
�ون
��� �ر و�

���� �� و��� 
��ك - ا��� 	����� ��� :���  �ب و����ن» ا�� �� «ا� �� �

Arabs and Iran Second Conference Towards A Common Future: Security, S
tability

, an
d C

oop
era

tion

Crown Plaza
Beirut - Lebanon

17 -18 January
2018

الثاني:  مؤتمر »العرب وإيران« 
نحو مستقبل مشترك

األمن واالستقرار والتعاون

بالتعاون مع

م��ن��ت��دى
ح������������وار
ب����ي����روت

دومين همايش إيران وعرب: 
به سوى آينده مشترك

در زمينه امنيت، ثبات وهمكارى
بريوت/ فندق كراون بالزا

17و18 كانون الثاين-يناير 2018



 
  " المنعقد في بيروتالعرب وإيران الثاني"عن أعمال مؤتمر موجز تقرير    |113

 

 
 

24/1/2018 
 عن أعمال مؤتمر  موجزتقرير 

 المنعقد في بيروت "العرب وإيران الثاني"
 

 بالشراكة مع، 2018 كانون الثاني 18و  17بتاريخ  المركز االستشاري للدراسات والتوثيقعقد 
اسات، بالتعاون مع مركز باحث للدر و مركز أنديشه سازان نور، ومركز الدراسات السياسية والدولية، 

ألمن ا - وقناة الميادين، وجريدة األخبار، مؤتمر "العرب وإيران" الثاني، "نحو مستقبل مشترك
   .بيروت –والتعاون"، في أوتيل كروان بالزاواالستقرار 

 
 منها محورًا منوتضمن المؤتمر جلسة افتتاحية وثالث جلسات متوازية مغلقة تناولت كل واحد 

 ن عن فلسطين وجلسة ختامية.ين مفتوحتيالمحاور، ثم جلست
 

 مدعوًا من العالم العربي يمثلون التيارات اإلسالمية والقومية 30شارك في المؤتمر حوالي 
 شخصية وباحثًا من 50اإلسالمية اإليرانية. إلى جانب  ةمشاركًا من الجمهوري 20والناصرية و

ز التركيمع ، لبنان، جرى اختيارهم على أساس الدور الذي يمكن أن يؤدوه في تعزيز مسار الحوار
 على من يمتلك وجهة نظر محددة في العالقات العربية اإليرانية.

 
ركين اتسم النقاش في الجلسات المغلقة بالعمق والصراحة في كثير من األحيان، وتراوح عدد المشا

بًا مشاركًا تعاقبوا على تقديم المداخالت في خمس ساعات تقري 30و 20في كل واحدة منها ما بين 
تين، وقد ساهم هذا األسلوب في التنظيم في رفع مستوى التفاعل والجدية بين موزعة على فتر 

ة الحضور، وخصوصًا بين المشاركين اإليرانيين والمشاركين العرب الذي يحملون وجهات نظر نقدي
 تجاه بعض جوانب السياسة اإليرانية.

 
 ، كماعلى الصعيد العربي حظي المؤتمر باهتمام إعالمي الفت وكان صداه هذه المرة قويًا وواضحاً 

 تعرض للهجوم من المنصات اإلعالمية المعادية.
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ن اإلسالميين كما سجل حضور جيد للناصريين والقوميينجح المؤتمر في توسيع قاعدة المشاركين 
 الدعوة وذلك من معظم الدول العربية عدا دول الخليج التي لم يلب أحد منهاولليساريين إلى حد ما، 

 روفة.لألسباب المع
 

  وقائع اليوم األول
 .في اليوم األول للمؤتمر عقدت ثالث جلسات متوازية

ي رئيس المركز االستشار  جلسة افتتاحية تحدث فيها على التوالي كل منوسبق الجلسات الثالث  
، مد فنيشمعالي وزير الشباب والرياضة مح ،المؤتمر فضل هللا كتور عبد الحليمدللدراسات والتوثيق ال

اده، رئيس المجلس االستراتيجي كمال خرازي، رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية سعيد خطيب ز 
ئيس مركز أنديشه سازان نور سعد هللا زراعي، رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم ابو الفتوح، ر  

لسفير او محمد فتحعلي، د. السفير اإليراني في لبنان  حضرهالمستشار القومي العراقي فالح الفياض، 
ير السوري علي عبد الكريم، وشخصيات وزارية ونيابية وحزبية وأكاديمية ورؤساء جامعات وحشد كب

بلوماسيين من وعدد من السفراء والد .من األساتذة والمفكرين والباحثين في لبنان وإيران والعالم العربي
 بية.دول عربية وإسالمية وغر 

