق تخفيف العقوبات ورفع املعاناة

تتعاطف دول اجمللس حيالها والتي رحبت معها بصيغة النفط مقابل الغذاء لتوفير االحتياجات الغذائية والدوائية 
  .ء الشعب العراقي الشقيق، كما رحبت بكل مبادرة تخفف من تلك املعاناةألبنا

[.......]  
 :العالقات مع إيرانب ـ 

انطالقاً من مواقف دول جملس التعاون الثابتة إلرساء عالقات طيبة مع اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
يف ضوء املؤشرات والتصريحات داخلية، وعلى أسس حسن اجلوار واالحترام املتبادل وعدم التدخل يف الشؤون ال

يجابية للمسؤولين اإليرانيين حول توجهات حكومة إيران للعمل على فتح صفحة جديدة للعالقات مع دول اإل
جملس التعاون، بحث اجمللس األعلى مستجدات العالقات مع إيران معرباً عن أمله يف أن تشهد املرحلة القادمة 

ل بناء الثقة املتبادلة وتأسيس العالقات على قواعد ثابتة أج العالقات بين اجلانبين من تطوراً إيجابياً وعملياً يف
  .بما يحقق األمن واالستقرار يف املنطقة

[.......]  
احلكومة اإلسرائيلية هذه، فإنه يطالبها  وإذ يعبر اجمللس األعلى عن رفضه املطلق لسياسات وممارسات

بالوفاء بكافة التزاماتها اخلاصة باالتفاقات املبرمة مع منظمة التحرير الفلسطينية ويف مقدمتها استكمال 
مراحل إعادة االنتشار يف الضفة الغربية وبدء مفاوضات الوضع الدائم مع اجلانب الفلسطيني، بما يحقق 

وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة م، 1967مل من األراضي الفلسطينية احملتلة عام االنسحاب اإلسرائيلي الكا
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كما . كامل حقوقه الوطنية املشروعة وحقه يف إقامة دولته املستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف
واللبناين من حيث انتهت  يطالب اجمللس األعلى باستئناف احلكومة اإلسرائيلية املفاوضات على املسارين السوري

 الكامل من اجلوالن العربي السوري احملتل إىل خط احلدود القائمة يفإليه اجلوالت السابقة، وانسحاب إسرائيل 
، وانسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان وبقاعه 338، 242م وفقاً للقرارين 1967) حزيران(الرابع من يونيو 

  .425قرار لبنانية احملتلة إىل السيادة اللبنانية وفقاً لالغربي وإعادة كافة األراضي الل
[.......]  

ة على شعب أو ريؤكد اجمللس األعلى جمدداً أن التطرف والعنف واإلرهاب ظواهر عاملية غير مقصو
لكافة أنواع العنف واإلرهاب أيّاً كان  منطقة بذاتها، ويعيد تأكيد نبذه واستنكاره لهذه الظواهر ورفضه املطلق

وعبّر اجمللس عن أسفه لقيام بعض الدول بإيواء العناصر اإلرهابية املتطرفة حتت شعار حماية حقوق . مصدره
اإلنسان، ويدعو اجمللس األعلى هذه الدول إىل التمييز بين هذه احلقوق وما تقوم به هذه العناصر من أعمال 

كما يدعو . واملقيمين فيها ألخطار بالغة وممارسات إرهابية هدامة تهدد أمن وسالمة الدول وتعرض مواطنيها
هذه الدول إىل العمل على منع استغالل هذه العناصر واجلماعات املتطرفة واإلرهابية ألراضيها وقوانينها من أجل 

خرى تهدد أمن وسالمة الدول، ويدعو إىل عقد اتفاق دويل وممارسة أي نشاطات أُاحلصول على التمويل والسالح، 
  .ابحملاربة اإلره

ملا صدر عن البرملان األوروبي وغيره من املنظمات  واستنكارهعن رفضه  األعلىكما يعرب اجمللس 
يف خرى من تعرض لشؤون القضاء وسير العدالة يف دول اجمللس واعتبار ذلك تدخالً غير مقبول والهيئات األُ

بية ومن ثم التأثير سلباً على أمن شؤونها الداخلية، من شأنه أن يشجع على ارتكاب اجلريمة واألعمال اإلرها
  .واستقرار املنطقة
[.......] 

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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