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املركز اال�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق

مؤسسة علمية متخصصة ُتعىن بحقيل األبحاث واملعلومات وتهتم بالقضايا 

االجتماعية واإلقتصادية وتواكب املسائل االسرتاتيجية والتحوالت العاملية 

املؤثرة، وقضايا املقاومة والرصاع مع العدو. ينشط املركز بشكل رئييس 

يف حميط لبناين، حيث حياول حتقيق أهدافه املرسومة، وتلبية احتياجاته 

البحثية واملعلوماتية. كما يراكم املركز قاعدة معلومات واسعة، مصّنفة 

الدراسات  ويصدر  والتقنية،  العلمية  واألساليب  الطرق  أحدث  وفق 

والتقارير وامللفات اليت تسّلط الضوء عىل قضايا وأحداث وتطورات 

مستجدة يف لبنان واملنطقة والعامل. 

موؤ�س�سة مطالعات اندي�سه �سازان نور

بالدراسات  ُيعىن   2002 عام  نور«  سازان  »انديشه  معهد  تأسس 

والبحوث السياسية اخلاصة بالعامل اإلسالمي.

أبرز إصداراته املجلة الفصلية »جهان إسالم« للدراسات اإلسرتاتيجية 

اليت ترصد التطورات والتغريات القائمة يف العامل اإلسالمي. وقد نرش 

ما يقارب 170 كتابًا باللغة الفارسية والعربية واالنكلزيية حول قضايا 

العامل االسالمي.
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مركز الدرا�سات ال�سيا�سية والدولية

هو مركز األبحاث السياسية التابع لوزارة الشؤون اخلارجية اإليرانية. 

البحثية اليت نشأت  ُيعّد يف طليعة املؤسسات  تأسس يف العام 1983. 

بعد الثورة اإلسالمية اإليرانية عام 1979. ُيعىن بالدراسات والبحوث 

يف القضايا املتعلقة بالسياسة اخلارجية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية. 

خمتلف  ناقشت  اليت  والندوات  املؤمترات  من  العديد  املركز  نّظم  وقد 

القضايا السياسية والدولية.

اجلامعة اللبنانية

اجلامعة الوطنية الرسمية يف لبنان، تأسست يف العام 1951، وهي تعمل 

عىل إنماء وتطوير الطابع احلضاري واإلنساين للتعليم العايل الرسمي، 

وإقامة رصح علمي وثقايف متكامل يستوعب الطاقات الشابة يف خمتلف 

جماالت العلم واملعرفة واالختصاصات كافة. وقد تّم تصنيف اجلامعة 

اجلامعات  من  العلمي  والتحصيل  والدراسات  األبحاث  حيث  من 

األفضل يف منطقة الرشق األوسط. 

جريدة ال�سفري

 مؤسسة صحافية سياسية عربية يومية مرموقة، أّسسها األستاذ طالل 
شعار،  وحمل   26/3/1974 يف  منها  األول  العدد  صدر  سلمان. 
»جريدة لبنان يف الوطن العريب وجريدة الوطن العريب يف لبنان«، فضاًل 
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من  السفري  صحيفة  وتعترب  هلم«.  صوت  ال  الذين  »صوت  شعار  عن 

الصحف الرائدة يف تاريخ النضال العريب ضّد العدو الصهيوين، بحيث 

التحررّية يف  للحركات  املرّشفة سندًا  والقومية  الوطنية  مواقفها  كانت 

لبنان والوطن العريب والعامل.

املركز العربي للدرا�سات االإ�سرتاتيجية

ذات  العامة  العربية  القضايا  بدراسة  تهتم  عربية،  علمية  مؤسسة 

واألمنية  واالقتصادية  السياسية  املستويات  عىل  االسرتاتيجي  الطابع 

واالجتماعية والثقافية. يديرها الرئيس اليمين السابق عيل نارص حممد.

املجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية

وهي جملة فصلية حمّكمة تصدر عن اجلمعية العربية للعلوم السياسية، 

ُتعىن بشؤون سياسية نظرية، عربية وإقليمية متنوعة. ويشارك يف إعداد 

موضوعاتها نخبة من الكّتاب والباحثني. 





الّسَير الذاتية للمشاركين
)حسب الرتتيب األلفبايئ(
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�سماح ادري�س

حائز عىل املاجستري من جامعة كولومبيا. كاتب لبناين ورئيس جملة اآلداب اللبنانية، له كتابات يف 

جماالت األدب والسياسة والثقافة والفكر. اشتهر بنشاطه الداعم للشعبني الفلسطيين واللبناين وحل 

األزمة العراقية. يكتب يف جريدة األخبار اللبنانية.

ح�سن رحيم بور اأزغدي 

للثورة  املجلس األعىل  ، عضو  اإلنسانية واإلسالمية  العلوم   مفكر إسالمي حائز عىل دكتوراه يف 
الثقافية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية من أبرز مؤلفاته : دوائر اجلدل: أطروحات يف الديمقراطية 

الدينية.

م�سعود اأ�سد اللهي

كاتب وأستاذ جامعي إيراين، من مواليد العام 1960، حائز عىل الدكتوراه يف العلوم السياسية من 

جامعة اإلمام الصادق)ع( يف طهران، باحث وخبري يف شؤون الرشق األوسط والعامل العريب. لديه 

العديد من الكتب واملقاالت باللغتني الفارسية والعربية منها: اإلسالميون يف جمتمع تعددي »حزب 

اهلل يف لبنان«؛ »والية الفقيه والديمقراطية«.

اأمني ا�سكندر

الفرتة  يف  الشعبية  التظاهرات  من  الكثري  يف  شارك  الكرامة،  حزب  عام  أمني  هو  وسيايس،  كاتب 

السابقة ويف العديد من اللقاءات الفكرية والسياسية اليت تتعلق بمواجهة التطبيع والرصاع العريب 

اإلرسائييل.

ح�سني اأكربي

سفري اجلمهورية اإلسالمية يف ليبيا، حائز عىل دكتوراه يف الدراسات الدولّية، عضو يف اهليئة العلمية 

جلامعة اإلمام احلسني)ع(. من مؤلفاته: الكابوس اجليوسيايس يف العراق؛ ليبيا بعد القذايف؛ العراق 

وجريانه يف أفق املستقبل.

ال�ّسريرَ الذاتية
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�سمري اأمني

مفكر ومنّظر اقتصادي عاملي. ولد يف مرص. حائز عىل شهادة دبلوم يف العلوم السياسية قبل حصوله 

عىل الدكتوراه من جامعة السوربون يف اإلحصاء واالقتصاد. انتسب إىل احلزب الشيوعي الفرنيس.

شغل منصب مدير ملعهد األمم املتحدة للّتخطيط االقتصادي. من أهّم مؤلفاته، الرّتاكم عىل الصعيد 

العاملي؛ املغرب العريب املعارص؛ املاوّية والتّحريفّية.

حممد اإيراين

 ديبلومايس، يشغل حاليا منصب مدير عام قسم شؤون الرشق األوسط وشمال أفريقيا يف وزارة 

خارجية اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

معن ب�سور

شهادة  عىل  حاصل  العريب،  الوحدوي  العمل  قيادي  من  يعّد  عريب،  قومي  سيايس  وكاتب  مفكر 

اللبنانية، وله  بكالوريوس اقتصاد من اجلامعة األمريكية يف بريوت وإجازة يف احلقوق من اجلامعة 

اللبنانية  والدوريات  الصحف  يف  ودراسات  مقاالت  إىل  باإلضافة  والكتب،  املؤلفات  من  العديد 

والعربية حول قضايا النضال العريب واملرشوع احلضاري العريب واالقتصاد العاملي.

عبد اهلل بوحبيب

مواليد العام 1941. حائز عىل الدكتوراه يف اإلقتصاد من جامعة فاندربيلت يف ناشفيل. شغل منصب 

سفري لبنان السابق يف واشنطن، ورئيس مركز عصام فارس لألبحاث والدراسات سابقًا، وهو نائب 

رئيس الرابطة املارونية حاليًا. له العديد من املؤلفات منها: الضوء األصفر سياسة الواليات املتحدة 

يف لبنان.

معن اجلربا

عضو األمانة العامة للتجمع العريب واإلسالمي، عضو األمانة العامة للحرس القومي العريب. حاصل 

عىل الدكتوراه يف القانون الدويل اخلاص من جامعة القاهرة، وهو سعودي من مواليد 1969. 
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زياد احلافظ

أستاذ جامعي ومتخصص بالشأن األمريكي، األمني العام للمؤمتر القومي العريب، له العديد من املقاالت 

القبول باآلخر، ثقافة اإلقصاء يف الغرب وعند العرب، املزاج السيايس األمريكي يف السنة  منها: ثقافة 

األخرية لوالية أوباما.

منري احلم�س

جامعة  من  االقتصاد  يف  عليا  دراسات  دبلوم  عىل  وحائز  االقتصاد  فلسفة  يف  دكتوراه  عىل  حائز   

القاهرة. شغل العديد من الوظائف اإلدارّية واالقتصادية يف احلكومة السورية وله العديد من الكتب 

االقتصادية أبرزها: تطور االقتصاد السوري احلديث؛ الثقافة االقتصادية؛ التجارة الداخلية؛ السوق 

والتنمية.

جواد اخلال�سي

القسم  التكنولوجيا-  معهد  إىل  انتسب  الكاظمّية.  يف   1951 سنة  ولد  عراقي،  وباحث  دين  عامل   

املدين، أبرز مؤلفاته: »العلم يف خدمة الدين« »املاركسّية والعلم والفلسفة«.

عبد احل�سني خ�سرو بناه

إيران. عضو يف  البحوث يف حكمة وفلسفة  حائز عىل دكتوراه يف الكالم اإلسالمي. رئيس معهد 
يف  اإلسالمية  للعلوم  اجلامع  املركز  أمناء  هيئة  يف  عضو  الصادق)ع(،  اإلمام  جامعة  شورى  جملس 
الثقافية وعضو  للثورة  األعىل  للمجلس  الّتابع  اجلامعات  أسلمة  العلمية. عضو يف جلنة  قم  حوزة 

أسايس يف جملس حتّول وارتقاء العلوم اإلنسانية يف إيران.

األرب داغر

حائز عىل دكتوراه يف العلوم االقتصادية من جامعة باريس.  استاذ يف كلية العلوم االقتصادية وإدارة 
األعمال يف اجلامعة اللبنانية. كان باحثًا مشاركًا يف »مركز األبحاث الفرنيس يف بريوت«. وله كتابان 
املنشورة يف جمالت فرنسية وعربية. من  الدراسات  بالعربية، والعديد من  بالفرنسية وخمسة كتب 

أهم مؤلفاته: من أجل سياسة تنموية عربية؛ أزمة بناء الدولة يف لبنان.

ال�ّسريرَ الذاتية
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حممد رعد

نائب يف الربملان اللبناين منذ سنة 1992، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة يف الربملان منذ العام 2000. 
درس الفلسفة يف اجلامعة اللبنانية وشارك يف نشاطات حركة اإلمام موىس الصدر األوىل، توىل إدارة 

حترير جملة »العهد«، ملدة عرش سنوات، له عّدة مقاالت يف قضايا إسالمية وسياسية.

اأحمد زارعان

حائز عىل دكتوراه يف علم االجتماع من جامعة آزاد. أستاذ جامعي وباحث يف اللجنة الثقافية ملركز 
تدوين النموذج التقدمي اإلسالمي اإليراين التابع ملديرية التخطيط والرقابة اإلسرتاتيجية يف رئاسة 
اجلمهورية.  مدير قسم الدراسات »شامات« التابع ملؤسسة الدراسات اإلسرتاتيجية »انديشيه سازان 

نور«، من أبرز مؤلفاته كتاب: »علويو سوريا«.

�سعد اهلل زارعي

األمن  إدارة  يف  الدكتوراه  عىل  حائز  نور«.  سازان  »انديشه  اإلسرتاتيجية  الدراسات  معهد  رئيس 
الوطين، عضو يف هيئة حترير جملة كيهان واملدير السيايس فيها.  رئيس حترير سابق يف جملة الصبح 

الصادق األسبوعية وأستاذ يف اجلامعة وله حوايل 5 كتب و100 مقالة علمية. 

م�سطفى زهراين 

حائز عىل الدكتوراه يف العالقات الدولية من جامعة طهران يف العام 2002. من مواليد العام 1954 يف 
إيران. كان عضوًا يف وزارة الشؤون اخلارجية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية. وعنّي نائبًا لرئيس احلكومة 

من العام 1985 إىل العام 1990. يشغل منصب املدير العام ملعهد الدراسات السياسية والدولية.

طالل �سلمان

مرجعية  عقود  منذ  لت  شكَّ اليت  اليومية.  اللبنانية  السفري  صحيفة  ونارش  مؤسس  لبناين  صحايف   
إعالمية يف الشؤون العربية واللبنانية حتظى بالتقدير، وبالتأثري يف الرأي العام. ولد يف بلدة شمسطار 
اللبنانية  نقابة الصحافة  العام 1973، عضو جملس  عام 1938. تفّرغ إلصدار »السفري« يف أواخر 
منذ العام 1976. من أهم مؤلفاته، مع فتح والفدائيني؛ ثرثرة فوق بحرية ليمان؛ إىل أمرية اسمها 

بريوت.
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عدنان ال�سيد ح�سني

وزير سابق وأكاديمي لبناين، عنِيّ رئيس اجلامعة اللبنانية منذ 5 ترشين األول / نوفمرب 2011. من 
مواليد يف بلدة اللويزة - جنوب لبنان، حائز عىل دبلوم تربوي يف الّتعليم من املركز الرتبوي للبحوث 
القومي  العامل  مؤلفاته:  أهم  من   .1989 سنة  السياسية  العلوم  يف  دولة  دكتوراه  وعىل  واإلنماء. 
يف السياسة املرصّية؛ التوّسع يف اإلسرتاتيجية اإلرسائيلّية؛ سياسة كامب ديفيد وأبعادها اإلقليمّية 

والّدولّية؛ دراسات يف تاريخ املجتمع العريب.

ا�سكندر �ساهر �سعد

حائز عىل بكالوريوس يف علوم الرشيعة من سوريا. أستاذ منذ أوائل التسعينيات يف كل من اليمن 
وسوريا ولبنان. له عّدة جمموعات قصصية.

حممد مهدي �سريعتمدار

طهران.  جامعة  من  الدويل  والقانون  النظري  اإلقتصاد  يف  إجازة  عىل  حائز   .1960 العام  مواليد 
اإلسالمية ومستشار  والتلفزيونات  االذاعات  العام إلحتاد  األمني  منها: وكيل  مناصب  عّدة  شغل 
رئيس مركز الدراسات اإلسرتاتيجية التابع ملجمع تشخيص مصلحة النظام. له العديد من املقاالت 
منها  املؤمترات،  من  العديد  يف  شارك  وترجمة.  تأليفًا  الصادرة  والكتب  والدراسات  والبحوث 

مؤمترات املجمع العاملي لألديان .

حلمي ال�سعراوي

من  ختّرج  العربية-األفريقية.  البحوث  مركز  ومؤسس  األفريقية  الشؤون  يف  خبري  مرصي  سيايس 
قسم االجتماع يف جامعة القاهرة وعمل كمسؤول حركات التحرير األفريقية يف مرص. أستاذ علوم 

سياسية يف جامعة جوبا )السودان( سابقًا. أمني جلنة الدفاع عن الثقافة القومّية يف مرص.

منري �سفيق

العمل  قي  انخرط  املحتلة.  القدس  يف   1934 العام  مواليد  من  وإسالمي،  عريب  ومناضل  باحث   
السيايس النضايل الوطين والقومي منذ شبابه، من أعالم الثورة الفلسطينية. من أهم مؤلفاته: املاركسّية 
وغريها  واالستقالل،  التنمية  قضايا  والسقوط؛  النهوض  بني  احلرب؛  علم  املّلحة؛  والثورة  اللينينية 

العديد من املؤلفات. انخرط يف العمل السيايس والنضايل.
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ابراهيم ال�سالح

من مواليد طرابلس العام 1954، حاصل عىلإجازة يف التاريخ من اجلامعة اللبنانية، ويف تاريخ الفلسفة من 
جامعة D.E.A  السوربون - فرنسا، مدير مركز الفيحاء للبحوث والتخطيط يف طرابلس.

ن�سري ال�سايغ

نائب رئيس حترير جريدة السفري)بريوت(، أستاذ الفلسفة واحلضارة يف)اإلنجيلية الفرنسية( ومنهج 
املالحظة يف علم اإلجتماع  يف جامعة بنهران)اجلزائر(. كاتب سيايس وله عّدة مؤلفات منها،)لو كنت 
االستبداد(،  إن حكى(-)مصارع  املقاومة(،)القاتل  والعقارب-دفاعًا عن  احلفات  )حوار  هيوديًّا(، 

)خذ حصتك من القتل(.

فهيمة عبا�سي 

فهيمة عبايس طالبة دكتوراه يف دراسات الرشق االوسط وشمال افريقيا من كلية القانون والعلوم 
السياسية يف جامعة طهران - قسم العلوم السياسية. لدهيا العديد من املؤلفات منها »ليبيا والصحوة 
وآفاق  الفرص  االقليمية:  التحديات  مواجهة  يف  وإيران  العرب  مؤمتر  يف  شاركت  االسالمية«. 

الرشاكة الذي عقد يف بريوت عام 2016. 

طالل عرتي�سي

حائز عىل دكتوراه يف علم االجتماع الرتبوي من جامعة السوربون يف باريس.  أستاذ علم االجتماع 
اللبنانية. شغل منصب مدير املعهد العايل للدكتوراه  الرتبوي وعلم النفس االجتماعي يف اجلامعة 
يف اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية. مدير مركز الدراسات االجتماعية والرتبوية يف بريوت. 

عضو اهليئة االستشارية يف مركز باحث للدراسات واألبحاث.

حممد عبد ال�سفيع عي�سى

القاهرة.  يف  القومي  التخطيط  معهد  يف  وبروفسور  الدولية  االقتصادية  العالقات  يف  متخصص   
أسايس  بشكل  هيتم  القاهرة.  جامعة  من  السياسية  والعلوم  االقتصاد  كلية  من  دكتوراه  عىل  حائز 
بالفكر السيايس العريب والتطور السيايس الدويل وقضايا الّتطور الّتكنولوجي. له أكرث من 15مؤلفًا 
إىل  باإلضافة  املحّكمة،  العربية  العلمية  الدوريات  يف  املنشورة  والدراسات  األبحاث  وعرشات 

املقاالت املتنوعة.
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حممد فني�س

وزير دولة لشؤون جملس النواب يف احلكومة اللبنانية. نائب لبناين يف كتلة الوفاء للمقاومة، حاصل 
عىل إجازة يف الرياضيات وإجازة يف العلوم السياسية من كلية احلقوق والعلوم السياسية يف اجلامعة 

اللبنانية. وله عدد من املقاالت واملسامهات املنشورة.

عبد احلليم ف�سل اهلل

يف  دكتوراه  عىل  حائز  اللبنانية.  اجلامعة  يف  وأستاذ  والتوثيق  للدراسات  االستشاري  املركز  رئيس 
الفقر  قضايا  يف  األبحاث  من  والعديد  الكتب  من  عددًا  نرش   .1968 العام  مواليد  من  االقتصاد، 
املرصيف  التمويل   ،)2016( الالمساواة   فخ  بينها:  من  والسيايس  االقتصادي  واإلصالح  والتنمية 
للدين العام يف لبنان )2009(. شارك يف العديد من املؤمترات وحلقات النقاش يف لبنان واخلارج، 
واملايل  االقتصادي  اإلصالح  بينها:اسرتاتيجيات  من  البحثية  املشاريع  من  عدد  عىل  أرشف  كما 

واإلداري، وإنماء مناطق األطراف يف لبنان.

حبيب فّيا�س

من  وله عدد  اإليرانية  اإلقليمية  الشؤون  اللبنانية، خبري يف  اجلامعة  واألديان يف  فلسفة  مادة  أستاذ 
املقاالت العلمية والسياسية املنشورة، والكتب أمهها: إرسائيل بني متغريات اإلقليم وجدار كفركال؛ 

الّنووي اإليراين والّنظام اإلقليمي اجلديد؛ حزب اهلل يف زمن الفتنة.

حممد قائمقامي

أستاذ يف احلوزة العلمية يف مستويات بحث اخلارج للفقه واألصول، مدّرس يف احلكمة اإلسالمية، 
اخلفّية  واألومانيسم  القرآنية  اآليات  يف  وتأمالت  اإلهلية   احلكمة  جمال  يف  املقاالت  من  العديد  له 
تلفزيون  عرب  ُتبث  اليت  التلفزيونية  الربامج  يف  خبري  وهو  االستداليل،  والفقه  األربعة  واملراحل 

اجلمهورية اإلسالمية واليت تتناول موضوعات احلكمة والفلسفة واحلداثة.

اإ�سماعيل الريجاين

حائز عىل دكتوراه يف العالقات الدولية والعرفان من جامعة طهران وآزاد للعلوم والبحوث أستاذ 

يف جامعة اإلمام احلسني)ع(، ومسؤول مركز دائرة معارف الدفاع املقّدس. رئيس حترير جملة ثقافة 

الصمود ورئيس املعهد البحيث جلامعة أهل البيت الدولية. 
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منو�سهر متكي

وزير اخلارجية اإليرانية من العام 2005 حىت العام 2010. من مواليد 1953. حائز عىل ماجستري 
يف العالقات الدولية من جامعة بانجلور يف اهلند,عمل سفريا لبالده يف تركيا واليابان وانتخب نائبا 

يف الربملان االيراين لدورتني متتاليتني .

عدنان من�سور

ديبلومايس لبناين وسيايس من مواليد برج الرباجنة - لبنان، وزير اخلارجية اللبنانية من العام 2011 
وحىت العام 2014، حائز عىل دكتوراه يف العلوم السياسية وماجستري يف النظرية السياسية. له عّدة 
مؤلفات مثَّل لبنان يف مؤمتر املرصف العريب للتنمية االقتصادية يف أفريقيا 1978. من مؤلفاته الدولة 

اليهودية: االستمرارية املستحيلة واإلشعاع اللبناين يف مرص.

حممد علي مهتدي

 كبري املستشارين يف مراكز الدراسات اإلسرتاتيجية لشؤون الرشق األوسط ورئيس امللتقى اخلليجي 

للدراسات والتحليل السيايس.

الدكتور علري�سا مرييو�سفي

 مدير العالقات الدولية والسياسية يف معهد طهران الدويل، وممثل وزارة اخلارجية اإليرانية يف بعثة 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية إىل األمم املتحدة.

�سربل نّحا�س

وزير االقتصاد ووزير العمل السابق.أستاذ يف اجلامعة اللبنانية واألمريكية. درس اهلندسة والّتخطيط 
يف باريس إىل جانب العلوم االقتصادية واإلنرتبولوجيا. كان مسؤواًل عن إعادة إعمار وسط بريوت 
بني 1982 و1986. عمل يف القطاع املرصيف وشارك يف تصميم برنامج التصحيح املايل يف حكومة 

الرئيس احلص. ويعمل يف جمايل االستشارات واألبحاث االقتصادية واملدينية. 

اأني�س الّنقا�س

منّسق شبكة األمان للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجّية. ولد يف بريوت عام 1951، التحق بصفوف 
الّثورة  قيادة  بني  الّتنسيق  يف  هام  دور  له  كان  مناصب.  عّدة  فيها  وتسّلم   1968 عام  فتح  حركة 
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الكونفدرالية  عنوان:  حتت  كتاب  مؤخرًا  له  صدر  اإليرانية.  اإلسالمية  الّثورة  وقيادة  الفلسطينية 
املرشقية.

ح�سني �سجاد جناد 

حائز عىل دكتوراه يف احلقوق، ويشغل حاليًا منصب امللحق التجاري واملستشار للسفري يف الشؤون 
التجارية يف السفارة اإليرانية. كما يمّثل مركز تنمية الصادرات اإليرانية يف لبنان.

كمال الهلباوي

متخصص يف جمال السياسات واإلسرتاتيجيات، انضم لإلخوان املسلمني يف العام 1951، شارك يف 
العديد من املؤمترات يف بلدان عربية وأجنبية. كتب وترجم عددًا من الكتب واملقاالت عن اإلسالم 
وفلسطني.  أفغانستان  قضية  ومنها  واإلسالمية  العربية  والقضايا  اإلسالمية  واحلركات  والغرب 
شارك يف مرص نائبًا لرئيس جلنة اخلمسني اليت وضعت دستور مرص اجلديد وهو عضو يف املجلس 

القومي حلقوق اإلنسان.

جمال واكيم

متخصص بالعالقات الدولية وأستاذ يف اجلامعة اللبنانية ورئيس قسم اإلعالم يف اجلامعة اللبنانية 
الدولّية. له عّدة مؤلفات، أمهها: »رصاع القوى الكربى عىل سوريا«؛ »األبعاد اجليوسياسية ألزمة 

2011«؛ السياسة اخلارجية الرتكية.
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عقد  عن  يزيد  ما  قبل  بداأ  الذي  املنطقة  على  الأمريكي  الهجوم  اأّدى 

من الزمن اإىل زعزعة ا�صتقرارها وهدم البنية الأ�صا�صية التي لطاملا 

ا�صتندت اإليها. ثم كان من نتائج الف�صل الذريع الذي اأ�صاب امل�صاريع 

موجة   لنطالق  مّهد  اأن  »اإ�صرائيل«  وحليفتها  لوا�صنطن  احلربية 

منطقتنا  اأ�صابت  لكنها  العامل  �صملت  الأبعاد  متعددة  كربى  تغيريات 

على وجه اخل�صو�س. فقد تزامن الإنح�صار الفعلي للنفوذ الأمريكي، 

وتراجع قدرة الوليات املتحدة على التحكم مب�صار الأحداث وال�صيطرة 

الأزمات  انفجار  مع  التقليديني،  حلفائها  �صيا�صات  على  وحتى  عليها 

ال�صيا�صية والجتماعية يف عدد من الدول العربية. و�صرعان ما حتولت 

ال�صيا�صي  لجتماعها  التاريخي  التكوين  �صعف  بفعل  الأزمات  هذه 

وات�صاع نطاق التدخالت الأجنبية يف �صوؤونها اىل حروب اأهلية م�صتعرة 

ترافقت مع ا�صتقطاب حاد وخالفات غري م�صبوقة بني الدول املحورية 

يف الإقليم.

الهيمنة  تراجع  اأن  اعتربوا  الذين  لتوقعات  معاك�صًا  التطور  هذا  جاء 

واإعادة  بل  الدول  العالقات بني هذه  اإىل تطبيع  �صيوؤدي حتمًا  الغربية 

وتعظيم  التعاون  اأوا�صر  تعزيز  قاعدة  على  الإقليمي  النظام  �صياغة 

ورقة عمل المؤتمر



ورقة عمل املوؤمتر 28

ذلك  من  العك�س  وعلى  امل�صرتكة.  املخاطر  ومواجهة  املتبادلة  املنافع 

حلدود  عابرة  واإقليمية  اأهلية  ملواجهة  م�صرحًا  الأو�صط  ال�صرق  بات 

مق�صود  نحو  وعلى  الأطراف  بع�س  فيها  الوطنية  ي�صتخدم  الكيانات 

ال�صحن املذهبي و�صيلة اأ�صا�صية للتعبئة وحتقيق املكا�صب، مما اأدى اإىل 

والإ�صالمي  العربي  للعاملني  املعا�صر  التاريخ  له يف  �صابق  ا�صتقطاب ل 

يتجاوز �صاحة املواجهة املبا�صرة اإىل اأرجاء هذين العاملني بل يتجاوزهما 

اإىل اجلاليات يف دول املهجر.

املراحل  اأخطر  من  هي  احلالية  املرحلة  اإن  القول  املبالغة  من  ولي�س 

بني  وات�صاعه  ال�صراع  ا�صتمرار  واإن  و�صعوبها،  املنطقة  دول  تاريخ  يف 

الأقطاب الإقليمية والكتل الجتماعية الوازنة �صتكون له نتائج مدمرة 

الإ�صالم كدين.  مع  و حتى على  واملجتمعات  الدول  وكارثية على هذه 

تتمخ�س  مل  التي  وحروبها  املنطقة  اأحداث  اأن  ال�صتنتاج  ميكن  ذلك 

ال�صراعي  ال�صتقطاب  اإنتاج  اأعادت  �صاملة  تغيريات  عن  الآن  حتى 

ال�صابق والذي يدور منذ حرب العراق الثانية بني اجتاهني: 

قوى  ولدة  واإحباط  ال�صابق  الو�صع  ا�صتعادة  اإىل  ي�صعى  الأول  الإجتاه 

وملا  العربي،  بالقرار  اإم�صاكه  تهدد  اأو�صاع  قيام  اأو  مناف�صة  جديدة 

كانت لأطراف هذا الجتاه خماوف، مربرة اأو غري مربرة، فهي ل تزال 

تف�صل احل�صم واملجابهة على احلوار والت�صوية، مع ما يت�صمنه ذلك من 

ت�صعيد خطري للعالقة مع دول اجلوار وزيادة حدة التوتر بني الكيانات 

الجتماعية يف املنطقة وتهديد تنّوع ن�صيجها الداخلي وتقوي�س وحدتها.
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 اأما الجتاه الآخر فقد وجد نف�صه يف حالة دفاع عن مكا�صبه املرتاكمة 

يف اأكرث من جبهة وعلى اأكرث من �صعيد، ل �صيما يف ال�صراع مع الكيان 

ال�صهيوين حيث حقق م�صتوى غري م�صبوق من التوازن والردع، واأتاح 

واإعادة  الحتالل  ملواجهة  متينة  بدائل  ومقاومته  الفل�صطيني  لل�صعب 

الق�صية الفل�صطينية اإىل دائرة الأمل. يظهر هذا الجتاه مياًل اأكرب اىل 

الداخلي  ال�صيا�صي  الإ�صالح  ب�صرورة  تعرتف  مقاربة  �صمن  التفاهم 

اجليو  الإجنازات  على  للمحافظة  الق�صوى  الأولوية  تعطي  لكنها 

�صيا�صية. اإل اأّن هذا الجتاه الإقليمي الذي يعي متامًا اأهدافه الكربى 

على م�صتوى الإقليم- املتمثلة خ�صو�صًا يف �صيانة توازن الردع مع العدو 

وحماية وحدة الكيانات وحفظ تنوعها وتكري�س النزعة ال�صتقاللية يف 

التعامل مع الغرب- مل ت�صاعده الظروف حتى الآن على حتويل روؤيته 

هذه اإىل م�صروعات �صيا�صية وطنية قابلة للتطبيق من �صاأن ا�صتتبابها 

امل�صاهمة يف احتواء النزاعات وحلها.  

لقد مر اأكرث من خم�س �صنوات على اندلع  املواجهة احلالية بانفجار 

الأزمة ال�صورية التي تلتها الأزمة العراقية، واأدى خاللها خطاب ال�صحن 

والتحري�س والتعبئة العن�صرية اإىل ن�صوء ظواهر عدمّية متطرفة تهدد 

من  الرغم  وعلى  باأكملها.  واأوطان  جمتمعات  وابتالع  الفراغ  مبلء 

اخلطورة ال�صديدة التي متثلها الطفرة التكفريية يف م�صرية جماعات 

اأو املوقف منها اإحدى نقاط اللتقاء التي  العنف فقد تكون مواجهتها 

ميكن البناء عليها.
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ومبا اأّن م�صرح النزاع يف املنطقة �صار اإقليميًا بالدرجة الأوىل، وحمليًا 

تعاون  قيام  �ُصبل  البحث يف  اأم�صى  والثالثة،  الثانية  بالدرجتني  ودوليًا 

الأ�صواأ  ال�صيناريوهات  لتجنب  واملجتمعات  الوازنة  الدول  بني  اإقليمي 

ملواقف  ومتبادل  عميق  بفهم  يبداأ  اأن  يجب  ما  وهو  منه،  بد  ل  اأمرًا 

الأطراف املختلفة وروؤاها وت�صوراتها للحا�صر وامل�صتقبل. اإن من �صاأن 

ذلك تقدمي ت�صخي�س اأكرث عمقًا لطبيعة النزاعات القائمة وم�صاراتها 

هويات  بني  ال�صتئ�صايل  ال�صراع  فيها  ميتزج  التي  وت�صابكاتها، 

متنابذة وهوامات عقائدية، ورغبات انتقامية مكبوتة ونزعات للهيمنة 

وال�صيطرة، مع التناف�س ال�صيا�صي والإيديولوجي على مبادئ وت�صورات 

واأهداف وغايات وا�صرتاتيجيات و�صيا�صات م�صالح. وهذا ال�صكل من 

و�صعوب  لدول  ال�صتئ�صايل، ميكن  ال�صراع  التناف�س، بخالف  اأ�صكال 

املنطقة وقواها املمّثلة اأن حتقق تقاطعات ونقاط اتفاق ب�صاأنه.