 
 االفتتاح

لذي اهو الثاني في المسار إلى أن هذا المؤتمر  ، أشار فيهارئيس المركز استهل االفتتاح بكلمة
ي قبل أكثر من عام، ويأتي مترافقًا مع تبدل في الظروف وإنجازات في اإلقليم وتحوالت ف طلقأ

 الحرجةو التهديدات الداهمة تشخيص طبيعة األزمات و  الفتًا إلى أن التركيز حينها انصب على ،العالم
نسانية ة واإلوالوشيكة، من قبيل تجزئة الدول وتفتيت المجتمعات وتنازع الهويات، وتهديد البيئة الثقافي

ذلك، و  ضرورة السعي الستكمال هذا المسار.شّدد على و ، الغنية والمتنوعة التي تتميز بها منطقتنا
ي فلتفكير لصدام والتسابق على النفوذ، وثانيًا؛ من خالل امن ابداًل  ،أواًل؛ من خالل تكريس الحوار

البناء السياسي والجيوسياسي المطلوب والمناسب، لمعالجة أسباب الخالف أو الصراع، وتفكيك 
بغي لتي ينالعوامل المسببة لألزمات المحلية واإلقليمية؛ وثالثًا؛ من خالل تحديد النقاط واألماكن ا

هاية مؤكدًا على أن ن، حث عن التسويات التي تؤسس لمستقبل إقليمي أفضلالبدء منها، في رحلة الب
عطي المعارك األساسية ضد اإلرهاب وسقوط الخيار العسكري الذي استهدف شعوبًا ودواًل وأنظمة، ي

 زدهار.يتقاسم فيه العرب واإليرانيون ثمار األمن واالستقرار واال ،فرصة للمضي نحو مستقبل مشترك
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 يرانية،اإل العربية العالقات إلى التاريخية الجذور عن بالحديث استهلها كلمة خرازي  ورالدكت وألقى
 قدمت يرانإ أن إلى مشيراً  اإليراني، المجتمع في إيجابياً  تحوالً  وأحدث اإلسالمي الدين عّززها التي

 تولف. العالم في أخرى  مناطق إلى ونقلها العربية العلوم تطوير في أسهمت للعرب، كثيرة خدمات
 .التكفيري  اإلرهاب مواجهة في وسوريا للعراق اإلسالمية الجمهورية دعم إلى
 عززت التي التحول نقطة فيها ورأى اإلسالمية، الثورة انتصار مرحلة عن خرازي  وتحدث 

 ودعم الصهيوني، الكيان وجه في الفلسطينية القضية جانب إلى والوقوف العرب، مع العالقات
 يظهر مالدع وهذا الفلسطينية، للقضية األكبر الداعم الزالت إيران أن إلى الفتاً . المقاومة حركات
 للعراق اإلسالمية الجمهورية دعم عن تحدث كما. المزعوم الشيعي الهالل عن الحديث بطالن
، التكفيريي أيدي في وبغداد دمشق سقوط منع في ومساعدتها التكفيري  اإلرهاب مواجهة في وسوريا
 تخشى نهاكو  األكبر الرابح هي إسرائيل لكانت التكفيريين بأيدي والعراق سوريا سقطت لو" أنه معتبراً 
 ".جوارها إلى متماسكة كبرى  دول وجود
 الشعب ضد العربية الدول وزعماء إسرائيل بين جديد تواطؤ" لمشاهدة أسفه عن أعرب وإذ

 ،التواطؤ هذا وراء من هو القدس تهويد بشأن األخير ترامب قرار  أن رأى ،"المظلوم الفلسطيني
 مقترحات، عدة وقدم. المؤامرة هذه لمواجهة ضروي  وإيران العرب بين التحالف أن على مشدداً 
 عةالمتسر  األحكام إصدار عن تبتعد المنطقة، تطورات تجاه استراتيجية رؤية وترويج نشر: أبرزها
 لمثقفينا بين الحوار والنقاش؛ للحوار االستراتيجية المحاور تحديد العاطفية؛ الجوانب على المبنية

 .دولها وحدة على والحفاظ المنطقة استقرار قضايا إلى إضافة والعرب؛ اإليرانيين
 

ا ي بناهألقى الدكتور زراعي كلمة شدد فيها على وجوب إزالة كل جدران العداوة واالختالفات التثم 
حضارة  إغناءداعيًا إلى قبول التنوع الثقافي الموجود بين المسلمين واالستفادة منه في  األعداء بيننا،

ام بين مرشد الجمهورية اإلسالمية سماحة األم (أمس)وأشار زراعي إلى اللقاء الذي حصل ، األمة
 .السيد علي الخامنئي وعدد من مسؤولي الدول اإلسالمية حيث طرح سماحته هذا األمر

