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التكتالت ال�سيا�سية والأمنية 

يف غرب اآ�سيا

عقد املركز اال�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق بتاريخ 2016/4/21 

حلقة نقا�ش حتت عنوان: »التكتالت ال�سيا�سية واالأمنية يف غرب اآ�سيا«.

حا�رض فيها نائب م�ست�سار رئي�ش اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية الدكتور 

�سادق خرازي، وح�رضها عدد من الباحثني واالأكادمييني املخت�سني.

د. عبد احلليم ف�سل اهلل

بكلمة رّحب  اهلل  ف�سل  احلليم  د. عبد  املركز  رئي�ش  احللقة  اإفتتح 

وخ�سو�سًا  البحث  مو�سوع  اأهمية  على  موؤّكداً  باملحا�رض  فيها 

التي  التفاو�ش  جوالت  يف  �سارك  عريق،  دبلوما�سي  خرازي  د.  اأن 

�سغل  كما  االإيراين،  النووي  بامللف  اخلا�ش  االتفاق  عن  اأ�سفرت 

االإ�سالمية  للجمهورية  �سفرياً  اأنه كان  منها  دبلوما�سية مهمة  منا�سب 

يف فرن�سا ودول اأخرى.

ثالث  من  تنبع  املحا�رضة  مو�سوع  اأهمية  اأن  اهلل  ف�سل  د.  وراأى 

ها باالآتي: نقاط رئي�سية خل�سّ

التكامل  على  القائمة  ال�سيا�سية  التكتالت  اإىل  املا�سة  احلاجة   -1

والتعاون والت�سارك ولي�ش على اأ�سا�ش �سدامي وتناف�سي، اإذ اإن بع�ش 
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املنظمات االإقليمية اأ�سبحت ت�سكل اأطرافًا اأ�سا�سية يف املعارك الراهنة 

االإ�سالمي والتي  التعاون  العربية ومنظمة  الدول  املنطقة كجامعة  يف 

اأن تكون هناك منظمات  بّد  وبالتايل ال  لل�رضاع،  كاأدوات  ا�سُتغلت 

لتحقيق  بينها  ما  يف  تتعاون  واقت�سادية  و�سيا�سية  اأمنية  وتكتالت 

ال�سعود والنهو�ش امل�سرتك ولي�ش �سعود طرف على ح�ساب االآخر.

2- التكتالت االإقليمية عن�رض اأ�سا�سي ومهم الإعادة تعريف الهوية 

والوطني  املحلي  البعدين  بني  االآن �سائعة  املنطقة  فهوية  املنطقة،  يف 

والبعد االإقليمي،وهذه التكتالت من �ساأنها اأن حتّدد هوية االنتماء اإىل 

املحلي  التنوع  واحت�سان  احرتام  ظل  يف  وطني  اأ�سا�ش  على  املنطقة 

واالأخذ بعني االعتبار الُبعدين االإ�سالمي والعربي، واالأبعاد االأخرى 

التي جتمع هذه املنطقة على اختالف مكوناتها فاإذا ن�سجت بطريقة 

�سحيحة ت�ساعد على تثبيت الهوية الوطنية مبختلف االأبعاد.

الفنت  لتاليف  الراهنة  االأزمة  مواجهة  يف  مهمة  التكتالت   -3

واحلروب، اإذ اإن االأزمات اإقليمية يف مكوناتها، قبل اأن تكون حملية 

ووطنية، وحل هذه امل�ساكل قد يكون من خالل الت�ساور والتعاون على 

قاعدتني: قاعدة املبادئ وامل�سالح وقاعدة الروؤية ال�سيا�سية الواحدة. 