ن�صاليًا  وم�صروعًا  دولًة  لإيران،  العليا  املقا�صد  اأن  نرى  اأننا  ومبا 

وا�صتقالليًا، وللعرب، كاأمة ذات هوية متنوعة وخمزون رمزي وح�صاري 

ال�صيا�صي  حا�صرهم  لالأ�صف  عنه  يعرب  ل  ما  وهو   ( حيوي  وموقع 

الكربى  الفر�س  عن  البحث  �صرورة  على  تلتقي  اأنظمتهم(،  ومعظم 

التي  اخلطرية  للتهديدات  ناجعة  مبواجهة  ي�صمح  مبا  ال�صراكة  واآفاق 

دون  حت�صل  ل  والت�صويات  التعاون  اأن  ومبا  الإقليمية.  البيئة  تختزنها 

فهم عميق وعر�س دقيق للمواقف والآراء فقد اخرتنا ملوؤمترنا العنوان 

الآتي: »العرب واإيران يف  مواجهة التحديات الإقليمية: الفر�س، واآفاق 

ال�صراكة«.
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اأهداف  ثالثة  حتقيق  اىل  وحماوره  جل�صاته  خالل  من  املوؤمتر  �صعى 

رئي�صية: الأول؛ مناق�صة �ُصبل �صياغة فهم م�صرتك للتحديات واملخاطر 

وت�صخي�س متقارب لأحوال الأمة وحتدياتها امل�صرتكة، والثاين؛ حتديد 

ق�صايا  يف  والت�صاوؤل  اللتبا�س  ومناطق  والإ�صكاليات  لالأ�صئلة  متبادل 

املنطقة والإقليم. وذلك و�صوًل اإىل هدف ثالث هو تبني مقاربة م�صرتكة 

التي  التاأ�صي�صية  والروؤى  والغايات  والأهداف  وامل�صالح  العليا  للمبادئ 

ُيبنى عليها امل�صتقبل وامل�صري الواحد للعرب واإيران.

لنقا�س بني  توفري م�صاحة مفتوحة  للموؤمتر هي  العامة  الغاية  اأّن  على 

م�صاركني يفرت�س اأن لديهم تقاطعات يف النظرة اإىل �صرورة الإ�صالح 

والتجزئة  التق�صيم  ورف�س  ال�صيا�صية،  الأنظمة  وتطوير  الداخلي 

على  التعاون  وتف�صيل  والديني،  الثقايف  التنوع  وحماية  والتفتيت، 

ال�صراع  بني دول الإقليم ومكوناته، واأنهم يتبنون اأي�صًا روؤية ا�صتقاللية 

مل�صتقبل املنطقة يف مواجهة الهيمنة والحتالل وال�صيطرة من خارجها. 

فوارق  وجود  يلغي  ل  كهذه  مبدئية  عامة  روؤية  من  النطالق  اأن  على 

كثرية ب�صاأن �صبل حتقيق هذه النظرة وجت�صيدها على ار�س الواقع، اإىل 

جانب تباينات حمتملة اأخرى بخ�صو�س اخليارات املعتمدة وال�صيا�صات 

املتبناة وحتليل الفر�س واملخاطر. 
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مواجهة  يف  وايران  »العرب  موؤمتر  وقائع  على  الكتاب  هذا  ي�صتمل 

التحديات الإقليمية: الفر�س، واآفاق ال�صراكة« الذي انعقد يف بريوت 

من 31 اأيار/ مايو اإىل 2 حزيران/ يونيو 2016. نظم املوؤمتر واأعّد له 

املركز ال�صت�صاري للدرا�صات والتوثيق مب�صاركة املوؤ�ص�صات التالية: 

اجلامعة اللبنانية، موؤ�ص�صة مطالعات اأندي�صيه �صازان نور الإيرانية، 

ال�صفري  جريدة  )اإيران(،  والدولية  ال�صيا�صية  الدرا�صات  مركز 

ال�صرتاتيجية،  للدرا�صات  العربي  املركز  مع  وبالتعاون  اللبنانية، 

واملجلة العربية للعلوم ال�صيا�صية.

اإجمالية  خال�صة  الأول  الق�صم  يت�صمن  ق�صمني:  يف  الكتاب  يقع 

الكاملة  الن�صو�س  على  الثاين  الق�صم  ويحتوي  املوؤمتر  لأعمال 

يف  امل�صاركون  بها  تقدم  التي  ولالأوراق  والختتام  الفتتاح  لكلمات 

املوؤمتر.

تقديم
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خال�سة اأعمال املوؤمتر

إعداد: صالح األشمر

الجلسة اإلفتتاحية

استهل رئيس اجلامعة اللبنانية الدكتور السيد عدنان حسني، اجللسة االفتتاحية ملؤمتر العرب 
وإيران يف مواجهة التحديات االقليمية: الفرص وآفاق الرشاكة« بكلمة دعا فيها إىل تطوير 
انحراف  عن  يعرّب  طرحًا  ثمة  أن  ورأى  املجاالت،  خمتلف  يف  اإليرانية  العربية-  العالقات 
اسرتاتيجي خطري عندما يتساءل البعض ما هو اخلطر الذي يتهّدد العامل العريب أهو إيران أم 
»إرسائيل«؟ وتساءل: نحن دعاة انفتاح عىل املجتمع الدويل أفال جيوز أال ننفتح عىل العالقات 
مع إيران؟ وخلص إىل أن اهلدف االسرتاتيجي األول جيب أن يكون حتقيق االستقرار األمين 
يف العالقات العربية اإليرانية وتطويرها عىل الصعد االقتصادية والثقافية. وختم مشريًا إىل 
وجود دراسات عىل مستوى الدكتوراه يف اجلامعة اللبنانية متىن وضعها يف ترّصف املشاركني 

يف املؤمتر.

البداية أن  اللبنانية، الذي اعترب منذ  األستاذ طالل سلمان، رئيس حترير جريدة السفري  تاله 
عنوان املؤمتر يتضمن من التمنيات أكرث مما يعرّب عن واقع احلال نظرًا إىل التفاوت بني حاليت 
الطرفني العريب واإليراين، فإيران دولة- أمة، وحدتها ثابتة، وقيادتها موّحدة، وقرارها واحد 
حىت ولو تعّددت تطبيقاته، أما العرب فدول شىت، بقرارات متباينة إىل حد التصادم باملصلحة 
الكيانية، أو بأغراض األنظمة، أو بالتبعية واالرتهان للقرار اخلارجي األمريكي أساسًا ومن 
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إيران  مع  املواجهة  تفضل  عديدة  عربية  أنظمة  أن  رسًا  »ليس  وأضاف:  اإلرسائييل.  ضمنه 
عىل مواجهة التحديات الفعلية اليت يفرضها واجب االنتصار بقدرات الشعوب لبناء الغد 
األفضل. أما اجلامعة العربية فهي جمرد مبىن تعلو فيه أصوات أعضائها حيث خيتلفون كثريًا 
الباهتة.  املجاملة  ابتسامات  وجوههم  تعلو  حيث  التذكارية  الصورة  أجل  من  جيتمعون  ثم 
وخلص إىل أن الرصاحة والصدق جيب أن يكونا مدخاًل للتالقي بني العرب وايران، الفتًا إىل 
أن األخطر واألوىل باملواجهة هو معاجلة أسباب الفرقة والتباعد بني هاتني األمتني العظيمتني.

وأعرب الدكتور سعد اهلل زارَعي عن أمله يف أن يؤدي احلوار الذي سيجري يف هذا املؤمتر إىل 
حتسني الفرص لتحقيق التعاون بني إيران والعامل العريب، مشريًا إىل أن ما يربط بينهما ال يقترص 
»هو  اليوم  رضوريًا  بينهما  الرتابط  جيعل  ما  إن  بل  واجلغرافية  والدينية  الثقافية  اجلذور  عىل 
األحداث اإلجيابية والسلبية املهمة اليت تستهدفنا جميعًا واليت تؤثر عىل مصرينا. وأبدى أسفه 
»إخواننا  إمكانيات ملساعدة  الرغم مما قدمته من  إيران عىل  للحملة اإلعالمية الرشسة ضد 
املسلمني يف أفغانستان والعراق ولبنان وفلسطني« وتساءل »هل ختلت إيران عن مسؤولياتها 
وهل كانت سببًا إلضعاف املوقف العامل العريب أمام األعداء؟ أم أننا كنا دائمًا بالقرب من 

أشقائنا العرب وكنا رشكاء معهم وساعدناهم عىل امليض قدمًا بشكل أفضل يف املستقبل؟«.

ودعا إىل االنتقال »من األزمة الضيقة لوسائل إعالم التفرقة إىل األبواب الواسعة للمعاهد 
العلمية وتعزيز احلوار يف املجال العلمي«. وتساءل هل استبدال القضية الفلسطينية بالعداء 
مع إيران ونسياهنا حيل مشاكل العامل العريب ويعيد كرامته وعزته؟ وخلص إىل اإلعراب عن 
أمله يف أن يمهد املؤمتر الطريق النطالق حوار بناء بني الباحثني وأن تنتقل هذه احلوارات إىل 

املستويات السياسية ومستويات صناع القرار«.

التطورات  خالهلا  من  تناقش  أن  ينبغي  اليت  املنهجية  عىل  زَهراين  مصطفى  الدكتور  وركز 
الراهنة، ودعا إىل التميزي بني ما أسماه السبب والِعلة. وما جيري يف املنطقة ال شك بأن هناك 
ِعلة حلدوثه وعوامل مادية ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار. وتساءل هل التطورات اليت حتصل يف 
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العراق أو سوريا أو أي مكان آخر ناجتة عن التغري يف اهليكلية الدولية؟ أو التغيريات الداخلية 
يف هذه الدول، أو ناجتة عن التطورات يف املنطقة؟ وحض عىل التفكري يف كيفية اخلروج من 

هذا التخبط يف النظريات. ورأى أن »مشكلتنا األساسية حاليًا هي أزمة احلكومات«.

وبعدما أشار إىل أنه كان يقول بأن مشاكل املنطقة هي تكرار حلروب أوروبا اليت استمرت 
ثالثني عامًا، خلص إىل القول »اآلن إذا مل نفكر بشكل موضوعي ومل نقارب األمور بشكل 
علمي فسوف تواجه هذه املنطقة حربًا تستمر خلمسني عامًا سنغرق جميعنا يف وحوهلا، وال 

أستثين قبلة املسلمني من حدييث«.

والتوثيق،  للدراسات  االستشاري  املركز  رئيس  اهلل،  فضل  احلليم  عبد  الدكتور  وقّدم 
مطالعة تناولت ما متزيت به العالقات العربية- اإليرانية قبل قيام الثورة اإلسالمية وبعدها، 
واألحداث اخلطرية اليت شهدها العامل العريب يف السنوات األخرية متوقفًا عند النقاط التالية:

كانت إيران قبل ثورتها اإلسالمية عام 1979 جزءًا ال يتجزأ من اجلغرافية السياسية للمنطقة 
ألمريكا  التبعية  عالقات  داخل  وموقعها  العربية  األنظمة  مع  الوطيدة  عالقاتها  بحكم 
والغرب، وال تزال إيران اليوم جزءًا ال يتجزأ من اجلغرافيا السياسية نفسها، لكن عىل قاعدة 
التحالف مع القوى االستقاللية والشعبية واملقاومة. واملفارقة تكمن يف أن األنظمة العربية 
املحافظة اليت وافقت عىل نسج عالقات غري متكافئة مع إيران قبل الثورة ترفض اآلن قيام 
عالقات ندية متكافئة معها، ومتتنع عن االستجابة لنداءات التعاون واملصاحلة اآلتية من إيران 
اليت راهنت بعد الثورة عىل تعزيز عالقاتها العربية عىل أساس منارصة القضايا العادلة وعىل 

رأسها القضية الفلسطينية ومواجهة احلروب اإلمربيالية ونبذ حماوالت اهليمنة واالستتباع.

ورأى أن ثمة تفسريات متعددة ألزمة املنطقة وأزمة العالقات العربية اإليرانية، لكن رواية 
الثابتة ال يقلل من  واحدة ال يمكنها أن جتّسد احلقيقة الكاملة، كما أن االتفاق عىل املبادئ 
العرب  بني  بّناء  أي حوار  الرئييس من  اهلدف  كان  وإذا  واملتغرية.  الظرفية  املصالح  خطورة 
وإيران هو البحث يف سُبل قيام نظام إقليمي قادر عىل حل األزمات فإنه يتطلب قبل أي يشء 
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آخر جتسيد احلقائق اجلديدة اليت أوجدتها الوقائع وأبرزتها األحداث! ثم إن االنتماء املشرتك 

األمة  بني  وأخوية  وحدوية  مقاربة  ألي  متني  أساس  هو  وثقافة  وحضارة  دينًا  اإلسالم  إىل 

العربية وجوارها القريب، لكن ذلك ال بد أن يكون يف إطار الفهم احلقيقي للتنوع والتعدد 

اللذين تزخر هبما املنطقة. واالطالع عن كثب عىل التضاريس االجتماعية الغنية يف املنطقة 

وتتصالح  إطارها  يف  تتفاعل  جامعة  هوية  إلقامة  األنجع  السبيل  هو  املتعددة  وتكويناتها 

اهلويات واالنتماءات املختلفة دون أن تطغى واحدتها عىل األخرى.  

بتقريب  املسامهة  منا يف  أماًل  املؤمتر  بادرنا مع رشكائنا إىل عقد هذا  لقد  القول:  إىل  وخلص 

املسافة بني نخبة فاعلة ومؤثرة من الباحثني واملفكرين من العامل العريب وإيران وخلق مساحة 

يلتقون عىل  لكنهم  وثقافيًا وفكريًا،  متنوعة سياسيًا  اآلتون من خلفيات  بينهم، وهم  حوار 

واعتماد  التعددية  وحماية  والتجزئة  التفتيت  ورفض  الداخيل  لإلصالح  كربى  أمهية  إيالء 

رؤية استقاللية للمنطقة مناوئة للهيمنة واالحتالل واالستكبار.
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الهويات وانفجار  المصالح  تنازع 

بعد ذلك بدأت اجللسة األوىل للمؤمتر حتت عنوان »قراءات يف طبيعة أزمة املنطقة عىل ضوء 
تنازع املصالح وانفجار اهلويات«. ترأس اجللسة الدكتور طالل عرتييس وقّدم هلا بكلمة أشار 
فيها إىل أن مسألة العالقات العربية اإليرانية تطرح اليوم يف بيئة شديدة التعقيد مل تكن كذلك 
قبل سنوات. وهي بيئة يسودها عدم االستقرار ما جيعل التهديدات كبرية ومتبادلة، فما من 
نظام إقليمي مستقر وال نظام دويل ناجز إال وينحو نحو التعددية القطبية. وخلص املشكالت 
لدى  جدية  رغبة  هناك  هل  تساؤالت:  ثالثة  عرب  اإليرانية  العربية  العالقات  تواجهها  اليت 
األطراف العربية والطرف اإليراين يف معاجلة هذه املشكالت؟ هل األطراف العربية متوافقة 

عىل حتديد طبيعة املشكلة مع إيران؟ أم أن هناك أكرث من رأي وأكرث من وجهة نظر؟

يف  ينحرص  ربما  األمر  أن  رأى  إيران  مع  مشاكل  لدهيم  العرب  بعض  أن  إىل  أشار  وبعدما 
مشكلة سعودية مع إيران، وهذه وجهة نظر حتتاج إىل نقاش. وخلص إىل أن من مهام هذا 
تقديم اإلجابات  املشكالت وحماولة  البحث بشكل واضح ورصيح عن طبيعة هذه  املؤمتر 

حوهلا وكيفية التعامل معها يف هذه البيئة املتفجرة إقليميًا واملتغرية دوليًا.

والعالقات  واإلقليمي  الدويل  »الوضعان  بعنوان:  وهي  ورقته  شفيق  منري  األستاذ  قدم  ثم 
العربية- اإليرانية- الرتكية«. بدأها بمالحظات حول الوضع العاملي الذي يتمزي يف رأيه بأنه 
يتسم بتعدد القطبية الدولية، وبالالنظام، وبرتاجع السيطرة الغربية وال سيما ضعف املقدرة 
وتركيا  العربية  البالد  تشمل  اليت  املنطقة  يف  واألحداث  املتغريات  يف  التأثري  عىل  األمريكية 
وإيران. لذلك أصبحت القوى املحلية والعربية واإلقليمية هي الالعب األهم يف تقرير مصري 

األحداث.

اإلقليمي  النظام  يف  كما  العاملي  النظام  يف  األوروبية  األمريكية-  اهليمنة  انحسار  أن  ورأى 
العريب- الرتكي- اإليراين شكل حالة فراغ أدت إىل رصاع بني القوى املحلية واإلقليمية مللئه. 
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وتشكلت من ّجراء ذلك معادلة جديدة جعلت كل القوى تقف عىل رمال متحركة. وعرض 
لألسباب املبارشة للخلل الذي وقع يف االسرتاتيجية األمريكية يف عهدي كلينتون وجورج 
بوش اللذين ركزا عىل تغيري »الرشق األوسط« ملصلحة الكيان الصهيوين وتركا روسيا املنهارة 
تستعيد قوتها وال سيما يف عهد الرئيس فالديمري بوتني. كما أتاحا للصني أن تتمدد جتاريًا 

واقتصاديًا يف العامل وتتطور عسكريًا وتقنيًا يف الداخل.

وبعدها أشار إىل أن هذه املتغريات الدولية انعكست عىل املنطقة العربية- اإليرانية- الرتكية 
تونس  من  كل  شهدتها  اليت  الثورات  بني  التفريق  رضورة  عىل  ركز  ورسيع،  مبارش  بشكل 
ومرص وليبيا واليمن من جهة وبني األحداث يف سوريا اليت رسعان ما حتولت من مطالب 
النظام  إسقاط  استهدفت  مضادة  مسلحة  ثورة  إىل  بالتوافق  تتحقق  أن  يمكن  عادلة  شعبية 
وقطع عالقات سوريا بكل من إيران وحزب اهلل وحماس، كما رصح بذلك برهان غليون 

رئيس أول جملس للمعارضة السورية.

ويف جردة رسيعة للتحوالت اليت جرت يف السنوات الست املاضية، سجل األستاذ شفيق 
املالحظات التالية: اهنيار دولة العراق بعد االحتالل األمريكي، واهنيار دوليت ليبيا واليمن، 
وفصائل  والنرصة  داعش  من  لكل  أراضيها  من  شاسعة  مناطق  السورية  الدولة  وفقدان 
مسلحة أخرى، ومن ثم التدخل الرويس واألمريكي يف سوريا، والتدخل األمريكي يف العراق 
حيث متكنت داعش من السيطرة عىل مناطق واسعة، وتعّمق الرصاع السين- الشيعي داخل 
املكونات العراقية ويف منطقة املرشق العريب، وانخراط كل من إيران وتركيا يف سوريا والعراق 
تنظيمات  إىل متكني  الفوىض  وانتشار  السابق  اإلقليمي  النظام  اهنيار  وأّدى  مبارشة.  بصورة 

تتسم بالتطرف من أن تشق طريقها يف البلدان السابقة الذكر.

وخلص إىل أن املرحلة الراهنة تقتيض بناء عالقات جديدة بني العرب وإيران وتركيا إلقامة 
نظام إقليمي جديد حيل مكان النظام القديم الذي فرضه االستعمار، وجتاوز اخلالفات بني 

عنارص هذا الثاليث اإلقليمي ولو عىل »نمط معارص من ِحلف الفضول«.
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أما الدكتور رشبل نحاس فرأى منذ البداية أن عنوان املؤمتر ينطوي عىل إشكالية من حيث 
إن »إيران دولة أما العرب فهم جمموعة من البرش فكيف يستوي الكالم بني دولة وجمموعة 
من البرش املختلفني«؟ وهو هبذا يلتقي مع طرح األستاذ طالل سلمان يف اجللسة االفتتاحية. 
وفيما يتعلق بعنوان اجللسة بشأن تنازع املصالح وانفجار اهلويات فقد تناول املسألة من خالل 

ثالث حمطات:

واملذهيب،  اإلثين  األهيل  واالقتتال  والتجزئة  االنقسام  إىل  أشار  النظرية:  الرسديات  يف   -

وتداعي الدولة الوطنية واهنيار اجليوش، وبالتايل تعاظم املخاطر اخلارجية. ويف هذا السياق 
تساءل أين تقع املصالح وأين تقع اهلويات؟ وملا كانت املصالح من باب العقل فهي ختضع 
للتوافقات. أما اهلويات فال تستطيع أن حتكم العقل ألنه يزيلها بوصفها هويات ومن هنا فهو 

يرفضها الزتامًا بالعقل.

لتربير  السلطة ألن كل سلطة تسعى  أحد مرتكزات رشعية  اهلوية  أن  السريورة: رأى  يف   -

رشعيتها جيب أن تستند إىل متثيل هوية اجلماعة. واهلوية أيضًا أحد مرتكزات جميع السلطات 
ما دون الدولة واليت تكاد ال ترتكز إال عىل اهلويات واملال. مل تقم مؤسسات الدول العربية عىل 
جماراة صدمتني مها االنتقال اجلغرايف واهلجرة من الريف من ناحية وتوسيع دائرة االقتصاد 

الريعي من ناحية ثانية. 

الصدمتني  هاتني  إدارة  يف  فشلت  ملا  العربية  الدول  أن  الحظ  القائم:  الوضع  أسباب  يف   -

حاولت املناورة بني داخل مل تعد قادرة عىل ضبطه فراحت ختيف به اخلارج، وبني خارج مل تعد 
جترؤ عىل مواجهته فراحت تّدعي حماية الداخل منه متالعبة بمرايا اهلويات إىل أن انكرست 
املرآة وأصبحت الكذبتان حقيقة. والصاعق أن الكيان الصهيوين حتول إىل عامل داخيل يف 
كل الدول العربية ألن فشله يف التطهري العرقي مل يرتك له جمااًل لالستمرار يف مرشوعه سوى 

تفكيك هذه الدول.



خال�سة اأعمال املوؤمتر 44

هو  لبنان  حالة  ويف  االجتماعية  احلركية  يرفض  الدولتية  دون  ما  اهلويات  تعزيز  أن  ورأى 
عصب أسايس للمقاومة املسلحة ضد »إرسائيل«، إنما هو بذاته يعيق نماء الدول. وبعد أن 
تساءل »كيف السبيل للمزاوجة بني الغايات والوسائط؟ وما هي خيارات املصالح بني إيران 
عىل  هلما  كبرية  مصلحة  ثمة  لكن  ضئيلة،  الطرفني  بني  الثنائية  املصالح  بأن  أجاب  ولبنان؟ 
التفاوض  يمكن  ما  أهم  وما  املصالح،  بلورة هذه  يمكن  أطر  أية  اإلقليمية، فحول  الساحة 

عليه ثنائيًا.

الكالم عىل  البدء أن  التأكيد منذ  اللهي يف  الدكتور مسعود أسد  الباحث اإليراين  يتأخر  ومل 
وال  موحدة  غري  جمموعة  والعرب  واحدة  إيران  ألن  دقيقًا  ليس  اإليرانية  العربية  العالقات 

متناسقة وال يوجد إجماع عىل أي موضوع بني احلكام العرب.

الثورة اإلسالمية  انتصار  بإيران منذ  العربية من حيث العالقة  ويف هذا السياق قسم الدول 
إىل ثالث جمموعات: األوىل الدول الصديقة إليران كسوريا واجلزائر ولبنان واليمن اجلنويب، 
والثانية تضم الدول املعادية إليران كالسعودية، والعراق يف زمن صدام، ومرص يف زمن مبارك، 
واألردن والبحرين واإلمارات والكويت وقطر. والثالثة تضم الدول احليادية كسلطنة ُعمان 

وتونس واملغرب وموريتانيا والسودان واليمن الشمايل آنذاك.

ثم عرض لتطور العالقات بني إيران وكل من هذه املجموعات أو املحاور الثالث عرب خمس 
مراحل: األوىل )من شباط 1979 حىت آب 1990، وكانت العالقات مع دول املجموعة األوىل 
واملرحلة  إيران،  عىل  حسني  صدام  العراقي  الرئيس  شنها  اليت  احلرب  بسبب  جدًا  متأزمة 
الثانية يف العالقات العربية اإليرانية )من آب 1990 إىل آذار 2003( بدأت مع احتالل القوات 
العراقية للكويت الذي أصبح سببًا لبدء حتّسن العالقات بني إيران وأعضاء جملس التعاون 
إعادة  رفسنجاين  هاشمي  الشيخ  اإليراين  الرئيس  من  السعودية  طلبت  حيث  اخلليجي 
عام  للحج  اإليرانيني  احلجاج  وإيفاد  قطعها  بعد ثالث سنوات من  الدبلوماسية  العالقات 
التوتر واخلالفات بني دول  الثالثة )من عام 2003 حىت 2011( حيث عاد  1990. واملرحلة 
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الرابعة  املرحلة  وبدأت  والرياض.  طهران  بني  وخصوصًا  وإيران  األوىل  العربية  املجموعة 
بعد اندالع األحداث يف تونس ومرص والبحرين واليمن، وبعد انحراف املظاهرات يف كل 
من ليبيا وسوريا إىل حرب عسكرية أدت إىل التدخالت األجنبية املعروفة. ويف هذه املرحلة 
ازداد تأزم العالقات بني إيران والسعودية اليت استخدمت الشعارات املذهبية يف تدخالتها يف 

سوريا والعراق ولبنان واليمن ما أدى إىل بروز التنظيمات اإلرهابية التكفريية.

واملرحلة اخلامسة )من بداية 2015 حىت اآلن( متزيت بوصول امللك سلمان بن عبد العزيز 
إىل سّدة احلكم يف السعودية وخروج اململكة عن سياقها املحافظ التقليدي ودخوهلا يف سياق 
التطرف والعدوانية العلنية والرسمية، من إعالن عاصفة احلزم يف احلرب عىل اليمن، وتأزيم 
الوضع يف سوريا، إىل ما يتصل بذلك من تطورات حىت املوقف من االتفاق النووي مع إيران. 
وبعد أن عرض لطبيعة النظام السعودي السيايس واالجتماعي والديين الذي جيعله مناقضًا 
املالية  إيران خلص إىل القول: »إن رؤية السعودية جتاه املنطقة وإمكانياتها  النظام يف  لطبيعة 
ونفوذها املذهيب وحتالفها مع الواليات املتحدة و«إرسائيل« هي املعرقل الرئييس والتحدي 

األساس يف العالقات العربية- اإليرانية يف الوقت الراهن«.

وختم بجملة من املقرتحات رأى أهنا ختفف من التوتر يف العالقات بني إيران والسعودية منها 
الصهيوين  للكيان  منعًا  املنطقة  شعوب  عند  مركزية  كقضية  الفلسطينية  القضية  عىل  الرتكزي 
يف  مرص  موقع  وتعزيز  اإلسالمية،  اإلسالمية-  اخلالفات  استغالل  من  املتحدة  والواليات 
العامل العريب. إذ إن التجربة والتاريخ أثبتا وجود نسبة عكسية بني املوقع السيايس واملذهيب 
لكل من مرص والسعودية فكلما قوي موقع مرص يف العامل اإلسالمي ضعف موقع السعودية 
العراق عسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا وحفظ  النظام اجلديد يف  تعزيز  والعكس صحيح. ومنها 
وحدة أراضيه، ودعم النظام يف كل من سوريا والعراق واحلفاظ عىل وحدة أراضيهما، ودعم 
حمور املقاومة، والرتكزي عىل مكافحة املجموعات اإلرهابية التكفريية فكريًا وفقهيًا، ومواجهة 
املؤسسات  وإصالح  الطائفية،  النعرات  وإثارة  املذهبية  التفرقة  تبث  اليت  اإلعالم  وسائل 
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السياحة  وتشجيع  الثقايف  والتبادل  لبعض،  بعضها  رؤية  وحتسني  والسنية  الشيعية  الدينية 

وإقامة املخيمات الطالبية، وتعزيز العالقات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعلمية بني 

إيران والعرب.

مداخالت النقاش المفتوح

إنتاج  إىل  الدعوة  مة عىل  املقدَّ األوراق  املفتوح حول  النقاش  ركزت مداخالت احلضور يف 

االحتالل  عىل  اإلسالمية  املقاومة  حققته  الذي  االنتصار  أساس  عىل  هنضوي  مرشوع 

اإلرسائييل عام ألفني. وعىل بناء مرشوع إقليمي إلحياء احلضارة اإلسالمية يقوم عىل احلوار 

بني املكونات الرئيسية هلذه احلضارة أي اإليرانيني والعرب واالتراك. وتساءل بعضهم عن 

االعتبار  آخذًا يف  يقوم عليه  أن  يمكن  الذي  املطلوب  النموذج  املرشوع وما هو  طبيعة هذا 

حمّددات األمن القومي العريب واإليراين يف هذه املرحلة وكيف تتقاطع لدى الطرفني.

اللهي  أسد  مسعود  الدكتور  فكّرر  املحارضين،  ِقَبل  من  ردودًا  املداخالت  هذه  استدعت 

التأكيد عىل أن مشكلة إيران مع العامل العريب تنحرص يف املشكلة مع السعودية اليت ال تستطيع 

التعامل مع ثورات شعبية وال مع أنظمة ناجتة عن انتخابات حّرة. ورأى األستاذ منري شفيق 

أن املشكلة ليست سعودية- إيرانية فقط، وإال كيف أمكن للسعودية أن جتمع حول موقفها 

اجلامعة العربية وجملس التعاون اإلسالمي؟ ويف ما يتعلق باملوقف االمريكي يف املنطقة رأى أن 

االسرتاتيجية األمريكية اليت كانت تقوم عىل التدخل املبارش واالحتالل حتّولت إىل اسرتاتيجية 

ناعمة نتيجة تراجع الدور األمريكي عما كان عليها يف السابق. ورأى أن الدور الرئييس بات 

اليوم للقوى الداخلية، وهذا الدور يمكن أن يتمثل بتفاهم تركي- إيراين- سعودي ومرصي 

وعريب بوجه عام إلعادة بناء نظام إقليمي جديد بدل النظام القديم الذي اهنار.
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التدخالت الغربية في بنية األزمة 

الغربية  التدخالت  عن  موجزة  بكلمة  واستهلها  إيراين  حممد  الدكتور  الثانية  اجللسة  ترأس 
احلديثة يف املنطقة اليت تكرست عرب اتفاقات سايكس- بيكو حيث أوكلت إدارة املنطقة إىل 

العنارص املحلية املوالية للغرب.

ُقدمت يف هذه اجللسة اليت متحورت حول »دور السياسات الغربية وتدخالتها يف إجياد بنية 
األزمة« ورقة بتوقيع الدكتور سمري أمني، تضمنت عرضًا مفصاًل ملراحل التدخالت األجنبية 
يف إيران اليت وصفها الكاتب بأهنا »أمة عريقة وعظيمة تعزت بتارخيها«. وأشار إىل أن اإليرانيني 
عجزهم  ثبت  الذين  الفاسدة  القاجارية  الساللة  من  احلكام  ضد   1907 عام  ثورتهم  بدأوا 
القوقاز  تدريبهم يف  الثورة وتلقوا  مثقفون كثريون شاركوا يف  مقاومة األجانب. وكان  عن 
الروسية مع حزب العمال االشرتاكي الديمقراطي الرويس الذي قام بالثورة البلشفية عام 
1917. ويف عهد األرسة البهلوية اليت تأسست عام 1921 اختذت السلطات مواقف رجعية من 
دعاوى التغيري االجتماعي ولقيت معارضة شعبية واسعة إىل أن قام الدكتور مصّدق رئيس 
الوزراء بتأميم النفط عام 1951 األمر الذي حمل املخابرات األمريكية عىل رعاية االنقالب 
ضد مصدق الذي سمح ملحمد رضا شاه بتحويل االجتاه وإعادة االلتحاق باملعسكر الغريب. 
الواليات  به  قامت  الذي  الدور  إىل  يلفت  اإلسالمي  النظام  قيام  إىل  الكاتب  يصل  وعندما 
املتحدة بتعبئة حليفها الرئيس العراقي صدام حسني للدخول يف حرب إجرامية وغري عقالنية 
ملدة عرش سنوات. وأدى هذا إىل تشكيل معسكر عريب حتت رعاية واشنطن ضم دول اخلليج 

املؤيدة لصّدام، بادر بإثارة العداء بني إيران )الشيعية( واخلليج )السين بمعظمه(.

هكذا أصبحت إيران خصمًا للقوى الغربية طوال العقود املاضية وتعّرضها للعقوبات من 
جديدة  ذريعة  املتحدة  الواليات  اختذتها  اليت  النووي  امللف  قضية  إىل  وصواًل  الغرب  قبل 

ملخططها األصيل الرامي إىل التخلص من النظام اإليراين.
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وقد استطاعت إيران مواجهة اخلطر وحتمل عبء العقوبات االقتصادية بالتعاون مع روسيا 
وتصورت  اللييب  النمط  عىل  سوري  »ربيع«  ثورة  إشعال  اخرتعت  أمريكا  إّن  ثم  والصني. 
أن النظام السوري سوف ينهار كما حدث للنظام اللييب. وهذا مل حيدث. وعند هذه النقطة 
شجعت الواليات املتحدة ظهور داعش الذي مل يكن كيانه قادرًا عىل التبلور دون دعم اخلليج 
باألموال واألسلحة. ثم انضمت تركيا اإلسالمية اجلديدة إىل الكتلة اليت ُتحرك غزو سوريا، 
حىت أصبح حضور تركيا يف الساحة عاماًل حاسمًا يف انتصارات قوات داعش اليت احتلت 
دخول  أي  املنتظرة،  بثمارها  اخلطة  تأت  مل  ذلك  كل  من  بالرغم  لكن  سوريا.  رشق  شمال 

داعش إىل دمشق واهنيار النظام السوري.

موضوع  إىل  أمني  الدكتور  عاد  األخرية،  والسياسية  امليدانية  التطورات  استعراض  وبعد 
العالقات بني إيران والدول العربية مؤكدًا عىل اخلالصات التالية:

العربية مطلوب ألنه  إيران والشعوب  التضامن بني شعوب  يف مواجهة حتديات عرصنا:   -
يؤسس لنجاح حتّررهم.

