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يراني امتد لثالثة أيام إ – قليمي عربيإانعقاد مؤتمر الفائت في شهر حزيران  شهدت بيروت           

المركز  بمبادرة من وذلك قليمية: الفرص وآفاق الشراكة"، حديات اإليران في مواجهة التّ إرب وبعنوان "الع

كز الدراسات السياسية يران( ومرإاالستشاري للدراسات التوثيق بالشراكة مع مركز أنديشه سازان نور )

 يران( والجامعة اللبنانية وصحيفة السفير. والدولية )إ

 

كان  ، وهو تراجعقليميالنفوذ اإلمنطقة ل المؤتمر من فكرة تراجع الهيمنة الغربية داخعمل نطلقت ورقة ا

يحقق جديد قليمي صياغة نظام إو بينها العالقات في مالى تطبيع من الممكن أن يدفع القوى األقليمية إ

تحويل الشرق  من قليميةتواطؤ أدواتها األاألميركية تمكنت، بفعل قوة الهيمنة  ال أّن المنافع المتبادلة، إ

الشحن  هابعضفي قليمية عابرة لحدود الكيانات الوطنية يوظف إأهلية و اتلى مسرح لمواجهاألوسط إ

لى استقطاب ال سابق له في التاريخ المعاصر للعالمين العربي بي وسيلة أساسية للتعبئة ما أدى إالمذه

 استمرار هذا الصراع واتساعه نتائج مدمرة وكارثية على دول المنطقة وسوف تترتب على واالسالمي

 . تهاومجتمعا

بالدرجتين الثانية  اا ودولي  ولى ومحلي  بالدرجة األ اقليمي  إ قد أصبحفي المنطقة  مسرح الصراع وبما أّن 

ال  اسوأ أمر  لتجنب السيناريوهات األ قليمي بين الدول الوازنةإبل قيام تعاون والثالثة أمسى البحث في س  

بد منه، وهو ما يجب أن يبدأ بفهم عميق ومتبادل لمواقف األطراف المختلفة ورؤاها وتصوراتها للحاضر 

 والمستقبل. 

ستقاللي، والعرب كأمة ذات مخزون رمزي وحضاري وموقع إنضالي و يران كدولة ومشروعإ إّن وعليه ف

الخطيرة التي  التهديداتة لمواجهة من السعي لصياغة شراكة واستثمار الفرص المتاح احيوي، ال بد لهم

فترض أنّ توفير مساحة مفتوحة للنقاش لى تبرز الحاجة إ طاروفي هذا اإلقليمية. تختزنها البيئة اإل  بين قوى ي 

نظمة السياسية ورفض التقسيم لى ضرورة اإلصالح الداخلي وتطوير األتقاطعات في النظرة إ لديها

ة قوى الهيمنة همواجستقالل في يني، والسعي للتعاون واإلوالدوالتجزئة وحماية التنوع الثقافي 

 حتالل. واإل

 

 

ادلة: اإلقراءات في طبيعة أزمة المنطقة  شكاليات والمقاربات المتب

عرب من خطاب الهزيمة والنكسة في نقل ال - كما رأى المشاركون في المؤتمر –نجاح قوى المقاومة  ّن إ

في غربي أوسع  قوبل بتدخل، 2006 عام ال سيما بعدنتصار والثقة بالذات، حباط الى خطاب العزة واإلواإل

ه في طالق خطاب جديد وسرديات جديدة تعزز الفتنة المذهبية والكراهية القومية. هذا النجاح وأثرالمنطقة وإ

كان  ااغ  وية في النظام الدولي خلق فريقليمي معطوفا  على التحوالت البننكفاء األميركي اإلتسريع اإل

بين القوى التقليدية  راغ توليد أشكال حادة من التنافسمن طبيعة الفوقليم. ثابة البيئة المثالية النفجار اإلبم
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 ويات من التنافس داخل المنطقةتسم ثالثةتفاعلت وفي هذا السياق مع قوى جديدة صاعدة.  فيما بينها أو