ويف هذا ال�سياق قّدمت اإيران جتربتها على اأ�سا�ش الت�سالح مع حميطها 

ليكون  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  و  العلمي  منوذجها  عر�ش  من خالل 

للتنمية  جتربة  اليوم  تقدم  وهي  والعربية،  اال�سالمية  الدول  مبتناول 

امل�ستقلة على قاعدة حفظ امل�سالح الوطنية والتوجهات املبدئية.
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د. �سادق خرازي

االإيرانية  االإ�سالمية  اجلمهورية  رئي�ش  نائب  م�ست�سار  ا�ستهل 

الدكتور �سادق خرازي حما�رضته بالكلمة االآتية:

»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم«

ا�سمحوا يل بداية، اأيها االأخوة االأعزاء واالأخوات العزيزات، اأن 

بالتهنئة والتربيك مبنا�سبة حلول 13 من رجب ذكرى  اإليكم  اأتوجه 

الوالدة العطرة الأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب )ع( هذه ال�سخ�سية 

االأ�سالمية  الهوية  بحق  عرفت  التي  والعظيمة  التاريخية  االإ�سالمية 

املوؤثرة كما ينبغي اأن تكون.

واأود بداية اأن اأعرب عن بالغ �رضوري واعتزازي لهذا اللقاء الكرمي، 

ولهذا ال�رضح العلمي الرتبوي، وبالتن�سيق مع �سعادة �سفري اجلمهورية 

االإ�سالمية االإيرانية الدكتور حممد فاحت علي الذي اأتاح يل هذه الفر�سة 

الكرمية كي اأت�رضف بلقائكم اأيها االأحبة.

لقد اأ�سار الدكتور عبد احلليم ف�سل اهلل يف مداخلته القيمة اإىل اأهمية 

اأن  اأود  واأنا  املنطقة.  هذه  ت�سود يف  اأن  ينبغي  التي  والهوية  امل�ساركة 

اأنطلق يف حديثي من هذه النقطة بالذات واأن اأحتدث ب�سكل خمت�رض 

عن التوجهات ال�سيا�سية اجلديدة با�سم وزارة اخلارجية يف اجلمهورية 

الدول  لبقية  االإقليمية  ال�سيا�سات  تتعاطى مع  التي  االإيرانية  االإ�سالمية 

من زاوية النظر اإىل م�سالح العامل االإ�سالمي واإىل اجليوبولتيك يف هذه 

املنطقة. بطبيعة احلال نحن مل نخرت اأن نكون يف هذه املنطقة، بل اإن 

التاريخ واجلغرافيا واحل�سارة هي التي هياأت ملثل هذا الوجود. ونحن 
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اأي�سًا مل نبادر اإىل اختيار حلفائنا واأختيار اأعدائنا فهوؤالء احللفاء واالأعداء 

قد راأيناهم من خالل التجربة، والوقائع اجليوبولتكية واجليو�سرتاتيجية 

تفر�ش علينا مثل هذه التحالفات ومثل هذه اخل�سومات.

نحن نرى اأن االأ�س�ش الرا�سخة لالأمن واال�ستقرار يف هذه املنطقة 

يجب اأن تقوم على امل�ساركة والتعاون واالن�سجام مع بقية الدول يف 

هذه املنطقة. وهذا االأمر بحد ذاته نقطة قوة وارتكاز ا�سا�سية بالن�سبة 

اإلينا يف اإيران. ونحن نعترب اأن احلدود اجلغرافية ال�سيا�سية للجمهورية 

االإ�سالمية االإيرانية باتت خمتلفة عن احلدود اجلغرافية ال�سيا�سية مبعناها 

ال�سيق اإىل اأن بات الإيران ح�سور وفعالية  وم�ساركة ال ينبغي اأن تف�رض 

معنا  خالفاتها  تبني  االأطراف  بع�ش  اأن  علمًا  وت�سلط،  هيمنة  باأنها 

انطالقًا من هذا التف�سري اخلاطئ.

ونحن نرى اأن هذا التف�سري اخلاطئ واالإ�ساعات املغر�سة التي تريد 

�سافر  تدخل  والبناء،  االإيجابي  والتاأثري  احل�سور  هذا  باأن  توحي  اأن 

وحماولة لل�سيطرة والهيمنة على مقدرات االآخرين، ت�سري اإىل العداوات 

واخل�سومات التي يعملون على الرتويج لها. اأما نحن فنعمل من اأجل 

اأي اأمر من �ساأنه اأن ير�سخ االأمن واال�ستقرار يف ربوع هذه املنطقة. 