املتحدة  الواليات  تقودها  اليت  االسرتاتيجية  هيزم  أن  هو  التضامن  هلذا  األول  اهلدف   -
ولبنان  ومرص  إليران  االجتماعي  والنسيج  الدول  تدمري  هبدف  األوروبيون  وحلفاؤها 

والعراق. وهذه اجليوسرتاتيجيا هلا حلفاؤها وهم: تركيا ودول اخلليج.

املدمر  واهلجوم  األورويب،  األمريكي-  التدخل  تقاوم  اليت  القوى  تؤيد  إيران  حكومة  إن   -
خاصة يف سوريا والذي تقوده املنظمات اإلرهابية اليت تعترب نفسها إسالمية )ويف الواقع هي 

تعادي اإلسالم، ويتوجب علينا تأييد هذه املبادرات من إيران.

- إن تضامننا وعملنا املشرتك لن ينجح ما مل تتحرك بالدنا خارج نطاق السياسات النيوليربالية 
اليت تتبعها يف الواقع جميع حكومات املنطقة، واليت أنتجت وسوف تستمر يف إنتاج كوارث 
اجتماعية تفتح بدورها الطريق لتشتيت خيارات من ضحاياها الطبقات الفقرية، بما يف ذلك 

منح مصداقية للبدائل اإلرهابية.
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ثقافة  للتقدم نحو  املستقل أن خيلق رشوطًا  التوجه إىل املرشوع  نفسه من شأن  الوقت  يف   -

شعبية ديمقراطية نفتقدها يف بالدنا.

واملخططات  املنطقة  عىل  الغربية  اهليمنة  مراحل  منصور  عدنان  الدكتور  ورقة  وتضمنت 
األخرية الرامية إىل رضب املحور املناهض ألمريكا والذي يضم إيران والعراق وسوريا ولبنان 
وغزة، وأبرز أهدافه القضاء عىل النظام الوطين يف سوريا وعىل حركات املقاومة وإضعاف 
إيران من خالل ذلك. ورأى أن هذا السلوك األمريكي حيال سوريا وايران واملنطقة عمومًا 
العرقية  املكونات  وتر  عىل  اللعب  جلهة  و«إرسائيل«  للغرب  العام  السلوك  إطار  يف  يندرج 

واملذهبية يف العاملني العريب واإلسالمي.

ويف هذا السياق عمل الغرب منذ سنوات عىل إقناع أنظمة وشعوب عربية باستبدال العدو 
إيران، وهذا ما نجح فيه خصوصًا يف منطقة  احلقيقي هلا وهو »إرسائيل« بعدو »ومهي« هو 
تفكيك  عىل  احلرص  فهي:  واإلسالمي  العريب  العاملني  حيال  الغرب  ثوابت  أما  اخلليج. 
ومل  الداخيل.  االنقسام  لتعزيز  الطائفية  احلركات  دعم  والعراق،  سوريا  سيما  وال  املنطقة، 
يعد رسًا ارتباط التنظيمات اإلرهابية بالغرب واألنظمة اخلليجية التابعة ألمريكا. واخلالصة 
بيئات حّية حاضنة لألزمات اليت  أن مصالح الغرب االسرتاتيجية متيل عليه استمرار خلق 
والتنمية واألمن،  باالستقالل واحلرية  املتمثل  تبحث عن اخلالص  دولنا وهي  فيها  تتخبط 

خالص ال يريده الغرب لنا، ال باألمس وال اليوم وال غدًا.

الباردة  التغيريات بعد احلرب  األستاذ مصطفى زهراين إىل موضوع العوملة يف إطار  وتطرق 
مكونات:  أربعة  عىل  تقوم  اليت  الدولة  سلطة  مواجهة  هي  العوملة  خاصية  أن  إىل  مشريًا 
لذلك طرحت  قبل احلكومة.  للقوة من  الرشعية، االستخدام احلرصي  السيطرة، األرض، 
اليت  التغيريات  تسمية  اخلطأ  من  أن  ورأى  فصاعدًا.  اآلن  من  الدولة  سلطة  تفتيت  نظرية 
حصلت بعد »الربيع العريب« بأهنا تغيريات عاملية. وتساءل هل أن أحداث احلادي عرش من 
أيلول/ سبتمرب كانت نتيجة للعوملة؟ ليجيب بأن بيل كلينتون يقول إن احلادي عرش من أيلول 

هو اجلانب املظلم من نظام العوملة. 
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ويف هذا السياق رّصح الرئيس دونالد ترامب قائاًل: أنا استبدل الدولة القومية بالعوملة وبالتايل 
فإن املصالح القومية ألمريكا هي األساس، أي تأمني مصالح الداخل عىل أي يشء خارجي.

نقد خطاب األزمة وسردياتها

واستهلها  ورسدياتها«.  األزمة  خطاب  »نقد  موضوع  حول  الثالثة  اجللسة  أعمال  متحورت 
األستاذ سماح إدريس بكلمة ركز فيها عىل أن احلديث عن األزمة حتّول إىل  رئيس اجللسة 
وبعد   1967 حزيران  هزيمة  بعد  وخصوصًا  وخرباؤها  وحمللوها  منظروها  هلا  كاملة  رسدية 
خروج املقاومة الفلسطينية من بريوت عام 1982، الفتًا إىل مشاركة العديد من األدباء واملثقفني 
يف حتليل أسباب اهلزيمة كما تناوهلا الروائيون غري أننا قلما نعود إىل الروايات اليت تصلح لنقد 
خطاب الرسديات. وقد حتول خطاب األزمة أحيانًا إىل استرشاف يرد كل مآيس العرب إىل 
قوميتهم أو دينهم أو كتبهم املؤسسة عىل حد تعبري الشاعر أدونيس وصارت األزمة العربية 
منصة جللد الذات ونعي العرب كأمة. أما احلدث الكبري الذي كرس جو السوداوية واإلحباط 
فقد متثل يف انتصار املقاومة الوطنية اللبنانية عام 2000. وألول مرة شعر املثقفون العرب وال 
سيما اليساريون منهم أن أشعارهم الوطنية وأهازجيهم القومية ومقاالتهم الثورية مل تذهب 
هباء منثورًا بل أدت دورًا يف هذا النرص الكبري الذي توجته املقاومة بطرد العدو اإلرسائييل 

من جنوب لبنان.

ورأى أن خطاب األزمة تراجع يف تلك اللحظات التارخيية منذ 16 عامًا ليحل مكانه خطاب 
الثقة بالذات والعزة بالنفس واألمل بالنرص الذي مل يعد مستحياًل، غري أن االحتالل األمريكي 
للعراق عام 2003 ترافق مع تأجيج متعمد للخالفات املذهبية السنية- الشيعية وللخالفات 
اإلقليمية اإليرانية- العربية. ومل يتمكن صمود املقاومة عام 2006 وحتطيمها ألهداف العدو 
الذي  واالستسالمي  املذهيب  اخلطاب  زحف  يوقف  أن  من  سالحها  وسحب  سحقها  يف 
عملت بعض األنظمة العربية عىل ضخ الدم فيه عرب احلديث عن اهلالل الشيعي و«املغامرة« 
غري املحسوبة اليت أقدمت عليها املقاومة اليت عقدت العزم عىل حترير األرسى بالقبض عىل 
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حتولت  بحيث  السورية  األحداث  مع  املذهيب  اخلطاب  حدة  تصاعدت  وقد  العدو.  جنود 
بعض رسديات األزمة الراهنة إىل رسديات مذهبية وشوفينية.

وتناول الدكتور سعد اهلل زارعي الدور األمريكي يف املنطقة الذي يتضح من خالل زيارات 
هو  هدفهم  أن  يظهر  حيث  وغريمها  وقطر  كالسعودية  املنطقة  لدول  األمريكيني  املسؤولني 
التحريض ضد إيران حىت يف موضوع امللف النووي واالتفاق الذي تم بني إيران والغرب 
عندما يصّورون أن إيران تريد امتالك قنبلة نووية. ورأى أن املنطقة تشهد أزمة كبرية اسمها 
عدم الثقة من بعض املسلمني جتاه مسلمني آخرين، وأن إيران لدهيا ثقة بالشعوب املسلمة، 
وجيب العمل عىل جتاوز أزمة عدم الثقة هذه. ولرأب الصدع بني إيران وبعض الدول العربية 
جيب عدم االلتفات إىل املواضيع اليت كانت حتصل منذ سنوات واليت ال تفيد يف يشء، كما 
أن االختالفات املذهبية والعرقية واإلثنية مل تكن يومًا سببًا لكي نتحارب. وأشار إىل وجود 
تهديدات حقيقية من قبل الصهاينة ضد لبنان وسوريا وفلسطني واألردن ومرص تساءل عن 
اخلطط والربامج اليت تضعها الدول العربية ملواجهة هذه التهديدات؟ وما هو دور إيران يف 
هذا السياق، وهل يمكن للدول العربية أن تنترص دون التعاون مع إيران؟ ودعا إىل تضافر 

اجلهود العربية واإليرانية ملواجهة التهديدات.

التالية: ال بد أن نحدد بدقة طبيعة الدور  الدكتور أمني إسكندر ورقته باإلشكالية  واستهل 
اإليراين يف املنطقة وطبيعة العرب، إذا كان العرب نظمًا فعلينا أن ننتظر حىت تتحسن أحوال 
النظم العربية وعلينا أن ننتظر تغريًا شاماًل يف سياسة الغرب االستعماري، وهذا غري وارد يف 
املتوسط. لذلك فاخلطاب الصحيح والرسدية الصحيحة هي أن هناك  القريب وال  املنظور 
يف  واضحة  مصالح  وهلا  العوملة  فكرة  تناسب  جديدة  أشكااًل  تأخذ  استعمارية  عاملية  قوى 
املنطقة وهي تثبيت الكيان الصهيوين الدخيل، والنفط، واحلفاظ عىل الدول والنظم التابعة 
للواليات املتحدة. »وإذا ضاعت منا هذه البوصلة سوف نكتشف أننا يف مستنقع اسمه رصاع 
اسرتاتيجية  ويبنون عليها تصورات  املايض بعض األحداث  يستدعون من  والشيعة،  السنة 
كاملة من أجل إشعال املنطقة بالفتنة يساعدهم يف ذلك نظم فاسدة. ونحن ما زلنا نبين رشعيتنا 
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إيران دولة هلا  يف معظم أقطارنا عىل خرافات وأساطري وهواجس عائالت....«. ورأى أن 
دور طبيعي يف املنطقة وهي مل تتغري سوى أن النظام الثوري يف إيران ارتبط بالعرب أكرث وتبىن 
قضية تنازل عنها اجلميع وهي قضية فلسطني. وهذه القضية كانت مدخاًل صائبًا للتعايش 
العريب اإليراين، وهناك مداخل أخرى منها أن نعرتف بأن الشعب العريب هو األساس وليس 

األنظمة، وتلك هي الرسدية اليت جيب أن نتمسك هبا ملواجهة الفنت يف هذه املنطقة.

خالصة  عىل  مبنية  والرسدية  اخلطاب  ملوضوع  نظرية  مقاربة  فياض  حبيب  الدكتور  وقدم 
مفادها أنه عىل مستوى اخلطاب بني العرب وإيران هناك »حمايثة« وعىل مستوى الرسديات 
بني العرب وإيران هناك »مغايرة«. واملقصود باملحايثة هو تشابه يف املادة رغم االختالف يف 

اجلهة والصورة، يف حني أن املقصود باملغايرة هو االختالف يف كال األمرين.

وهذه النتيجة تنطلق من مقولة أو رؤية أن اخلطاب يرتبط بالتصورات واملعتقدات واألفكار 
يف حني أن الرسديات ترتبط بالوقائع وجمريات األحداث سواء كانت هذه الوقائع صحيحة 
أو مفتعلة، وسواء كانت موضعية أو مفربكة. ويف هذا اإلطار سلط الضوء عىل اإلطار العام 
الذي يوجد فيه اخلطاب والرسديات يف العالقات بني العرب وايران. ورأى أن حل األزمات 
القائمة بني إيران والعرب وحتديدًا بني إيران والسعودية بوصفها رأس املحور العريب يقتيض 
البحث عن األبعاد الوظيفية والرباغماتية واملصلحية للطرفني. ورأى أن العالقة بني اجلانبني 
قائمة عىل التمانع والتضاد. واخلطاب بشكل عام هو ترويج املعتقدات واألفكار واهلدف منه 

هو التأثري يف اآلخر. 

وتوقف عند وجوه املحايثة بني خطايب البلدين وهي أربعة عنارص: العنرص األول يف الُبعد 
العقائدي، والثاين هو نظام احلكم، أي أن كل دولة تعترب أن لدهيا رشعية دينية ولدهيا مركزية 
فإيران والسعودية  النفط  والثالث هو موضوع  املحيط خارج احلدود.  التعامل مع  هلا  تتيح 
من أكرب الدول املصدرة للنفط عىل مستوى املنطقة. والرابع هو موضوع األمن، إذ تعترب كل 
من الدولتني أن أمنها مهدد بسبب سياسات الدولة األخرى. والحظ أن اخلطاب الرسمي 
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اخلطاب  عىل  يتفوق  حتديدًا  السعودية  خطاب  بينما  العريب  اخلطاب  عىل  يتفوق  اإليراين 
اإلعالمي اإليراين، بمعىن أن خطاب قائد الثورة والقيادات اإليرانية هو أقدر عىل التأثري من 

اخلطاب الرسمي للسعودية والدول العربية األخرى.

واخلطاب ليس ناجتًا عن األزمة بل هو سبب هلا، وما ذلك ألن العالقات مأزومة بني اجلانبني 
بني  التأزم  من  مزيد  نحو  يدفع  الذي  هو  املأزوم  اخلطاب  أن  نجد  األحيان  من  كثري  ففي 
اجلانبني، ثم إن هذا اخلطاب عقيم ألن كل واحد منهما خياطب جمهوره من دون أن يؤدي 
املوايل  يزيد االحتقان لدى اجلمهور  قناعة واضحة لدى جمهور اآلخر. وهذا اخلطاب  إىل 

واالستياء والعداء لدى جمهور اآلخر. وهنا ال يعود اخلطاب حالة تغيريية وتبليغية.

قضايا التباين والنقاش

»قضايا  اجللسة  عنوان  حول  بكلمة  واستهلها  فنيش  حممد  الوزير  الرابعة  اجللسة  ترأس 
التباين والنقاش« أكد فيها عىل وجوب التفريق بني جمموع الدول العربية ومفهوم العروبة. 
ثقافة وحضارة واحدة وعىل تطلعات وآمال حملت مرشوعًا  ينطوي عىل  فالعروبة مفهوم 
النفوذ  العربية وحريتها وحمايتها من  املجتمعات  فلسطني ووحدة  أولوياته حترير  يف رأس 
االستعماري. أما جمموعة الدول العربية فتتشكل من أنظمة معظمها سلطات متعارضة مع 
إرادة شعوهبا وال حتمل قضية العروبة ومرشوعها. ودعا إىل عدم القفز عن مسؤولية ودور 
كل نظام عريب وسياساته وأولوياته وكيفية تعامله مع انتصار اجلمهورية اإلسالمية يف إيران 
جلهة  اإليرانية  السياسة  لثوابت  األنظمة  تلك  بعض  معارضة  سيما  وال  العداء  ومناصبتها 
الذاتية  القدرة  وبناء  األمريكية  اهليمنة  ورفض  املقاومة  ودعم  الصهيوين  الكيان  مع  الرصاع 

واستقاللية القرار يف العامل العريب واإلسالمي.

ولفت إىل تفلت املجموعات التكفريية اإلرهابية بشكل أو بآخر من سيطرة داعميها وتهديدها 
وإسقاط  الطاقات  وهدر  الزنيف  وقف  إىل  ودعا  جمعاء.  اإلنسانية  وألمن  املنطقة  لدول 
وتفتيت  الكراهية  لبث  والعرقي  واملذهيب  الطائفي  التنوع  واستخدام  الفتنة  إثارة  حماوالت 
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وحدة جمتمعاتنا. وخلص إىل أن كل ذلك يفرض العودة إىل التعقل والبحث عن املشرتك من 
مصالح اقتصادية وثقافية وسياسية واإلقالع عن التحريض وإجياد احللول املمكنة والواقعية 

اليت ختدم مصالح اجلميع.

العربية-  العالقات  لتطور  مفصاًل  منهجيًا  عرضًا  الغرير  موىس  الدكتور  ورقة  وتضمنت 
اإليرانية بعد الثورة اإلسالمية حيث مل يتحقق احد أهداف الثورة اخلارجية بإزالة الشوائب 
من:  الرغم  عىل  وذلك  اإلسالمي  العريب-  والرشيك  إيران  بني  التناقض  تغذي  كانت  اليت 
إغالق السفارة اإلرسائيلية يف طهران وحتويلها إىل سفارة لدولة فلسطني، ووقف تدفق النفط 
اإليراين إىل الكيان الصهيوين، وخروج إيران من األحالف املعادية للعرب وحتوهلا إىل قوى 
مؤيدة للقضايا العربية، والتأكيد عىل أن مشاكل املنطقة وامنها من مسؤولية قياداتها وال جيوز 

السماح للعامل اخلارجي التدخل لفرض مشاريعه ومترير خمططاته.

ثم عرض للحرب اليت شنها النظام العراقي يف عهد صّدام حسني عىل إيران واليت أحدثت 
الرصاع  العرب واإليرانيني ومدخاًل الستبدال  بني  فاصاًل  أن تشكل حدًا  منها  ُأريد  قطيعة 
العريب- اإلرسائييل برصاع عريب- فاريس، األمر الذي تنبه له الرئيس السوري حافظ األسد 
املنطقة  يف  ومضيئة  بارزة  نقطة  فيها  رأى  اليت  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  جانب  إىل  فوقف 
شكلت طعنة قوية يف صميم السياسة اإلمربيالية برفعها شعار الوقوف إىل جانب العرب ضد 
العدو اإلرسائييل. غري أن ذلك مل يمنع استمرار حالة التأزم يف العالقات العربية- اإليرانية 
خصوصًا مع السعودية ودول اخلليج، ومل تبدأ باالنفراج مليًا إال بعد غزو صدام للكويت 
حيث بدأت األنظمة اليت كانت تؤيد صدام وتسانده يف حربه الرتاجع واالعتذار عن مواقفها 
وترصحياتها السابقة ضد إيران. وما لبث موقف هذه الدول العربية من إيران أن تبدل ثانية 
من  الكثري  أيد  حيث  اإليراين  النووي  امللف  بسبب  والغرب  إيران  بني  الطويلة  األزمة  إّبان 
األنظمة العربية ويف مقدمها السعودية املواقف الغربية، ومل تستطع استيعاب دروس املايض 
وال سيما تلك اليت تم استخالصها من احلرب العراقية- اإليرانية جلهة أمهية تعاون العرب 
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لتصويب عالقاتهم وختليصها من  إيراين يؤسس  وتوحيد جهودهم يف إجراء حوار عريب- 
الشوائب.

وبعد االتفاق الذي تم بني إيران والغرب بشأن امللف النووي اإليراين ازدادت مواقف هذه 
الدول ِحّدة ضد إيران. وبداًل من االستفادة من أسلوب املفاوضات الذي أفىض إىل االتفاق 
القوة  إيراين ينهي األزمة يف عالقات اجلانبني واالستفادة من  النووي وإجراء حوار عريب- 
املضافة إليران والبناء عليها يف مواجهة العدو الصهيوين، اجتهت تلك العالقات، وباألخص 
مع الدول اليت ال ترتبط بعالقات ودية مع إيران، نحو مزيد من التأزم واكتسبت أبعادًا طائفية 

ومذهبية استجابة للمخطط الراعي إىل استمرارية دعهم وتقوية الكيان الصهيوين.

ودعا إىل تعزيز اإلجيابيات وجتاوز السلبيات يف العالقات بني إيران واالنظمة العربية واإلفادة 
من الطاقة النووية اإليرانية املخصصة لألغراض السلمية وجعلها يف متناول العرب. ولتحويل 
اليت  املخاوف  تبديد  من  اإليرانية  العربية-  العالقات  ألطراف  بد  فال  فرص  إىل  التحديات 
يتوجسها كل طرف من الطرف اآلخر، وذلك عن طريق عدم التدخل يف الشؤون الداخلية 
واالمتناع عن شن احلروب ومساندتها وتشكيل ركائز أساسية لبناء عالقات أخوية متينة حتد 

من التدخل األجنيب ومن دوره يف زعزعة أمن واستقرار املنطقة.

إىل  بالرضورة  تؤدي  ال  والتشاهبات  املشرتكات  أن  فرأى  يوسفي  مري  علريضا  الدكتور  أما 
التعاون والرتابط أكرث بني دول الرشق األوسط، كما أن اخلالفات والتباينات مل متنع التعاون 
بني دول االحتاد األورويب، وهي ال تشكل مانعًا أساسيًا للتعاون بني إيران والدول العربية، 
املعركة  يف  البعض  بعضهما  حول  الطرفني  كال  يصنعها  اليت  الصورة  إىل  املانع  يعود  وإنما 
إىل  األقرب  اخلاطئة  املعتقدات  بعض  برتويج  فيها  العريب  اإلعالم  نجح  اليت  اإلعالمية 
األسطورة ضد إيران. من ذلك جعل إيران زعيمة الشيعة متثلهم يف مقابل السعودية بصفتها 
زعيمة أهل السّنة، أو اإلهيام بأن اختالف اآلراء داخل إيران هي املانع للتقارب بينها وبني 
العرب، أو أن إليران عداوة للسعودية وهي ختوض حربًا ضدها بالوكالة. ويؤازر اإلعالم 
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األساس  املانع  تشكل  إيران  عن  صحيحة  غري  صورة  بتقديم  العريب  اإلعالم  هذا  الغريب 
للتقارب بني اجلانبني.

الثورة  انتصار  منذ  العربية  اإليرانية-  العالقات  هبا  مّرت  اليت  املراحل  ألهم  عرض  ثم 
اإلسالمية عام 1979 مرورًا بمرشوع السالم العريب عام 2002، وصواًل إىل اندالع األحداث 
يف بعض البلدان العربية عام 2011 ابتداء بتونس فمرص، واملوقف األمريكي والسعودي من 

هاتني الثورتني، وما برز من اختالفات يف املوقف بني السعودية والواليات املتحدة.

أن  أكد  اآلخرين  مع  للحوار  املانع  هي  إيران  يف  الداخلية  اخلالفات  بان  االدعاء  عىل  وردًا 
التعاون مع  يد  القيادة ورئاسة اجلمهورية ووزارة اخلارجية يمدون  املسؤولني عىل مستوى 
اجلريان وأن ذلك يف رأس أولويات السياسة اخلارجية اليت تتمزي بأهنا األكرث ثباتًا يف املنطقة، 
أما الزعم بأن إيران عدوة للسعودية فال أساس له ومل تسع إيران أبدًا إىل إلغاء السعودية من 
املعادالت اإلقليمية بل عىل العكس سعت دائمًا إىل ممارسة احلد األقىص من ضبط النفس عىل 
الرغم من التحركات االستفزازية السعودية الكثرية، لكن إيران ال تقبل يف املقابل بإلغائها من 

املعادالت اإلقليمية.

وخلص إىل أربع سيناريوهات حمتملة احلدوث بني إيران والسعودية: 

1 - اشتعال احلرب بني إيران والسعودية. وهو احتمال غري مرجح الن البلدين 
يدركان تبعات مثل هذه احلرب ونتائجها.

2 - عودة العالقات ما قبل العام 2011 أو 2006، وهذا األمر ال حظوظ كبرية 
له بسبب التحوالت احلاصلة يف املنطقة خالل السنوات اخلمس األخرية.

3 - استمرار احلرب الباردة القائمة حاليًا، وهذا أكرث الرتجيحات القائمة حاليًا.

لكال  مالءمة  االحتماالت  أكرث  وهو  البارد.  السالم  وضعية  إىل  االنتقال   -  4
الطرفني بمعىن أن يقبل كل منهما بدور اآلخر ومشاركة كليهما يف املعادالت 
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اإلقليمية، ونقطة بدء مسار كهذا هي إجياد منتدى احلوار اإلقليمي الذي اقرتح 
تأسيسه وزير اخلارجية اإليراين حممد جواد ظريف.

وتناولت ورقة الدكتور حممد عبد الشفيع عيىس أبرز مالمح إيران كدولة وكثورة إسالمية 
أمامها  وجدت  الثورة(  )الدولة-  إيران  أن  ورأى  املعروفة.  والدولية  اإلقليمية  وتوجهاتها 

واقعًا حميطًا هبا من ثالث شعب:

- منظومة حتالفية من الواليات املتحدة ودول جملس التعاون اخلليجي وخاصة يف ظالل 
حروب اخلليج الثالث.

املنظومة  اهنيار  من  إليه  انتهى  وما  أفغانستان  يف  الرويس  التدخل  خلفه  سيايس  فراغ   -
مبارشة  أمريكية  حرب  من  البسها  وما  الباكستانية  األفغانية-  الفوىض  ثم  السوفياتية، 

إلسقاط نظام طالبان.

وما تبع ذلك من احتالل أمريكي للعراق ثم االنسحاب منه. ثم الفراغ العام الذي متدد عرب 
املنطقة  العقدين األخريين مما مهد لربوز قوتني من خارج  العربية- اخلليجية خالل  املنطقة 
الثوري  بوجهها  تطل  أن  اإلسالمية  اجلمهورية  عىل  فكان  و«إرسائيل«.  تركيا  مها  العربية 
اخلليج  ساحل  لسكان  املعقدة  التوليفات  ضمن  هلا،  املتاحة  الديمغرافية  وباملساحة  الدويل، 
وشبه اجلزيرة العربية وسوريا ولبنان، وقبل ذلك كله يف العراق الذي عاىن من شغور املكان 

واملكانة بعد حروبه الثالث وخاصة بعد الغزو األمريكي يف ربيع العام 2003.

ويف ما يتعلق بمرص وعالقاتها بالسعودية وموقفها من إيران، قال إن مرص تدرك أن إليران 
ثقاًل مقدرًا ومن املنطقي استعادة العالقات الدبلوماسية معها عىل األقل ولكنها تراعي خاطر 
من ال بد من مراعاة خاطرهم، ألسباب مالية واسرتاتيجية معًا، ثم إن مرص مقيدة بأغالل 
األمين  التنسيق  لوال  »وربما  الصهيوين  الكيان  مع  السالم«  »معاهدة  خالل  من  حديد  من 
بقايا »حتالف دعم الرشعية« اإلخواين يف شبه جزيرة سيناء، ومكافحة  ما استطاعت حماربة 
اجلماعات املسلحة املتطرفة حتت لواء »والية سيناء« الداعشية املزعومة وأخواتها من »أجناد 

مرص« وجند اهلل وغريها«. 



خال�سة اأعمال املوؤمتر 58

ورأى أن مرص حني يّقدر هلا أن تنهض من كبوتها املؤقتة أمام أطراف دولية وإقليمية وعربية 
هي: أمريكا، تركيا، »إرسائيل«، إيران، السعودية، فال بد هلا من االجتاه نحو تشكيل حزام فعال 
من الدول اإلقليمية الكبرية يف املنطقة العربية- اإلسالمية املركزية وهي أربع: مرص وايران 
وتركيا والسعودية. وال بد من تكامل األدوار فيما بينها، وقد يكون من املناسب إقامة منطقة 
اقتصادية مشرتكة لتقاسم املنافع بني جميع شعوب املنطقة، ورشط فاعلية النظام اإلقليمي 
)املتمثل( هو استبعاد التدخل اخلارجي من القوى الكربى العاملية وخاصة الواليات املتحدة 
تتأكد  أيضًا،  واألخالقية  العقائدية،  السياسية-  املثالية-  زاوية  »من  إنه  القول  إىل  وخلص 

رضورة بناء »منطقة حضارية بدون صهيونية«.

الدولة الوطنية، وحدة الكيانات وإدارة المشاركة السياسية

افتتح األستاذ نرصي صايغ اجللسة اخلامسة اليت ترأسها بكلمة أعرب فيها عن اعتقاده بأن 
احلديث عن الدولة سابق ألوانه فيما تشهد املنطقة حروبًا مّدمرة ال تزال يف بداياتها وحيث 
تسيطر عدميتان يف الوقت الراهن عدمية االنتصار وعدمية احللول. ودعا إىل عدم االستغراق 
دواًل  استدعت  أهلية  بحروب  زالت مشغولة  ما  فاملنطقة  املتفائلة وتصديقها.  التوقعات  يف 
اإلقليمية والدولية ومدّمرة  برهاناتها  لتكون رشيكًا يف حروب جمزية  إقليمية وحماور دولية 
لدول ما بعد سايكس- بيكو كانت حتمل بذور تفجرها يف داخلها بعد أن اغتصبت األنظمة 
هذه الدول وأفرغتها من الوطن ومن الفكر والنقد واملرجعيات الشعبية واملساءلة، وأمهلت 
اإلنسان كقيمة وكسياسة وعّولت عىل األمن الذي خيفي املشكالت بدل حلها. ويف مثل هذه 
هكذا  تنازاًل.  واملشاركة  بدعة  والديمقراطية  لعنة  واألحزاب  خطرًا  احلرية  تعترب  األوضاع 
تتسع خروق التدخالت األجنبية وتنفتح نوافذ التطلع إىل القوى اخلارجية. ومل يبق سوى 
ونصب  احلق  نصاب  لفلسطني  وأعاد  املتمادية  اخلسارة  من  األمة  أنقذ  الذي  املقاومة  حمور 
والضفة  غزة  يف  املقاومة  وفصائل  لبنان  يف  اإلسالمية  املقاومة  نموذج  أمهها  نماذج،  للقوة 
الغربية. وعىل هذا املحور ُشنت حروب وُأشعلت نريان احرتقت هبا دول كانت قد أفرغت 
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من مكوناتها الوطنية وُمنعت عنها املشاركة السياسية. وخلص إىل التساؤل: أي إقليم غدت 
املنطقة؟ أهو إقليم متصالح مع قضاياه الكربى أم إقليم تنجذب أطرافه مذهبيًا ودينيًا؟ ثمة 
صعوبة يف تلمس مالمح ما بعد احلرب اليت يبدو منها أن إيران القوية باتت اليوم حقيقة، 

والعرب رساب دولة، فمع من سوف تنشأ العالقة مستقباًل؟.

وعرض الشيخ جواد اخلاليص يف ورقته مراحل وجود كيان سيايس كبري وواسع يف املايض 
األوىل  العاملية  احلرب  وبعد  القاجارية،  اإليرانية  الدولة  هناك  وكانت  العثمانية،  الدولة  هو 
جرى تفكيك هاتني الدولتني استكمااًل خلطوات سبقت احلرب انفصلت خالهلا أفغانستان 
وأذربيجان عن إيران وانفصل البلقان وبلغاريا ومناطق أخرى عن الدول العثمانية. وحتالفت 
إمارات اخلليج وبعض البالد العربية مع املخطط الربيطاين الساعي لتفكيك الدول اإلسالمية 

وتقاسم رشكة الدولة الرتكية اليت سميت بالرجل املريض.

التفكك  بعد احلرب األوىل جتابه اآلن خماطر  الناشئة  الوطنية  الكيانات  أن  إىل  وبعدما أشار 
والتقسيم من جديد، رأى أن ثمة أمرين مطلوبني ملنع املخطط اجلديد مها: عدم السماح بتفكك 
هذه األقاليم بأية حجة، ال باحلقوق القومية، وال بمظامل األنظمة الشمولية، وبمشاركة جميع 
املواطنني يف اإلدارة السياسية يف ضوء تصاعد اإلحساس بالقهر والتهميش. سواء أكان ذلك 
العنارص  الكثري من  يعطي  مما  بعضها عىل بعض  الشعوب  متعمد إلثارة  بتصعيد  أو  حقيقيًا 
عىل  اعتمادًا  بالتقسيم  واملطالبة  اخلاطئة  املواقف  إىل  جلدتهم  أبناء  لدفع  الفرصة  االنتهازية 
القوى اخلارجية. ويف هذا السياق أعرب عن اعتقاده بأن األكراد والعرب والفرس والرتك 
هم القوميات األربع املشكلة لألمة اإلسالمية يف املنطقة. ورأى أن من مصلحة األكراد عدم 
املطالبة بقيام دولة مستقلة هلم كما كان موقف الزعيم الكردي الشيخ سعيد الذي اعترب أن من 
حسن حظ األكراد أال تكون هلم دولة إذ يتمكنون من خالل توزيعهم وعالقاتهم بإخواهنم 
للسياسة  عرض  أن  وبعد  جديد.  من  األمة  شمل  جمع  إعادة  من  األخرى  الشعوب  من 
املناهضة للهيمنة األمريكية واملعادية للكيان اإلرسائييل أعرب عن اعتقاده بأن العرب وايران 



خال�سة اأعمال املوؤمتر 60

إذا استطاعوا الوصول إىل كلمة موحدة يمكن أن يكونوا مؤثرين يف العامل وأن حيلوا موضوع 
فلسطني. 

  وعاد األستاذ أنيس النقاش إىل موضوع اهلويات ومقولة أن العرب قوم وإيران دولة ليخلص 
إىل أن األمراض اليت تعاين منها املنطقة اليوم تتمحور يف جوهرها حول رصاع اهلويات وأن 

اهلوية كانت عرب التاريخ عصبية رافعة أو مدمرة.