 

أن الطريق  وأكد .للمؤتمرين تحيات الشعب المصري  الدكتور أبو الفتوح  نقل، من ناحيتهو 
ألن بعض األنظمة باعت نفسها  ؛إلى القيموالعودة  األفضل لمواجهة األعداء هو التواصل بين األمة 

نجاح الشعب المصري في تحويل اتفاق كامب ديفيد إلى حبر على ورق،  إلى وأشار. للشيطان
تواصل بين الشعبين الإلى  اً يع، دا .كل الشعوب العربية تعتبر إسرائيل هي عدوة األمة واعتبر أن
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أن أي محاولة إلبعاد إيران عن  مشددًا علىإضافة إلى الضلع الثالث وهو تركيا،  ،العربي واإليراني
 .العرب أو تركيا عن العرب هي محاولة مريضة لن يكتب لها النجاح

ق للعرا ةمشيرًا إلى أن ثمة عالقة مميز  ،عن العالقة المميزة بين بغداد وطهرانتحدث فالح الفياض و 
على  اً  كبير اً حقق نصر العراق أن  مؤكداً  ،المية في محاربة اإلرهابوشراكة خاصة مع الجمهورية اإلس

ر ال بدو في هذا المج وأشاد، ية التي أرادو اغراق العراق فيهاالرغم من األطروحات المذهبية والطائف
ي يجيًا فأن إيران مؤهلة ألن تكون شريكًا استرات واعتبر ،المرجعية الرشيدة والشعب العراقي الواعي

قاومة المأن  وأضاف .بناء التنمية واالستقرار في المنطقة، مشيدًا بدورها في دعم حركات المقاومة
ها إلى التركيز على مواجهة إسرائيل ألن اً يعا د .فعل واقعي ألنها من الشعب وحققت مكاسب مهمة

   ة.ين طبيعيين للعرب في هذه المواجهيران وتركيا حليفإ دًا على أن مشدو تمثل تحديًا وجوديًا للعرب، 
 

أن  إلىأشار فيها ، حزب هللاالوزير محمد فنيش كلمة باسم معالي ألقى حفل االفتتاح وفي ختام 
لتوصل إلى السبل الناجحة لحل النزاعات المحتدمة في منطقتنا واعتماد الدبلوماسية لالمؤتمر يسعى 

لوضع في المنطقة، مشيرًا إلى خشية دول عربية من ا وتحّدث عن .اختالفاتنا الداخليةطريقًا ينظم 
كاليمن وغزو  ،التغيير الداخلي وتركيزها في سياستها على التدخل وشن حرب على بلد عربي فقير

ة يأولو ورأى أن فهم هذه الحقائق واستعداد إيران لمد يد الحوار والتعاون استنادًا إلى ، آخر كالبحرين
 إلى أنصراعها مع السيطرة والسياسة األميركية في المنطقة ينبغي أن يدفع بعض الدول العربية 

تدرك مصلحتها ومالقاة هذا االستعداد ووقف حروبها العبثية والتفكير باستقرارها ووحدتها ووحدة 
واحترام إرادة  الدول العربية واعتماد منهج جديد يقوم على أولوبة الصراع مع المحتل الصهيوني

الوصول إلى مستقبل مشترك آمن  أنمعتبرًا  .الشعوب واعتماد الحوار والحلول السياسية لألزمات
ومستقر يسوده التعاون بين العرب وإيران بحاجة لقوى ضغط ومثقفين متحررين ومجتمعات حرة وإرادة 

ئيل في عالمنا العربي رامستقلة في موازاة الجهاد في مواجهة الهيمنة األميركية وربيبتها إس
 ي".واإلسالم

 
 
 

 الجلسات
 هي: متوازية توزعت جلسات اليوم األول على ثالثة محاور
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كًا مشار  22 وقدم خاللها "جلسة الدولة الوطنية: االستقالل والشراكة وتماسك الهوية" .1
عن ستاذ ممحمد رضا شيباني، وترأس الفترة الثانية األ د. ترأس الفترة األولى منها  تهم،مداخال
 .بشور

ة م دولوعالج المشاركون مفهوم الدولة الوطنية الحديثة وعناصر تكونها والسبل اآليلة إلى قيا
 مستندة في قوتها إلى شرعية شعبية وطنية قوية قادرة على بناء عالقات متوازنة وصحيحة،

 م علىية والمؤامرات الخارجية، وتحقق الرفاه لشعبها، وتقو تمكنها من مواجهة األزمات الداخل
يضمن التعددية والحريات، ويلحظ في الوقت نفسه متطلبات  ،أساس عقد اجتماعي جديد