االإيرانية  االإ�سالمية  اجلمهورية  كانت  املراحل  من  مرحلة  يف 

ُتتهم باأنها تعمل من اأجل اأن تر�سخ اأمنها القومي على زعزعة االأمن 

اأدبيات  اإىل  عدنا  فاإذا  اليوم  اأما  املنطقة.  هذه  يف  لالآخرين  االإقليمي 

م�ستوى  على  والفاعلة  الهامة  الدول  بع�ش  لدى  املعتمدة  ال�سيا�سية 

اإىل  عدنا  واإذا  االأوروبية  القارة  ويف  االأمرييكية  املتحدة  الواليات 

اإجماعًا  ثّمة  اأن  والر�سينة، جند  اجلادة  واالأبحاث  الدرا�سات  مراكز 
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على اأن اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية باتت من القوى االأ�سا�سية التي 

تر�سخ االأمن واال�ستقرار يف هذه املنطقة. 

اإن املقاربة اجلديدة للجمهورية االأ�سالمية االإيرانية حيال التطورات 

ال�سيا�سية وما يجري يف املنطقة جنحت اإىل حد كبري يف الق�ساء على 

هاب التي يرّوج لها �سواء حيال اإيران اأو االإ�سالم  اأو الت�سيع.  حالة الرُّ

كانت  التي  الغربية  وخا�سة  اخلارجية  االأطراف  اأن  نرى  ونحن 

هاب  تعمل يف مرحلة من املراحل ب�سكل جدي على الرتويج حلالة الرُّ

تزال تعمل يف هذا  الت�سيع، ال  اأو  االإ�سالم  اأو   اإيران  اجتاه  الفوبية  اأو 

على  ا�سطلح  عما  تتحدث  كانت  املراحل  من  مرحلة  ويف  االجتاه، 

حتويل  على  تعمل  االأطراف  هذه  وكانت  ال�سيعي.  بالهالل  ت�سميته 

اأجل  اإىل فزاعة من  التنوع املذهبي والديني املوجود يف هذه املنطقة 

اإخافة االآخرين. وبدل اأن يكون هذا التنوع الطائفي واملذهبي عن�رضاً 

اإيجابيًا وبناء للتفاعل كانت هذه االأطراف ت�ستغل احل�سا�سيات املذهبية 

واالإ�سالمي.  العربي  اإيران عن حميطها  عزل  على  تعمل  اأن  اأجل  من 

ويف مقابل هذا الهالل ال�سيعي كنا نتحدث دومًا عن القمر االإ�سالمي 

الذي يجمع هذه املنطقة.

ومنذ  �سيعي.  هالل  بوجود  االأيام  من  يوم  يف  نعرتف  مل  نحن 

اللحظة االأوىل من قيام اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية نادينا بالوحدة 

بني اأبناء االأمة االإ�سالمية. ويف اأي  بقعة من بقاع العامل االأ�سالمي كان 

هناك حاجة للدعم وامل�ساعدة واملوؤازرة كانت اإيران اأول طرف يهب 

للقيام بهذا العمل. واإذا اأ�ستعر�سنا �سري االأحداث التاريخية �سواء يف 

جنوب �رضق اآ�سيا اأو يف �سبه اجلزيرة اأو يف اأفغان�ستان اأو يف البلقان اأو 
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يف فل�سطني املحتلة وكل مكان كان بحاجة اإىل م�ساعدة وموؤازرة مل 

تتوان اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية عن تقدمي هذه املوؤازرة. 

اإن االإ�سرتاتيجية املعتمدة لدى اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية بادرت 

اإىل مقاربة جديدة يف هذا املجال، وهناك تطورات جديدة تعمل هذه 

االإ�سرتاتيجية على اإيجادها، وكما اأن اال�سطفافات ال�سيا�سية للدول 

اأن هذه اال�سطفافات  التحول والتبدل. ونحن نرى  اإىل  يف طريقها 

جمال  يف  اجلديد  االإميان  على  ما  ناحية  يف  ت�سجع  اجلديدة  ال�سيا�سية 

من  املنطقة تخجل  بع�ش دول  كانت  املا�سي  والتالقي. يف  الوحدة 

ولكن يف  ال�سهيوين،  بالكيان  تربطها  التي  العالقات  عن  ت�رّضح  اأن 

االإ�سالمية  الدول  وبع�ش  العربية  الدول  بع�ش  اأن  نرى  املرحلة  هذه 

يف هذه املنطقة جتاهر بالعالقات اال�سرتاتيجية التي باتت تربطها يف 

النووي ما بني  اإجناز االتفاق  بعد  املرحلة »باإ�رضائيل«، وخا�سة  هذه 

اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية واخلم�سة زائد واحد. ونحن من خالل 

املفاو�سات التي كنا جنريها على خلفية امللف النووي ال�سلمي لبالدنا، 

كنا نرى اأن هناك ثالث جمموعات �سغط تعمل �سد م�ساحلنا وهي:

- اللوبي االإ�رضائيلي.