والحظ أن هناك مشاريع سياسية تقدم بناء عىل عصبّيات هوية دينية ومذهبية وفئوية. ففي 
يوجد رصاع  املغرب حيث ال  األساسية مذهبية ويف  تكون سمته  أن  لالقتتال  ُأريد  املرشق 
مذهيب سين- شيعي. وحتول القتال إىل رصاع جهوي بني املناطق، أو رصاع علماين- إسالمي، 
وكلها يأخذ اسم اهلويات. ورأى أن اإلنسان يف أي موقع جغرايف ويف أي دين أو مذهب أو 
قومية هو مكون جيمع يف نفسه جمموعة من اهلويات وهذا اإلنسان ال يصل إىل مستوى أرقى 

إال بالوحدة اجلمعية اليت تؤمن له طموحاته فتموت اهلويات الفرعية الصغرية. 

وأعرب عن اعتقاده أن مسألة أولوية احلريات واالنتخابات تضع العربة أمام احلصان ألن 
القوة والقدرة للدول اليت يستقيم فيها األمن ليست بسبب وجود حريات أو انتخابات أو 
السيايس  واالستقرار  اجلماعي  األمن  من  فيه  هي  عما  راضية  شعوهبا  ألن  بل  حزيب  تعدد 
»املرشوع  هو  عنه  نبحث  أن  جيب  الذي  املرشوع  إن  وقال  والرفاه.  االقتصادية  والراحة 
املعراجي« الذي أضعناه يف تراثنا وفكرنا الديين وأي مرشوع سيايس ال يكون معراجيًا وال 
أي  أمام  ينترص  ولن  ورثه  عما  يدافع  مرشوع  هو  املجتمعات  يف  االرتقاء  هو  حمركه  يكون 
مرشوع آخر عىل وجه الكرة األرضية. والبند اآلخر يف هذا املرشوع هو االلزتام بمبدأ الكرثة 
والوحدة. ويف إطار هذه املعراجية واحرتام التعددية وإدارتها بشكل سليم واالنكباب عىل 
توفري القوة االقتصادية اليت حتمي أي مرشوع ال تكون الواليات املتحدة األمريكية قادرة عىل 
تفريقنا. والرافعة األساسية يف هذا املرشوع هي أن نرتب أولوياتنا، والتحدي األسايس الذي 

جيب أن جيمع كل هذه النقاط هو يف حترير فلسطني ويف حمور املقاومة.
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وكانت الوحدة اإلسالمية القائمة عىل الثاليث املؤلف من العرب وإيران وتركياموضوع الورقة 
الدكتور معن عيل اجلربا. وعنده أن العامل اإلسالمي مثله كمثل طائر له قلب  اليت تقّدم هبا 
وجناحان، فاملنطقة الرئيسية هي القلب املتمثل بالرشق األوسط العريب اإلسالمي، واجلناح 
األيمن متمثل بدول آسيا اإلسالمية، واجلناح األيرس متمثل باملغرب العريب. واملثلث املؤلف 
سيهاهبا  إسالمية  لقوة  حقيقية  نواة  سيشكل  احلايل  الوقت  يف  والرتك  والفرس  العرب  من 
العامل وستحقق يف الوقت نفسه توازنًا عرقيًا ومذهبيًا. ويف تناوله للعالقات العربية- اإليرانية 
رأى أنه ال يمكن للوحدة أن تتحقق إال بجهود من أعىل قمة اهلرم إىل أسفله، وهذا يتطلب 
املدنية والشعبية  القمة، وباملقابل ال بد للمؤسسات واهليئات واجلمعيات  قرارًا سياسيًا من 
واملفكرين والعلماء أن هييئوا األرضية اخلصبة هلذه الوحدة من خالل غربلة التاريخ وتنقيته 
الشارع  الراسخة يف عقلية  املثال األفكار  العقل. من ذلك عىل سبيل  الشوائب وحتكيم  من 
الفقهاء  العلم أن غالبية  التاريخ، مع  الُسيّن أن الفرس أو اإليرانيني أعداء ألهل السّنة عرب 
ورؤساء املذاهب السنية كانوا من الفرس تارخييًا، وأن إيران مل تصبح شيعية إال يف العصور 
املتأخرة أيام الدولة الصفوية. ومن ذلك أيضًا الفكرة الشائعة بأن اإليرانيني اصطنعوا نظرية 
التشيع من أجل هدم اإلسالم وشق وحدته بينما احلقائق التارخيية تقول إن التشيع كان عربيًا 
ونشأ عربيًا وال عالقة للفرس به تارخييًا، وكان سكان إيران يتبعون املذهب السين الشافعي 
أو احلنفي حىت انتصار الصفويني الذين كانوا يف البداية عىل املذهب الشافعي ثم حتولوا إىل 

املذهب الشيعي وحّولوا إيران إليه.

مداخالت النقاش المفتوح

أبرزها:  املفتوح عىل جملة من األفكار واملقرتحات  النقاش  تركزت مداخالت احلضور يف 
رضورة العمل إلنتاج مرشوع جديد مشرتك بني العرب وإيران يقوم عىل إدارة التنّوع وعىل 
فهم حقيقي للدين اإلسالمي، اجلمع بني العرب واألتراك واإليرانيني يف مؤمتر أوسع للنظر 
يف أوجه التالقي والتعاون، ال بد للمقاومة اليت حققت االنتصارات عىل العدو الصهيوين أن 
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ُبعدًا وطنيًا، ومدنيًا، واقتصاديًا. ويف هذا اإلطار ال بد من  متتلك مرشوعًا للمنطق يتضمن 
حوار يف العمق يؤدي إىل وحدة يف مواجهة املحاور املعادية. وكان ثمة إجماع عىل رضورة 

احلوار بني املسلمني الشيعة والسّنة وأن الكرة يف ملعب علماء الدين يف هذا املجال.

الجماعات المتطرفة، توظيف العنف أم ملء الفراغ؟

افتتح الدكتور عبد اهلل بو حبيب اجللسة السادسة اليت حملت عنوان: »اجلماعات املتطرفة، 
أوباما  للرئيس األمريكي  بكلمة مقتضبة تضمنت ترصحيًا  الفراغ؟«  أم ملء  العنف  توظيف 
جاء فيه أنه حني يذهب إىل أفريقيا أو أمريكا الالتينية »كل الناس تسأل كيف يمكن ألمريكا أن 
حتّسن من حالة الشعب أو ُتّقدم العامل أو اللحاق بركب احلضارة. لكن عندما يأيت إىل الرشق 
األوسط فكل قائد يسأل كيف يمكن له أن يرضب اآلخر باآلخر ويطلب املساعدة للغلبة 
عىل اآلخر«. وعقب الدكتور بو حبيب قائاًل: »فلنضع املسؤولية عىل أنفسنا ال أن نقول هم 

يسمحون لنا أو ال يسمحون«.

من  الصهيونية  احلركة  أن  عىل  ركزت  اليت  اهللباوي  كمال  الدكتور  بورقة  اجللسة  بدأت 
تستطيع  ما  كل  توظيف  إىل  تسعى  وهي  العريب  والتفتيت  اإلمربيايل  التوسع  مرشوعات 
خلدمتها مستفيدة يف متددها من الفراغ يف العامل العريب واإلسالمي يف القوة والتقدم والفراغ 
أّيما  العنف  توظيف  يف  اإلمربيالية  الصهيونية  احلركة  نجحت  وقد  التخلف.  بفعل  القائم 
أن  ذلك حىت  لتأكيد  واملنظمات  واألمراء  احلكام  بعض  العربية، ووظفت  املنطقة  نجاح يف 
املقاومة  العامل كله ينظر إىل  املقاومة إرهابًا، وحىت صار  باتوا يعتربون  بعض احلكام العرب 
العنف  أو  الشك  أو  اإلرهاب  نظرة  عمومًا  العريب  التحرر  وحركة  اهلل  وحزب  الفلسطينية 

املحتمل.

اقرتح  قال  كما  اإلرهاب،  عىل  اليوم  حىت  استعصت  اليت  املرصية  التجربة  إىل  واستنادًا 
واإلسالمي،  العريب  العامل  يف  العنف  معظم  طالسم  فك  يف  يسهما  أن  »يمكن  مرشوعني 
وقضية اإلرهاب، واالستغناء عن االستعانة اخلارجية باألعداء ظنًا بأهنم أصدقاء أو جهاًل 
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دراسة  األول  أمور.  بثالثة  االهتمام  مع  جديدة  اسرتاتيجية  اعتماد  إىل  ودعا  أعداء.  بأهنم 
التجارب القديمة واستيعاهبا ونقدها دون حرج أو تعصب لتجاوز سلبياتها. والثاين حتليل 
الواقع العريب واإلسالمي الراهن حتلياًل دقيقًا بوضع اليد عىل الواقع بما فيه من النقاط القوية 

والضعيفة. والثالث أن املستقبل يتطلب توجهات أخرى يف املنهج والتفكري والتنفيذ.

بعد ذلك اقرتح مرشوعني. األول مرشوع مواجهة العنف، والثاين مرشوع مواجهة التكفري 
مرص  املرشوعني  هذين  لتنفيذ  البيئات  أصلح  من  ولبنان  مرص  أن  ورأى  واالستحالل، 
اجلميع  بانفتاحه عىل  ولبنان  أحيانًا،  املنحرف  وثقلها اإلعالمي،  الكبرية  العلمية  بإمكاناتها 
والتعددية املذهبية والطائفية فيه. وأوضح أن االسرتاتيجية اجلديدة تتضح من خالل دراسة 
النماذج العديدة من توظيف العنف أو استخدامه مللء الفراغ. وعرض لثالثة نماذج. األول 
بأن اإلسالم  أيلول/سبتمرب 2001، وما نجم عنها من زعم  العنف يف 11  توظيف أحداث 
هو العدو اجلديد للغرب بعد هزيمة الشيوعية، وتوفري مربر لالحتالل )أفغانستان، العراق، 
القواعد األمريكية والغربية يف اخلليج السعي لتغيري بعض املفاهيم يف مناهج التعليم )اجلهاد 
لتكسب  والعرب،  اإلسالم  من  مهددة  دولة  »إرسائيل«  أن  إشاعة  الثاين  النموذج  مثاًل(. 
مؤيدين ومتعاطفني يف الغرب، واحلصول عىل السالح، وإنتاج السالح النووي. والنموذج 
عن  الناتج  الفراغ  مللء  النماذج  أوضح  من  وهو  العريب«  الربيع  »ثورات  يف  يتمثل  الثالث 
النفس،  قتل  أو  العربية مما أدى إىل غضب شعيب يصل حد االنتحار  الدول  ضعف رشعية 
الرابع هو  الفراغ كاحلرية والعدالة والكرامة الخ... والنموذج  ورفع شعارات عديدة مللء 
اليمن حيث يظهر ضعف احلياة السياسية عن استيعاب القوى الشعبية وإعالء روح املقاومة، 
للمشاريع  بيانية  رسومًا  الورقة  تضمنت  وأخريًا  واألمنية.  العسكرية  املؤسسة  وضعف 

واالسرتاتيجية املقرتحة.

التعاون بني العرب وايران مشريًا إىل أن  الدكتور عبد احلسني خرسوبناه إىل موضوع  وعاد 
اهلدف املقصود هو التعاون من أجل حل املشاكل اإلقليمية وحتقيق غاية احلضارة اإلسالمية 
متعددة  وأقوام  حكومات  مع  واحدة  أمة  وجود  املمكن  من  أن  ورأى  والنمو.  التطور  يف 
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الدول األوروبية وأمريكا  تتعامل مع  اليت  الدول اإلسالمية  وشعوب خمتلفة. وانتقد بعض 
وحىت مع الصهيونية معتقدة أهنا حتقق التطور والتحرض، فهذا االدعاء ال يعدو كونه أضغاث 

أحالم، ألن ماهية االستكبار العاملي هي االستعمار ورسقة الرثوات.

نتيجة  جاء  ذلك  إن  قال  فوبيا«  الشيعة  أو  االيرانوفوبيا  »وهم  من  الغرب  يشيعه  ما  وحول 
العداء جتاه الصهيونية، وهو ما تبثه وسائل اإلعالم الغربية مع االدعاء أن إيران هي العدو 
وهذا يؤدي إىل نسيان املقاومة والقضية الفلسطينية واالقتتال بني املسلمني. واكد أن مرشوع 
التعاون والتعامل مع  أيضًا عىل  املظلومني مبين  الدفاع عن  مبنيًا عىل  إيران إضافة إىل كونه 
الدول العربية من أجل حتقيق احلضارة اإلسالمية اليت تواجه معوقات أبرزها التفرقة املذهبية 
والتفرقة السياسية، وتكفري املسلمني بعضهم بعضًا وارتكاب املجازر. وكل ذلك ناتج عن 
جهل بالتعاليم الدينية وجهل معرفة بعضهم ببعض. وخلص إىل اقرتاح حّلني أحدمها قصري 
األمد يتمثل يف احلوار بني النخب، والثاين متوسط األمد وهو بذل املساعي إليقاف احلروب 
اليت حتصل داخل الدول اإلسالمية. كما ينبغي التصدي ألحد مشاكل العامل اإلسالمي وهو 
النظام الفقهي الذي جيب أن تكون لديه أحكام مقصدية موجودة لدى الّسنة ولدى الشيعة، 
واملعريف  احلكمي  التعاون  مسار  يف  التحفظات  يزيلوا  أن  والعربية  اإليرانية  النخب  وعىل 

والعلمي وتقوية العالقة اإليمانية.

أما ورقة الشيخ إبراهيم الصالح فركزت عىل رضورة النأي بالعالقات العربية- اإليرانية عن 
أعداء  طرحها  الثنائية  هذه  شيعي«.  و«فاريس-  سين«  »عريب-  عىل  القائمة  القاتلة«  »الثنائية 
الثورة اإليرانية عند ابتداء احلرب العراقية- اإليرانية، رغم أن حقيقة الرصاع مل تكن كذلك، 
فاجليش العراقي كان يتألف بأكرثيته من الشيعة الذين شكلوا أيضًا القاعدة األساس حلزب 
البعث. وقد سامهت دعوة اإلمام اخلميين للوحدة اإلسالمية يف إفشال هذا املخطط نسبيًا إىل 
أن حققت املقاومة اإلسالمية يف لبنان االنتصار يف عام 2000 وعام 2006 وطرحت إشكالية 
مضادة. وبعد اندالع أحداث -2011 2012 يف املنطقة، أو ما اصطلح عليه إعالميًا بـ«الربيع 



65 خال�سة اأعمال املوؤمتر

اليت  الثنائية  وانبعاث  اإلسالمية  للوحدة  الدعوة  قبل  ما  إىل  عودة  املنطقة  شهدت  العريب«، 
انتفض عليها اإلمام اخلميين وحاول تفكيكها. وبعد أن كانت إيران تقرتب من قلب العامل 
ُأغرقت يف  أن  بعد  ثانية  تبتعد  إذ هبا  الصهيوين  العدو  بتحملها مسؤولية الرصاع مع  العريب 
الزناعات العربية الداخلية مما دفع خصومها إىل تسعري الزناع واستحضار عداء يمتد عميقًا يف 

غياهب التاريخ وصار هو حمرك نزاعات املنطقة.

وتساءل: كيف حتّول إسقاط األنظمة العربية بعد انتصار املقاومة وهزيمة أمريكا و«إرسائيل« 
يف متوز )2006( إىل »خريف عريب« بعد أن كان »ربيعًا« باتفاق... وكيف استطاعت أمريكا أن 

حتول هزائمها إىل انتصارات، أم هي »القابلية لالستعمار«؟.

ويف رده عىل مقولة هزيمة السعودية يف املنطقة أمام املحور الذي تقوده يف املنطقة أمام املحور 
الذي تقوده إيران. رأى أنه يف غياب الدول العربية اخلمس الكربى )اجلزائر واملغرب ضحّيتا 
االحتواء املزدوج- مرص يف انقسامها الداخيل الذي حيوهلا إىل  دولة فاشلة- سوريا والعراق 
العربية وحىت  املنطقة  املوقع األول يف  السعودية يف  الغارقني يف احلروب األهلية( أصبحت 
اإلسالمية مما يعطيها حق التقرير. وقد بلغت اليوم موقعًا مل تبلغه يف أي وقت سابق »مستفيدة 
إىل درجة عالية من الثنائية القومية والدينية القاتلة بل هي أحد األطراف املؤججة هلا يف الكثري 

من األحيان. وهي الطرف األوحد املتبقي للتفاهم معه بالنيابة عن العرب«. 

الدولية واإلقليمية، وأمريكا  للزناعات  انعكاسات  تتنازع عىل األرض فهي  اليت  القوى  أما 
من موقعها كمديرة أو مدبرة لشؤون الزناعات يف العامل متتلك قدرًا من االحرتام عند القوى 
املتصارعة مما يسمح هلا بضبط العديد منها فتسهل مهمتها ليس من فرط قوتها فقط بل من 
قوة الفرض واإلرهاب اليت متتلكها يف وجه القوى املتصارعة. ثم إن كثريًا من قوى املنطقة 
تتطلع للرشاكة مع القوى الدولية النافذة، وأن حالة الفوىض والعنف اليت تسود املنطقة اليوم 
هي نتاج هذه التطلعات. فبداًل من تفاهم دول اإلقليم فيما بينها، وهي سبب االنعكاسات 
املبارشة، تلجأ إىل الدويل الذي خيزتهلا ويضعفها عرب إطالة الزناعات. وخلص إىل أن تطوير 
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عال قات عربية- إيرانية يتطلب سد األبواب اليت يأيت الريح منها، لذلك ال بد من أن يكون 

من  أساس  جزء  وهو  ماهر  كبري  نافخ  فهو  معه  التفاهم  من  بد  وال  احلل  من  جزءًا  الرتكي 

مكونات املنطقة )عرب- فرس- ترك(، ويتمزي عن السعودي بأنه يمتلك إمكانية أن يعطي 

حيث يعجز اآلخرون.

ويف موضوع العالقات العربية واإليرانية انتقد الدكتور حسني رحيم بور أزغدي طرح املسألة 

من زاوية قومية بينما جيب تناوهلا من زاوية إسالمية كما أوىص بذلك اإلمام اخلميين الذي 

مل يقل أيضًا علينا أن نحارب الفرنسيني واإلنكلزي واألمريكيني ثم نأيت ونحل مكاهنم. وبعد 

عرض ملا يراه أسباب تردي األوضاع العربية وما يقوله الغربيون يف شأن العرب من ابتالئهم 

بالتخلف والديكتاتورية وما تبثه وسائل اإلعالم الغربية والصهيونية يف هذا السياق، قال إن 

العرب جربوا كثريًا من أشكال احلكم والعقائد السياسية واالنقالبات والثورات ومل حيصلوا 

عىل نتيجة واجتهوا نحو تأجيج القومية العربية بدل أن يقولوا: »األمة اإلسالمية«. 

والعدل  األخالقية  األصول  إىل  العودة  هو  األول  اإلسالم،  إىل  للعودة  تفسريين  قدم  ثم 
التحّجر  عىل  دليل  هو  الثاين  والتفسري  الصالح.  السلف  إىل  العودة  هو  والثاين  والتوحيد، 
والرجعية. ويف هذا السياق تبقى لغة واحدة فقط هي التكفري والتطرف. و«هذه القراءة الثانية 
النفطية«.  الدوالرات  يدعمها  كان  ما  وأفضل  الوهابية  إيديولوجية  رعاها  من  أفضل  كان 
والحظ أن الغرب يتحدث دائمًا عن اإلرهاب اإلسالمي ومل يقف يومًا يف مواجهة اإلرهاب 

الوهايب، وال يريد عرض أي تفسري آخر وال صورة أخرى عن اإلسالم«. 

الصهيونية  ومع  أمريكا  مع  بالتعاون  فقامت  السقوط  عىل  تشارف  كانت  اليت  األنظمة  أما 
بتخريب املنطقة العربية وهو يشء ال يمكن للجيوش الغربية أن تقوم به. أما إيران فلن تسمح 
ألي جيش غريب أن حيتل دولة إسالمية ويستقر فيها وسوف تساعد هذه الدول قدر اإلمكان. 
وأضاف أن إيران دفعت تكاليف كثرية ملساعدة العامل العريب ولو كانت الثورة اإلسالمية قد 

أبرمت اتفاقًا عىل حساب فلسطني مع األعداء ملا عانت من أي مشكلة«. 
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مداخالت النقاش المفتوح

تركزت مداخالت احلضور يف النقاش املفتوح عىل رضورة النظر يف األسباب املنتجة لإلرهاب 
واجلماعات املتطرفة. ودعا بعضهم إىل عقد مؤمتر لدراسة التطُرف وكيفية مواجهته. وكان 
يغّذون  الذين  هم  واإلقليميني  الغربيني  وحلفاءها  املتحدة  الواليات  أن  عىل  اجماع  ثمة 

اإلرهاب بوسائل متعّددة منها املحافظة عىل التخلُّف والفساد املنترش يف العامل العريب.

وانتقد أحدهم الدعوة إىل قيام مرشوع إسالمي قائاًل إن ذلك يسبب إشكالية يف العالقات بني 
إيران والعرب وأن األمر حيتاج إىل كثري من النقاش ألنه يتعّلق بكينونة اإلنسان العريب. ورأى 
أن هناك تناقضًا بني العقالنية واإليمان اللذين تكلم عنهما الدكتور عبد احلسني خرسوبناه. 
ورّد هذا األخري قائاًل أن ال تعارض بني العقالنية واإليمان، وتساءل: ملاذا كانت العقالنية 
أن  إىل  اإليمانية؟ وخلص  العقالنية  متوافقة مع  الليربالية والصهيونية ومل تكن  متوافقة مع 
كاًل من الصهيونية والتيارات التكفريية أعداء لألمة وهم من سنخية واحدة ويلحقان أرضارًا 

بالعامل اإلسالمي.

رؤى متبادلة، ماذا نريد من الشريك اآلخر؟

الدكتور  اجللسة السابعة وهي بعنوان »رؤى متبادلة، ماذا نريد من الرشيك اآلخر؟«  ترأس 
حممد مهدي رشيعتمدار واستهلها بكلمة اعرب فيها عن أمله يف تكوين فكر مشرتك للقضايا 
التعاون  أفق  املنطقة ورسم  الزناعات يف  لتسوية  أساسها  االنطالق عىل  يمكن  اليت  اجلامعة 
تضعف  أن  أحيانًا  هلا  يراد  اليت  فيها  التضامن  آليات  وتعزيز  وشعوهبا،  دوهلا  بني  والتكامل 
العالقات والروابط بني جناحي هذه األمة أي العامل العريب وسائر الدول اإلسالمية وبخاصة 

إيران اليت شهدت يف خالل العقود املاضية هنضة شاملة سياسية وعلمية وتنموية.

والعامل  إيران  بني  اخلطاب  جماالت  الرجياين  منصوري  إسماعيل  الدكتور  ورقة  وتناولت 
رغم  العرق  عىل  تؤكد  اليت  العربية  القومية  كانت  األوىل  اخلطابية  البنية  أن  ورأى  العريب. 
يزال  ال  اليت  اإليرانية  القومية  الثانية  اخلطابية  والبنية  اإلسالمية،  واإلرشادات  التعاليم 
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أصحاهبا يقرعون طبول االختالفات القائمة بني إيران والعرب وينظرون إىل هجوم العرب 
عىل إيران عىل أنه أكرب كارثة حصلت يف التاريخ. والبنية اخلطابية الثالثة هي اليت تتوجه إىل 
العلمية  واخلصائص  املحلية  اإلمكانات  وإىل  اإلسالم،  بعد  ظهرت  اليت  الدينية  التأمالت 
والثقافية إليران املتماهية مع النداء القرآين. وهذه البنية هي اليت ركز عليها الكاتب يف بحث 

مستفيض تناول فيه املجاالت التالية:

1 - املجال التارخيي للخطاب مع ظهور اإلسالم، فاإلسالم دين ُأرسل للعاملني أجمع  حىت 
أنه يف مدرسة اإلسالم النورانية يبهت رونق األلوان والقوميات واألعراق. ويف هذا املجال 
ذكر الكاتب أن اإليرانيني تلقوا اإلسالم عن طريق اليمن حيث كانوا موجودين بعد أن طلب 
اليمن. وقد وفر  احلبشية من  القوات  أنورشوان إلخراج  امللك  يزن مساعدة  بن ذي  سيف 
اليمن وحكامه اإليرانيون آنذاك أول سباق حضاري بني إيران والعامل العريب. وعرب التغلب 
عىل املشاعر والتعصبات الوطنية والقومية وّفر اإليرانيون األرضية النتشار وتقدم اإلسالم 

يف سائر البالد.

والعامل  إيران  بني  وأعمقه  خطاب  أجمل  وهو  للخطاب.  والفلسفي  العلمي  املجال   -  2
والعرفانيني  والفالسفة  للشعراء  كثرية  أقوااًل  الكاتب  أورد  املجال  هذا  ويف  اإلسالمي، 

اإليرانيني.

3 - املجال اللغوي للخطاب، حيث إن اللغة العربية مل تعد لغة العرب فقط بل ارتقت لتصبح 
والصورة.  اللفظ  باعتبار  وليس  املعىن  باعتبار  هو  والتسامي  باالرتقاء  واملراد  القرآن،  لغة 
ولذلك كان للغة العربية، لغة القرآن، أقوى وأوسع خطاب مع اللغة الفارسية من بني سائر 
اللغات بحيث إن اللغة الفارسية قد نمت جنبًا إىل جنب مع اللغة العربية وال يمكن أساسًا 
مقارنة اللغة الفارسية الراهنة مع اللغة الفارسية الوسطى يف العرص الساساين. وقد اجتهد 
األدباء اإليرانيون يف تنظيم قواعد اللغة العربية حىت تستخدم يف فهم آيات القرآن الكريم. 
االختالفات  نار  ويسّعرون  العريب  باللفظ  للقرآن  الداللية  اللغة  حيرصون  الذين  أن  ورأى 
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القومية واللغوية بني إيران والعامل العريب هم غرباء عن حقيقة لغة القرآن، »إذ أثاروا الغبار 
أمام أعينهم من خالل اخرتاع املذاهب اليت ال أساس هلا كالوهابية«. وخلص إىل أن اخلطابات 
العلمية والثقافية تتجاوز املسائل السياسية للشعوب وال تستطيع اخلالفات السياسية للحكام 
يف مرحلة ما من التاريخ أن تؤدي إىل انقطاع ومتزق اخلطاب العلمي والثقايف القوي والدائم.

تعاليم  تألق من خالل  الذي  الدين، وإنما  النابع من  العرفان اإلسالمي،  4 - جمال خطاب 
القرآن ومعارف أهل البيت »ع« واألصحاب األوائل لرسول اهلل »ص«.

إيران فرصة للخطاب الشامل الذي  وقد شكل تأسيس واستقرار اجلمهورية اإلسالمية يف 
التارخيي والعلمي والثقايف، واللغة والفكر،  جيمع اخلطابات املذكورة بما يف ذلك اخلطاب 
وقد طالب اإلمام اخلميين بتصدير قيم تلك اخلطابات إىل العامل كله حيث يقول: »اليوم لقد 
انترشت ثورتنا يف كل مكان باسم اإلسالم ويتطلع املستضعفون إىل اإلسالم، وجيب تقديم 
اإلسالم كما هو للعامل«. ويطالب اإلمام اخلميين، من خالل تصحيحه ملفهوم تصدير الثورة 
للحياة يف  نماذج صحيحة  إىل  وتبديلها  وإنتاجها  اخلطابية لإلسالم  والقدرة  السعة  بتجديد 
جميع املجاالت. وذلك أفضل طريق ملناهضة االستكبار والقوى العاملية العظمى وإلحياء 
الكلمة  وحدة  إىل  والسنة  الشيعة  دعوة  وكذلك  العامل«.  يف  واملستضعفني  املسلمني  حقوق 
والنداء العاملي لإلسالم يف مراسم احلج اإلبراهيمي وتشكيل جبهة واحدة ملناهضة االستكبار 

والدفاع عن حركات املقاومة.

وتناول الدكتور ألرب داغر موضوع التعاون والرشاكة بني العرب وإيران من باب »التصنيع 
املتأخر« الذي يقوم أساسًا عىل تصنيع اآلالت، وذلك وفقًا لتجربة دول آسيا بواسطة »التعلم 
خالل  من  مواصفاتها  إىل  والتعرف  الدولية  األسواق  من  اآلالت  رشاء  أي  التكنولوجي« 
تفكيكها ثم إعادة تركيبها بمواصفات جديدة حملية إذا أمكن. أما الفشل يف تصنيع اآلالت 
فهو فشل للتنمية برمتها. والنقطة األوىل اليت عاجلها هي ملاذا مل تتح أشكال التعاون والرشاكة 
اليت اعتمدها العرب مع اخلارج بتحقيق »التصنيع املتأخر«. والنقطة الثانية إمكانات تعاون 
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الثالثة  والنقطة  املتأخر«.  »التصنيع  صعيد  عىل  واإليراين  العريب  للطرفني  مثمرين  ورشاكة 
»التصنيع  إيران والعرب يف جمال  التعاون والرشاكة بني  تناولت مقرتحات عملية يف ميدان 

املتأخر«.

يصدر  الغرب  أن  الكاتب  الحظ  والغرب  العرب  بني  والرشاكة  التعاون  فشل  موضوع  يف 
هيمنة  نتيجة  وذلك  املتأخر«  »التصنيع  غياب  إىل  أدت  مدمرة  اقتصادية  سياسات  للعرب 
وتوصياتها  خطاهبا  »وسيطر  واشنطن  توافق  باسم  عرفت  اليت  النيوليربالية  للتنمية  مقاربة 
عىل النخب العلمية العربية، وقد بلورت اإلدارة األمريكية سياسة اقتصادية للبلدان النامية 
عنواهنا »التوجه نحو اخلارج«. عىل أن كل الصيغ اليت اعتمدتها املؤسسات الدولية لوصف 
بديل  يف  التفكري  من  متنعها  النامية  للبلدان  خداع  هي  املستدامة«  »التنمية  ملوضوع  مقاربتها 
جدي عىل هذا الصعيد. ويف هذا السياق أشار إىل فشل مرشوع الرشاكة األورو- متوسطية 
التخيل  النيوليربالية، ومن ذلك:  التنمية  املبادئ اليت تضمنتها اسرتاتيجية  انطوى عىل  الذي 
عن األدوات احلمائية اليت كانت تعتمدها الدول النامية، وفتح أسواقها أمام االسترياد، وختيل 

الدولة عن اإلنفاق التنموي، وخصخصة املؤسسات اإلنتاجية اململوكة من الدولة.

ويف اطار الدعوة إىل اخلروج من النموذج الغريب للتنمية توقف الدكتور داغر عند إمكانات 
نقل التجربة اإليرانية الناجحة يف جمال »التصنيع املتأخر« حىت أصبحت مثاًل يف املرتبة )11( 
دوليًا واملرتبة )4( بني الدول النامية يف إنتاج وتصدير السيارات. وهذه التجربة تشتمل عىل 
و«االبتكار  ابتكار«  عىل  ينطوي  الذي  و«التقليد  االستنساخي«  »التقليد  هي  ثالث  مراحل 
األصيل«، وتنتمي اإلنجازات املحققة يف قطاع السيارات يف إيران إىل املرحلتني األوىل والثانية 
من الديناميكية التكنولوجية. ويعمل آالف املهندسني يف مؤسسات الدولة البحثية عىل تطوير 
نماذج جديدة للسيارات جتعل تصنيعها يف إيران عملية تقليد أو حماكاة ينطويان عىل إبداع. 
وقد انخرطت إيران منذ ربع قرن يف سباق لتطوير تقنيات جديدة وحتقيق »إبداع أصيل« يف 
بعض التكنولوجيات اجلديدة مثل التكنولوجيا احليوية والتكنولوجيا النووية، ويف املجاالت 

ذات االستخدامات العسكرية كتقنيات اللزير.
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وعىل صعيد املقرتحات العملية للتعاون والرشاكة بني إيران والعرب دعا إىل التعاون يف جمال 
ابتكارات يف  إيرانيني وعرب لتحقيق  العلمي ونشوء فرق بحثية مكونة من باحثني  البحث 
إنشاء  يمكن  املدنية  للمركبات  الغيار  قطع  إنتاج  ميدان  ويف  الطرفان.  يعّينها  حمددة  ميادين 
التكنولوجيا«.  إنتاج قطع غيار عربية واالستعانة باخلربة اإليرانية يف جمال »توطني  رشكات 
أخرى،  واستنساخ  مستوردة  أسلحة  تطوير  يف  اإليرانية  اخلربة  من  اإلفادة  يمكن  كذلك 
إلعماء  اللزير  وتقنيات  احلرارية،  كالكامريات  البرصية  والتقنيات  الرادار  تقنيات  وتطوير 
املالحظة  إىل  الورقة  وخلصت  للتجسس.  ُترسل  اليت  اخلفية  والطائرات  الصناعية  األقمار 
ومنع  اخلارجي  العدوان  لصد  الوحيدة  إيران  وسيلة  املتأخر  التصنيع  »كان  التالية:  اخلتامية 
القوى العظمى من تدمريها. ولن يتمكن العرب بغري التصنيع املتأخر من مواجهة التدمري 
الشامل لدوهلم وجمتمعاتهم، والتصدي إلجرام القوى اخلارجية اليت تستهدفهم، واخلروج 
من التخلف. وينبغي أن يكون العرب هم املبادرين لتطوير مشاريع تعاون ورشاكة عربية- 

إيرانية يف ميدان التصنيع املتأخر«.