 . في ما بينها والتوظيف الدولي، وتبادلت التغذيةو قليميإلاو المحلي هي المستوى

قطاب طامحة وقلقة ألقليم بفعل هذه الوقائع الى حالة من "تشظي القوة" وتعدد رخو وقد انتقل اإل

نتقالية عبر التالعب هذه اللحظة اإلفي لها لضبط القوى المعادية  ونكيّ ميروسعى األ، في ذات الوقت

قليميين في مغامرات انتحارية، والمذهبية، والزج بوكالئه اإل نيةثاالستثمار في تناقضات المنطقة اإلو

ء بيئة خصبة لألزمات المحلية بقاالغرب حريص على إ بأّن  اعلم   وتفجير المجاالت الحيوية لمحور المقاومة.

للحفاظ على هيمنته على المنطقة  صالمخلّ دور  االعب  دور الوساطة أو  اا متلبس  مإيتدخل  لكيقليمية واإل

تحديث أدوات  علىالواليات المتحدة  لى حملإ قليميت التحوالت في ميزان القوى اإلا وقد أدّ اردهومو

 . اي استحكمت بشعوب المنطقة تاريخي  مبريالية التإلالهيمنة وتوليف الصلب منها مع الناعم لذات الغايات ا

قليمية فقد عملت القوى اإل القوى الخارجية التي تترتب على تدخالتوبالرغم من المسؤوليات الكبرى 

ما بفعل األخيرة، على تعميق أزمات المنطقة إ توسعت أدوارها بشكل ملحوظ في السنوات التي والمحلية

 إّن  ثّم قليمية. بتعقيدات الساحة اإل الكافية الفتقاد الخبرة الالزمة والدراية وإماالخيارات المتطرفة الالعقالنية 

 غير مباشر على نحو مباشر أووالكفاءة جعلها تدور  رشدحس االستقاللية والافتقاد بعض القوى اإلقليمية 

و مصالح أ عن مصالحها اضعافها بعيد  القوى اإلقليمية وإ لالتي تعمل على اختزا لقوى الكبرىا في مدار

جعل من توتر ي تحوالت االقليمية والدوليةحجم التعقيدات واالضطرابات والن كما أ شعوب المنطقة.

يران أكثر خطورة  على مستقبل المنطقة. وعليه ال بد من تفكيك لعالقات بين بعض القوى العربية وإا

   لى الحلول والمخارج المالئمة.وتفّحصها بغية التوصل إيرانية اإل – معضالت العالقات العربية

رات المتطرفة يقليمي كان ظهور حركات العنف التكفيري، التي تولد من رحم التفسفي هذا السياق اإل

سالمية، وتتمدد اجتماعيا  في ظل عوامل التهميش وفشل الدولة للنصوص والتجارب اإل والمفتعلة

ا لحالة الفراغ والتوظيف واالستثمار في قليمي كان محكوم  أن ظهورها وخروجها الى المسرح اإلالوطنية، إال 

تخبو  هاستثماردا  عوائد اكلية من عقالها وتب، قبل أن تنفلت بوجه "محور المقاومة" الصراع الجيو سياسي

 .الناجمة عنها المخاطرازدياد لصالح 

هو استمرار لشرعنة العنف الصهيوني وشيطنة بحسب رأي مشاركين في المؤتمر، العنف التكفيري  ّن إ 

حول العالم ينظرون  كثيرون ، وحتى صارام العرب من يعتبرون المقاومة إرهابا  ، حتى رأينا من الحكّ قوى التحرر

تفكيك هذه الظاهرة يبدأ من اقتالع جذورها المتأصلة و .القلقإلى قوى المقاومة العربية نظرة الشك أو 

 في بيئات التهميش واالنغالق والتبعية لقوى الهيمنة الغربية. 