- اللوبي العربي.

- لوبي املعار�سني االإيرانيني )يف خارج البالد(

�سبكات  لديها  هذه  ال�سغط  اأن جمموعات  نعرف  نكن  مل  ولكن 

توا�سل من خلف ال�ستار تربط بني بع�سها البع�ش. وانطالقًا من اخليبة 

اأو الف�سل الذي منيت به هذه املجموعات بعد اإجناز االتفاق النووي 
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نف�سها مت�رضرة من  اعتربت  التي  القوى  قام حتالف �سمني بني هذه 

هذه التطورات ليعلن اأن حزب اهلل هو عبارة عن منظمة اإرهابية، واأن 

اإيران هي دولة راعية لالإرهاب، وحتى الدول العربية التي باتت اليوم 

�سحية لالإرهاب ي�سنفها هذا التحالف على اأنها دول تدعم االإرهاب 

التي  الدول  هذه  تبادر  الذي  الوقت  يف  هذا  و�سوريا.  العراق  مثل 

توجه مثل هذه االتهامات اجلوفاء اإىل توفري الدعم واملوؤازرة ال�سيا�سية 

االإرهابية  للمجموعات  والت�سليحية  واملخابرتية  واللوج�ستية  واملالية 

اأو  داع�ش  اأو  الن�رضة  اأو  طالبان  اأو  القاعدة  مثل  امل�سلحة  والتكفريية 

اأن وزير اخلارجية االأمرييكية جون  اإرهابية. حتى  اأخرى  جمموعات 

الدول  داخل  واحدة  جدية  حماولة  من  هناك  لي�ش  اأن  �رّضح  كريي 

العربية يف هذه املنطقة من اأجل مكافحة االإرهاب.

رمبا من املفيد اأن اأروي لكم اأمراً طريفًا حدث من اأجل اأن اأرطب 

لتناول  ودعيت  ُعمان  يف  كنت  فرتة  منذ  اجلل�سة.  هذه  يف  االأجواء 

الع�ساء اإىل مائدة وزير اخلارجية الُعماين يو�سف بن علوي، وكنا نتبادل 

اجتماع  اأنه كان حا�رضاً يف  فاأخربين  االأمة،  ق�سايا  االأحاديث حول 

عقد على م�ستوى وزراء اخلارجية يف منطقة اخلليج اإ�سافة اإىل االأردن 

االثناء  هذه  يف  اإيّل  وجه  الذي  احلديث  كل  »اإن  يل:  وقال  وم�رض، 

التما�سي مع  التعاطي وهذا  اإىل هذا االنفتاح وهذا  هو ملاذا تبادرون 

اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية التي نعتربها مبثابة خ�سم لنا«. وكانوا 

االإرهاب  ترعى  دولة  االإيرانية  االإ�سالمية  اجلمهورية  اإن  يل  يقولون 

ب�سكل  معها  تتعاطون  اأنتم  فلماذا  امل�ساكل،  وتخلق  االأمن  وتزعزع 
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اإيجابي وبناء ؟ وكان وزير اخلارجية االأمريكي حا�رضاً يف هذه اجلل�سة 

وقال لهم اإن اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية لي�ست كما ت�سفون وهي 

تعمل على مكافحة االإرهاب وتقوم بخطوات على هذا ال�سعيد يف 

اأو تلك. عندئذ انتف�ش وزير خارجية االإمارات غا�سبًا  هذه املنطقة 

الدولة  مع  وتتعاطون  تتعاملون  اأنتم  كذلك،  لي�ش  االأمر  اإن  وقال: 