غريب  وتدخل  وتطّرف  إرهاب  من  املنطقة  له  تتعرض  ملا  زارعان  أحمد  الدكتور  وعرض 
واحتالل دول إسالمية بشكل مبارشة أو غري مبارش عرب فرض اإلرادات واإلمالءات عىل 
الدول واحلكومات من قبل أنظمة االستكبار وخاصة الصهاينة. وهذه املشاكل مشرتكة بني 
اإليرانيني والعرب ولكنها تشكل خطرًا أكرب عىل العامل العريب بينما تدفع إيران الثمن الغايل 
نتيجة مقاومتها للسياسات األمريكية وبسبب مواقفها الداعمة للقضايا العربية ويف مقدمها 
واهليمنة  االستكبار  ونظام  الصهاينة  مواجهة  لوال  الكاتب:  وتساءل  الفلسطينية.  القضية 
هل كانت لتحصل هذه املشاكل اليت واجهتها إيران بعد الثورة اإلسالمية؟ ورأى أن هناك 
حمورين، حمور املقاومة الذي يشمل كل الذين يعتقدون بوجوب مواجهة املخططات األمريكية 
والصهيونية، وحمور التسوية الذي حياول إجياد حتالفات اسرتاتيجية مع أمريكا والتطبيع مع 
الصهاينة. وقال إن إيران تدافع عن النظام يف سوريا ألهنا من الدول اليت تواجه املخططات 
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األمريكية واإلرسائيلية ولذلك تعرضت للكثري من اهلجمات املتطرفة واإلرهابية. وتساءل: 
لو كانت سوريا قد انتسبت إىل حمور التسوية هل كنا لنشهد هذه احلرب يف سوريا. وخلص 
كافة  بني  واخلصومة  التفرقة  لبث  يسعى  جديد  بوجه  استعمارًا  اليوم  نرى  نحن  القول:  إىل 
الشعوب اإلسالمية. ونتوقع من إخواننا أن نصل معهم إىل فهم مشرتك للتهديد وأن يكون 

موضوع فلسطني وحترير القدس بندًا أساسيًا يف احلوار بني إيران والعرب.

وتقدم األستاذ اسكندر شاهر سعد بورقة عرض فيها تطور العالقات اإليرانية- اليمنية بعد 
قيام الثورة اإلسالمية ويف عهد الرئيس اليمين اجلنويب السابق عيل نارص حممد )1986-1980( 
وتطور تلك العالقات السياسية والتجارية بني البلدين حيث كانت إيران تكرر 3,5 ماليني 
طن من النفط اخلام يف عدن يف حني كانت املصفاة عىل وشك التوقف وترسيح عمال أكرب 

منشاة اقتصادية يف جنوب اليمن. 

اخلليج  إىل خالفات وتوترات وحروب )حرب  يؤدي  أن  يمكن  اجلغرايف  اجلوار  أن  ورأى 
أن يكون هذا  للكويت عام 1990( كما يمكن  العراق  العراق وإيران، واجتياح  األوىل بني 
اجلوار معطًى بنيويًا يؤسس حلوار سيايس وثقايف وحضاري بني دول اإلقليم وفقًا ملا يفرزه 
من مصالح مشرتكة بعيدًا عن التباينات بني الدول سواء عىل مستوى الدين أو اللغة أو العرق 
أو اخللفيات الثقافية. واخرج من هذا اإلطار الرصاع العريب - اإلرسائييل القضية الفلسطينية 
لدول  جامعة  وإنسانية  وقانونية  تارخيية  خصوصيات  وهلا  مشرتكة  مركزية  قضية  بإعتبارها 
اإلقليم »ولعلها أهم نقاط االلتقاء اليت جيب البناء عليها ونحن يف خضم احلديث عن العرب 

وإيران ومواجهة التحديات اإلقليمية كموضوع هلذا املؤمتر«.

مداخالت النقاش المفتوح

املحارضين  بعض  تركزي  حول  مالحظات  املفتوح  النقاش  يف  احلضور  مداخالت  تناولت 
الدولية.  العالقات  املثالية يف فهم  بالطريقة  ما ُسمي  العقائدي وعىل  اإليرانيني عىل اجلانب 
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كما أن اإليرانيني يأسفون ألن كثريًا من الدول العربية مل تقّدر حق التقدير حجم التضحيات 
اليت قدمتها إيران يف سبيل القضية العربية والفلسطينية. والحظ بعضهم أن السعودية تتبىّن 
موقفًا هجوميًا من إيران يمكن أن يوصف بالعدائية، ومع ذلك من املؤمل أن تقوم إيران بنوع 
من املبادرة اإلجيابية يف هذا املجال. ورأى مشارك آخر أن الرهان عىل اإلخوان املسلمني كان 
خاطئًا ألن تارخيهم يشهد بأهنم كانوا أدوات املواجهة مع حركة التحرر العريب. ودعا إيران 
إىل أن تتبىّن يف خطاهبا السيايس أمام الشعب العريب موقفًا يؤكد أهنا جزء من حركة التحّرر 
الوطين اليت بدأت مع مصّدق يف إيران وعبد النارص يف مرص، ويف ما يتعلق بحزب اهلل وحملة 
التحريض اليت يتعرض هلا من بعض األنظمة العربية أجمع احلضور عىل أن ذلك يعود إىل 
مقاومة احلزب للعدو الصهيوين وموقفه من األنظمة اليت تدعم هذا العدو، واملسألة ليست 
يف خطاب املقاومة بل يف اخلط الذي اختذته تلك األنظمة وال سيما السعودية والذي يرمي إىل 

التحريض ضد حزب اهلل واالدعاء بأنه يمثل الشيعة وال يمثل املسلمني عامة.

أفق النظام اإلقليمي الجديد، اأُلسس والمبادىء

واملبادىء«  األسس  اجلديد،  اإلقليمي  النظام  »أُفق  حمورها  كان  اليت  الثامنة  اجللسة  ترأس 

استهل  وقد  العريب.  القومي  للمؤمتر  العام  األمني  بصفته  تكلم  الذي  احلافظ  زياد  الدكتور 

كلمته قائاًل إن من مستلزمات بناء نظام إقليمي جديد بناء رأسمال ثقة بني العرب واإليرانيني 

النظام  إن  وقال  الطرفني.  بني  املتبادلة  الشكوك  إىل  نظرًا  كافيًا  يكون  قد ال  الرأسمال  وهذا 

واألتراك، وعىل  واإليرانيني  العرب  بني  الندية  قاعدة  يقوم عىل  أن  ينبغي  املنشود  اإلقليمي 

أساس التكامل وليس التنافس وهذه الندية ليست متوافرة اليوم بالشكل الكايف عند اجلميع. 

ورأى أن هناك ريبة عند اإلخوة اإليرانيني من التيار العرويب، ولكن هذا التيار ليس معاديًا 

إليران واألمة العربية هي العمق االسرتاتيجي إليران ولرتكيا أيضًا ومن هذا املنطلق جيب 

السعي إىل بناء النظام اإلقليمي الذي حيقق آمال هذا املرشوع.
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أما األستاذ حممد عيل مهتدي فرأى أن النظام اإلقليمي يتأثر باملعادالت القومية والنظام العاملي 
وملا كان هذا النظام العاملي يف حالة ميوعة فالنظام اإلقليمي غري موجود عمليًا. وعن سياسة 
إيران اإلقليمية قال: إن هذه السياسة حتكمها مبادىء احلرية واالستقالل والقضية الفلسطينية 
واملقاومة. ونفى أن تكون إيران تسعى إىل مد نفوذها يف املنطقة حتت هذه املبادىء، مشريًا إىل 
رفضها البحث يف أي مسألة غري مسألة الربنامج النووي مع الغرب. كما أن إيران تنظر إىل 
الصهيوين كحلفاء وليس »كأوراق«  الكيان  سوريا واىل حزب اهلل وفلسطني واملقاومة ضد 
تستخدمها ألغراض أخرى، وإيران ال تفرض وال متيل أي يشء عىل حلفائها كما أهنا ال تؤمن 

باملساومات خصوصًا مع الغرب. 

وبعدما أشار إىل أن مسألة املقاومة وفلسطني تدخل يف صلب العقيدة ويف صلب املبادئ وال 
يمكن املساومة عليها، قال: إذا أرادت السعودية أو أي دولة عربية أن حتمل لواء املقاومة ودعم 
القضية الفلسطينية فنحن سنكون وراءها وبعد عرض ألهم الثورات العاملية واألحداث اليت 
شهدتها املنطقة قبل وبعد قيام الثورة اإلسالمية، توقف عند معادلة الردع أو توازن الرعب 
الذي أقامه حزب اهلل مع الكيان اإلرسائييل. وألن هذا الردع ممنوع قامت حرب متوز 2006 
ومل تكن خمططة لرضب حزب اهلل فقط بل لتغيري املنطقة. واليوم هناك معسكران، معسكر 
لبنان  يف  اإلسالمية  واملقاومة  وسوريا  والعراق  اإلسالمية  اجلمهورية  من  املؤلف  املقاومة 
واملقاومة يف فلسطني، ومعسكر آخر يضم دواًل عربية خليجية مع السعودية وقطر واإلمارات 

واألردن و«إرسائيل« وتركيا ضد حمور املقاومة. 

العربية ال تزال »غري قابلة حلمل ِسمة »اإلقليم«  املنطقة  الدكتور حلمي شعراوي أن  ورأى 
الرشق  »إقليم  ُيسمى  ما  إال  إقليمية حقيقية،  تنظيمات  أو  إقليمية  قوة  فيه عن  نبحث  الذي 

األوسط« سيئ السمعة لدى شعوبنا حيث يتضمن أدوارًا ذات تاريخ غري مرشف«.

العربية تّسهل االخرتاقات اخلارجية اليت  املنطقة  الُنظم يف  ورد أسباب ذلك إىل أن هشاشة 
تدعم عملية التدمري الداخيل والذايت أيضًا، كما تدعم أنماطًا من القوى اإلرهابية اليت جتيد 
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عمليات التدمري بكفاءة من جيمل خرائط الفوىض البناءة بعناية فائقة. وعرب عن قلقه الشديد 
من العملية املعلنة مؤخرًا عن »توسيع« اتفاقيات كامب ديفيد املرصية- اإلرسائيلية بدخول 
السعودية وحلفها »الدويل« وخليجها إىل كامب ديفيد رسميًا، وعندها »نصبح أمام الرشق 
املعهود، وتصبح جماهري  تركيا دورها  فيها  أوسطية بحذافريها، قديمها وحديثها، وتلعب 

مرص أمام مصائر جديدة كما تصبح إيران والفلسطينيون أمام موقف ال حيسدون عليه«.

وتناول الكاتب مفهوم الدولة الوطنية الذي يبىن عليه مفهوم الوطن والُقطر ومن ثم اإلقليم 
العريب وتنظيماته، وهو ما كان يتهيأ ظهوره يف بلدان مثل مرص وسوريا والعراق واجلزائر، أما 
اليوم فإن »معظم التشكيالت باتت تتم من اخلارج، أو كما نرى سيحكمها األفق اإلرسائييل 

باألساس«. 

الدولة  فكرة  ألن  إقليمية  قوة  لقيام  إطارًا  يشكل  أن  يمكن  ال  الديين  املفهوم  أن  ورأى 
الدعوي »خاصة  التوسع  أو  الذاتية  باملصالح  باتت مرتبطة  السيايس،  الدينية، كما اإلسالم 
وأن أصحاب الوهابية قتلوا كل روح للتسامح أو احلوار، وبدت الدعوية مرتبطة بتأسيس 

حركات العنف باسم اجلهاد الذي تطور إىل اإلرهاب رغم مزاعم مقاومته من صانعيه«.

متثالن  ومرص  إيران  أن  اعترب  اإلقليمي  النظام  إلقامة  املحتملة  البدائل  ملوضوع  تناوله  ويف 
حمورًا متمزيًا للحوار يف هذه الظروف اليت تبدو فيها االخرتاقات اخلارجية صاحبة اليد العليا 
يف تأسيس تشكيالت املنطقة. ويف هذا السياق أعرب عن أمله يف أن تصل للمرصيني رسائل 
الديين واملدين، ألن الطرف املرصي يف أي حوار مع دول اجلوار ال  تتعلق باخلطاب  هادئة 
يمكن جتاهله وال التهوين منه، وألن بناء أي بنية إقليمية جديدة ال بد أن تأخذ يف االعتبار 
اجتماعي  سيايس  حوار  أي  أن  كما  اإلقليمية.  وقدراتهما  حتديدًا  وإيران  مرص  وضع  متايز 
حقيقي، ومع استبعاد التوسعية أو العسكرية، ال بد أن يتأسس عىل حوار القوى الشعبية اليت 
متثلها اآلن تنظيمات احلركات االجتماعية وأنماط املنظمات الديمقراطية والفئات املثقفة، 
وليس جمرد احلوار القومي اإلسالمي املجرد الذي خرج من عباءة شيوخ اإلسالم السيايس 

ومرجعيتهم املعروفة من أفغانستان إىل إسطنبول بما ال يراعي ما فيه خري هذه الشعوب.
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وتناول الدكتور جمال واكيم »األزمة الراهنة يف ظل املوازين الدولية واإلقليمية« فقدم بحثًا 
العاملية  احلرب  هناية  بعد  والعامل  املنطقة  يف  حصلت  اليت  التطورات  أهم  فيه  عرض  مسهبًا 
األوىل واهنيار الدولة العثمانية اليت كانت حتكم املنطقة واقتسام احلليفني الفرنيس والربيطاين 
ممتلكاتها. وعىل الصعيد الدويل عرض ملا أسماه صعود الصني بعد الفرتة اليت قضتها حتت 
اإلنجازات  إىل  تونغ وصواًل  بقيادة ماوتيس  الصينية  الثورة  يد  الغربية وحتررها عىل  اهليمنة 
السيايس،  املستوى  لتدعيم هذا الصعود عىل  الصعيد االقتصادي وسعيها  اليت حققتها عىل 
وقيامها مع روسيا وكازاخستان وقرغزييا وطاجيكستان بإنشاء جمموعة اخلمسة عام 1996 
إليها،  أوزبكستان  انضمام  بعد  للتعاون  منظمة شنغهاي  إىل  اليت حتولت يف حزيران 2001 
ومكافحة  آسيا  وسط  منطقة  يف  واالستقرار  األمن  حفظ  هو  املنظمة  هلذه  الرئييس  واهلدف 

احلركات االنفصالية املنطلقة منها.

وتناول القسم الثاين من البحث صعود روسيا بعد اهنيار االحتاد السوفيايت مع مقدمة إلبراز 
املراحل التارخيية اليت مرت هبا روسيا، وصواًل إىل الوقت الراهن وما تواجهه موسكو من 

الواليات املتحدة والغرب من سياسيات مهددة ألمنها القومي.

وعرض للدور الرتكي بعد وصول حزب العدالة والتنمية اإلسالمي إىل السلطة عام 2002، 
والتدخالت الرتكية يف األحداث اجلارية يف املنطقة والعالقة مع الكيان اإلرسائييل ويف القسم 
الثالث تناول تطور األحداث يف سوريا منذ انطالقة االحتجاجات يف مدينة درعا واملواقف 
الدولية األمريكية واألوروبية واإلقليمية الرتكية والسعودية الداعمة للحركات ضد النظام 
زعزعة  إىل  تهدف  غربية  ملؤامرة  تتعرض  اليت  سوريا  جانب  إىل  إيران  ووقوف  السوري، 

حكومة تؤيد املقاومة ضد »إرسائيل«.

وختم بحثه بخالصة جاء فيها: 

إن األزمة اليت نشهدها حاليًا يف منطقة الرشق األوسط ناجمة عن حتوالت يف موازين القوى 
العاملية اليت تؤذن بتحول النظام الدويل إىل نظام متعدد األقطاب سيشهد للمرة األوىل منذ مئيت 



77 خال�سة اأعمال املوؤمتر

عام هناية اهليمنة الغربية املطلقة عىل املقدرات العاملية. وخيىش الغرب وعىل رأسه الواليات 
املتحدة من صعود قوة أوراسية تتمثل هذه املرة بالصني وروسيا اللتني أسستا منظمة شنغهاي 
للتعاون اليت تشهد قريبًا انضمام إيران بشكل كامل لعضويتها. وألن هذه املنظمة ستسيطر 
عىل قلب أوراسيا، ومتتلك إمكانيات اقتصادية وبرشية هائلة، فإن الواليات املتحدة حتاول 
احلد من إمكانياتها عرب منعها من الوصول بحرية إىل طرق املالحة البحرية. وهذا ما يفرس 
وكوريا  اليابان  مع  التحالف  عرب  آسيا  رشق  يف  املتحدة  الواليات  تتبعها  اليت  السياسات 
اجلنوبية والدول املشاطئة جلنوب بحر الصني ضد الصني، وهذا ما يفرس األزمة األوكرانية 
بني روسيا والغرب، ويفرس األحداث يف منطقة الرشق األوسط اليت تأخذ شكل حروب غري 

متوازنة أو حروب بالوكالة تقودها جماعات تّصنف عىل أهنا إرهابية. 

لكن التكتالت اليت نشأت يف مواجهة الواليات املتحدة وحلفائها الغربيني أخذت تفرض 
نفسها عىل الساحة، من منظمة شنغهاي للتعاون بزعامة الصني وروسيا، وقريبًا إيران، إىل 
منظمة دول الربيكس بعضوية روسيا وإيران ومعها اهلند والربازيل وجنوب أفريقيا. ويأيت 
هذا يف ظل انتقال مركز الثقل االقتصادي إىل املحيط اهلندي ألول مرة منذ القرن السادس 
بعيدًا  البحرية وحتويلها  املواصالت  إىل طرق  النفاذ  الذكر  اآلنفة  القوى  عرش مع حماوالت 
عن اهليمنة األمريكية. ويرّسع عملية االنتقال هذه تراجع الثقل االقتصادي تدرجييًا ألوروبا 
والواليات املتحدة . لكن تبقى املشكلة يف اهليمنة األمريكية عىل طرق املواصالت هذه عرب 
سيطرتها عىل منطقيت املتوسط والرشق األوسط بنسبة ثمانني باملئة. لكن ما يكرس هذه اهليمنة 
هو الصعود املرتقب ملرص بدور مستقل سيكون حكمًا عىل حساب املصالح األمريكية اليت  
شكلت هيمنتها عىل مرص منذ عهد الرئيس أنور السادات قاعدة النفوذ األمريكي يف الرشق 
األوسط ثم إن خروج مرص من هذه اهليمنة يف ظل تقارهبا مع روسيا سيؤدي إىل إضعاف 
اهليمنة األمريكية عىل الرشق األوسط وعىل طرق املواصالت البحرية وخصوصًا يف املحيط 

اهلندي ويعطي زخمًا للتكتالت املعارضة للهيمنة األمريكية 
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مداخالت النقاش المفتوح

يف النقاش املفتوح علق بعض املشاركني عىل العرض الذي قدمه األستاذ حممد عيل مهتدي 
عن الدور العريب يف مواجهة الصهيونية واإلمربيالية. والحظ أن اإلعالم االسالموي غالبًا ما 
ال يقدر الوزن اجليوسيايس ملرص وحتديدًا يف ما يتعلق بسوريا وجيب أن يؤخذ هذا األمر عند 

طرح موضوع العالقات العربية- اإليرانية.

أن االجتاه  الشعراوي عىل نقطتني: األوىل  الدكتور حلمي  إنه خيتلف مع  وقال مشارك آخر 
القومي العريب يعترب نفسه يف نوع من التآخي مع فكرة احلضارة اإلسالمية، والثانية أن هناك 
عاملًا إسالميًا تارخييًا يشكل دائرة أساسية من دوائر السياسة العربية واخلارجية وقوى التحرر 

الوطين.

ودعا احد احلضور إىل أن تكون الدول واحلكومات منطلقًا للتحليل. وإذا كانت إيران تعتمد 
نظام والية الفقيه فهذا شأن خاص هبا وال تفرضه عىل الدول األخرى. وجيب الرتكزي عىل 

التهديدات اليت تواجه املنطقة.

مجاالت التكامل االقتصادي والتبادل الثقافي

اجللسة التاسعة كانت بعنوان »جماالت التكامل االقتصادي والتبادل الثقايف« وقد ترأسها آية 
اهلل السيد حممد قائمقامي. واستهلها بكلمة عرض فيها النهج الذي اختذته الثورة اإلسالمية 
يف إيران من حيث رفضها النظام اإلقليمي الذي كان سائدًا وسعيها إىل إقامة النظام اإلسالمي 
عىل أنقاض األنظمة املنهارة يف املنطقة. ودعا اجلميع ممن يؤيدون إيران أو ينتقدوهنا إىل أن 
نظام  إىل  وتتطلع  وعرفاين  وحضاري  معنوي  تاريخ  لدهيا  دولة  باعتبارها  ثانية  مرة  يروها 
مستقبيل بعيد عن االشرتاكية والليربالية والفاشية اليت ُمنيت كلها بالفشل يف العامل. وقال »إن 
إخواننا العرب قاموا ضد األنظمة السابقة متأثرين بالثورة اإلسالمية يف إيران وهنضوا ضد 
احلكام والديكتاتوريات ولكنهم مل يكونوا مستعدين لالستماع جيدًا للرسالة اليت تريد أن 

ترسلها هلم إيران وحينها واجهوا املزيد من املشاكل وابتلوا بكثري من الفوىض«.
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والتحديات  االقتصادية  ُمسهبًا لألوضاع  منري احلمش ورقة تضمنت حتلياًل  الدكتور  وقدم 
اليت تواجه دول اإلقليم عىل صعيد التنمية وإمكانيات التكامل االقتصادي بني إيران والدول 
يف  االقتصادية  لألوضاع  مقاربات  بالتفصيل  وعرض  أوسع.  إقليمي  نطاق  وعىل  العربية 
البلدان  دول اإلقليم مدعومة باإلحصاءات إن عىل صعيد السياسات االقتصادية املتبعة يف 
العربية، أو االحتادات اإلقليمية كاالحتاد األورويب واالحتاد االقتصادي األورايس وجتارب 
التعاون االقتصادي يف أمريكا الالتينية. وتوقف خصوصًا عند أسباب فشل التنمية يف البلدان 
العربية، والنجاح الذي حققته إيران بعد الثورة اإلسالمية عىل الرغم من احلرب اليت شنت 
النووي.  امللف  بسبب  الغربية  الدول  من  عليها  فرضت  اليت  والعقوبات  العراق  من  عليها 
ورّكز عىل مفهوم »التقدم« الذي اعتمدته إيران بدياًل ملفهوم »التنمية«، وأهم املنجزات اليت 
األمثل  التوظيف  السيارات وحتقيق  التكنولوجي وصناعة  التقدم  إيران عىل صعيد  حققتها 
الرشق  منطقة  يف  حاليًا  تشهدها  اليت  األزمة  أن  ورأى  البرشية.  واملوارد  النفط  لعائدات 
إىل  الدويل  النظام  بتحول  تؤذن  اليت  العاملية  القوى  ناجمة عن حتوالت يف موازين  االوسط 
عىل  املطلقة  الغربية  اهليمنة  هناية  عام  مئيت  منذ  األوىل  للمرة  سيشهد  األقطاب  متعدد  نظام 
املقدرات العاملية. وخيىش الغرب وعىل رأسه الواليات املتحدة من صعود قوة أوراسية تتمثل 
انضمام  قريبًا  تشهد  اليت  للتعاون  شنغهاي  منظمة  أسستا  اللتني  وروسيا  بالصني  املرة  هذه 
أوراسيا،  املنظمة ستسيطر عىل قلب  املنظمة. وألن هذه  إيران بشكل كامل لعضويتها هذه 
ومتتلك إمكانيات اقتصادية وبرشية هائلة، فإن الواليات املتحدة حتاول احلد من إمكانياتها 
عرب منعها من الوصول بحرية إىل طرق املالحة البحرية. وهذا ما يفرس السياسات اليت تتبعها 
املشاطئة  اليابان وكوريا اجلنوبية والدول  التحالف مع  املتحدة يف رشق آسيا عرب  الواليات 
جلنوب بحر الصني ضد الصني، وهذا ما يفرس األزمة األوكرانية بني روسيا والغرب، ويفرس 
األحداث يف منطقة الرشق الوسط اليت تأخذ شكل حروب غري متوازنة أو حروب بالوكالة 

تقودها جماعات تّصنف عىل أهنا إرهابية. 
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ورأى أن التكامل بني دول اإلقليم جيب أن يندرج حتت عناوين أساسية مثل: احرتام سيادة 
الدول األعضاء وضمان سالمة ووحدة أراضيها؟ ضمان املساواة والعدالة يف توزيع منافع 
املشرتكة،  والثقافية  واالجتماعية  التارخيية  الروابط  وتعزيز  األعضاء،  الدول  بني  التكامل 
وزيادة مستوى املشاركة الشعبية يف األنشطة التكاملية، واحرتام حقوق اإلنسان والشعوب 

وحمايتها. 

أما الرتتيبات التكاملية فلها مداخل أمهها: حترير التبادل التجاري بني الدول األعضاء، تطوير 
البنية اإلنتاجية عن طريق التخطيط اإلقليمي لإلنتاج والتبادل وتنسيق السياسات اليت توفر 
احلوافز الداعمة للتكامل، إقامة احتاد جمركي. وعىل صعيد التعاون بني العرب وإيران جيب 
البدء بإزالة الشكوك واهلواجس اليت يشعر هبا الطرفان مثل القلق العريب من موضوع “تصدير 
الثورة” كما ال بد للجانب العريب من بذل اجلهد الالزم إلزالة أي شكوك حول املواقف من 
إيران، والعمل عىل حل بعض املشكالت العالقة بروح منفتحة “فإيران أواًل وأخريًا بلد جار 
فيه شعب شقيق” تربطه بالعرب عالقات تارخيية وثقافية، وجتمعها معهم اآلن وحدة املصري 
من القضايا اليت تتعرض هلا املنطقة وخاصة القضية الفلسطينية واملوقف من املقاومة جيب أن 

تظل عنوان ألي جهد يف العالقات بني إيران والعرب، وبينها وبني العامل اخلارجي” .

ورأى  الباحث أن املوقف اإليراين من املسألة السورية يمكن أن يعترب مثااًل لطبيعة العالقات 
ملوقف  تدعيمًا  املوقف  هذا  جاء  وقد  العالقات.  هذه  ومستقبل  العربية  والدول  إيران  بني 
لعالقات  نموذجًا  ذاته  الوقت  يف  وهو  اإلرهاب  مكافحة  ملبدأ  وترسيخًا  جهة  من  املقاومة 

اقتصادية يمكن تطويرها باجتاه التكامل املنشود.

األوسط  الرشق  منطقة  يف  االقتصادي  التعاون  موضوع  عبايس  فهيمة  الدكتورة  وتناولت 
وشمال أفريقيا. وتوقفت عند بعض املشاريع اهلادفة لتحقيق التجانس واالنسجام يف املنطقة 
مثل تأسيس صندوق النقد العريب ومرصف التنمية اإلسالمي، وبرنامج التجارة احلرة العربية 
الذي وقعت عليه 17 دولة عربية من اصل 55 دولة. ورأت أن هذه اإلجراءات مل تؤد إىل نتائج 
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تذكر عىل صعيد التعاون اإلقليمي نظرًا إىل عدم رغبة الدول يف التخيل عن املداخيل احلاصلة 
من التعرفات اجلمركية، ومل تكن لدى الدول الرغبة يف أن تفتح باب التنافس أمام صناعاتها 
الداخلية. وال تشكل اإلدارة الداخلية اإلقليمية يف الوقت احلايل سوى %3 من جممل التجارة.

العالقات مع االحتاد  املنطقة، وتشمل  يبدو االحتاد األورويب أهم رشيك لدول  املقابل  ويف 
وحتويالت  املبارش  اخلارجي  االستثمار  إىل  وصواًل  التجارة  من  يبدأ  واسعًا  طبقًا  األورويب 

املهاجرين وتردد السياح.

أما أهم العوامل اليت كانت مانعًا لتحقيق االنسجام االقتصادي داخل منطقة الرشق األوسط 
وشمال أفريقيا فهي: إرث نظام وضع السياسات التجاري الداعم للحوسبة، والبىن اإلنتاجية 
املتشاهبة، والتكاليف التجارية الباهظة، وكرثة ظهور االقتصادات املتمركزة حول الصادرات 
ضة للمخاطر أمام قيمة الطاقة، واألهم من ذلك عدم التحرك نحو  واألحادية الناتج واملعرَّ

التنويع االقتصادي.

وعرضت للطفرة النفطية واثرها عىل التعاون االقتصادي الداخيل وحركة ورود االستثمارات 
اخلارجية. ويف هذا املجال أشارت إىل ارتفاع صادرات إيران إىل دول التعاون اخلليجي كما 
أن هذه الدول استفادت من فائض جتاري ضخم يف عالقاتها التجارية مع إيران. ويف هذه 
الفرتة حتولت اإلمارات العربية املتحدة من بني دول اخلليج إىل أول مصدر للمنتوجات إىل 
إيران واحتلت السعودية املرتبة الثانية. وتطرقت إىل الواقع الذي أنتجته االنتفاضات العربية 
اليت أوجدت موجة من انعدام األمن عىل أثر ظهور نوع جديد من اإلرهاب وإجياد منطقتني 
متمايزتني من الناحية االقتصادية: »منطقة آمنة« تتمتع بأدىن مستويات األخطار االقتصادية 
»منطقة  هي  الثانية  واملنطقة  خليجية،  دول  ست  أسايس  بشكل  تشمل  وهي  والسياسية 
اخلطر« اليت تشهد مستوى عاليًا من املخاطر األمنية وعدم االستقرار السيايس والرصاعات 
األيديولوجية واملذهبية والقومية وهي تشمل كاًل من: سوريا، العراق، لبنان، ليبيا، اجلزائر، 



خال�سة اأعمال املوؤمتر 82

اليمن، مرص. وهناك منطقة عازلة بني املجموعتني املذكورتني ولكنها تواجه مشاكل اقتصادية 
واجتماعية وهي تضم دواًل مثل املغرب وتونس واألردن.

وخلصت إىل أن التعاون االقتصادي يف هذه املنطقة بحاجة إىل عنرص مهم هو اإلرادة السياسية 
واإلدارة السياسية املشرتكة لتحريك العملية االقتصادية. لذلك ال بد أواًل من وجود اإلرادة 
املنطقة قادرة عىل إجياد مؤسسات يمكنها  السياسية ويف مرحلة الحقة جيب أن تكون دول 

املحافظة عىل إنجازات التعاون االقتصادي وتنميتها.

وعرض األستاذ حسني سجاد نجاد لتاريخ رشكة اهلند الرشقية اليت كانت قد احتلت اهلند 
الدراسات أن مؤسسيها وأصحاهبا كانوا من األوليغارش  يفيد بعض  وبلدانًا أخرى واليت 
اليهود، وأن هذه الرشكة اختذت فيما بعد أسماء أخرى وال تزال ناشطة يف دول عدة حيث 
املثال رشكة شل  تؤثر عىل املصري السيايس واالقتصادي واالجتماعي، من ذلك عىل سبيل 
أو جائزة نوبل وجمموعات متفرعة من رشكة اهلند الرشقية. وتطرق إىل ما أنجزته اجلمهورية 
اإلسالمية يف إيران من بىن حتتية قوية يف كل املجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية. 
إيران  إيران مرحلة جديدة واآلن هناك فرص متعددة داخل  النووي دخلت  االتفاق  وبعد 

يمكن أن تستفيد منها دول املنطقة.

وخلص إىل القول: »لألسف إن التضليل اإلعالمي واألهداف الصهيونية ال تسمح لشعوب 
نتائج  إىل  الوصول  املؤمتر  هذا  خالل  من  نستطيع  أن  وآمل  جتاربنا.  من  باالستفادة  املنطقة 

تتعلق بمستقبل املنطقة«.
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الجلسة الختامية

استهل األستاذ معن بشور اجللسة اخلتامية ألعمال املؤمتر بكلمة شكر فيها املركز االستشاري 
مؤمترات  لسلسلة  امتدادًا  يأيت  الذي  املؤمتر  انعقاد  يف  املبادرة  صاحب  والتوثيق  للدراسات 
وندوات ومبادرات حرصت عىل تصحيح أي خلل أصاب العالقة بني العرب وإيران أو أي 
من دول اإلقليم. ورأى أن هذا املؤمتر جيب أن يكون فاحتة ملؤمترات متخصصة حول القضايا 
املشتعلة مثل قضية سوريا، والعراق، واليمن، والبحرين، والقضايا األخرى اليت يمكن أن 
خيتلف عليها بعض العرب مع إيران. وخلص إىل الدعوة لتشكيل خلية تفكري بني جمموعة 
من الشخصيات العربية واإليرانية تنعقد بشكل دوري وتناقش كل القضايا املطروحة وخترج 

بتوصيات ألصحاب القرار.

وبدأ الدكتور منوشهر متكي كلمته بتوجيه الشكر إىل مدير عام املركز االستشاري للدراسات 
والتوثيق الدكتور عبد احلليم فضل اهلل من أجل الدعوة اليت وجهها إليه للمشاركة يف املؤمتر 
ووجه التحية لروح اإلمام اخلميين الذي صادف اليوم الذكرى السنوية لرحيله. وأشار إىل 
السياسية  الدراسات  بدعوة من مكتب  ُعقد يف طهران  قد  املؤمتر كان  أن مؤمترًا شبيهًا هبذا 
هذه  إىل  التطرق  من  بد  وال  اليوم  للنقاش  املطروحة  املواضيع  من  الكثري  وتناول  والدولية 
يقول  كما  العالج  نصف  هو  املرض  تشخيص  ألن  أكرب  وبرصاحة  أعمق  بشكل  املواضيع 

األطباء.