بين المصالح  التوازنالعمل المشترك على تهدئته من خالل ال بد من التوتر الهوياتي داخل المنطقة ف أما

ال تحتكم للعقل في  الضيقة ن الهوياتإإذ يرانية، إلا – سس العالقات العربيةفي بناء أ  ودوائر االنتماء 

همية لشرعية السلطة ال سيما في مستوى ما دون الدولة. هذه شديدة األ رغم كونهاتسوية صراعاتها 

عاجزة عن بناء مشاريع نهوض تؤهلها  لكنها تبقى الهويات ما دون الدولتية قد تنجح في لحظة الصراع
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بل النظام الرأسمالي ضافة الى استغاللها من ق  منطق المصالح وهذه معضلتها، باإل للتفاوض وفق

 الدولي كمتغير تصحيحي يجري تكييفه لخدمة استمرار هذا النظام.

ألي تعاون  كمدخلادة الوطنية شرط امتالك السيد المشاركون على وعلى صعيد تحدي الدولة الوطنية، أكّ 

بتقارب الكيانات  محكوممستقبل المنطقة ومصالح شعوبها  ّن إذ إ يران.إو شراكة حقيقيين بين العرب وأ

لتوزان على ضفتي عادة اإ ّن ثم إمن مخاطر التفكك ومخططات التقسيم.  وتعاونها لحمايتهاالقائمة 

عادة بناء الدول العربية بإ ايض  إنما أوفقط تم بمناصرة القضايا المركزية تيراني ال اإل – الفضائين العربي

فالمشاريع الوطنية الجامعة والمشاركة الشعبية  القادرة على التعبير بصدق عن آمال شعوبها وطموحاتها،

 مان لوحدة الكيانات.أالسياسية صمامات 

لشاملة في عالقاتها مع العرب والمتمثل يران بعد الثورة على منطق المصالح العميقة واراهنت إلقد 

لى ثالثة حقول من ميركية، كل ذلك باالستناد إة محاوالت الهيمنة واالستتباع األبدعم المقاومة ومواجه

 ابعيد  يراني تلقف كثيٌر من العرب هذا الدور اإلالتفاعل المتبادل من الثقافة والتاريخ والجيوبولتيك. بالمقابل 

رة والفعل في الصراع مع العدو نهم من استعادة زمام المباديديولوجية ما مكّ عن الحساسيات المذهبية واإل

 سرائيلي. اإل

 

ادئ والمصالح و : نحو مستقبل إقليمي جديد   فاق التعاون والشراكةآالمب

يران ومن ضمنها إامن بين شعوب المنطقة ستلزم التضحديات المشتركة تمواجهة التّ  رأى المشاركون، أّن 

 جتماعي لهذه الشعوب. كما أّن تدمير النسيج اإللميركي للتحرر وإحباط المسعى األ اضروري   اويعّد ذلك شرط  

يمانية العقالنية من اإل نموذج يسهما في إنضاجن ر والتجربة المشتركة بين العرب وإيران يمكن أالحوا

فالت من هذا التضامن يستوجب النجاح في اإل إال أّن  مواجهة التطرف والحروب العبثية،  ساس فيكمرتكز أ

فالت يسمح بالتوجه نحو مشروع ، فهذا انفخ السياسات النيوليبرالية التي تتبناها حكومات المنطقة

 استقاللي يعمل بدوره على تعزيز الثقافة الشعبية الديموقراطية. 

ررين من نتائج هذه المتض ّن أ المتبادلة، إاّل لمصالح البديهية بين العرب وايران مجموعة واسعة من ا

لى التقليل من جدية ما إها ودفعها نحو مسار صراعي عبثي وإلى تشويه الهويات وتجزئتا إّم الشراكة سعوا إ

 المصالح المتبادلة وحيويتها في مستقبل شعوب المنطقة لصالح مزيد من التداخل مع مصالح القوى

أن تمنعنا إنحيازات قليمية من دون شعوبها. فال ينبغي الغربية التي تضمن مصالح بعض األنظمة اإل

من االعتراف  يران. وبالتوازي ال بدّ بين الشعوب العربية وإالمشتركة نظمة عن رؤية المصالح العميقة األ

ا أن كانت إدنى وتفهمها بالحد األو وعية جملة من الهواجس المتبادلة أبمشر تعكس تصورات أكثر منها حيان 

 حقائق موضوعية. 