اخل�سم والعدو لنا ومع الدولة التي تدعم وتوؤازر االإرهاب. ونتيجة 

وقال:  الطاولة  على  بيده  و�رضب  كريي  جون  غ�سب  الكالم  هذا 

»اأنتم ال تعرفون احلقائق وال تفهمون �سيئًا عن �سري االأمور، هذه هي 

اأتيتم  بلد  اأي  فمن  �سبتمرب،  اأيلول/  اإىل حادثة 11  اأدت  التي  الدول 

اإىل الواليات املتحدة االمرييكية واأنزلتم تلك الكارثة بحقنا. اأجهزة 

املخابرات االأمريكية تبنّي لنا باملعلومات والوثائق من هي الدول التي 

تدعم وتوؤازر وتدرب ومتّول االإرهاب واالإرهابني. وال توجد يف هذه 

اإيران.  الدولة هي  تقاوم االرهاب وهذه  �سوى دولة واحدة  املنطقة 

االإ�سالمية  واجلمهورية  اأمريكا  بني  اال�سرتاتيجية  اخلالفات  كل  مع 

االإيرانية هناك نقطة تالقي واحدة م�سرتكة يف هذا االإطار وهي هذه 

النقطة بالذات. فنحن اإن اأمعنا النظر باإمكاننا اأن نرى بكل و�سوح 

االأيادي ال�سعودية والقطرية واالإماراتية واالأردنية والرتكية التي تدعم 

لي�ش  جميعًا  »اأنتم  كريي  وقال  املنطقة.  هذه  يف  املتمدد  االإرهاب 

لديكم  كان  واإذا  �سليماين،  قا�سم  اجلرنال  مثل  �سخ�ش واحد  لديكم 

�سخ�ش واحد مثل �سليماين فدلوين عليه لكي اأعطيكم تنويهًا يف جمال 

مكافحة االإرهاب«.



17

ومواجهة  ت�سديًا  فيه  ترون  مكان  كل  يف  اأنه  اأوؤّكد  اأن  اأوّد  واأنا 

االإيرانية،  االإ�سالمية  اجلمهورية  اأيدي  جتدون  واالإرهابني  لالإرهاب 

اأيادي  لالأ�سف  ويا  فيه  جتدون  االإرهاب  فيه  ي�ستعر  مكان  كل  ويف 

الدول االإقليمية التي اأتيت على ذكرها منذ قليل.

يف فرتة من الفرتات كنت يف زيارة اإىل فرن�سا اإّبان رئا�سة الرئي�ش 

خارجية  وزراء  جمل�ش  كان  املرحلة  تلك  ويف  �سرياك،  جاك  ال�سابق 

الالئحة  يف  اهلل  حزب  ا�سم  اإدراج  على  يعمل  االأوروبي  االحتاد 

ال�سوداء املتعلقة باملنظمات االإرهابية املتطرفة، حينها عار�ش الرئي�ش 

الفرن�سي وحال دون اإدراج ا�سم حزب اهلل يف تلك الالئحة ال�سوداء. 

واإذا اأردمت اأن اأ�رضد املفاو�سات التي جرت بيني وبني القيادة الفرن�سية 

يتاألف من 500  ا�ستغرقت هذه املذكرات كتابًا  يف هذا االإطار رمبا 

�سفحة.

لالأ�سف ال�سديد يرى املرء يف هذه املرحلة اأن بع�ش القادة وحكام 

االإ�سالم  �سمعة  ت�سويه  على  يعملون  املنطقة  هذه  العربية يف  االأنظمة 

والطائفية  املذهبية  والنعرات  احل�سا�سيات  اإثارة  خالل  من  احلديث 

ما بني امل�سلمني ال�سيعة وامل�سلمني ال�سنة، ويعملون من جهة اأخرى 

على اإحلاق االتهامات الباطلة بحزب اهلل وو�سعه يف الئحة املنظمات 

جاك  ال�سابق  الفرن�سي  للرئي�ش  بل  يل  لي�ش  الكالم  وهذا  االإرهابية. 