املتحدة تعاين من ضعف  الواليات  تتغري وأن  املنطقة بدأت  الدولية يف  املعادالت  ورأى أن 
حلفائها بينما استطاعت الدول املتحالفة مع إيران أن تنترص عىل الدول املتحالفة مع أمريكا، 
اآلن  يقودها  تركيا  أن  والحظ  مصريها.  بتحديد  تقوم  اليت  هي  باتت  املنطقة  شعوب  وأن 
»السلطان أردوغان« الذي يريد أن يلعب الدور الذي كان يلعبه السلطان العثماين يف املنطقة 
األوىل  القوة  تعترب  أن  يمكن  وال  الغرب  أمام  كامل  استقالل  لدهيا  ليس  اليوم  تركيا  لكن 
اهلوية  املستقلة وإهنا تشارك يف صنع  اهلوية  فقدان  تعاين من  السعودية  إن  اإلقليم. وقال  يف 
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سياستها  اعتبار  يمكن  ال  لذلك  التكفريية  املنظمات  دعم  ويف  الغرب  يريدها  اليت  املذهبية 
مطمئنة لألطراف الغربية. كما أن السعودية مل تقبل حىت اآلن التغيريات احلاصلة يف العراق 
وحتاول قدر اإلمكان أن تعود باألوضاع إىل ما كانت عليه يف السابق. ورأى أن الصهاينة هم 
أكرب طرف استفاد من احلرب عىل سوريا وإذا ما أعطي موضوع فلسطني األولوية لدى إيران 
ودول املنطقة أمكن التأثري عىل خمططات أمريكا والصهاينة. وخلص إىل أن احلوار بني إيران 
والعرب يمكن أن يؤدي إىل حتديد جماالت بحث مشرتكة وأيضًا حتديد املخاوف املشرتكة. 
وهذا املؤمتر كان رضوريًا من أجل التعرف إىل املجاالت اليت يمكن التعاون فيها بني دول 

املنطقة، وأن الوضع الراهن لن يبقى عىل حاله يف املستقبل.

ورأى األستاذ منري شفيق أن من أهداف هذا املؤمتر التوصل إىل خطوط عريضة للخروج مما 
تعانيه املنطقة العربية- اإليرانية- الرتكية من أزمات مع اإلدراك بأن هذه األهداف طموحة 
جدًا. ولكن التقدم خطوة أو خطوتني إىل األمام ويف االجتاه الصحيح جعل هذا املؤمتر ناجحًا 
يف شق الطريق إىل ما حمله من أهداف »ولعل أهم ما يمكن التوصل إليه هو التأكيد عىل أمهية 
الرتكية-  والعالقات  الرتكية،  العربية-  والعالقات  اإليرانية،  العربية-  العالقات  تصحيح 
اإليرانية، وعىل وجه التحديد تصحيح العالقات الرتكية- السورية- السعودية ثم االنتقال 
إىل إرشاك مرص وبقية الدول العربية فروسيا فالعامل«. وقال إن شعوب املنطقة جيمعها دين 
إنقاذ ما  اإلسالم وتاريخ عريق وتعايش وجرية وتفاعل ومصالح مشرتكة تدفع إىل حماولة 
تدهور من عالقات وما اندلع من رصاعات ومن خسائر برشية ومادية، والتطلع إىل إعادة 

بناء نظام إقليمي جديد عىل أنقاض النظام اإلقليمي املنهار. 

واستهل النائب حممد رعد كلمته مشريًا إىل أن انعقاد مثل هذا املؤمتر، يف اللحظة اليت حتتدم 
رضوب  من  رضبًا  ُيعّد  العربية،  الدول  وبعض  إيران  بني  اجلبهات  خمتلف  عىل  األزمة  فيها 
السباحة عكس التيار ووقفة جريئة تنطوي عىل جملة من الرسائل والدالالت أمهها: شجب 
وإدانة الواقع املأزوم للعالقات العربية اإليرانية، األسف واملرارة للهدر اهلائل للفرص اليت 
عرب  املنطقة  شعوب  تطلقها  اليت  الصارخة  الدعوة  وبلداهنا،  األمة  مصالح  عن  بعيدًا  تطبع 

ُعقالئها لوجوب أن تتوقف هذه املهزلة اليت تكاد خترج تداعياتها عن السيطرة.



85 خال�سة اأعمال املوؤمتر

ونوه باجلهود اليت بذهلا املخططون للمؤمتر وقال: »إن املشاركني يف أعمال هذا املؤمتر يكفيهم 
والدفاع  الديمقراطية  وأدعياء  الدولية  واهليئات  املؤسسات  سبق  من  أول  يكونوا  أن  رشفًا 
عن حقوق اإلنسان للبحث يف الفرص وآفاق الرشاكة بني العرب وإيران بغية إهناء أزمتهم 
املفتوحة عىل استثمارات وابزتازات دنيئة يقدم عليها بنهم ملحوظ العدو اإلرسائييل ودول 
الرأسمال املتوحش الناهبة خلريات الشعوب والطامعة يف مزيد من السيطرة والتحكم بإدارة 
العامل وفق مصاحلها. ورأى أن أعداء األمة العربية ال مصلحة هلم بالتفاهم أو الرشاكة بني 
دول املنطقة وأن مصلحتهم تكمن يف استمرار التباين واالختالف. ولكن ال بد من اإلشارة 
أيضًا إىل هواجس متبادلة ومؤثرات تارخيية ومذهبية اسهم األعداء واملنتفعون يف تضخيمها. 
وبات  اخلالف  أطراف  بني  تراكم  قد  الظن  وإساءة  الثقة  انعدام  من  كثيفًا  حاجزًا  ثمة  وأن 
بحاجة إىل جهود وكثري من الوقت لتبديده. وقال: »ال جيب أن نتوهم متاهي العرب وإيران 
بينية  يف الشخصية واملنهجية والعالقات واالهتمامات إال أن من حقنا التطلع إىل عالقات 

سليمة قائمة عىل تشخيص دقيق للمخاطر والتهديدات االسرتاتيجية للمنطقة«.

اإلجابة  فيها  تكمن  وإيران  العرب  بني  الرشاكة  عليها  تنبين  اليت  االرتكاز  نقاط  »أن  ورأى 
يستشعرها  اليت  اإلقليمية  التحديات  هي  ما  أواًل،  اجلانبني:  عىل  املطروحة  األسئلة  عن 
الفريقان. ماذا عن فلسطني؟ هل التحدي يكمن يف حتريرها. أم يف تصفية قضيتها؟ ثم ماذا 
عن اإلرهاب؟ التحدي هو يف إهنائه أم يف توظيفه؟ ماذا عن االستقالل والتبعية أو احلرية؟ 

ماذا عن القانون والدولة؟ ماذا عن العوملة، والسوق اإلقليمية املشرتكة؟.

ثانيًا، أي فرص تبدو متاحة للعرب وإيران جمتمعني أو منفردين يف ظل األحادية أو التعددية 
للنهوض  والعرب  إيران  بني  املأمولة  الرشاكة  تشغلها  أن  يمكن  مساحة  أي  ثالثًا،  القطبية؟ 
بوعي ومسؤولية من أجل حتصني دولنا وشعوبنا ضد االنزالق يف متاهات التخلف والضياع 

واالبتعاد عن الدور احلضاري ألمتنا؟.
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وخلص إىل القول: »إننا من موقع جتربتنا يف املقاومة ضد العدو اإلرسائييل الذي احتل جنوب 
لبنان قرابة عقدين من السنني ونجحنا يف هزيمته، وعىل الرغم من تعقيدات أوضاعنا اللبنانية 
الداخلية، قمنا بما عجزت عنه جيوش دول جمتمعة وذلك باالتكال عىل اهلل وعىل إرادة شعبنا 
املضحي واملعطاء. لقد خلصنا إىل أن الشعوب تصدّق من يصدّقها وتضحي وتصمد عندما 
عليه  تقوى  ال  التهديدات  ملخاطر  التصدي  إن  بإخالص.  اجلهد  مسرية  تتقدم  قيادتها  جتد 
سلطات منبوذة من شعوهبا، لكن الشعوب تعطي بال حساب حني تصدق سلطاتها يف التعبري 

عن تطلعاتها«.

بأربع خسائر  »إرسائيل«  ُمنيت  الذي حصل حىت  ما  أزغدي  األستاذ حسن رحيم  وتساءل 
ألول مرة يف تارخيها وذلك يف جنوب لبنان وغزة؟ ليجيب: طبعًا كان جهاد حزب اهلل وحركة 
كان  اليت  احلرب  أن  إىل  وأشار  اإلسالمية  اجلمهورية  بمساعدة  وحماس  اإلسالمي  اجلهاد 
ينبغي أن تشن ضد الصهاينة قد امتدت إىل سوريا واليمن وبدل أن يكون هناك جهاد ضد 

االستكبار كان هناك جهاد ضد املسلمني.

وردًا عىل  االدعاء بأن ثمة حربًا بني السّنة والشيعة قال »إن اإلمام اخلميين قال لنا إننا نعارض 
الظامل«.  عىل  املظلوم  حرب  هي  واحلرب  التعصب،  ونعارض  ودينية،  مذهبية  حرب  أي 
يقوم  وملاذا  تتقدم؟  أن  العربية  للشعوب  العربية  االستبدادية  األنظمة  تريد  ال  ملاذا  وتساءل 

اجليش السعودي بقتل اليمين أو العراقي، ويتدخل هناك«؟. 

واكد األستاذ مصطفى زهراين عىل أن إيران هي أحد أطراف املعادلة يف املنطقة، وذلك بعد 
أن كان دعاة احلرب يف أمريكا يريدون أن يقوموا بحرب ضد إيران. ورأى أن االتفاقية بشأن 
الربنامج النووي اإليراين حالت دون وقوع هذه احلرب. وألول مرة تقبل القوى الكربى يف 
العامل أن حتتكم إىل املفاوضات مع دولة ثورية، وهذا أحد إنجازات الدولة اإليرانية، وكذلك 
االعرتاف بأن إيران أصبحت من ضمن الدول النووية علمًا بأهنا مل تسع يومًا إىل تصنيع قنبلة 
نووية. كذلك بات العامل يرى أن إليران دورًا بناًء يف التغريات اإلقليمية بعد أن جتاهلوا هذا 
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الدور بشأن الوضع يف سوريا أو أي موضوع آخر، وكان من الطبيعي أن يغضب هذا األمر 
يكن  ومل  إيران  مع  حرب  يف  الكربى  القوى  ُيدخل  أن  يريد  كان  الذي  ونتنياهو  »إرسائيل« 
يوجه  أن  جيب  الذي  السؤال  أن  إىل  وخلص  إزالتها.  متت  حجة  جمرد  سوى  النووي  امللف 

لبعض دول املنطقة هو: ملاذا كل هذا الغضب؟ ملاذا كل هذه الضجة؟.

وكانت كلمة اخلتام للدكتور عبد احلليم فضل اهلل وقد استهلها قائاًل إن هذا املؤمتر كان حتديًا 
بكل معىن الكلمة. وأن عقده يف هذه الظروف الصعبة هو سباحة بعكس التيار. وأعرب عن 
أمله يف أن يكون املؤمتر بداية ملسار يستمر بطرق متعددة ومتنوعة هي بداية نقاش وهي انتقال 
من التعميمات إىل مالمسة التفاصيل والرتكزي عىل القضايا الكربى. وقال إن التوافق خالل 
أمهية  الفلسطينية وحول  القضية  مركزية  الكبرية وحول  القضايا  كان حول  املؤمتر  جلسات 

إعادة بناء الدولة العربية وأمهية التوافق عىل النظام اإلقليمي املطلوب.

ورأى أن ثمة فراغًا كبريًا يف املنطقة يمكن ملؤه من خالل نظام إقليمي مستقل وفاعل. وشدد 
عىل أن إعادة التوازن عىل ضفيت الفضاءين اإليراين والعريب ال تكون فقط بمنارصة القضايا 
املركزية وإنما أيضًا بإعادة بناء الدول العربية، فمن دون بناء الدولة العربية ال يعود التوازن إىل 
هذه املنطقة«. وأشار يف هذا السياق إىل األفكار اليت طرحت بشأن التعاون بني دول املنطقة، 
والكتلة التارخيية اليت ُتبىن من خالل هذا النوع من احلوارات وعدم اقتصارها عىل األنظمة 

والدول بل جيب أن تكون الشعوب جزءًا ال يتجزأ من مثل هذا النقاش.

واعلن أن األخوة اإليرانيني املشاركني يف هذا املؤمتر طرحوا فكرة استئنافه يف لقاء قادم يف 
طهران، معربًا عن األمل يف التمهيد هلذا اللقاء يف طهران أو يف أي بلد عريب. وأشار إىل أن 
التوصيات اليت يعزتم املنظمون العمل عليها تتضمن إطالق منتدى للحوار العريب- اإليراين، 
لتأطري النقاشات املستمرة داخل اطار مشرتك وحمدد سلفًا. وختم شاكرًا املشاركني يف أعمال 

املؤمتر واملؤسسات اليت سامهت يف تنظيمه وفريق العمل الذي أمىض أشهرًا يف اإلعداد له.
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د. عدنان ال�سيد ح�سني

رئي�س اجلامعة اللبنانّية  

يف هذا املؤمتر ال جيب أن نكرر ما قيل قبل عرشة أعوام يف العالقات العربية اإليرانية، بقدر ما 
نتطلع إىل املستقبل يف ضوء املخاطر اليت تعصف اليوم يف الرشق األوسط ويف قلب اجلغرافيا 

السياسية العربية- اإليرانية. 

كنا نتحدث عن احتاد عريب،  رصنا نتحدث اليوم عن وحدة  البلدان العربية. كنا نتطلع إىل 
عالقات عربية- إيرانية، عندما انعقد مؤمتر الدوحة قبل نحو عقدين، إىل عالقات ثقافية أمنية 
جتارية، أما اليوم فنتحدث عن وقف التنازع ووقف التنازع والتنابذ وإيقاف االنقسامات اليت 

فتحت باب اخلليج أمام التدخالت اخلارجية. 

اإلدارة  عند  حلمًا  وكان  املايض  القرن  سبعينيات  مطلع  يف  نافذ  بمبدأ  أذكر  أن  يل  إسمحوا 
األمريكية. وهو احللم األقىص املتمثل بوجود بعض القطع احلربية يف بالد اخلليج اليت تشارك 
يف أمن اخلليج وبالتعاون مع إيران. فما هي احلال اليت نحن عليها اليوم؟ هذا يلقي مسؤولية 

عىل السادة اخلرباء املشاركني. نحن يف حاجة إليكم.

من موقعي كشخص مشارك أقول، ربما تكون البداية صحيحة يف فهمنا لفكرة الدولة اليت مل 
نفقهها كما جيب. وأنا أحتدث عن التجارب العربية. وأعرف أن يف إيران بعض األفكار اليت 
تنطوي عىل جوانب إجيابية حول النظام العام، واملؤسسات. إذا مل نرتِق نحن إىل فكرة الدولة 
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احلديثة كيف نقيم العالقات بني الدول؟ وكيف نؤسس لنظام أمين؟ واآلن كما تعرفون ليس 
املقصود أمن الوطن فقط بل أمن اجلوار اإلقليمي ومعرفة التعامل مع املجتمع الدويل.

عىل  ننفتح  ال  أن  احلال  هذه  يف  جيوز  فال  الدويل،  املجتمع  عىل  صحيح  انفتاح  دعاة  نحن 
العالقات مع إيران. هذه مسألة يف غاية اخلطورة. ولعل من األخطاء االسرتاتيجية الكربى 
اليت طرحت يف بعض األرصاد العربية وغري العربية، التساؤل ما هو اخلطر الذي هيدد العامل 
العريب، هل يأيت من إيران أم من »إرسائيل«؟ جمرد طرح السؤال يف هذا الشكل هو انحراف 
اسرتاتيجي، هو خروج عن الصواب هو اجتاه نحو الدروب الفرعية اليت حتدث عنها الرئيس 
األمين  االستقرار  األول هو  االسرتاتيجي  اهلدف  إن  األيام.  من  يوم  النارص يف  عبد  جمال 
يف  متطورة  اقتصادية  جتارية  عالقات  إقامة  يمكننا  وهل  واإليرانية.  العربية  العالقات  يف 
ظل هذا االنفالت األمين؟ أبدًا. إىل مىت نبقى يف هذا املضمار؟ نعتقد أن السادة املشاركني 
بإمكاهنم تقديم أفكار وتوصيات علينا أن نتابعها وال ندير ظهورنا لبعضنا البعض، بل أن 
هناك  لبنان  العريقة يف  اللبنانية واجلامعات  اجلامعة  أعلم يف  أشمل. وكما  للقاءات  نؤسس 
دراسات عىل مستوى الدكتوراه واملاجستري قدمت حول العالقات العربية- اإليرانية. نرجو 
تتابعها وأن تضعها يف دائرة ترصف املشاركني حىت نساهم يف هذا  املؤمتر أن  من سكرتاريا 

االرتقاء هلذه الندوات. 

باسم اجلامعة اللبنانية نعّول عىل هذا املؤمتر ونرجو له النجاح... ونشكر كل اجلهات املشاركة 
يف هذا املؤمتر الذي يكتشف مزيدًا من احلرية الفكرية اليت نحن بحاجة إليها. وشكرًا.
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اأ. طالل �سلمان

رئي�س حترير جريدة ال�صفري

عديدة  ألسباب  وذلك  واحد  إطار  ضمن  ينتظمون  هم  وال  واحدًا،  وإيران  العرب  ليس 
أخطرها أن العرب ليسوا، كما إيران، دولة واحدة ، أو جبهة واحدة. إن العرب أشتات: دول 
شىت ال جتمعهم جبهة ، وجامعتهم السياسية املفرتضة جمرد مبىن له من الدالالت الرمزية أكرث 
مما للمتالقني فيه آتني من جهات خمتلفة وبطروحات خمتلفة تعلو هبا أصواتهم فيختلفون كثريًا 

ثم يتجمعون من أجل الصورة التذكارية حيث تعلو وجوههم ابتسامات املجاملة الباهتة.

للخالفات  هامش  حفظ  مع  موحدة  وقيادتها  ثابتة،  وحدتها  أمة،  فدولة-  إيران  أما 
هذا  عىل  الوحدة.  داخل  للتباينات  املجال  وإتاحتها  الثورة  حيوية  تؤكد  اليت  واالختالفات 
فالعنوان يتضّمن من التمنيات أكرث مما يعرّب عن واقع احلال، سواء عىل املستوى السيايس أو 

االقتصادي أو االجتماعي وصواًل إىل الثقافة.

فيها،  والعنارص  القوميات  تعّدد  عىل  ومؤكدة،  صلبة  وحدتها  واحدة،  دولة  يف  أمة  إيران 
وقيادتها الثورية قرارها واحد وان تعددت السياسات أو التكتيكات يف جماالت تطبيقه. ومن 
ممزيات إيران اخلميين أهنا حفظت الدولة بالثورة، كما حفظت الثورة من دون أن تلغي الدولة 

أو تهمشها.

يف أي ترصف، يف الداخل كما يف اخلارج، إليران قرار واحد حىت لو تعددت تطبيقاته، مراعاة 
لواقع احلال. وهكذا قد نسمع اجتهادات ملسؤولني إيرانيني يظهر فيها يشء من التباين حول 
وحدة  وتأكدت  التباينات  تبخرت  صدر  ما  إذا  حىت  القرار،  صدور  قبل  واحد،  موضوع 
عن  احلديث  فإن  بالتايل  للقرار.  أوحد  ومصدر  عليا  كمرجعية  القيادة  عن  معربة  املوقف 
العرب كوحدة سياسية هلا قرار واحد، كما إيران، يف مواجهة التحديات اإلقليمية، فيه من 

التمين ما يتجاوز الواقع. 
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والواقع أن إيران، أمة، ودولة، وثورة، تواجه التحديات اإلقليمية )والدولية( بقرار واحد، 
وكذلك الفرص. يف حني يتبعرث العرب يف واقعهم البائس الراهن دواًل شىت، بقرارات متباينة 
إىل حد التضاد، باملصلحة الكيانية، أو بأغراض األنظمة، أو بالتبعية وارتهان القرار للخارج، 

األمريكي أساسا ومن ضمنه اإلرسائييل.

الفرص  باب  تفتح  اجتمعوا(  ما  )إذا  وإيران  العرب  تواجه  اليت  التحديات  أن  ال جدال يف 
وآفاق الرشاكة. ولكن واقع العرب- كدول شىت- تلغي احتمال املواجهة، إذ أهنم مشغولون– 
أو  البــعض،  بعضــهم  بمواجهة  الشعوب،  عن  وليس  وأنظمتهم  قياداتهم  عن  واحلديث 
مواجــهة إيــران، أو غالبــًا بمواجــهة شعوبــهم. ممــــا يضيــع، حكمًا، الفرص ويقفل 

آفاق الرشاكة باخلوف من أمريكا أو اخلوف مــن »إرسائيل«، أو بالعجز عن القرار.

وليس رسًا أن أنظمة عربية عديدة تفضل املواجهة مع إيران عىل مواجهة التحديات الفعلية 
اليت يفرضها واجب االنتصار بقدرات الشعوب لبناء الغد األفضل، باالستناد إىل التحالف 

مع أصحاب املصلحة املشرتكة ، ضد األعداء املشرتكني لتقدم األمتني.

من هنا اللجوء إىل األسلحة املحّرمة كاعتماد املذاهب بداًل من الدين يف احلرب بني العرب 
والعرب )املسلمني( وصواًل إىل استعادة اخلالفات املذهبية واستخدامها سالحًا سياسيًا ضد 
إيران لتعميق اخلالفات يف ما بني األمتني العريقتني، بما يف ذلك اللجوء إىل األساطري وحتديث 

روايات الفتنة املذهبية لبث الفرقة يف صفوف املسلمني.

ويدخل ضمن هذا السياق طمس هوية الرصاع مع العدو احلقيقي جلميع العرب، أساسًا، 
ومن ثم لعموم املسلمني واملسيحيني، وهو العدو اإلرسائييل.

وال يعين هذا أن العرب وحدهم هم املسؤولون عن الواقع غري الصحي للعالقات العربية– 
اإليرانية، بل أن سلوك بعض اجلهات واهليئات اإليرانية، الرسمية أو شبه الرسمية، قد سقطت 
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يف غواية التبشري باملذهب يف بعض البلدان العربية، مستولدة أو جمددة ذكريات ُمرة عن مرحلة 
فكانت  اإلسالم،  داخل  املذهيب  التعدد  استثمار  حاول  الذي  السيايس  الرصاع  من  سوداء 
النتيجة إن انترص يف املايض الغرب املسيحي عىل املسلمني كافة، أو انترصت الصهيونية ممثلة 
بالكيان اإلرسائييل عىل العرب كافة، مسلمني ومسيحيني، عىل اختالف املذاهب والطوائف 

والفرق.

أهيا األصدقاء،
إن الرصاحة والصدق يف طرح اإلشكاالت واملعوقات اليت حتول دون  بناء عالقات صحية، 
بل ممزية، بني العرب وإيران، بني رشوط  النجاح يف معاجلتها ، ورشوط التالقي بني هاتني 

األمتني العظيمتني.

الرصاحة والصدق يف مواجهة  قاعدة من  التالقي عىل  إىل  قد عرضت مدخاًل  أنين  هنا  من 
أفضل لشعوهبما  لبناء غد  التالقي،  واملؤهلتني، يف حال  العظيمتني  األمتني  يتهدد هاتني  ما 
ولعب دور ممزي يف السياسة الدولية بعنوان نرصة الشعوب املستضعفة عىل قوى االستكبار 
العاملي. واألخطر واألوىل باملواجهة: أسباب الفرقة والتباعد بني هاتني األمتني العظيمتني، 
اللتني يكتب التالقي بينهما صفحات جميدة يف التاريخ اإلنساين جميعًا، يف احلارض واملستقبل 

كما يف املايض. 
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د. �سعد اهلل زارعي

رئي�س موؤ�ص�صة اأندي�صه �صازان نور

بدورها  هي  واليت  االسرتاتيجية  للمطالعات  نور«  سازان  »أنديشه  ملؤسسة  مديرًا  بصفيت 

إحدى املؤسسات الراعية للمؤمتر، أوّد أن أرّحب باألساتذة املحرتمني والباحثني وأمتىّن أن 

يمّثل تواجدنا يف هذا املؤمتر خطوًة مؤثرًة يف حّل املشاكل املهّمة اليت تواجه العامل اإلسالمي 

أعرّب  وأنا  خمتلفة  جماالت  يف  التعاون  املؤمتر  هذا  خالل  من  نستطيع  أن  أمتىّن  وعربّيًا.  إيرانّيًا 

من ناحييت عن جهوزّية مؤسستنا للقيام هبذا األمر. باعتقادي إن احلوار الذي سيحصل بني 

اإلخوان ليس املراد منه بالرضورة رفع سوء التفاهم، بل جيب أن يتخّطى هذه املرحلة ليكّمل 

األسس املشرتكة اليت حتكم حياتنا ونسعى جاهدين لتطويرها حيث نقوم بتحسني الفرص 

نالحظ  العامل  يف  الوضع  عىل  نظرة  ألقينا  ما  إذا  أسهل.  بطريقة  البعض  بعضنا  مع  للعيش 

االنتقال من مرحلٍة ألخرى.

السؤال هو يف ظّل هذا القلق العاملّي ما هو موقفنا كعاملٍ إسالمي؟ ما هي إمكانياتنا؟ ما هي 

سياساتنا وخططنا؟ إن االنتقال من مرحلة إىل أخرى يف العامل يستغرق عادة بني 30 إىل 50 

عامًا، ومنذ أكرث من 30 عامًا ونحن نعيش يف هذه املرحلة. بالنسبة للوضع يف املستقبل ما هو 

موقفنا وكيف سيكون التعاون بيننا لتحقيق وضع أفضل مستقباًل؟ أريد هنا التأكيد عىل أّن ما 

يربط إيران والعامل العريّب ليس مقترصًا عىل اجلذور الثقافية والدينية واجلغرافّية، بل ما جيعل 

الرتابط بيننا رضورّيًا اليوم هو األحداث اإلجيابية والسلبية املهّمة اليت تستهدفنا جميعًا واليت 

تؤّثر عىل مصرينا.

األخريين  العقدين  خالل  جميعًا.  تواجهنا  اليت  والتهديدات  الفرص  متّثل  األحداث  هذه 

شهدنا حدثني هاّمني مها احتالل بعض الدول وظاهرة اإلرهاب الذي عانينا منه؛ طبعًا معاناة 
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العرب من اإلرهاب كانت أكرث من معاناة إيران. نحن كإيرانّيني حاولنا يف هذه املرحلة تسخري 

إمكانّياتنا ملساعدة إخواننا املسلمني يف أفغانستان والعراق ولبنان وفلسطني كي خيرجوا من 

حلقة احلرب واإلرهاب وينترصوا لكن املؤسف أن احلملة اإلعالمية الرشسة ضد إيران قد 

اشتّدت بعد كّل ما قدمته إيران للعامل العريّب واإلسالمي، وهنا نسأل عن السبب. أمل تتحّمل 

إيران كّل املسؤولّية لتحقيق عّزة العامل العريّب؟ هل ختّلت عن أّي من مسؤولياتها؟ يف هذه 

املرحلة ويف العقدين األخريين هل كانت إيران سببًا يف إضعاف املوقف العريّب أمام األعداء 

أم أّننا كّنا دائمًا بالقرب من أشقائنا العرب وكّنا رشكاء معهم وساعدناهم عىل امليّض قدمًا 

ندرس  أن  نريد  اإليرانية  اإلقليمية  املطالعات  مؤسسة  يف  نحن  املستقبل؟  يف  افضل  بشكل 

معكم املشاكل والفرص املشرتكة وأن ننّظم حتّركاتنا بشكل يدفعنا للتقّدم ال أن نبقى عالقني 

يف بوتقة بعض األمور اليت يشّتت األخذ والرد فيها انتباهنا عن املستقبل.

إن املجاالت اليت نتطّرق إليها ليست قليلة. أحتدث هنا عن األمن واالقتصاد والثقافة والعلم 

وهي جماالت يمكن أن توّفر لنا ظروفًا مناسبة بحال التعاون املشرتك بيننا. لألسف نجد أّن 

يف العامل العريب هناك اهتمام كبري بتضافر اجلهود عىل نطاق واسع إلضعاف إيران يف حني أّنه 

ليس هناك أّي اهتماٍم بتضافر اجلهود حلّل املشاكل املهّمة اليت يواجهها العامل اإلسالمي مع 

تعاونوا عىل اإلثم  الرّب والتقوى وال  الرشيفة كانت واضحة »وتعاونوا عىل  اآلية  بأن  العلم 

والعدوان«.

من أين جاء هذا اخلطأ؟ برأينا السبب هو عدم وجود حوار صحيٍح بني األشقاء اإليرانيني 

والعرب. اليوم هناك وسائل إعالم متّثل بعض الّنخب العربّية واإليرانية اليت تعرّب عن مواقفها 

لكن ضد مصلحة إيران والعرب وتؤّدي دور املنابر اليت تسعى إىل إثارة الضجيج اإلعالمي. 

دعونا ننتقل من األزقة الضيقة لوسائل إعالم التفرقة إىل األبواب الواسعة للمعاهد العلمّية 
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ونعّزز احلوار يف املجال العلمّي. يف العامل العريب واإلسالمي اليوم جرى تهميش فلسطني اليت 

إيران  بالعداء مع  الفلسطينية  القضية  العربّية اإلسالمية. ملاذا؟ هل استبدال  تعرب عن اهلوّية 

ونسياهنا سيساهم بحّل املشاكل يف العامل العريب ويعيد كرامته وعّزته؟ عىل العامل العريّب تقوية 

العنارص اليت تكّون هّويته.