 .األمن القومي والتموضع االستراتيجي
ار، وشكك بعض المشاركين في إمكانية قيام الدولة الوطنية أصاًل الفتقادها مقومات االستمر 

ه ن يكون رائدًا في هذا المجال من خالل تقديم، فإن المطلوب من محور المقاومة أومع ذلك
 ن تفعله ايران.قوية ومزدهرة ومستقلة كما تحاول أوذجًا لدولة من

ن ، وألالمقابواتفقت الرؤية حول مبدأ المصارحة في مقاربة القضايا مثار النقاش، وتقبل الرأي 
وكان نقاش دقيق بشأن ما إذا كان الحضور اإليراني في  .اآلخرال يفرض أحد رأيه على 

 إمساكهاة وعدم ن ضعف الدولأم إ -ما ُيدعىك -المنطقة هو السبب في ضعف الدولة العربية
 نديةكافئة و خارجية هو المانع دون قيام عالقة مت أجنداتودوليًا وانضمامها إلى  إقليمياً بقرارها 

  .وتعزيز العالقات القائمة على المصالح المشتركة
ا يران ال تسعى أبدًا إلى فرض هيمنتها وسيطرتهد بعض المشاركين اإليرانيين على أن إكوأ

بي الديني والمذه ه ال تستطيعه بحكم تكوينهاإنعلى المنطقة، وحتى لو سلمنا جداًل بذلك ف
 .والقومي

لكن مع المحافظة على خصائص كل مكون في كل  ،الدولة العلمانية ةقامإلى إ بعضهمدعا و 
 .بلد واحترام معتقداته

بالرغم من  ،لوطنية القطرية الحاليةاإلى ان الدولة  وخلصت بعض المداخالت المختصرة
 عوبناالتي تواجهها ش هي خط الدفاع األخير ضد المخاطر الداخلية والخارجية ،عيوبها الكثيرة
 احر أهلي واستباحة لألراضي.من تشّظ وتن

ن على أن نجاح حركات المقاومة يتوقف في جزء منه على بناء دولة يالمشاركبعض وأكد  
  .قوية وليس إضعافها، وإن كان الجميع يتوق إلى فضاءات أوسع
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 واعتبروا أن من خصوصيات الدولة الوطنية أن تكون موحدة وذات سيادة وقادرة على مواجهة
 رسة سيادتها واستثمار مواردها وفق مصالح شعوبها. التحديات ومما

حقوق فتتمّثل بقيامها على أساس المواطنة، وأن تضمن ال ،أما شروط الدولة الوطنية األساسية
ية األساسية لمواطنيها، وتسلك طريق التنمية والمشاركة، وتكون قادرة على تقديم حلول جذر 

 لإلقليم.
لطة ولة في منطقتنا هو استبداد الحكم فيها، وانشغال السولفتوا إلى أن من أهم مشكالت الد

 بحماية نفسها أكثر من انشغالها بتمكين المواطنين، وتحولها إلى دول أمنية بوليسية. 
 وحّذروا من قضية التجزئة والتقسيم كمشروع داهم للمنطقة.

 
 اً شاركم 24 خاللها وقدممن التوازن إلى الشراكة الواسعة" "جلسة العالقات اإلقليمية:  .2

حمد ملسيد السيد عادل عبد المهدي، وترأس الفترة الثانية ا منها وترأس الفترة األولى تهممداخال
 .إيراني

القائمة بين دول المنطقة وطبيعة الحساسيات الموجودة حاليًا  واستعرض المشاركون العالقات
 .اإلسرائيلي منها إلى إيرانوالتي تجعل دواًل عربية تشعر أنها أقرب إلى العدو 

 ورأى المشاركون أن أهمية الحوار بين العرب وإيران تكمن في أنه السبيل األفضل لتأمين
 الحوار على المصارحة.  على مشروع إقليمي يحفظ التعاون بين الطرفين، شرط أن يقوم 

الطرفان  مشّددين على أنه من أجل إقامة عالقات صحية بين إيران والعرب يجب أن يمتلك
 القرار واإلرادة السياسية، وهذ يتوقف على قوة الدولة نفسها.

ة، لمنطقوتم التأكيد من الجانب اإليراني وحلفاؤه على أن إيران ال تملك مشروعًا توسعيًا في ا
وية وان رؤية ايران باتت معروفة في أنها ال تكون ق وال تسعى للسيطرة على العالم العربي.