اإىل رمز  اليوم حتّول  العبارة »اإن حزب اهلل  الذي قال ب�رضيح  �سرياك 

للمقاومة واإىل رمز للهوية الوطنية«. يعني على امل�ستوى اال�سرتاتيجي 

التي  والفعالة  االأ�سا�سية  االأطراف  من  احلزب هو  اإن  اأقول  اأن  يجب 
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ولكن  واملنطقة،  لبنان  يف  واال�ستقرار  االأمن  ا�ستتباب  على  تعمل 

الدول  روؤ�ساء  عن  الكالم  هذا  مثل  ي�سدر  اأن  والالفت  الغريب 

االأوروبية.

املتجدد  االيراين  احل�سور  اجتاه  بقلق  ت�سعر  االأطراف  هذه  طبعًا 

خارج اإطار االأ�سوار االإقليمية. وراأينا اأن اخلطاب االإيراين بات يلقى 

اآذانًا �ساغية على امل�ستوى االإقليمي والدويل ولهذا ال�سبب ي�سعرون 

بالقلق من احل�سور االيراين. وبدل اأن تتلقى هذه االأطراف االإقليمية 

وامل�ساركة  التالقي  ج�سور  اإر�ساء  اأجل  من  االيراين  التوجه  هذا 

االأمر  هذا  مع  تتعاطى  اأنها  جند  االإقليمية  امللفات  ملعاجلة  والتعاون 

ب�سكل �سلبي، يرتد على امل�سالح االقليمية لكافة الدول. هناك اأدبيات 

�سيا�سية يرّوج لها اليوم يف اأرجاء العامل العربي وتنطوي على خطورة 

اإما التطبيع واإما املواجهة ولي�ش هناك حل و�سط  كبرية. هم يقولون 

لديهم والتفاهم بالن�سبة اإليهم هو اأن يقبل االآخرون بكل ما يريدونه 

قيمة  فهي  نظرهم  وجهة  من  الدميقراطية  اأما  مناق�سة،  دون  من  هم 

على  تعمل  اأن  تريد  املنطقة  دول  من  دولة  فاأي  ومنبوذة،  مرفو�سة 

اإر�ساء الدميقراطية يف جمتمعها ينبغي التعاطي معها ب�سكل �سلبي اأو اأن 

يق�سى على نظامها ال�سيا�سي. والنماذج وا�سحة �سواء يف البحرين اأو 

يف ليبيا اأو يف تون�ش اأو اأي بلد يريد اأن يتوجه نحو الدميقراطية حيث 

االأطراف  مهدها. هذه  التجربة يف  على هذه  للق�ساء  هوؤالء  يتدخل 

للجمهورية  تقول  االإيرانية؟ هي  االإ�سالمية  تريد من اجلمهورية  ماذا 

ينبغي اأن تب�سمي بالع�رضة وتوافقي على كل ما نقوم به من ت�رضفات 
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املثال ملدة عام  �سبيل  اليمن على  فاذا ق�سفنا  املنطقة،  وارتكابات يف 

كامل ودمرنا وقتلنا �سعبه فينبغي اأن ت�سكتوا عن هذا االأمر، واإذا بادرنا 

اإىل اإعدام ال�سيخ حممد النمر ينبغي اأن ت�سفقوا لنا، واإذا اعتدينا على 

البحرين ينبغي كذلك اأن توافقوا على هذا التوجه، واإذا اعتدينا على 

اأن  اإيران  اأن توافقوا. هم يريدون من  ينبغي  اأي�سًا  ال�سورية  املقدرات 

تتما�سى معهم يف كل ما يقومون به من ارتكابات. اإن االأمر املوؤ�سف 

يف هذه املرحلة اأن بع�ش قادة الدول العربية انتموا اإىل اأعداء م�سالح 

االأمة العربية، واتخذوا القرار لك�رض ظهر املقاومة، كما قرروا الرتويج 

بالكامل  تتما�سى  التي  االأو�سط  ال�رضق  م�ستوى  على  ال�سالم  ملبادرة 

وتتماهى بالكامل مع التوجهات االأمريكية واالإ�رضائيلية ملفهوم ال�سالم 

يف هذه املنطقة.