هذه  العريّب.  العامل  عن  موّحد  مفهوم  هناك  يعد  ومل  متجانس  غري  عربّيًا  عاملًا  نشهد  اليوم 

العنارص اليت تشّكل اهلوّية جيب أن تكون إجيابية. لكّننا نرى كيف جيري االعتماد عىل عنارص 

سلبّية لقيطة يف العامل العريّب، وجيري فرض تكاليف باهظة عىل األشقاء العرب واإليرانيني 

بشكٍل مشرتٍك. نتمىّن يف هذا املؤمتر الذي يعترب علمّيًا أن نمّهد الطريق النطالق حوار بّناٍء 

القرار  صّناع  ومستويات  السياسية  املستويات  إىل  احلوارات  هذه  تنتقل  وأن  الباحثني  بني 

وأن نستطيع حتقيق مبدأ األخوة فيما بيننا داخل هذا العامل الذي حيتاج إىل األخّوة أكرث من 

أي يشء. هذا األمر يمّثل فرصًة ممتازة أمتىّن االستفادة منها بأفضل شكٍل للقيام بمزيد من 

احلوارات يف املستقبل. أشكركم جميعًا عىل اهتمامكم.
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د.م�سطفى زهراين

ــات  ــص ــدرا� رئــيــ�ــس مــركــز ال

ال�صيا�صية والدولّية

سعيد  دائمًا.  إليه  بالسفر  يرغبون  الذين  اإليرانيني  قلوب  إىل  حمّبٍب  بلٍد  يف  ألين  سعيد  أنا 
السياسة  تغيري  استطاعت  اليت  القّوة  هذه  اهلل.  حزب  يف  وإخواين  أصدقايئ  مع  لتواجدي 
الدولّية يف مسار احلّق بطريقة غري متعارفة. سوف أتطرق إىل املوضوع من مقاربٍة جامعّيٍة. 
كّلنا جئنا لتقديم احللول، لنفّكر بحّل ملشكلٍة أو موضوٍع ما. بداية أود أن أشري إىل أننا حىّت 
اآلن ال ندري ما الذي سنتحّدث عنه وهذه هي مشكلتنا األساسية. وعندما نذهب للحديث 
عن األمر ونعرف ما الذي سنتحّدث عنه ال ندري بأّي نموذٍج يمكن حّل األمر ألّن املواضيع 
املؤمتر سيشّكل مقّدمًة للمواضيع  أّن هذا  بما  التايل:  اإلنسانية حتمل تفسريًا. من هنا اقرتح 
كيف  مثاًل  أساسه.  عىل  املواضيع  هذه  نقارب  أنموذٍج  بتحديد  فلنقم  مستقباًل  تطرح  اليت 
يمكن حتليل ما جيري يف سوريا أو اليمن أو إيران؟. بحال اخرتنا أداًة وطريقًة موّحدًة لتحليل 
الوضع يف سوريا، أنا اإليراين وأخي املرصي والسعودي وجميعنا إن كان لدينا نفس السؤال، 
باختيار  نقوم  أن  املهّم جّدًا  رأيي من  احلّل. يف  اعتمدنا هذا  ما  إذا  إجابة موّحدة  إىل  سنصل 
أنموذٍج نحّل عىل أساسه املواضيع اليت تشغلنا. يقال عادة بأّن وظيفة العلم األساسّية هي 
التوّقع، ألّن العلم يشتمل عىل النظرّية والنظرّية تبىن عىل أساس التوّقع. لكن أمام ما يواجهنا 
لبنان  للتوّقع هيّمنا أن نعرف السبب وراء ما جيري. ملاذا سوريا وملاذا  أكرث مما نحن بحاجة 
أو أّي مكاٍن آخر؟ إن مل نستطع التفكري بأسباب التطّورات احلاصلة، مهما بلغت مهارتنا يف 
التوّقع أمر جّيد لكن تفسري األسباب مهّم  التوّقع، فلن نكون قادرين عىل تقديم أّي حّل. 
جّدًا. عندما نريد الغوص يف أسباب املواضيع نجد عقبة فلسفّية مهّمة ختترص بالتايل: عادة 
ما نقوم باخللط بني السبب والعّلة وال نفّرق بينهما. عندما نتحّدث عن العّلة ندفع باألمور 
نحو العلوم التجريبّية. فنحن نتحّدث عن املاّدة حيث توجد قواعد مادية حتكم هذه األمور 
مادّية علينا أخذها  بأّن هناك عّلة حلدوثها وعوامل  التطّورات يف منطقتنا ال شّك  إلثباتها. 
بعني االعتبار. لكن قبل ذلك جيب أن نجد األسباب. نحن نواجه معتقدات وأيديولوجيات 



جل�سة االفتتاح 100

ملاذا  السؤال:  ُيطرح موضوع األسباب وُيطرح  ونظمًا عقائدية ورغبات فردّية ونفسّية. هنا 
اإلرهاب وملاذا داعش أو النرصة أو أّي جهة أخرى؟ العوامل املادّية ال جتيب عن سؤالنا، 
املوضوع يف  نغفل هذا  أننا  أعتقد  املاّدية.  بمواجهة  املعنوية  املعنوّية. هنا تصبح  العوامل  بل 
مقاربة مواضيعنا وعلينا التدقيق فيه. النقطة الثالثة اليت أوّد اإلشارة إليها هي أّن هناك عاماًل 
نقوم بذكر األسباب والعلل  حمّددًا وعاماًل مؤّثرًا. عندما نسأل عن سبب حصول تطّوٍر ما 
بالرتتيب. لكن إذا ما أردنا تقديم حّل علينا أن نحّدد ما هو السبب الرئييس خلف ما حيصل 
حيث إّن انتفاء هذا السبب يؤدي إىل عدم حصول هذا األمر. بعد ذلك نقوم بفصل الظروف 
عن هذا السبب. لنسّمي املفهوم األّول عاماًل حمّددًا والثاين عاماًل مؤّثرًا. كّلنا نتحّدث عّما 
حيصل يف املنطقة، والتفريق بني هذين املفهومني هاّم جّدًا. أحيانًا تكون العّلة عامال حمّددًا، 
وأحيانًا أخرى األسباب. التفريق بني هذين املفهومني يف رأيي مهّم جّدًا. النقطة التالية اليت 
سأحاول اإلجياز يف احلديث عنها هي أّن علينا حتديد مستوى حتليلنا. إن كّنا نتناول موضوعًا 
نظرّيًا فنتيجة البحث عن السبب ستكون نظرّيًة وهذه هي وظيفة النظرّية. لكننا نواجه حتدّيًا 
يكمن يف أّن هناك العديد من النظرّيات اليت تتناول موضوعًا ما. أصعب عمل يواجهين يف 
هنا عيّل حتديد مستوى  مثاًل.  العراق  ما جيري يف  تفرس  نظرّية  أفضل  اختار  أن  املنهجّية هو 
التحليل واملقاربة. هل التطّورات اليت حتصل يف العراق أو سوريا أو أّي مكاٍن آخر ناجتة عن 
التغرّي يف اهليكلية الدولية؟ أو التغريات الداخلية يف هذه الدول؟ أو ناجتة عن التطّورات يف 
منطقتنا؟ علينا أن نفّكر كيف نخرج من هذا التخّبط يف النظريات وعندما نصل يف احلديث 
إىل النظام الدويل من اجلّيد أن نحّدد ما هي اهليكلّية اليت نتناوهلا يف هذا النظام، هل هي هيكلّية 
مادّية أو معنوّية؟ سأتطّرق فيما بعد إىل موضوع آخر وهو أن مشكلتنا األساسية حالّيا هي 
أزمة احلكومات لكن لن آخذ مزيدًا من الوقت حالّيا. تبقى نقطة واحدة، حىّت ثالث سنوات 
اليت استمّرت ثالثني عامًا.  املنطقة هي تكرار حلروب أوروبا  خلت كنت أقول إن مشاكل 
اآلن نظرًا إىل التطّور يف جمريات األمور ما أوّد قوله هو التايل: إن مل نفّكر بشكٍل موضوعّي 
ومل نقارب األمور بشكٍل علمّي، فسوف تواجه هذه املنطقة يف املستقبل حربًا تستمّر خلمسني 

عامًا سنغرق جميعنا يف وحوهلا وال أستثين قبلة املسلمني من حدييث. شكرًا جزياًل.
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د. عبد احلليم ف�سل اهلل

ال�صت�صاري  املــركــز  رئــيــ�ــس 

للدرا�صات والتوثيق

املنطقة  تواجهها  اليت  الراهنة  التحديات  والنقاش  البحث  طاولة  عىل  لنضع  اليوم  نجتمع 

متر  اليت  وإيران  العرب  بني  العالقات  ذلك هو  إىل  أفقها، ومدخلنا  تلوح يف  اليت  والفرص 

ناحية  من  وموضوعية  واقعية  بتباينات  املرتبط  االلتباس،  من  مسبوقة  وغري  استثنائية  بفرتة 

ونزاعات مفتعلة ومدبرة من ناحية ثانية. وقد سبق ملؤمترات وحلقات بحثية عدة أن ناقشت 

مطلع  إىل  هنا  بالذاكرة  ونعود  واالقتصادية،  والسياسية  الثقافية  جوانبه  من  نفسه  املوضوع 

أتت  فعاليات حوارية  املايض حني عرفت بريوت وعواصم عربية أخرى  القرن  تسعينيات 

ضمن مناخات االنفراج الذي أعقب انتهاء احلرب العراقية اإليرانية وغزو الكويت والذي 

تزامن أيضًا مع التحوالت الكربى يف النظام الدويل. 

لكن طرح املسألة اآلن وبعد سنوات من العواصف واحلروب اإلقليمية والدولية يتخذ منحى 

معاكسًا، مع انتقال العالقات البينية يف املنطقة من االستقرار إىل األزمة، ومن التسويات إىل 

خوض غمار احلروب، ومن عزل دوائر الرصاع بعضها عن بعض إىل توحيد مسارح القتال 

والرصاع، ومن اإلدارة العقالنية لألزمات إىل حتكم الزنعات العدمية والغريزية هبا. وينطبق 

ذلك عىل عالقات الدول العربية بجوارها الربي املمتد عرب آسيا وأفريقيا وجوارها البحري 

العابر للمتوسط نحو أوروبا، لكنه ينطبق خصوصًا عىل العالقة مع إيران، الدولة اليت حيلو 

التحديث بل ومسؤولية  أنظمة احلكم وإخفاق حماوالت  تبعات فشل  ملناوئيها أن حيملوها 

اهنيار نظام إقليمي برّمته.

لقد خاضت الشعوب العربية يف العقدين األخريين غمار جتارهبا املتأخرة لإلمساك بمصريها، 

وقدمت من خالل التضحيات اجلّمة اليت بذلتها عىل صعيدي التحرر والتحرير دلياًل إضافيًا 
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باملجتمعات  الدائم  السلطوي  التحكم  وأن  باطراد،  ترتفع  واهليمنة  االحتالل  كلفة  أن  عىل 

الطريق األفضل نحو االستقرار والتقدم. لكن رياح  ليس ممكنًا وال هو كما يزعم بعضهم 

القوة  اخلاطئة وفراغات  الرهانات  ما هبت من جديد، مستفيدة من  املضادة رسعان  الثورة 

الناجتة عن اهنيار القطبية الواحدة، وقصور الرؤية املتمثل عىل نحو خاص يف الفصل بني ما 

هو سيايس وطين حميل وما هو إقليمي اسرتاتيجي.

العربية،  الدولة  بناء  إعادة  أن  املقاومة،  وقبلها  ومعها  العربية  االنتفاضات  أظهرت  لقد 

والنهوض بمجتمعات املنطقة ال يمكن أن يتحققا إال يف إطار نظام إقليمي مستقل وفاعل، 

نظام  أي  يف  طبيعيًا  طرفًا  إيران  وتعّد  وقوية،  ومتماسكة  حقيقية  دول  سقفه  حتت  تتضامن 

إقليمي آت يشكل العرب فيه البيئة املمتدة واملحيط األوسع.

كانت إيران قبل ثورتها اإلسالمية الرائدة عام 1979 جزءًا ال يتجزأ من اجلغرافيا السياسية 

أثناء  يف  التبعية  عالقات  داخل  وموقعها  األنظمة  مع  الوطيدة  عالقاتها  بحكم  للمنطقة 

احلرب الباردة، وها هي إيران اليوم أيضًا جزء ال يتجزأ من اجلغرافيا السياسية نفسها، لكن 

األنظمة  أن  هي  واملفارقة  واملقاومة.  والشعبية  االستقاللية  القوى  مع  التحالف  قاعدة  عىل 

توزيع  إطار  ثورتها يف  قبل  ايران  اليت وافقت عىل نسج عالقات غري متكافئة مع  املحافظة 

األدوار آنذاك، ترفض اآلن قيام عالقات نّدية متكافئة معها، ومتتنع عن االستجابة لنداءات 

التعاون واملصاحلة اآلتية من الرشق، واليت من شأهنا أن حتقق للمنطقة كلها صعودًا تضامنيًا 

متآلفًا يعود بالربح الصايف عىل اجلميع.

املنطقة  مع  والشاملة يف عالقاتها  العميقة  املصالح  منطق  الثورة عىل  بعد  إيران  راهنت  لقد 

العربية، واملتمثل خصوصًا يف منارصة القضايا العادلة وعىل رأسها فلسطني ومواجهة احلروب 

االمرباطورية ونبذ حماوالت اهليمنة واالستتباع، وقد زاد من واقعية هذا الرهان وجود ثالثة 
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حقول من التفاعل والتبادل بني الطرفني: ثقايف متثله الرشاكة املمتدة لقرون من الزمن يف بناء 

احلضارة اإلسالمية وحتقيق هنضتها، وتارخيي حني كانت إيران إحدى منافذ العبور السلمي 

للدين احلنيف نحو الرشق األقىص، وجيو-سيايس يعرّب عنه تقاسم موارد طبيعية وجغرافية 

حيوية جتعل من عبء التنافس والصدام أعىل بكثري من كلفة التعاون والسالم.

حققت  لقد  العميقة.  للمصالح  فهمها  أيضًا  العربية  للشعوب  كان  املقابل  الطرف  ويف 

القيود  من  املتحرر  إيران  مع  املبديئ  التعاون  هذا  قاعدة  عىل  نجاحاتها  العربية  املقاومات 

يمكن  وكان  العابرة،  الضيقة  املصالح  متثل  عن  البعد  كل  والبعيد  واإليديولوجية،  املذهبية 

للموجة السلمية لالنتفاضات العربية أن تؤسس لتعاون مماثل لوال أهنا اصطدمت بالعقبات 

اليت أحبطت- حىت اآلن- اندفاعتها التغيريية وأبعدتها عن أهدافها اليت قامت من أجلها.

لقد أعطى نجاح خيار املقاومة األمل ببناء نظام إقليمي قادر عىل التعامل مع املخاطر اآلتية 

من اخلارج، كما بدا أن اليقظة الشعبية العارمة اليت عربت عنها االنتفاضات العربية السلمية 

هي املدخل الصالح للتعامل مع حتديات الداخل وقضاياه وشوائبه وفرصه. لكن ها نحن 

تزداد  إهنا  بل  نفسها،  املغلقة  احللقة  إىل  نعود  التضحيات-  عظم  من  الرغم  وعىل  اليوم- 

إيران والعرب، ومن  الناجحة بني  التجارب  تسارعًا ورضاوة ودموية، وبداًل من أن تكون 

بينها الرشاكة يف مواجهة االحتالل واهليمنة، سببًا يف تقوية التضامن والتوحد بني الطرفني، 

صار نرش العدائية والتوتر والتعبئة املضللة البند الرئييس عىل جدول أعمال الثورة املضادة. 

ومع ذلك ال يسعنا إال أن نعرتف بأن التباسات العالقة هلا أسباهبا املوضوعية والواقعية اليت 

ال يمكن إغفاهلا.

لقد أظهرت أحداث العقد األخري، وال سيما يف السنوات اخلمس األخرية، أن مشهد املنطقة 

املخارج  كافية، وأن  تعد  مل  التقليدية ألزماتنا  التفسريات  مًما كان متصورًا، وأن  تعقيدا  أكرث 
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ورصاعات  وتأخر  انقسامات  من  نعانيه  فما  واحد.  نسيج  من  تصنع  أن  يمكن  ال  املطلوبة 

واألطماع  األجنبية  التدخالت  إىل  مرده  املنشأ،  خارجي  رواجًا  األكرث  الرواية  بحسب  هو 

االستعمارية، فيما تنحي رواية أخرى بالالئمة عىل مكامن قصورنا الذايت ونقائصنا البنيوية، 

من قبيل استحواذ أقليات عىل السلطة، وغلبة التأويالت الضيقة والتعسفية لإلسالم وضعف 

الرتاكم التارخيي لفكرة الدولة الوطنية، وهشاشة العقد االجتماعي..

الثابتة  املبادئ  االتفاق عىل  أن  الكاملة، كما  احلقيقة  أن جتّسد  يمكنها  رواية واحدة ال  لكن 

اهلدف  كان  وإذا  واملتغرية.  الظرفية  املصالح  عىل  االختالف  خطورة  من  يقلل  ال  والدائمة 

الرئييس من أي حوار بناء بني العرب وايران هو البحث يف سبل قيام نظام إقليمي قادر عىل 

حل األزمات، فإنه يتطلب قبل أي يشء آخر جتسيد احلقائق اجلديدة اليت أوجدتها الوقائع 

وأبرزتها األحداث.

فالتوافق عىل املصالح العميقة االسرتاتيجية واملبدئية ال يكفي وحده إلقامة جسور التفاهم 

بتوافق مواز ومكمل عىل املصالح الظرفية السياسية واالقتصادية  والرشاكة، ما مل يستكمل 

واليت تعود بالنفع املتبادل واملتكافئ عىل كل األطراف. 

مقاربة  ألي  متني  أساس  هو  وثقافة  وحضارة  وتارخيًا  دينًا  اإلسالم  إىل  املشرتك  واالنتماء 

وحدوية وأخوية بني األمة العربية وجوارها القريب، لكن ذلك ال بد أن يكون يف إطار الفهم 

التضاريس  إن االطالع عن كثب عىل  املنطقة.  تزخر هبما  اللذين  والتعدد  للتنوع  احلصيف 

جامعة  هوية  إلقامة  األنجع  السبيل  هو  املتعددة،  وتكويناتها  املنطقة  يف  الغنية  االجتماعية 

تطغى  أن  دون  األخرى  واالنتماءات  اهلويات  سقفها  حتت  وتتصالح  إطارها  يف  تتفاعل 

واحدتها عىل األخرى.
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ثم إّن البناء عىل اجلوانب اإلجيابية والناجحة يف العالقات البينية ال ينبغي أن يقلل من قيمة 
عاتق  عىل  تلقى  أن  يمكن  ال  األخرية  وهذه  السلبية،  جلوانبها  واملعمق  الرصيح  التحليل 
أصحاب النوايا السيئة الذين يستخدمون يف سبيل تغذية الشقاق خمزونًا هائاًل من األسلحة 
الناعمة والصلبة، بما فيها من حروب طاحنة وممارسات وحشية ورسديات كاذبة، فأصحاب 
النوايا احلسنة برتكزيهم عىل املبادئ العامة واملصالح املبدئية وحدها ربما أفسحوا يف املجال 

أمام تراكم التناقضات املتأتية من تباينات موضعية وعابرة. 

إن التعاون والتضامن بني الفضاءين العريب واإليراين هو خيار وقدر يف آن معًا، فإيران هي 
العمق اإلسالمي للعامل العريب وإحدى بوابات عبوره نحو االقتصادات اآلسيوية الصاعدة، 
والعامل العريب هو العمق احلضاري إليران وبوابتها إىل التفاعل مع القضايا احليوية والنضالية 
الكربى. وألسباب عدة صار هذا التعاون أكرث من أي وقت مىض ممرًا الزاميًا لتجاوز هذه 

املرحلة الدقيقة واحلساسة من تارخينا.

ألن األزمات تضخمت واتسعت ومل يعد بوسع طرف واحد حلها أو تسجيل مكاسب عىل 
حساب اآلخرين يف خضمها.

املنطقة  يف  الصاعدة  الشعبية  القوى  حققتها  اليت  واملكاسب  الدويل  النظام  رياح  تغرّي  وألن 
أوجدت فراغًا ممتدًا ال يملؤه إال نظام إقليمي يضمن مصالح كل األطراف.

بناء  أعيد  إذا  إال  ثماره  ويؤيت  يرتاكم  أن  يمكن  ال  والفاعلة  احلية  القوى  بني  التعاون  وألن 
الدولة العربية عىل أسس متينة من احلرية واالستقالل والتنمية،  وهو ما يتطلب بيئة إقليمية 

مؤاتية.

وألن القيمة املضافة اإلجيابية االقتصادية والسياسية واالسرتاتيجية الناشئة عن التعاون هي 
والتنافس  أبواب اخلصومة  إليه من  الوصول  يمكن  أحادي  أي مكسب  بكثري من  أكرب من 

والتناحر.
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وألن البناء عىل اإلنجازات احلقيقية والرشاكة اهلادفة هو السبيل األفضل للتعامل مع مناطق 
اخلالف والتباين وااللتباس.

لقد بادرنا مع رشكائنا إىل عقد هذا املؤمتر، أماًل منا يف املسامهة بتقريب املسافة بني نخبة فاعلة 
بينهم،  فيما  حوار  مساحة  وخلق  وإيران  العريب  العامل  من  واملفكرين  الباحثني  من  ومؤثرة 
يلتقون كما ورد يف ورقة  لكنهم  متنوعة سياسيًا وثقافيًا وفكريًا،  وهم اآلتون من خلفيات 
العمل عىل إعطاء أمهية كربى لإلصالح الداخيل ورفض التفتيت والتجزئة وحماية التعددية 

واعتماد رؤية استقاللية للمنطقة مناوئة للهيمنة واالحتالل واالستكبار.

هذا املؤمتر الذي متتد أعماله عىل مدى ثالثة حماور وعرش جلسات ويفرتض أن يساهم فيه 
حوايل خمسني حمارضًا ومتحدثًا يطمح إىل البدء بتكوين فهم متقارب للمخاطر والتحديات 
التعاون  آفاق  لتلمس  متهيدًا  املتبادلة،  ولإلشكاليات  اإلقليمية  البيئة  يف  واملشرتكة  الراهنة 

والرشاكة والتضامن عىل املستويات االقتصادية والثقافية والسياسية.

إننا إذ نشكر مسبقًا موافقتكم عىل االنضمام إلينا يف هذه الظروف احلساسة والصعبة، فإننا 
التأكيد بادئ ذي بدء عىل أن املنظمني ال يرمون من وراء هذا املؤمتر إىل حتقيق أهداف  نود 
والتناحر،  التفرق  احتفالية جامعة يف مقابل صور  أو احلصول عىل صورة  سياسية مبارشة، 
كما توّخينا أن ال يكون عماًل أكاديميًا رصفًا إفساحًا يف املجال أمام مالمسة القضايا املطروحة 
بشأن  تام  باتفاق  اخلروج  أن  نرى  وإذ  ناقدة،  وواقعية  علمية  وبرؤية  نافع  عميل  بأسلوب 
القضايا املطروحة هو طموح مبالغ فيه، فإن أملنا أن ننجح يف إطالق مسار متواصل للنقاش 

والتفاعل املتبادل وإجياد مساحة للحوار الدائم يف مواجهة دعوات القطيعة واالنقسام. 



أوراق العمل المقّدمة 
إلى المؤتمر
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الوضعان الدولي واإلقليمي والعالقات
التركية اإليرانية -  العربية - 

ملحوظات موجزة حول الوضع العالمي

- يتّسم الوضع العاملي منذ ست سنوات بتعّدد القطبية الدولية وبروز أقطاب إقليمية متعاظمة 
التأثري االقتصادي والسيايس والعسكري.  

الفوىض  من  حالة  هو  يسوده  فما  أقطابه  بني  ما  بالالنظام  الدويل  القطيب  التعّدد  يتّصف   -

والسيولة.

- تراجع السيطرة الغربية األوروبية– األمريكية اليت سادت ما بني 1917-2010 عىل مناطق 
املعسكر  قّوة  من  بالرغم  وذلك  الباردة.  احلرب  مرحلة  ذلك  يف  بما  العامل،  من  شاسعة 

اإلشرتاكي، ودور حركة دول عدم االنحياز. 

- ثمة خالفات حول مدى تراجع السيطرة األمريكية العاملية، ال سيما خالل الست سنوات 
املاضية، وحول مدى فاعليتها يف التأثري يف املتغرّيات واألحداث يف املنطقة اليت تشمل البالد 

العربية وتركيا وإيران.

هذه الورقة َتعترب أن القوى املحلية والعربية واإلقليمية أصبحت هي الالعب األهم يف تقرير 
مصري األحداث. أما العامل األمريكي– األورويب فقد تراجع إىل الدور الثالث أو الرابع أو 
اخلامس من حيث التأثري واألمهية، فيما العامل الرويس أخذ يتقّدم عليه، وال سيما يف الرصاع 

الدائر يف سورية. 

العاملية  احلرب  بعد  وفرنسا  بريطانيا  من  مبارش  بتدخل  تشّكل  الذي  اإلقليمي  النظام  إن   -

الثانية من خالل  العاملية  الرتكية، وتكّرس بعد احلرب  العربية– اإليرانية–  املنطقة  األوىل يف 

د. منري �صفيق
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الذي  العاملي  النظام  معادلة  اهنيار  مع  اآلن  اهنار  قد  السوفيايت،  االحتاد  ما  حٍد  وإىل  أمريكا 
تشّكل بعد احلرب العاملية الثانية كما بعد انتهاء احلرب الباردة يف مرحلة 2010-1990. 

  وهلذا فالنظام اإلقليمي املذكور وال سيما بعد الثورات واألحداث اليت اندلعت منذ 2011 
تعّدد  الفوىض والالنظام والاليقني مع  التشّكل. أي يف مرحلة من  إعادة  اآلن يف حالة  هو 

احتماالت تطّوره خالل اخلمس سنوات القادمة. 

العريب- اإلقليمي  النظام  يف  كما  العاملي  النظام  يف  األوروبية  األمريكية–  اهليمنة  انحسار   -

الرتكي– اإليراين شّكل حالة من الفراغ، ومن ثم حالة من رصاع القوى املحلية واإلقليمية 
يف  الداخلية  املعادلة  صوغ  إعادة  كما  جديد.  إقليمي  نظام  صوغ  إلعادة  األّدق  يف  أو  مللئه، 
البالد اليت انقلبت أو اهزتت، أو تهّددت فيها معادلة مزيان القوى الداخيل اليت سادت من 

قبل. 

هذا االنحسار، يف واقع احلال، أطلق العنان لقوى حملية وإقليمية كانت مكبوتة حتت اهليمنة 
والنظام القديم. وقد راحت كل واحدة منها تتطلع إىل أن يكون هلا موقع أكرب، أو مكانة أكرب، 
الندالع  مرصاعيه  عىل  الباب  فتح  الذي  األمر  التشّكل.  قيد  واإلقليمي  الداخيل  النظام  يف 
رصاعات حملية وعربية وإقليمية تتّسم برصاع األقوياء )أو العمالقة( يف ما بينهم. األمر الذي 
أو  عربية  أو  حملّية  قّوة  وجود  عدم  اجلديدة  املعادلة  سمات  من  دام  ما  احلل  آفاق  يسّد  راح 
إقليمية قادرة عىل أن حتسم الرصاع وتقيم النظام اجلديد. وذلك كما حدث مثاًل بعد اهنيار 
لتفرضا  وفرنسا  بريطانيا  من  كل  تقّدمت  إذ  األوىل  العاملية  احلرب  عقب  العثمانية  الدولة 
عىل العامل وعىل النظام اإلقليمي العريب– اإليراين– الرتكي نظامهما البديل الذي حال دون 

الفوىض والرصاعات املمتنعة عن احلسم. 

- إن املعادلة اآلن إزاء ما اندلع من انقسامات ورصاعات هي الدخول يف حالة من الفوىض، 
وتعّدد االحتماالت، وتعرّس احلل أو احلسم. وإذا مل تظهر حىت اآلن قّوة، أو جبهة من عّدة 
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قوى، قادرة عىل احلسم وفرض نظامها، فإن الكثري من القوى املتصارعة متلك القدرة عىل 
إفشال أي حّل ضّد إرادتها، حىت لو جاء باتفاق دويل أمريكي- رويس.  

- إن املعادلة اجلديدة املتشكلة من أطراف تضاعفت قّوتها )وتعملقت(، جعلت كل القوى 
تقف عىل رمال متحركة. فيكفي أن تتغلب قّوة لبعض الوقت )بضعة أشهر أو سنة مثاًل( حىت 
أاّل يطمنئ أحد حني  تهوي »فجأة« من عٍل، ومن حيث مل حتتسب. فالقانون احلاكم يقيض 
يتمكن نسبيًا إىل وضعه، وإاّل كان حاله حتت رحمة اآلية الكريمة {َوَيْوَم ُحَننْيٍ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم 
ْيُتْم ُمْدِبِريَن} {سورة  ْرُض ِبَما َرُحَبْت ُثَمّ َوَلّ ُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعْنُكْم َشْيئًا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأْلَ َكرْثَ

التوبة: آية 25}. 

- وكان من نتائج املعادلة اجلديدة أن أكرث القوى املحلية واإلقليمية راحت تترصف بدرجة 

عالية من االستقاللية عن مراكز القوى الدولية، أكرث من أّية مرحلة سابقة. وهذا يرجع إىل 
مدى انحسار اهليمنة األمريكية، كما إىل ارتباك سياساتها وختّبطها، وعدم قدرتها عىل التدخل 

واحلسم. مما فرض عىل من كانوا يعتمدون عىل أمريكا أن يقلعوا شوكهم بأيدهيم. 

مرحلة  يف  األوروبية  األمريكية–  العاملية  السيطرة  أدخلت  شك  وال  داخلية  أسباب  ثمة   -

االنحسار والرتاجع، ويف مقّدمها الدخول يف مرحلة الرتف والشيخوخة. فكان من عالماتها 
الرتّدد يف خوض احلروب الربّية وعدم االستعداد الستقبال مئات وآالف جثامني اجلنود كما 

كان احلال يف مراحل النهوض واالندفاع لالستعمار واإلمربيالية واهليمنة. 

أما أهم األسباب املبارشة فريجع إىل اخللل الذي وقع يف االسرتاتيجية األمريكية يف عهَدْي 
بيل كلينتون وجورج دبليو بوش حيث ركزا عىل العمل يف تغيري “الرشق األوسط” ملصلحة 
الكيان الصهيوين وتركا روسيا املنهارة تستعيد قّوتها، وال سيما يف عهد فالديمري بوتني. كما 
تركا الصني تتمّدد جتاريًا واقتصادًيا عاملًيا وتتطّور عسكرًيا وتقنًيا داخلًيا بداًل من احتوائها 
كما كان احلال سابًقا. وكذلك إمهال ما كان حيدث من تطّورات لقوى دولية وإقليمية أخرى. 
من  روسيا  ملنع  األمريكية  االسرتاتيجية  األولوية  إبقاء  عدم  يف  متثل  االسرتاتيجي  فاخللل 
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التعايف والنهوض، وإلبقاء الصني حتت االحتواء، كما عدم إبقاء العني عىل الدول الكربى 
القطبية  تعّدد  حالة  بربوز  سمح  الذي  هو  اخللل  فهذا  الرسيع.  للتطّور  املؤهلة  واإلقليمية 

الدولية واإلقليمية. 

إعطاء  عىل  والرتكزي  كلينتون،  عهد  يف  للتسوية  األولوية  إعطاء  عىل  الرتكزي  فشل  واألنكى 
األّولّية ملحاربة اإلرهاب )القاعدة( نظريًا، وحماربة العراق وأفغانستان، وحروب 2002 ضّد 
ي  مناطق )أ( يف فلسطني، وضّد لبنان 2006 وضّد قطاع غزة 2009/2008. هذا وفَشُل ما ُسمِّ
بإعادة بناء لرشق األوسط الكبري- اجلديد أيضًا. ثم أِضف كارثة األزمة املالية العاملية 2008. 

ما  اليت  والصاروخية(  النووية  واألسلحة  الطريان  )عدا  واخلطرة  الوحيدة  القّوة  نقطة  إن   -

زالت تتمتع هبا أمريكا تتمثل يف سيطرتها عىل النظام املايل العاملي، وزعامة الدوالر. وهو ما 
جيب أن ُيصار إىل وضع حّد له ألنه من املايض ومل يعد متناسبًا مع موازين القوى اجلديدة، 

فضاًل عن استخدامه الضار بالشعوب كافة. 

التركية اإليرانية–  في المنطقة العربية– 

العربية–  املنطقة  عىل  العاملي  القوى  مزيان  يف  أعاله،  إليها  املشار  املتغرّيات  انعكاس  كان   -

»االسم  األوسط  الرشق  )وليس  اإلسالمية«  العربية-  »املنطقة  أو  الرتكية،  اإليرانية- 
االستعماري«( مبارشًا ورسيعًا حيث اندلعت ثورات شعبية يف كل من مرص وتونس وليبيا 
واليمن أطاحت بمحور االعتدال العريب الذي سار يف ركاب مرشوع املحافظني اجلدد إلقامة 

»رشق أوسط كبري جديد«. 

- جيب التفريق بني الثورات اليت شهدتها كٍل من تونس ومرص وليبيا واليمن من جهة وبني 

األحداث يف سورية حيث حتّولت مطالب شعبية عادلة، كان يمكن أن حتّل بالتوافق، إىل ثورة 
مسلحة مضاّدة استهدفت إسقاط النظام وقطع عالقات سورية بكٍل من إيران وحزب اهلل 
وحماس كما رصح بذلك علًنا رئيس أول جملس للمعارضة السورية السيد برهان غليون. 
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األمر الذي حّول سورية إىل نقطة مواجهة عربية/إقليمية/دولية. وهو ما مل حيدث يف أّية من 
البلدان األخرى: مرص، تونس، ليبيا، اليمن. 

يف الست سنوات املاضية اهنار النظام العريب- اإلسالمي الذي ُرّسخ بعد احلرب العاملية   -

األوىل، وُكرس بعد احلرب العاملية الثانية. 

 أ - اهنارت دولة العراق بعد االحتالل األمريكي وحّل اجليش العراقي وحماولة 
إعادة تركيب املعادلة الداخلية وفقًا لدستور بريمر.

بـ - اهنارت دولتا ليبيا واليمن.

جـ - فقدت الدولة السورية مناطق شاسعة من أراضيها لكٍل من داعش والنرصة 
وفصائل مسلحة أخرى.

تدخل رويس أمريكي يف سورية، وحماولة لكٍل من روسيا وأمريكا للتفاهم  د - 
عىل حل لألزمة السورية، واالنفراد باحلل. 

هـ - تدخل أمريكي يف العراق، ومتكن داعش من السيطرة عىل مناطق واسعة فيه 
وإعالن اإلقليم الكردي عن نّيته يف االنفصال. وتعّمق الرصاع السين– الشيعي 

داخل املكّونات العراقية. 

و - انخراط كٍل من إيران وتركيا يف سورية والعراق بصورة مبارشة. وانخراط 
السعودية يف حرب مبارشة يف اليمن، كما تدخلها وكٍل من قطر واإلمارات يف 

سورية والعراق، بصورة غري مبارشة. 

تصاعدت الفتنة املذهبية بني السّنة والشيعة يف منطقة املرشق العريب وال سيما يف العراق   -
وسورية ولبنان واليمن واألردن واخلليج. ولكنها ما زالت حمدودة وذلك ألن تركيا ومرص 
ما زالتا بعيدتني منها وكذلك املغرب العريب الكبري، وكذلك ألن العالقات الرتكية اإليرانية 

ما زالت جيدة بالرغم من تناقضهما وتواجههما عمليًا يف سورية والعراق. 
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وانقسامات  دول  اهنيار  حالة  يف  املنطقة  ودخول  السابق  اإلقليمي  النظام  اهنيار  نتيجة   -

ورصاعات دموية وفنت وانتشار حاليَتْ الفوىض والسيولة، متكنت تنظيمات تتّسم بالتطرف 
أو الغلو، أو التكفري، أو العنف ضّد املدنيني، أو ضّد كل خمالف من أن تشق طريقها وسط 
كل تلك الفوىض يف موازين القوى والرصاعات، لتحتل مناطق واسعة يف العراق وسورية 
الذي أعلن اخلالفة. وأصبح ظاهرة مهّددة لكل ما  الدولة  تنظيم  واليمن وليبيا، وال سيما 
حوله، كما نشأت ظاهرة الرصاع الدموي والتصفيات يف ما بني تنظيم الدولة وحركة النرصة 

وفصائل إسالمية أخرى. 

هذه الصورة بمجملها وبما آلت إليها األوضاع يف مرص بعد اإلطاحة باإلخوان املسلمني، 
التنظيم الذي انضم إىل داعش، كما ما راح يتشكل من حماور  وتفاقم الرصاع يف سيناء مع 
عربية ضّد إيران وحزب اهلل، جعل البعض يعترب أن الوضع بمجمله أصبح يصّب يف مصلحة 
الكيان الصهيوين. ولكن هذه النظرة مل تكن دقيقة ألن الكيان الصهيوين راح يدخل يف أزمة 
عميقة ال تسمح له باإلفادة فعلًيا من الوضع العريب الراهن، عدا ما جيري من تطّوع بعض 
الدول مثل مرص والسعودية واإلمارات يف فتح عالقات مع حكومة نتنياهو )مل يسبق هلا مثيل 
من قبل(. ولكن بالرغم من هذا التطّوع املجاين يف ما جيري من »انفتاح«  مع حكومة نتنياهو 
إاّل أنه مل يستطع أن ُيخِرج الكيان الصهيوين من أزمته كما مل يفد هو منه عاملًيا أو إقليمًيا. وهنا 

يمكن أن يالحظ حول أزمة الكيان الصهيوين ما ييل: 

لبنان  يف  املقاومة  ضّد  شنها  حروب  أربع  يف  الصهيوين  الكيان  جيش  فشل   – أ 
واضطراره  و2014،  و2012   2009/2008 غزة  قطاع  يف  املقاومة  وضّد   2006
تفكيك  )مع  غزة  قطاع  ومن  لبنان  جنويب  من  رشط  أو  قيٍد  بال  االنسحاب  إىل 

املستوطنات(. 