،  اضارة  وتاريخ  ا وحسالمي دين  شراكة بين العرب وإيران وإن كانت ترتكز على غنى المشترك اإل أيّ  ّن إ وثقافة 

طارها كل الهويات من دون فاعل في إتن تكون شراكة مفتوحة للتنوع والتعدد تال بد أ برأي المشاركين هاأنّ  إاّل 
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تكون متوازنة في أساسها الهوياتي ما بين اإلسالمي والقومي، من دون ، مع الحرص على أن طغيان

ي منهما، وهذا ممكن من خالل تشخيص واضح للمصالح المتبادلة وفي مقدمها مشروع اإلفراط في أ

عمل على ينبغي الفالعربية  – الهويات داخل العالقات اإليرانيةتعدد أما في ما يتعلق بالتحرر والنهوض. 

المصالح المشتركة فدارة مجاالت التباين. فيما بينها واستكشاف التقاطعات وإطار مساكنة وتكامل خلق إ

 نضاجها. إعلى احتواء وتساكن الخصوصيات الهوياتية بل و هي أقدر من غيرهاوالهويات المنفتحة 

 

وقد قليمي مستقل وفاعل. إملؤه من خالل التعاون لبناء نظام تعاني المنطقة من فراغ كبير يستلزم 

تبديد قليمية متوازنة تسمح بإبناء شراكة لى مؤتمر إيران والعرب" على الحاجة إفي "أجمع المتحاورون 

ستراتيجي بين العرب بعاد، وتعزز التوازن اإلفق لمسارات تعاون متعددة األالهواجس المتبادلة وتفتح األ

ثم يران هو انحراف استراتيجي كبير. إو األمة بين العداء إلسرائيل أمجرد تخيير  والكيان الصهيوني، ولذا فإّن 

 ّن كما أ قتصادي.بنى عليه مسارات التعاون التنموي واالت  يران مني بين العرب وإستقرار األالتأسيس ا إّن 

الصراع الحالي يجري على  ّن إذ إيراني إ - طار تعاوني عربينحو إ يطار الصراعمن اإلالنفاذ المخرج الوحيد هو 

 . االستنزاف المتبادل بل مصيرهرمال متحركة ولن يكسبه أحد 

ن الداخلية واالحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤوعلى تقوم هذه الشراكة على تبديد المخاوف 

ل كّ ن تشأ ينبغي. هذه القواعد كافة في حل النزاعات البينية بين دول المنطقة واالمتناع عن اللجوء للعنف

في زعزعة أمن واستقرار  من تدخل األجنبي ومن دوره خوية متينة تحدّ ركائز أساسية في بناء عالقات أ

 ّن أ ي انقسامات المنطقة وحروبها إاّل مع التسليم بأن المصالح واألدوار الخارجية تبدو واضحة فو المنطقة.

سس للشراكة خب المنطقة وقواها ببناء أ  ام ن  قي معالجة تبدأ مننحو  بشجاعة أصوات المشاركين ذهبت

مصالح ال ينكر الهويات ولكن ال يقف عندها بل يذهب نحو متطلبات النهوض للوالتعاون وتقاسم عقالني 

  الحضاري واالستقالل والرفاه. 

م وانتهازي يهدف التوتر الحالي منّظ  ّن نفتحة على الحلول والحوار، وترى أيران تصالحية ومكانت مقاربات إ

قليمي قائم على االحترام المتبادل إبناء نظام  ّن طها ومصالحها مع العالم العربي. إلى عزلها عن محيإ

لى االقتصاد بما من إرار بعمق المصالح المتبادلة من األقإلللسيادة الوطنية وحفظ الحدود ومنع التقسيم وا

عن "التهويل"  اقليمي بعيد  هو مشروع إيران اإل نظمةها  على الشعوب ومشروعية  على األينعكس رفا

 مذهبي.  – مبراطوري قوميالمفبرك عن مشروع إ

القوى بعض قابلية وإرادة  أولهامن التي كان تحديات اللى بعض ولقد تطرق النقاش في المؤتمر إ

 وثانيهاأي أسس،  في المساهمة في مثل هذا المشروع وبناء على تركيا والسعوديةوال سيما قليمية، إلا