 قة قوية.وقادرة إال في منط
 لعالملولفتوا النظر إلى أن إيران ابتعدت عن الحواجز العقائدية والمذهبية الضيقة في دعمها 

 العربي وقضاياه العادلة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية.
عد واعتبر المشاركون أنه ال بد على جميع األطراف في المنطقة احترام سيادة الدول والقوا 

 تي ضرورة لتحديد االستراتيجية التي نحتاجها في منطقتنا. الدولية، يعد النقد الذا
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 ماوتحدث بعض المشاركين عن أهمية دور الشعوب في عالمنا العربي واإلسالمي، معتبرًا أن 
، أن لدى شعوب األمة العربية واإلسالمية قدرات وطاقات هامةأثبت حدث في العالم العربي 

 الصحيح. تحتاج فقط إلى توحيد وتوجيه في االتجاه
والى ؛ خلق قنوات تواصل بين الشعوب محور المقاومة العمل على عدة نقاط هامة: داعياً 

ين والجامعيين يفئات المهن وتوطيد الصالت بينما يسمى الديبلوماسية الشعبية،  اعتماد
عوا دكما واالكاديميين والناشطين االجتماعيين والمدنيين وعدم االكتفاء بالتواصل السياسي. 

لمخاطر تقوية القوة الردعية لمواجهة او ؛ إزالة أسباب الصراعات البينية بين دول المنطقةى إل
كة تكثيف حر و ؛ إنشاء تكتالت )عسكرية، اقتصادية، ثقافية ..( تجمع دول المنطقةو ؛ الخارجية

ئيل سطينية والعداء إلسرالالقضية الف كل ذلك على قاعدة أن؛ االتصال والتواصل في المنطقة
 الموضوع الجامع لجميع شعوب المنطقة العربية. ماه
تتمثل في صعوبة توقع حصول تقارب  وجود إشكالية حقيقية  إلى  بعض المشاركين أشارو 

لبناء  بادرةبين إيران والسعودية. وبالتالي فإن الدول العربية التي يتوقع منها أن تأخذ زمام الم
 .مركز قومي عربي هي سوريا والعراق

 
شاركًا م 20 اوقدم خالله دوار والمشاريع الدولية في اإلقليم: كيف ينبغي مقاربتها""جلسة األ .3

ور الدكت الدكتور إبراهيم الموسوي، وترأس الفترة الثانية منها ترأس الفترة األولىمداخالتهم، 
 .عباس خاميار

 واستعرض المشاركون الواقع القائم واألحداث التي تعصف في منطقة غرب آسيا والعالم
، للدورين الروسي والصينيتصاعد  مشيرين إلى التزاحم الدولي في المنطقة، مع العربي،

ت ، في ظل الفراغ االستراتيجي الذي تركته الوالياخصوصًا الطموح الصيني عبر درب الحرير
  المتحدة األميركية.

التحديات، وسأل بعض المشاركين عن مدى إمكانية قيام تعاون عربي إيراني في مواجهة 
قة وبالتالي، بناء استراتيجية موحدة، تقوم على شراكة إقليمية ودولية تناسب طبيعة المنط

 وتركيبتها المتنوعة؟
أن وجود تعاون واستراتيجية مشتركة يتوقف على طرفين أحدهما إلى ذلك لفت المشاركون ومع 

يه( وطرف عربي )يعرف ما له وما عل الجانب اإليراني، وهو طرف متماسك وصاحب قرار
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مفكك داخل المنظومة الواحدة، مضافًا إلى أن بعض الدول ترى في إيران تهديدًا جديًا لها 
 وللمنطقة العربية، ما يجعل من فكرة التعاون بعيدة المنال.   

الغرب وفتحت من التصدعات التي حصلت في عن امكانية االستفادة  آخروسأل بعض 
 -يةمثل تطوير شراكة فرنسفي عالقاتها مع الدول االوروبية،   المجال أمام إيران للمناورة

  إيرانية.
 م، والمساهمة في تقديمنفسهأب موشدد المشاركون على حق العرب والمسلمين في إدارة شؤونه

     . الحلول والمعالجات لألزمات الدولية التي تطالها
وضع خارطة طريق لكيفية خارجية لبنان السابق عدنان منصور أنه ال بد من وقال وزير 

 معالجة أزمات العرب ليستطيعوا بناء دول ذات سيادة تمكنهم من لعب دور حقيقي وفعال في
 .اإلقليم

وتحدثت النائب ندى الجبوري من العراق عن االحتالل األميركي لبالدها، مشيرة إلى أن 
ورية فيما رفضت الجمهالواليات المتحدة أخذت حينها موافقة دول إقليمية على احتالل العراق 

. عراقلكنها قدمت مقاربة نقدية لبعض جوانب الموقف اإليراني في ال .اإلسالمية هذا األمر
اولة بعض لمح أسفهم اإليرانيينبدى بعض المشاركين وهذا كان موضع نقاش صريح، إذ أ

 منذ ي مبادرة عدائية ضد محيطهاأنها لم تقم بأيران، مع العلم العرب رمي مشاكلهم على إ
 الثورة ومع ذلك تتلقى سهام االستهداف.