ما يجري يف �سوريا والعراق، ماذا يعني؟

اإن  له:  اأقول  وكنت  اللبنانيني  االأ�سدقاء  باأحد  جمتمعًا  كنت  اأم�ش 

ال�سيد كويف اأنان بعد انتهاء واليته يف االأمم املتحدة ذهب مندوبًا من 

قبل االأمني العام اجلديد كو�سيط من اأجل حل االأزمة يف �سوريا. قال 

كويف اأنان ب�رضيح العبارة »بعد اأن ذهبت اإىل �سوريا عدت اأدراجي اإىل 

اأوروبا واأمريكا وحتدثت مع الرئي�ش الفرن�سي والرئي�ش االأمريكي ومع 

االأمني العام لالأمم املتحدة والدول الدائمة الع�سوية يف جمل�ش االأمن، 

وقلت لهم: األي�ش املطلب االأ�سا�سي الذي تنادون به يف �سوريا هو اإر�ساء 

دعائم الدميقراطية يف هذا البلد! واأنا اأرى اأن االنتخابات الرئا�سية يف 

�سوريا لو جرت االآن فاإن ب�سار االأ�سد هو الذي �سوف يفوز يف هذا 
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ال�سباق الرئا�سي«. طبعًا تعّجب هوؤالء مما قاله لهم اأنان وقالوا »نحن 

بعثناه ليعود ويقول مثل هذه االأحاديث«، فقال كويف اأنان »اإن %40 

االآن  االنتخابات  جرت  اإذا  �سوريا  يف  ال�سني  العام  الراأي  من  االأقل 

املجتمع  اإىل 15% من  اإن 12  االأ�سد،  ب�سار  ل�سالح  ي�سوتون  �سوف 

ال�سوري علويون وهوؤالء باأكملهم �سوف ي�سوتون ل�ساحله، واالأكراد 

والرتكمان وامل�سيحيون اأي�سًا �سوف ي�سوتون ل�سالح ب�سار االأ�سد، فاإذاً 

االأكرثية ت�سبح مع ب�سار، فلماذا ال تذهبون اإىل مفاو�سته ؟«

ب�سار  رحيل  ل�رضورة  ترّوج  التي  ال�سائعات  هذه  تبّدد  اأن  ينبغي 

املرحلة،  هذه  يف  اأمنيتنا  نحن  املقاومة.  ظهر  ك�رض  و�رضورة  االأ�سد 

املقاومة  هذه  اأن  العربية،   االأنظمة  قادة  بع�ش  يريده  ما  بخالف 

املوجودة لدى ال�سعوب العربية واالإ�سالمية هي التي �سوف تر�سم يف 

نهاية املطاف االآفاق امل�ستقبلية مل�سري هذه املنطقة. واحلمد اهلل تعاىل اأن 

اأو�ساع املنظمات االإرهابية املتطرفة ت�سبح يومًا بعد يوم اأكرث �سعوبة 

وت�سل اإىل حائط م�سدود. قد ت�ستغربون هذا الكالم ولكن اأقول لكم 

اأن  يثبت  �سوف  اأحداث  من  اليمن  يجري حاليًا يف  ما  اإن  ثقة  بكل 

التوجهات ال�سعودية يف اليمن �سوف مُتنى بالف�سل الذريع وحتى االآن 

مت تدمري ثلث القوة الع�سكرية البحرية ال�سعودية بفعل جهاد ومثابرة 

�سباب اأن�سار اهلل. وهذا الكالم لي�ش كالمي كم�سوؤول �سيا�سي ينتمي 

من�سوب  ال�رضيح  الكالم  هذا  واإمنا  واملمانعة  املقاومة  تتبنى  دولة  اإىل 

اأركان القوات امل�سلحة يف الواليات املتحدة االأمريكية، هذا  لرئي�ش 

البلد زرع بذور االإرهاب يف املنطقة. واليوم و�سل العامل كله يف نهاية 
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قطع جذور  اأجل  من  اجلدي  العمل  مفاده �رضورة  قرار  اإىل  املطاف 

االإرهاب. واالإرهاب بات وا�سحًا من هو ومن الذي ميثله، واأنا اأمل 

اأن نرى يف امل�ستقبل البعيد لهذه املنطقة دواًل و�سعوبًا تعي�ش اإىل جانب 

بع�سها ب�سالم جنبًا اإىل جنب من خالل االحرتام املتبادل وتنعم باالأمن 

املنطقة  لهذه  احلالكة  االأيام  اأن  اعتقادي  ويف  واال�ستقرار.  والهدوء 

يوم  يف  تنتظرنا  امل�رضقة  االأيام  واأن  ظهورنا  وراء  تقريبًا  اأ�سبحت  قد 

لي�ش ببعيد. واليوم نرى باأم العني اأن الدول التي ربت اأفعى االإرهاب 

بداأت تلدغها هذه االأفعى وها هي الهجمات االإرهابية والتفجريات 

ت�ستهدف اإ�سطنبول ومناطق اأخرى كانت ترعى االإرهاب.