ساسه هذا النظام ى على أمة نحو مشروع نهوض يبنمقاومة رؤية تتجاوز الدفاع عن األامتالك مشروع ال

يديولوجيات في بناء الشراكة، هل الشريك هو المتماهي مع اإلمعضلة الهويات و المفترض، وثالثها

 ستقالل الوطني اسية المتعلقة باالالهوية المذهبية والطائفية أم مع الهوية السي
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مثلث  ّن أالبعض  ورأى .قليميةشراكة إ في أيّ  اا ضروري  عنصر  كيا على كون تر إجماال   المشاركونوقد توافق 

في الوقت الحالي هو نواة حقيقية لقوة إسالمية سوف يحترمها ويهابها العالم,  "العرب والفرس والترك"

ومصر العربية  هي بوابة العالم اإلسالمي إلى أوروبا تركياو بوابة العالم اإلسالمي إلى آسيا فإيران هي

حول جهوزية الحكم الحالي في تركيا للشراكة  تباينت الرؤى ّن أ إاّل  ابة العالم اإلسالمي الى أفريقيا،هي بو

قليمية استقاللية ودورها داخل موازنة بين التزاماتها في شراكة إسس. فهل تستطيع تركيا الووفق أي أ  

لديها نزعة  أّن  ملوقت عينه  وهل لتركيا باألساس فكرة نظام إقليمي قائم على المشاركة أو في االنات

  ة مبراطورية استحواذيّ إ

 

اإلسالمية  - قليمية الكبيرة في المنطقة العربيةل من الدول اإلحزام فّعال آخرون الحديث عن فّض و

أحجار البناء في األركان األربعة للهيكل ، باعتبارها المركزية، وهي أربع: مصر وإيران وتركيا والسعودية

 اد المصري والسعودي لالنخراط فيه،االستعد بشأنهذا الطرح أثار النقاش  أّن  إاّل  .الطبيعي – اإلقليمي

وهواجس  في سيناءهواجس األمن من ناحية مصر تبدو هواجسها الحالية المركزية منقسمة وفق اآلتي: ف

رغم الشواغل الكبرى للسياسة الخارجية المصرية. هي  هذهوالنيلية  – االقتصاد وهواجس الماء اإلفريقية

ستقرار عزز اإل، من ناحية تأمين توازن يةوحاسم ذلك تبقى شراكة مصر في البناء اإلقليمي الجديد جوهرية

الحرجة، وبالمقابل تتيح هذه الشراكة وسط في القضايا قليمي بخطاب معتدل وبقدرة واسعة على التّ اإل

 لمصر استجابة أكثر نجاحا  لهواجسها المذكورة أعاله. 

 

 في اأساسي   انالت حّيز  المعضلة األساسية تبقى في موقف المملكة العربية السعودية التي  أّن  إاّل 

في هي الشراكة ليست عربية بل سعودية مشروع العقبة الحقيقة بوجه  طروحات المشاركين، وبدا أّن 

قليمي، فالعداء ظل تفاوت ميزان القوى اإل يران ضرورة فيترى في العداء إلالسعودية  وذلك أّن العمق. 

الحضور بجهوزية بعض شكك ويران. لرفع العقوبات الدولية عن إ بديال  القومي يبدو  – والتحريض المذهبي

اإلقصائي الرافض ألي صيغ تعددية ظل طغيان الخطاب الوهابي في  و قابليتها لذلكأعودية للشراكة الس

 قليمية. لى المقاربة الصفرية للعالقات اإلمتبادلة إذ يصر نظام المملكة ع لمكاسبو أ

 

في صلب أهدافها  يرانية ينبغي أن تضعالشراكة العربية اإل من ناحية أخرى، أجمع المتحاورون على أّن 

مجاالت العلوم والثقافة  فيالنهوض، وتحت عنواني االستقالل  ،تأمين مصالح شعوب المنطقة

هو الخيار الشامل المستمد من يران إل بالنسبةخيار الشراكة  ّن . إا باألمن والسياسةمرور   االقتصاد والتنميةو