ي بصدق حزب هللا ف (من الجزائر ور عبد القادر قرنيةتالدكبعض المشاركين )أشاد  وفي حين
قائاًل وحده السيد حسن نصر هللا يرفض اإلغراءات حتى لو وضعوا   ،مقاومة العدو اإلسرائيلي

 .الشمس في يمينه
تباع محور أودعوا بالوحدة والعمل المشترك،  على ضرورة االعتصام بعض المشاركينركز و 

كد أن فأ احد المشاركين اإليرانيين على ذلكوعّقب   .المقاومة إلى االنفتاح على الطرف اآلخر
 .إيران تنتهج دائمًا سياسة االنفتاح على الجميع ومحاورة اآلخر

 
 
 
 
 



 
  " المنعقد في بيروتالعرب وإيران الثاني"عن أعمال مؤتمر موجز تقرير    |913

 

 وقائع اليوم الثاني 
ي ائيل"التهديد اإلسر  ناقشتا، ضمن محورين، مسألة ،جلستانعقدت انللمؤتمر  في اليوم الثاني 

  ."والتعاون العربي اإليراني لمستقبل القضية الفلسطينية
، دس""نحو استراتيجية إقليمية لمواجهة قرار ترامب بخصوص القتحت عنوان المحور األول عقد 
ضد العدو في لبنان  2006 و 2000انتصارات العام  عن فتحدث ،حسين شيخ اإلسالم وترأسه

، كما تحدث عن هاققاالنجازات التي ح على ضد اإلرهاب، مهنئًا لبنان 2017وعام  اإلسرائيلي
  ي.الدول العربية والكيان اإلسرائيلمخاطر التقارب بين بعض 

ن رأى أو  أشكالها،، أكد فيها على خيار المقاومة بكل مداخلةقدم النائب السابق حسن حب هللا 
 ، داعياً بدأ من فلسطين، معتبرًا أن الوحدة بين الفلسطينيين هي األساسيمب يجب أن امواجهة قرار تر 

ب هللا حواعتبر  .نيينإلى أخذ قرار عملي ضد التطبيع داخليًا مع تأمين الحماية االقتصادية للفلسطي
ية، أن المواجهة تتطلب عدة أمور "عربيًا وإسالميًا"، أبرزها: وقف الصراعات في المنطقة العرب

ما شرط أساسي لتحرير فلسطين". ك"هذا ، معتبرًا أن العمل على توحيد األمةو  ،محاسبة المعتديو 
 .السعودي الموقف مشيرًا إلى .شدد على مواجهة الحكومات المتآمرة على القضية الفلسطينية

نطقة أكد فيها أّن "خطوة ترامب األخيرة تمثل خطرًا على الم ،من جهته قدم أسامة حمدان مداخلة
أن هناك إعادة رسم خرائط في المنطقة بما يسمح بوجود الكيان الصهيوني  بأسرها"، وحّذر من

ي ة وتحويل الصراع فكعضو طبيعي فيها، ويتم التمهيد لهذا األمر عبر تصفية القضية الفلسطيني
ة ناء كتلولمواجهتها ال بد من تبني مشروع المقاومة، وب ة،إلى صراعات اثنية وعرقية وطائفي المنطقة

لعمل طالق مشروع إقليمي لمواجهة التطبيع، واإإقليمية، تتبنى المقاومة ضّد الكيان الصهيوني، و 
غّلب على تبريد مناطق الصراع في اإلقليم، ووقف حالة االستنزاف، وتكريس منظومة قيمية جامعة، ت

عوب شمفهوم الوحدة على التفريق واالنقسام، والعمل إلقامة نظام إقليمي جديد، يرتكز على مصالح 
 ،عيةاستقرار المنطقة مصلحة جماأن  مؤكدًا علىلمنطقة". المنطقة، وأن تكون السيادة فيه لدول ا

ر قرا إسقاطتعتبر  ،وضمن رؤية استراتيجية جامعة ،وليس التنافس ،تتحقق من خالل حالة التكامل
 .  "ترامب نجاح للمنطقة

 
، من ناحيته، من أن قرار ترامب حول القدس هو حلقة في سلسلة حلقات ماهر الطاهر ونّبه

وترحل الفلسطينيين  ،بل ستليه خطوات، تلغي حق العودة يقف األمر عند تهويد القدس،خطيرة، ولن 
زاح القناع عن حقيقة السياسة األميركية المخادعة، وكشف أأن قرار ترامب ورأى  .48من أراضي 
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لم يبق أي خيار أمامنا معتبرًا أنه  .الرجعية العربية التي كانت تصور أنها مع فلسطين ومع القدس
سوى المواجهة وتفعيل االنتفاضة ودعمها من كل الشرفاء في العالم العربي واإلسالمي وتشكيل قيادة 