اأريد اأن اأقول يف ختام حديثي اإن االتفاق الذي اأبرمته اجلمهورية 

يوؤثر  اأن  االأحوال  من  بحال  ميكن  ال  الغرب  مع  االإيرانية  االإ�سالمية 

�سلبيًا على توجهاتها الثابتة والرا�سخة، فهي دولة �ستبقى على عهدها 

كدولة حا�سنة لق�سايا احلق واحلرية والعدالة وكدولة داعمة للمقاومة 

واملمانعة، واأريد اأن اأوؤكد اأن دعم املقاومة �سواء يف لبنان اأو املقاومة 

لدى  املعتمدة  اخلارجية  ال�سيا�سة  من  يتجزاأ  ال  جزء  هو  فل�سطني  يف 

اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية التي ت�سكل العمق اال�سرتاتيجي لرت�سيخ 

وتثبيت االأمن والهدوء واال�ستقرار يف ربوع هذه املنطقة. نحن نعترب 

اأجل  من  االإ�سالمية  اجلمهورية  اعتمدتها  التي  ال�سيا�سية  املقاربة  اأن 

التو�سل اإىل االتفاق النووي مع العامل الغربي ال ميكن اأن ُتف�رضرَّ بحال 

اأو عداوة مع  اأو ت�سادم  اأنها ت�سكل حالة تعار�ش  من االأحوال على 

االأطراف االأخرى.





who has been exploited and used as a tools for conflict , 
therefore, there should be a new organizations and security, 
political and economic blocs who cooperate with each other 
to achieve development and collective advancement and 
not the rise of one party over the other account.

2- The regional blocs are an essential elements and play 
an important role in redefining the identity of the region 
,since the identity of the regions is lost nowadays between 
the local ,national ,and regional dimensions , these blocs 
could be able to identify regional Identity and belonging on 
a national basis by respecting and embracing local diversity 
taking into considerations the Arabic and Islamic aspects, 
and other aspects that link the region despite its different 
components, where if it coordinated correctly would led to 
verify the identity at the basis of different aspects.

3- The blocs are influential in the face of the current 
crisis to avoid strife and wars, since the crisis is affected 
by the regional crisis more than the local and national ones, 
the consultation and cooperation could be the solution for 
the mentioned crisis based on two rules : The principles 
and interests rule and the common political vision rule.In 
this context, the Islamic Republic of Iran has demonstrated 
its experience on the basis of reconciliation with its 
surroundings by affording its scientific, political and 
economic model to the Islamic and Arabic countries ,and 
today it is presenting its independent development model 
based on persevering national interests and initial trends.



 Political and Security Blocs in the West
Asia

The Consultative Center for Studies and Documentation 
hosted a panel discussion at 212016/4/ titled “ Political and 
Security Blocs in the West Asia”.

Dr. Sadek Kharazi , a former Iranian diplomat and advisor 
to Iran's former President Khatami, has lectured at the panel 
discussion in the presence of a couple of researchers and 
specialized academics.

Dr. Abdulhalim Fadlallah
The panel discussion was opened by the President 

of CCSD Dr. Abed Al Halim Fadalalh , who started by 
welcoming the lecturer , stressing the importance of the 
topic especially that Dr. Kharazi is a professional diplomats, 
and has participated in the negotiation round resulted in an 
agreement on the Iranian nuclear program, also, has held 
prominent diplomatic positions including being ambassador 
for Islamic Republic of Iran to France and other countries.

Dr. Fadalalh has highlighted that the interesting aspects 
of the topic stems from three main points stated as following:

1- The urgent need for political blocs based on integration, 
cooperation and partnership not on the basis of confrontation 
and rivalry, since many regional organization has become a 
major parties in the current battles for example League of 
Arab States and the Organization of Islamic Cooperation 
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