 وتقاسم المصالح والمنافعائم على أعمدة الهوية الحضارية، األخالقية، الق – العقائدية – المثالية السياسية

خب رادة النّ ن فرص نجاح هذه الشراكة رهٌن بإأ إاّل  ختراق الغربي.المشتركة وفي مقدمتها مقاومة اإل
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من في تلبية حاجاتهم األساسية من األالشراكة  هذه بمدى تلمس الشعوب لعوائدوالسياسية من ناحية، 

 لتنمية والرفاه من ناحية ثانية.لى ااالستقرار، إو

والمواطنين من الطبقات  عمالسيخلق منافع متبادلة تمس قطاع األالتعاون التنموي واالقتصادي  إّن 

مان لهذه العالقات من ل صمام أيشكّ العربية و – يرانيةلى تطوير وتعميق العالقات اإلما يدفع إ العاملة

تجارب التكامل الفاشلة منها والناجحة يمكن أن تبدأ بين الدول  وباالستفادة من دروستقلبات أنظمة الحكم. 

العربية )منفردة أو مجمعة( وإيران فكرة التعاون كمقدمة يمكن البناء عليها وصوال  إلى مراحل متقدمة أكثر 

ى لستقاللها أو الدول التي ال تهدف إله بالعادة الدول الحريصة على اعلى طريق التكامل. وهذا النمط تفّض 

 .في ما بينها قتصاديةوحدة سياسية أو إقيام 

وفي حالة البلدان العربية وإيران يمكن أن تكون البداية في التعاون من أجل التنمية، مما يزيد من قدرة 

الدول المعنية على الدخول في صيغ أكثر تقدما  على طريق التكامل. ومن الخطوات التي يمكن اتباعها على 

التنمية البدء بعملية تحرير التبادل التجاري بين الدول األعضاء، وتسهيل التبادل  طريق التعاون من أجل

ضافية إلقامة اتحاد جمركي ، والسير ببعض الخطوات اإلالسلعي والخدماتي، وانتقال العمالة، ورأس المال

ة مشتركة. تجاه إقامة مشروعات إنتاجيخالل هذه العملية يمكن العمل با يتلوه تأسيس سوق مشتركة. ومن

من زاوية النفط  ايمكن البدء بهو ،اجد   ةقتصادية واسعلمشاركة والتعاون في القطاعات اإلمجاالت ا علما  بأّن 

نتاج والموقع حتياطيات واإلاإل ه كل من إيران والبلدان العربية إمكانات هائلة فيوالغاز الذي تملك في

 قامة خط أنابيب للتصدير(.إالجغرافي )

المتأّخر" وسيلة إيران الوحيدة لصد العدوان الخارجي ومنع القوى العظمى من تدميرها. ولن  ان "التصنيعك

صدي إلجرام يتمّكن العرب بغير "التصنيع المتأّخر" من مواجهة التدمير الحاصل لدولهم ومجتمعاتهم، والتّ 

المبادرين حيث يمكن لعرب هم القوى الخارجية التي تستهدفهم، والخروج من التخّلف. وينبغي أن يكون ا

ية في ميدان "التصنيع المتأّخر" ضمن مجاالت ثالثة: إيران - لتطوير مشاريع تعاون وشراكة عربية ذلك

والصناعات التي تقوم على "التقليد الذي ينطوي على  ،الصناعات التي تقوم على "التقليد اإلستنساخي"

 بتكار األصيل".والصناعات التي تقوم على "اإل ،إبداع"

 

الجانب العلمي والمعرفي وتوطين التكنولوجيا. ولما كانت إيران تمتلك خبرة لى هذا التعاون ضاف إي  

يجاد األساس إطريق التعاون العلمي والمعرفي ونقل التكنولوجيا  من يمكن اسعة في هذا المجالو

الخطابات  بأن اعلم   التكامل.تجاه اطلعات إلى تعميق فكرة التعاون بالعلمي النهضوي لتنمية حقيقية ترفد التّ 

ي مرحلٍة ختالفات السياسية للحّكام فل السياسية للشعوب وال تستطيع اإلالعلمية والثقافية تتجاوز المسائ