 موحدة لها وتحويلها إلى نمط حياة.
شروع إلى اغتنام هذا الم ، داعياً "وعد بلفور الثانيبـ"قرار ترامب  ، بدوره،صادق رمضانيووصف 

، تهواجهوبنا. ورأى أن المقاومة هي الحل الوحيد لمتعيد الوحدة إلى شع ،وتحويله إلى فرصة إيجابية
ينا ذا علل ؛أن جهل الشعب األميركي بأحقية القضية الفلسطينية يجعلهم يقفون إلى جانب العدو معتبراً 

 م.نكليزية تشرح حقيقة الواقع القائنتاج برامج بالللغة اإلإ
 

بني ، والتوجه نحو تجمال عبد الناصرإلى االستفادة من مئوية فدعا  ،سيف دعناتحّدث  ،وأخيراً 
، قائاًل نحن بحاجة إلى االندماج يمي ال يكفيدي. ورأى أن مجرد التعاون اإلقلنموذج اقتصا

دون تحمي هذا االندماج والتعاون، وهذا ال يمكن أن يتم بإقليمية  حاضنة شعبيةوخلق اإلقليمي، 
   ام.ماعية واالقتصادية ما تستحق من اهتم، وإعطاء المسالة االجتلفقيرةاللطبقة  عدالةتأمين ال

 
ل حو  رح،الدكتورة لونا أبو سوي مديرة مركز دراسات الوحدة العربية ، برئاسةالمحور الثانيوانعقد 

ستقبل التي رأت أن مستقبل القضية الفلسطينة متوقف على م"االنتفاضة الثالثة الشروط واآلفاق 
 ."العرب

 ددّ شسريعة للتجربة الفلسطينية في مقاومة المشروع الصهيوني،  قراءة، فقّدم منير شفيق وتحّدث
م ولفت إلى وجود خطر داه، ن يكون الهدف الدائم هو التحرير الكامل لفلسطينأعلى ضرورة  فيها

ر يمكننا مواجهة هذا الخطر واالنتصا أنه من خالل االنتفاضة  معتبراً يتهدد الضفة الغربية والقدس، 
 .مرحلي في إطار المعركة الكبرى لتحرير كامل فلسطيننجاز إعليه وتحقيق 

مر قابل للتحقق من خالل االنتفاضة أ 67رأى كمال خلف الطويل أن استعادة أراضي  ،من جهته
وملفي  48من خالل العمل الدبلوماسي دون إعطاء إسرائيل أي شرعية ودون التنازل عن أراضي و  

  ض.التعويالعودة و 
أن الحل النهائي سيكون بنضال الشعب الفلسطيني واألمة كلها،  ناحيته، ، منرأى سامي العريانو 

داعيًا إلى انشاء غرف عمليات في كل العالم العربي لتفعيل االنتفاضة وتوفير كل أشكال الدعم لها 
وخصوصًا الدعم االقتصادي. وقال "ال يستطيع الشعب الفلسطيني لوحده أن يفرض على العدو 
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ح ساحتين في تحقيق انج مشيرًا إلى ،"قوف إلى جانبه وتقديم كل أشكال الدعم لهالتراجع بل يجب الو 
  .االنتصار على العدو هما غزة وجنوب لبنان

 
 التعقيبات

وتمحورت التعقيبات حول تفعيل االنتفاضة ودعمها وعقب على المداخالت عدد من المشاركين، 
واء لد تحت العالقة مع العدو اإلسرائيلي، والتوحّ وإنهاء االنقسام الفلسطيني والعربي، وقطع كل أشكال 

 المقاومة.
ام الحاج حسن حدرج على المداخالت أن الشرط األول لنجاح االنتفاضة هو انهاء االنقس فاعتبر 

لى عمب والعمل اانة قرار تر وأهمها: إد ،الداخلي الفلسطيني والتوافق على الثوابت المتفق عليها
 رفضو وقف التنسيق األمني معه بكافة أشكاله، و إعادة النظر في العالقات مع العدو، و ، إسقاطه

يني في التأكيد على حق الشعب الفلسطو رفض االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، و الحلول االنتقالية، 
، القدس هي الواليات المتحدة فرضه من صفقات ممارسة كل أشكال النضال، عدم القبول بما تريد

 ".اصمة األبدية لفلسطين، التمسك بحق العودةالع
 
 وانه ال بد من. فقطة وليست فلسطينيقضية العرب عمومًا هي أن فلسطين  كر في المداخالتوذُ 

 .ا الواقعهذالقادرة على تغيير المقاومة هي الوحيدة فثورة ثقافية تخرجنا من التبعية لثقافة الغرب، 
الطروحات التي  التحرير الكامل، ورفض إلنجازمتنا أاستنهاض  كما جرى التأكيد على وجوب

بغض النظر عن األساليب االحتالل عن فلسطين  ث عن تجزئة التحرير، إذ ال بد من دحرتتحدّ 
 أساسها فعل ميداني ودعم اقتصادي ومالي.  ،العمل باستراتيجية مواجهة متكاملةالمعتمدة، و 

األنظمة على ضرورة العمل على سحب االعتراف بالكيان الصهيوني، وقطع  واكد المشاركون 
لكيان وطرد ا كيان العدو بكل إطاراتها وأشكالها، وتفعيل قرارات المقاطعة العربية مععالقات العربية ال

 الصهيوني من المنتديات الدولية، وتعليق اتفاق أوسلو أو الغائه.
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 الجلسة الختامية
 –"التعاون العربيعنوان  تحت محمد رؤوف شيبانيبرئاسة الدكتور الجلسة الختامية انعقدت 

رة م ملخصًا عن الجلسات السابقة التي عقدت. وأكد على ضرو قدّ قد ف ،اإليراني رؤى مستقبلية"
إضافة  استمرار الحوار وإيجاد الجسور بين شعوبنا، وهي سياسة ثابتة تتبعها الجمهورية اإلسالمية.

 .ضامن إيران الكامل مع الشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانبه حتى تحرير فلسطين كاملةإلى ت
عضهما مفهومين منفصلين، وأن ابتعادهما عن ب اأن إيران والعرب ليسعن تحدث حسين أكبري و 

  .يسهل على العدو النيل منهم
 في رسالة إلى المؤتمر بعد أن تعذر عليه الحضور ألسباب أمنية وداخلية صادق المهدي وتطرق 

ش ة تعايإلى التحديات التي يعاني منها العالم اإلسالمي، وقدم اقتراحًا بتوقيع معاهد في السودان،
 . عربية تركية إيرانية

 اجعة أكبرليث شبيالت الذي حذر من الخطر التكفيري على األمة، معتبرًا أن هذه الف ثم تحدث
كار قية األفإلى بذل الجهود الممكنة لتن ،كونها تقود محور المقاومة ،، داعيًا إيران48بكثير من نكسة 

نيين يجب أن يبرز مجموعة من المفكرين العرب واإليراأنه  مضيفاً  ،التي يستفيد منها التكفيريون 
 ."اآلراء الشعبوية ،كل ضمن ساحته ،واألتراك ويواجهون 

إلى االستمرار بهذا الحوار حتى نتمكن من تمحيص المشكالت. وقال  الدين عرباوي دعا نور و 
لى كيدة إلذا فالحاجة اليوم أ ؛وهناك تهديد حقيقي للدولة ،"األوضاع العربية في أكثر من ساحة سيئة

 ا".فيها كل األطراف خصوصًا في سوري حلول سياسية يدمج
طلق إلى أنه لن ت لفت فيها ي للدراسات والتوثيقوختم المؤتمر بكلمة رئيس المركز االستشار 

قدم إلى الت اً كي تكون منطلق سيصدر عن هذا المؤتمر وثيقة متكاملةبل  ،توصيات بصورة مباشرة
 .إلى األمام

على و وأشار إلى التقاء المتحاورين على مسألة فلسطين واالبتعاد عن االنفسامات وتجزئة الدول، 
تاج ق النتجمع الجميع، وأن على هؤالء أن يمضوا قدمًا في حوار معمّ  فكرة أن هناك مصالح مشتركة

وأيضًا  ،والثقافيةاالستراتيجية والسياسية واالقتصادية  نموذج متعدد األبعاد على مختلف المستويات
 تأسيس األمانة العامةل المؤتمر سيطلق مبادرة  معلًنا أن، والدولي واإلقليميفي المجالين الوطني 

ي بناء لها دور في التفكير وف ،على أن تضم نخبة فاعلة مؤسسة ،الحوار اإليراني العربيلمنتدى 
  ر.ات جدية للتواصل والتفاعل المستممستقبل المنطقة، تضع مسار 
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التي ستؤسس الوثيقة التي ستصدر عن هذا المؤتمر و  ستنجزسبوعين أخالل وقد أعلن أنه و 
 .للمسارات القادمة

 .جميع المشاركين والقادمين من إيران ولبنان ومختلف الدول العربيةوختم بتوجيه الشكر ل