جربة البحثية التّ  . كما أنلى انقطاع وتمّزق الخطاب العلمي والثقافي القوي والدائمما من التاريخ أن تؤدي إ

استثنائية للشباب العربي الذي تثبت  اوفرص   اغني   ال مصدر  سالمية تشكّ ة اإلالعلمية العريقة في الجمهوريو

 حتية المعرفية. الرعاية والبنية التّ  اّل قابلياته عالية وال تنقصه إ رب أّن التجا
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أساس البعد السياسي المتين والمتمثل في  على قيام التعاون االقتصادي بين البلدان العربية وإيران، إّن 

 اكامل. وفي الظروف القائمة حالي  عملية التل اواسعة جد   ااب، سوف يفتح آفاق  دعم المقاومة ومكافحة اإلره

 هذا التعاون دولة عربية أو أكثرن يضم يمكن أفي البداية  .على نحو تدريجي يمكن أن يتحقق التعاون إاّل  ال

هذه الشراكة تصلح لتكون و النضمام باقي الدول العربية عندما تسمح الظروف بذلك. اعلى أن يكون مفتوح  

يمكن لدول المنطقة  هقليمي المتكامل والذي من خالللتعزيز فكرة "األقلمة" أي تعزيز النظام اإل مدخال  

قليمية المشتركة. المصالح اإلوفق شروط تراعي مصالحها القومية وعقالني في العولمة، االندماج بشكل 

رحب منطق اللعبة الصفرية بين العرب وإيران نحو األفق األالخروج من النهاية بفي هذه الشراكة ستسمح و

 عتماد المتبادل.للتعاون وتعزيز اإل

 

 يرانياإل – نحو مسار مستدام للحوار العربي

يران والعرب وآليات تسمح بمأسسة الحوار بين إ طرعلى ضرورة تطوير أ  في المؤتمر أجمع المشاركون 

على خاليا تفكير دائمة  سس تخصصية وتشتملم على أ  مسارات مستقرة وهادفة تقّس  ووضعه ضمن

 ابحيث يسهل معالجتها وفق   المشتركة شكاليةهة نحو المعضالت والقضايا اإلموجّ  نتاجات بحثيةوحلقات وإ

يراني لتأطير الحوارات اإل – طالق منتدى للحوار العربيإ . ولذا من الممكن لحيثيات كل منها وخلفياتها

رق تكون له تمثالت وفعاليات وط  طار مشترك محدد سمستمرة لمتابعة هذا المسار داخل إالنقاشات الو

 لحوارات ا مناسب  يا والتوتر المذهبي مدخال  زمات في العراق وسوروقد تكون األنشطة متعددة ومختلفة. وأ

نة بالتعاون وحتميته بين العرب تجاهات الجاهزة للحوار والمؤّم إلتخصصية حول طاوالت مستديرة تضم كل ا

 يران. وإ

سهم في تجاوز هلي والتّ إليراني بين الرسمي واألا – تعدد مسارات الحوار العربي ّن إ خصصي يمكن أن ي 

بعين أن يأخذ  هذا الحواروينبغي ل العربيةبين دولة إيران والدول التمايز البنيوي،  بخصوصمعضلة الحوار 

الدور  هذاة جزء أساسي من النقاش العربي اإليراني وجتماعية والشعبيالشعوب والحركات اإل أّن عتبار اإل

زات لدفع المحفّ  د أحدعّ ي  ة ة وإعالميّ ة وثقافيّ ومؤسسات فكريّ  اخب العربية واإليرانية أفراد  لن  لال الحيوي والفعّ 

قامة نحو تزخيم الحوار المباشر في وجه الضغوط الالعقالنية إلالقيادات السياسية في إيران والدول العربية 

وقد يشتمل تعزيز الحوار وخلق بيئة مؤاتية له على خلق منصات يراني. الجدران بين المجالين العربي واإل

  ن من عرب وإيرانيين.ن الشبافكار بين الباحثيكترونية تضمن مساحة حرة لتبادل األلإ

 