بـ ـ حتّول جيش الكيان الصهيوين إىل قوات رشطة ملطاردة املقاومة واالنتفاضات 
وتكريس االحتالل يف القدس والضفة فلم يعد جيًشا ميدانًيا كما كان يف السابق 
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أو  لبنان  جنويب  حيتل  أن  يستطيع  ال  اليوم  فهو  العامل  يف  اخلامس  اجليش  كان  إذ 

قطاع غزة. وهو الذي كان هيّدد باحتالل عواصم عربية ويرهبها ويفرض إمالءاته 

عليها. 

بالتخلف  وتتّسم  والتناقضات  الفساد  ينخرها  الراهنة  السياسية  القيادة  ـ  جـ 

الشديد وقرص النظر والعزلة، وبما هو فوق التطرف الصهيوين التقليدي فهي ال 

تقاَرن بسابقاتها من القيادات الصهيونية. 

د ـ عالقات حكومة نتنياهو بأمريكا وأوروبا مهزتة، وليست عىل أحسن ما يرام 

بالرغم من احلرص األمريكي- األورويب عليها، واخلوف من أن تقود إىل تدمري 

نفسها. بل تدمري املرشوع الصهيوين بأرسه. 

والفزع  والتناقضات  التخبط  من  حالة  يف  يعيش  الراهن  الصهيوين  املجتمع  ـ  ه 

والاليقني. 

و ـ الرأي العام الغريب راح يميل أكرث فأكرث إىل أخذ موقف سليب من سياسات 

نتنياهو وال سيما ضّد االحتالل واالستيطان وما يرتكب من جرائم. 

العريب  الوضع  سلبيات  من  يفيد  أن  يستطيع  ال  الصهيوين  الكيان  فإن  وهلذا   

الضفة  فقد حان لالحتالل يف  التعاون،  يد  يمّدون  الذين  من  الراهن، وال حىت 

الفلسطينية  القوى  تّوحدت  ما  إذا  يسقطا،  أن  واستيطاهنما  والقدس  الغربية 

وتصاعدت االنتفاضة إىل عصيان مدين شعيب سلمي شامل ال ينفّض حىت يرحل 

االحتالل وُتفكك املستوطنات ويطلق كل األرسى وُيفك احلصار عن قطاع غزة، 

بال قيًد أو رشط، أي بال صلح وال مفاوضات وال اعرتاف. 
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التركية  اإليرانية–  حول العالقات العربية– 

العربية  الدول  مستوى  عىل  العالقات  الرتكية:  اإليرانية–  العربية–  بالعالقات  املقصود   -
ودوليَتْ إيران وتركيا. وأما البعد الثاين للعالقات فهو العالقات عىل مستوى الشعوب. 

احلرب  بعد  تأّسس  والذي  الرتكية  اإليرانية–  العربية–  املنطقة  يف  اإلقليمي  النظام  اهنيار   -
العاملية األوىل ثم كرّسته أمريكا بعد احلرب العاملية الثانية وبمشاركة سوفياتية ولو عىل مستوى 
أدىن من حيث التأثري، أّدى إىل نشوء حالة من الفراغ والفوىض والتناقضات واالنقسامات 
والرصاعات، مل يعهد هلا مثيل، منذ مئة عام، سواء أكان عىل مستوى الدول أم عىل مستوى 

الفتنة السنية– الشيعية. 

يف  الدول  تدخل  تعاظم  اإلقليمي  النظام  اهنيار  بعد  اجلديدة  املرحلة  سمات  من  وكان   -
الشؤون الداخلية والرصاعات الداخلية اليت نشبت يف أكرث من بلد عريب وال سيما يف سورية 
والعراق واليمن وإىل حد أقل يف عدد من الدول العربية كالبحرين وليبيا. وكان هلذا التدخل 
أثره السليب، بغّض النظر عن مربراته يف العالقات الرتكية– اإليرانية )برغم املحافظة من ِقَبل 
العربية،  الدول  من  مع عدد  الرتكية  العالقات  كما يف  عامة(  إجيابية  الدولتني عىل عالقات 
والعالقات اإليرانية مع عدد من الدول العربية وأيضًا بغّض النظر عن مربراته يف كل حالة. 

العالقات  تلك  مراجعة  يف  املعّمق  البحث  رضورة  األجندة  عىل  يضع  راح  الذي  األمر 
اجلديدة، أو اليت جيب أن يقوم عىل أساسها النظام العريب– اإليراين– الرتكي بدياًل عن النظام 
القديم الذي فرضه االستعمار واإلمربيالية واهليمنة اخلارجية عىل املنطقة العربية– اإليرانية– 

الرتكية. أو قل احلاجة إىل نمط معارص من حلف الفضول. 

- ليس املكان مناسًبا ملناقشة تفاصيل اخلالفيات بالنسبة إىل كل حالة ولكن رضورة اإلقرار 
بداية بأن ثمة خالفيات جاّدة وخطرة عىل اجلميع، وهي مرشحة للتطّور إىل األسوأ إذا مل يرص 

إىل تداركها. 

- إن املعادلة الراهنة أطلقت العنان للقوى املحلية للدخول يف رصاعات حاّدة حول مكانة 
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املكّونات  مصالح  يمّس  راح  الذي  األمر  التشّكل.  قيد  اجلديد  النظام  يف  ودورها  منها  كل 
االجتماعية نفسها ويدفعها كمذاهب وطوائف وإثنيات وجهويات لتنخرط يف التدافع إىل 
جانب القوى واألحزاب السياسية التقليدية أو اليت راحت تنشأ حديًثا. ومن هنا أصبحت 
باحلسم  تسمح  وإقليمية وعاملية ال  قوى حملية  تعقيًدا يف ظروف وموازين  أشّد  الرصاعات 
املكّونات األساسية  اهليمنة واإلقصاء والتهميش ألن الرصاع أصبح يمّس  والغلبة وفرض 

والتارخيية، وليس أحزابًا سياسية يمكن قهرها وتشتيتها. 

القّوة ألن  الذي كان مستضعفًا وانتقل إىل  الراهنة تغري  القوى  صحيح أن معادلة موازين 
ُيصاب بالغرور )غرور القّوة(، وأن ينتقل إىل حالة اهليمنة والتجرّب وإقصاء اآلخر وتهميشه 
بداًل من أن َيْعدل، أو َيقَرب من العدل، فيأخذ ويعطي، ويأكل ويطعم. وإذا بالرمال املتحركة 
تهزت من حتته بسبب موازين القوى املستجدة لتنقلب األدوار. ولكن يف اتّباع النهج نفسه من 

حيث الوقوع يف مصاب غرور القّوة واجلنوح للهيمنة والتجرّب وإقصاء اآلخر. 

أن  يستطيع  أم حزًبا  اجتماعًيا،  مكّوًنا  أم  دولة  أكان  أحد  من  ما  بأن  اجلميع  يقتنع  أن  جيب 
يفرض نظامه عىل مستوى بلد واحد، أو عىل مستوى إقليمي، كما ما من أحد إاّل ويستطيع 

أن خيرج وخيّرب عىل تشّكل أي نظام ال يشارك فيه، أو يستبعده أو حيوز عليه. 

من هنا ال حّل إاّل البحث عن التوافق وتقديم التنازالت اليت قد تبدو باهظة، أو يمكن جتنّبها، 
أو اهلبوط هبا إىل احلد األدىن من خالل »التشاطر« الغيب الذي ُيفسد التفاهم واملساومة املربحة 

للجميع، حىت لو بدت باهظة ويمكن للقّوة يف حينه أاّل تسمح هبا. 

التجربة أن إجراء مساومة سخّية، أو باهظة وأنت قوّي، أفضل من الدخول يف  أثبتت  لقد 
حرب استزناف طويلة ومرهقة وتعود بخسارة عليك أشّد ماديًا وبرشيًا وسياسيًا ومعنويًا. 
طبعًا هيهات للعقل اإلنساين وهو يمتلك القّوة، أو يظن أنه يمتلكها، أن يذهب إىل املساومة 
والتوافق من خالل تقديم تنازالت يعتربها باهظة. وَلَكم أودى غرور القّوة والطمع بصاحبه. 

والت ساعة مندم. وَلَكم احتاجت العودة إىل التفاهم واملساومة بحورًا من الدماء وأهوااًل 



اأوراق العمل املقّدمة اإىل املوؤمتر 118

من الكوارث حىت تعود العقول إىل رشدها. 

أن  بعاّمة  اإلسالمية  والدول  وإيران  وتركيا  العربية  الدول  بني  ما  يف  بالعالقات  يفرتض   -

تكون حمكومة باألخوة اإلسالمية ووحدة األمة وعدم التنازع أو باملقاصد اإلسالمية العليا. 

ولكن من جهة أخرى، كوهنا دواًل أعضاء يف هيئة األمم املتحدة. ويف اجلامعة العربية ومنظمة 

فعليها  الدولية،  اهليئات  الدويل ومواثيق  القانون  ملبادئ  بالتايل  التعاون اإلسالمي. وختضع 

قبل التوصل إىل تفاهم وحلف فضول جديد، أن تقّر املبادئ التالية: 

)أ( – االعرتاف بسيادة الدولة. )بـ( بحدود الدول. )جـ( عدم التدخل يف الشؤون الداخلية. 

)د( وعدم االعتداء. )هـ( حّل املشاكل باحلوار واملفاوضات والطرق السلمية. 

ال  العالقة  اإلشكاالت  حيّل  ال  أصاًل  اجلميع  هبا  يقّر  اليت  املبادئ  هذه  عىل  االتفاق  أن  عىل 

سيما يف سورية والعراق واليمن. وال حيّل اإلشكاالت الداخلية يف ما بني مكّونات شعوب 

تلك الدول وال سيما ذات الطابع القومي أو املذهيب السين– الشيعي. األمر الذي يستوجب 

الرتكزي عىل حّل تلك اإلشكاالت. 

واإلشكاالت هنا ذات ُبعد بني الدول، وُبعد آخر داخيل يف ما بني القوى السياسية واملكّونات 

واملمثلني  العلماء  يمّس  الذي  الثالث  اإلشكال  وهنالك  املتصارعة،  شبه  أو  املتصارعة 

السياسيني للشيعة والسنة. 

فعىل مستوى الدول فال بّد من التوصل إىل توافق وتفاهم إيراين– تركي– سوري– سعودي– 

مرصي ويمتّد بعد ذلك إىل بقية الدول العربية وروسيا. 

وعىل مستوى الداخل يف عدد من األقطار العربية فال بّد من توافق وتفاهم داخيل، وبتفاهم 

عريب– تركي– إيراين حيثما كان التأثري حاسمًا يف الداخل. 

وعىل مستوى إطفاء الفتنة بني السنة والشيعة وعودة املياه إىل جمارهيا فسوف يمّهد له التوافق 
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بني الدول كما بني املكّونات الداخلية هنا وهناك. ثم يأيت دور العلماء واملمثلني السياسيني 
للمسامهة يف إطفاء الفتنة وإعادة اللحمة. 

ختامًا ال بّد من أن جتد من يرّد عىل هذه اخلالصة بالقول. كل ذلك يدخل يف املبادئ واألمايّن. 
الرصاع  يف  املنخرطة  األطراف  فأغلب  آخر.  يشء  الواقع  أرض  عىل  جيري  وما  يشء  وهذا 
والتدافع ذاهبة بالتعصب ملوقفها والتشّدد فيه إىل احلدود القصوى، من دون أن تسأل عما 
تلك األطراف  أن  يبدو  بسيطة:  يتطلع من رصاعات وانقسامات وفنت. ولكن اإلجابة هنا 
بحاجة إىل املزيد من االستزناف وسيل الدماء والكوارث قبل أن تقتنع بأن ال مفّر من العودة 
التنازالت والدخول يف مساومات جاّدة بال تشاطر. واهلل غالب عىل  التفاوض وتقديم  إىل 

أمره. 
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اإليرانية: مسار العالقات العربية - 
 طبيعة العراقيل والتحديات

العامل العريب ليس جمموعة موحدة ، متجانسة ومنسقة والكالم عن "العالقات العربية" ليس 
كالمًا دقيقًا ألن خالفات كبرية توجد بني األنظمة العربية، إذ ال يوجد إجماع واتفاق كامل 
عىل أي موضوع بني احلكام العرب، و«اجلامعة العربية" بدل أن تكون موقعًا لتعريز الوحدة  
العربية أصبحت مؤسسة لرتسيخ اخلالفات وبث الفرقة بني البلدان العربية. والقول املعروف 

عن احلكام العرب أهنم »اتفقوا عىل أن ال يتفقوا« دليل عىل ذلك.

قبل أيام، مرت مئة سنة عىل اتفاق »سايكس-بيكو«، فخالل هذا القرن من الزمن كانت تلك 
اخلالفات والتخاصمات موجودة دائمًا بني األنظمة العربية. وبدل أن يكون احتالل فلسطني 
للوحدة بني هذه األنظمة أصبح سببًا آخر  القدس سببًا  الصهاينة وموضوع حترير  قبل  من 
العمياء والكاملة ألمريكا. كما أن  تبعية أغلب هذه األنظمة  بينها بسبب  للتفرقة واخلالف 
احتالل صّدام للكويت عّمق الرشخ بني البلدان العربية بحيث شاهد العامل العريب أسوأ أيامه 

من اخلالفات والتخاصمات.

بناء عىل ذلك، عندما نتكلم عن »العالقات العربية– اإليرانية«، جيب أن نقسم هذه العالقات 
يف  اإلسالمية  الثورة   انتصار  منذ  بإيران.  جمموعة  كل  عالقة  ونوضح  خمتلفة  جمموعات  إىل 

إيران سنة 1979 حىت اآلن، تشكلت ثالث جمموعات يف العامل العريب جتاه إيران:

املجموعة األوىل أو املحور األول: الدول العربية الصديقة إليران كسوريا واجلزائر، ولبنان، 
واليمن اجلنويب آنذاك.

صدام،  زمن  يف  كالعراق  إليران  املعادية  العربية  الدول  الثاين:  املحور  أو  الثانية  املجموعة 
والسعودية ومرص يف زمن مبارك، واألردن، والبحرين، واإلمارات، والكويت وقطر.

د. م�صعود اأ�صد اللهي
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والسودان  وموريتانيا  واملغرب  وتونس  ُعمان  كسلطنة  احليادية  الدول  الثالثة:  املجموعة 
واليمن الشمايل آنذاك.و هذه املجموعة مل تصبح حمورًا.

عالقة الدول العربية الصديقة مع إيران، يف املحور األول، كانت يف مستويات خمتلفة. عىل 
سبيل املثال: وصلت العالقات اإليرانية- السورية إىل مرحلة التحالف االسرتاتيجي املستمر. 
السيايس  الدعم  بمستوى  بقيت  اجلنويب،  واليمن  وليبيا،  اجلزائر،  مع  إيران  عالقات  ولكن 

إليران يف شؤون املنطقة..

املد  من  فرتات  شهدت  إيران،  مع  الثالثة  املجموعة  ضمن  املنضوية  الدول  عالقات  أيضًا 
هذه  أعضاء  أغلبية  ولكن  الفتور،  من  وفرتة  العالقات  حتسني  من  فرتة  املستمرين،  واجلزر 

املجموعة بقيت عىل احلياد يف عالقاتها مع إيران بسبب البعد اجلغرايف.

وأما املشكلة الرئيسة والعراقيل والتحديات فكانت يف  عالقات املجموعة الثانية أو املحور 
العربية-  العالقات  يف  والتحديات  العراقيل  طبيعة  يعرف  أن  يريد  ومن  إيران.  مع  الثاين 
اإليرانية، عليه أن يدرس ويتابع عالقات املحور الثاين مع إيران طيلة العقود األربعة املاضية. 

حيث يمكن تقسيم هذه العالقات خالل هذه املدة إىل خمس مراحل:

املرحلة األوىل يف العالقات العربية - اإليرانية: من شباط 1979 حىت آب 1990

احلرب  بسبب  للغاية  ومتأزمة  سيئة  كانت  املرحلة  هذه  يف  إيران  مع  الثاين  املحور  عالقات 
اليت شنها صدام ضد إيران. كان يظن بسبب عقليته العدوانية والتوسعية أن إيران يف بداية 
الثورة قد أصاهبا ضعف شديد وفقدت الكثري من قدراتها، كما كان يعتقد بأن النظام اجلديد 
فأعترب صدام  نفسه،  الدفاع عن  قادرًا عىل  يعد  يعاين من مشاكل كثرية وكبرية ومل  إيران  يف 
هذا الوضع فرصة تارخيية للهجوم عىل إيران واحتالل حمافظة خوزستان اليت تعترب املخزون 
الرئييس للنفط يف إيران، فضاًل عن تومهه بأن احتالل خوزستان سيؤدي إىل إسقاط النظام 
العريب األوحد واألكرب،  العامل  قائد  بظنه  منه  ما سيجعل  فقط!!! وهذا  أسبوع واحد  خالل 

فشن احلرب ضد إيران يف أيلول 1980. 
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أن  الثاين معه فحسب، بل  إيران، مل تقف دول املحور  املفروضة عىل  بداية  حرب صدام  يف 
الثالثة إما أيدت العدوان وإما سكتت عنه. فبالرغم من  العربية يف املجموعة  أغلبية الدول 
وقوف دول املحور األول مع إيران، أصيب الشعب اإليراين بصدمة كبرية بسبب دعم أغلبية 
الدول العربية لصدام يف عدوانه عىل إيران، وهو باالصل مل يكن يتوقع حصول تلك احلرب 
الشاه  العريب سريحب بسقوط  العامل  بأن  يعتقد  الشعب اإليراين  العريب هلا. وكان  الدعم  أو 
)أكرب حليف للكيان الصهيوين يف املنطقة(، وسيدعم النظام اجلديد يف إيران نظرًا ملا يوليه من 
أمهية  للقضية الفلسطينية، فضاًل عن اهلوية اإلسالمية للثورة اإليرانية. لكن الشعب اإليراين 

فوجئ بدعم االنظمة العربية الواسع لصدام.    

كان التصعيد ضد إيران سمة السياسة اخلارجية هلذه األنظمة، حىت وصل األمر إىل قتل 400 
حاج إيراين يف العام 1987 بيد احلرس الوطين السعودي يف مكة املكرمة بسبب مظاهرة سلمية 
القدس  الكيان الصهيوين وأمريكا، وهتافاتهم لتحرير  للحجاج اإليرانيني، وهتافاتهم ضد 
ودعم القضية الفلسطينية. هذا القتل اجلماعي يف أقدس األماكن اإلسالمية تسبب يف قطع 
التصعيد  حجم  وكشف  سنوات،  ثالث  ملدة  والسعودية  إيران  بني  الدبلوماسية  العالقات 

والعدائية ضد إيران من قبل دول املحور الثاين. 

املرحلة الثانية يف العالقات العربية- اإليرانية: من آب 1990 حىت آذار 2003

بدأت هذه املرحلة مع احتالل الكويت من قبل صدام الذي عّمق الرشخ بني الدول العربية 
وقسمها إىل قسمني. 

التعاون  جملس  أعضاء  وهي  للكويت:  احتالله  يف  لصدام  املعارضة  الدول  األول:  القسم 
اخلليجي ومرص وسوريا واملغرب ولبنان والصومال وجيبويت.

الكويت. كاألردن  املؤيدة لصدام حسني واحتالل  أو  املنحازة  العربية  الدول  الثاين:  القسم 
وليبيا وتونس واجلزائر واليمن والسودان وموريتانيا ومنظمه التحرير الفلسطينية.
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أصبح احتالل الكويت سببًا لبدء مرحلة جديدة يف العالقات العربية– اإليرانية، خاصة يف 
و»حتسني  التوتر«  »إزالة  مرحلة  وبدء  طهران  مع  اخلليجي  التعاون  جملس  أعضاء  عالقات 
خطوة،  أول  يف  صدام.  مع  إيران  وقوف  من  منعًا  إيران  مع  السعودية  قبل  من  العالقات« 
بعد  الدبلوماسية  العالقات  إعادة  رفسنجاين  هاشمي  الشيخ  الرئيس  من  السعودية  طلبت 

ثالث سنوات من قطعها وايفاد احلجاج اإليرانيني إىل احلج يف عام 1990.

الشيخ  رئاسة  فرتة  يف  استمرت  اإليرانية  السعودية–  العالقات  يف  واالنفراج  التوتر  إزالة   
هاشمي رفسنجاين والسيد حممد خامتي ونتج عنه توقيع اتفاق التعاون األمين املشرتك بني 

وزارة الداخلية اإليرانية ونظريتها السعودية.

املرحلة الثالثة يف العالقات العربية-اإليرانية: من 2003 حىت 2011

مع سقوط صدام، بدأت مرحلة جديدة من التوتر واخلالفات يف عالقات املحور الثاين مع 
صدام  سقوط  الدول  هذه  تعترب  تكن  مل  اإليرانية.  السعودية-  العالقات  يف  خاصة  إيران، 
كسقوط ديكتاتور منبوذ، بل كانت تعتربه بداية اهنيار العامل العريب وحتول إيران إىل الالعب 

الرئييس يف املنطقة.

اجلدير بالذكر أن اجليش األمريكي دخل األرايض العراقية عرب الكويت، واستقرت القيادة 
بدعم  املعركة  تقود  وكانت  بقطر،  العديد  قاعدة  يف  األمريكي  العسكري  للهجوم  املركزية 
العسكريني  واملستشارين  البحرين  يف  األمريكي  اخلامس  لألسطول  البحرية  القاعدة  من 

األمريكيني يف السعودية واألردن. 

إسقاط  يف  املتحدة  للواليات  األساس  الرشيك  اخلليجي  التعاون  جملس  كان  احلقيقة،   يف 
بيد  سيكون  صدام  بعد  العراق  يف   احلكم  أن  يظنون  كانوا  اخلليجيني  احلكام  ألن  صدام، 
طالباين  جالل  كالسيد  إيران  من  مقربة  شخصيات  فازت  ولكن  منهم،  مقربة  شخصيات 

وإيراهبم اجلعفري ونوري املالكي يف االنتخابات احلرة  يف هذا البلد.

هذا التطور التارخيي واملهم تسبب يف استياء السعودية العارم من مسار التطورات يف العراق. 
السعودية مل تكن تعترب هذا التطور عملية ديمقراطية حصلت عرب انتخابات حرة، بل اعتربته 
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بناء  الفارسية".  "اإلمرباطورية  أو  الصفوية"  "اإلمرباطورية  ب  ما يسمونه  إيرانيًا إلحياء  سعيًا 
عىل هذه الرؤية، مل تعرتف السعودية بالنظام اجلديد يف العراق ومل ُتعد العالقات الدبلوماسية 

مع بغداد إال قبل بضعة أشهر. 

يف احلقيقة، هذه السياسة اخلاطئة من قبل السعودية قرّبت العراقيني من إيران أكرث فأكرث. ألن 
العالقات الرتكية- العراقية و األردنية- العراقية وحيت السورية- العراقية مل تكن أيضًا عىل 
ما يرام، وبقيت إيران اجلارة الوحيدة للعراق اليت كانت تؤيد وتساند وتدعم النظام اجلديد 

يف هذا البلد.

يف هذه املرحلة حدثت حرب متوز 2006 و بالرىض العلين والرسي للسعودية وبعض البلدان 
العربية األخري للعدوان الصهيوين عىل لبنان، ولكن مع انتصار حزب اهلل يف تلك احلرب، 
فشلت املؤامرة ومل يبق بيد السعودية وسيلة لتغيري مسار التطورات يف املنطقة إال التحريض 
الطائفي وإثارة النعرات الطائفية خللق فتنة مذهبية بني الشيعة والسنة، اليت بدأت يف مطلع 
نفس السنة مع تفجري مقام اإلمامني العسكريني )عليهما السالم( يف مدينة سامراء العراقية، 
ولوال اجلهود اإليرانية والسعي احلثيث من قبل السيد السيستاين لكانت نار الفتنة اشتعلت 
إيرانية وجهود  الفتنة بجهود  نار هذه  املنطقة. ولكن بعد ميض سنة ونصف أطفئت  يف كل 

العلماء السنة والشيعة يف العراق سنة 2007. 

سقفه  بقي  الذي  والتصعيد  التوتر  من  أخري  جولة  الثالثة،  املرحلة  شهدت  حال،  كل  عىل 
منخفضًا نسبيًا حىت هناية هذه املرحلة يف عالقات إيران مع املحور الثاين، الذي فقد أحد أهم 

أعضائه، يعين صدام. 

املرحلة الرابعة يف العالقات العربية- اإليرانية: من 2011 إىل هناية 2014

شهد العامل العريب يف هذه املرحلة زلزااًل سياسيًا كبريًا أنتج تطورات غري مسبوقة يف منطقتنا 
مع اندالع الثورة يف  تونس ثم مرص والبحرين واليمن. ولكن انحراف مسار املظاهرات يف 

ليبيا وسوريا إىل حرب عسكرية بامتياز أدى إىل تدخالت عسكرية خارجية إقليمية ودولية.
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مع سقوط بن عيل  ومبارك  وصعود اإلخوان املسلمني إىل احلكم يف أكرث من بلد عريب شعرت 
اإلخواين  التقدم  مها  و  أال  كماشة،  فكي  بني  حمارصة  نفسها  وظنت  كبري  بخطر  السعودية 
من غرب املنطقة، وتقدم حمور املقاومة من شماهلا وجنوهبا. فبارشت السعودية باحلرب يف 

اجلبهتني مستخدمة املال والسالح والنفوذ املذهيب والسيايس.

نجحت السعودية يف هزيمة اإلخوان املسلمني وأجربتهم عىل االستسالم والتبعية للمرشوع 
واليمن  ولبنان  والعراق  سوريا  إغراق  يف  نجاحها  من  بالرغم  ولكن  املنطقة،  يف  السعودي 
العربية  البلدان  هذه  إىل  التكفرييني  إرسال  طريق  عن  ومذهبية  وعسكرية  أمنية  أزمات  يف 
نفطية  مؤامرة  إىل  فلجأت  اهلل  وحزب  وسوريا  إيران  هزيمة  يف  تنجح  مل  أهنا  إال  ودعمهم، 

إلخضاع  إيران ورضب حلفائها يف  املنطقة.

داعش  مثل  تكفريية  إرهابية  جمموعات  أخطر  أنتجت  السعودية  لدي  اخلاطئة   السياسات 
استمرار  عىل  السعودية  وارصار  طواغيت.  ويعتربهم  سعود  آل  حىت  اجلميع  يكّفر  الذي 
اسرتاتيجيتها اخلاطئة أغرق املنطقة يف نعرات طائفية وجعل من داعش وأخواتها أكرب تهديد 
لألمن والسلم العامليني، ولكن حىت وفاة امللك عبداهلل يف مطلع سنة 2015 كانت السعودية 
تنفذ سياساتها بشكل تقليدي، يعين بشكل خمفي ورسي إىل حد  ما وكانت ترتك يف الظاهر بابًا 
للتسويات والصفقات، فبالرغم من التصعيد يف العالقات العربية- اإليرانية يف هذه املرحلة مل 

تصل األزمة يف هذه املرحلة من العالقات إىل مستوى االستقطاب.  

املرحلة اخلامسة يف العالقات العربية- اإليرانية: من بداية 2015 حىت اآلن

بعد وصول امللك سلمان بن عبدالعزيز إىل سّدة احلكم، وتعيني ابنه املتطرف وعديم اخلربة 
السعودية عن سياقها املحافظ  السياسة اخلارجية  العهد، خرجت  للدفاع و وليًا لويل  وزيرًا 

ودخلت يف سياق التطرف والعدوانية العلنية والرسمية حتت مسميات كعاصفة احلزم.

أعلن حممد بن سلمان أكرث من مرة تشكيل حتالفات خمتلفة إما للحرب عىل اليمن أو ملكافحة 
اإلرهاب، ولكنه يف احلقيقة كان حياول هو وأبوه امللك خلق نوع من االستقطاب والثنائية 
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القطبية يف  العامل اإلسالمي، وذلك بتكريس السعودية  قائدًا وقطبًا ألهل السّنة، وإيران قائدًا 

وقطبًا للشيعة، وجعل هذين القطبني يف تقابل ومواجهة مستمرة.

فيها  بما  االجتاه  هذا  يف  تسري  اآلن،  حىت   2015 بداية  منذ  خاصة  السعودية،  حماوالت  كل 

العدوان عىل اليمن وتأزيم الوضع أكرث فأكرث يف سوريا والعراق عن طريق دعم املجموعات 

التكفريية. ثم إن حادثة  مين يف السنة املاضية، ثم إعدام الشيخ النمر وتداعياته وقطع العالقات 

الدبلوماسية مع إيران، زادا بشكل غري مسبوق من مستوي التوتر واخلالفات بني إيران ودول 

املحور الثاين وعدد من دول املجموعة الثالثة.

طبيعة العراقيل والتحديات في العالقات العربية-اإليرانية

صدام  هاجم  ومتنوعة.  خمتلفة  العربية  الدول  مع  إيران  عالقات  يف  والعراقيل  التحديات 

حسين  ومعارضة  الواقعية.  غري  وطموحاته  العظمة  وجنون  العدوانية  عقليته  بسبب  إيران 

مبارك إليران مل تكن عقائدية، بل كانت سياسية وسببها معارضة  إيران إلتفاق كامب ديفيد 

و وقوفها يف وجه التطبيع مع "إرسائيل". معارضة ملك األردن حسني بن طالل مع إيران 

كانت بسبب عالقته الوطيدة مع "إرسائيل" وهي  كانت يف احلقيقة نيابة عن "إرسائيل" و دعمًا 

لصدام. ولكن عداوة آل سعود إليران هلا جذور عقائدية ومذهبية وسياسية. ومل تتناقص هذه 

العداوة بمرور الزمن بل ازدادت. سقط صدام و مبارك ومات امللك حسني، ولكن آل سعود 

مستمرون يف احلكم واليوم وصل إىل العرش امللكي من هو أشد تطرفًا و وحشية وعدوانية 

بني أبناء عبدالعزيز. ويمكن االستنتاج بأن طبيعة العراقيل والتحديات يف العالقات اإليرانية 

- العربية تتظّهر يف رؤية السعودية إليران.

الطبيعيني  األعداء  متثل  السياسية  األنظمة  أنواع من  ثالثة  هناك  آل سعود،  نظر   من وجهة 
للسعودية وهي:
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1 - األنظمة اإلسالمية اليت ختتلف عن الوهابية يف رؤيتها للدين اإلسالمي. ال يعرتف 
آل سعود واملؤسسة الدينية الوهابية بأي رؤية للدين اإلسالمي غري رؤية الوهابية. 
هذه الرؤي اإلسالمية غري الوهابية تصنف بشكل أسايس يف ثالثة أصناف، وهي: 
الرؤية اإلخوانية، والصوفية، والشيعية. وتعترب الوهابية هذه الرؤي الثالث رشكًا 
غري  رؤية  عن  الناجتة  اإلسالمية  األنظمة  السعودية  تعترب  وعليه  وارتدادًا،  وكفرًا 

الوهابية عدوًا خطريًا هلا.

2 - األنظمة الناجتة عن الثورات الشعبية: إن النظام السعودي يعارض ويعادي أي نوع 
من الثورات، أكانت دينية أو ماركسية أو نارصية أو غريها. كما أن السعودية تعترب 
أن األنظمة الناجتة عن الثورات الشعبية خطر حقيقي حلكم آل سعود ألهنا تعطي 
حق إسقاط احلكام بيد الشعوب وتكّرس حق الشعوب يف إسقاط نظام واإلتيان 
العشائرية والقبلية  الوهابية والتقاليد  الفقهية  القواعد  بنظام جديد، فضاًل عن أن 
النظام، ولو كانت  الشوارع واملظاهرة ضد  آلل سعود تعارض نزول الشعب إىل 

سلمية، بل تعتربها فتنة!

األنظمة اليت تأخذ رشعيتها من االنتخابات احلرة: إن آل سعود واملؤسسة  الدينية   - 3
والديموقراطية  احلرة  االنتخابات  أساس  عىل  يبين  نظام  أي  يعارضان  الوهابية 
ويعتربانه "وباًء" يمكن أن ينترش يف  املجتمع السعودي. بناء عىل ذلك أصدر العلماء 

الوهابيون فتاوي كثرية تنص عىل أن "الديموقراطية كفر واالنتخابات حرام".

هذه املزيات الثالث جتتمع يف طبيعة نظام اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية  وهويته. فهو ناتج 
عن الرؤية اإلسالمية غري الوهابية وأيضا حصيلة ثورة شعبية كبرية ومبين عىل اإلنتخابات 
واملؤسسات الدستورية. إضافة إىل ذلك، إليران جذور تارخيية منذ آالف السنني ودور ريادي 
يف احلضارة اإلسالمية والفقه اإلسالمي )السين منه والشيعي( ولدهيا مصادر القوة البرشية 

واملادية اليت جتعلها الالعب الرئيس يف التطورات اإلقليمية.
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يف املقابل، النظام السيايس واالجتماعي والديين يف السعودية، مبين عىل األسس واملعتقدات 
الوهابية التكفريية  والتقاليد القبلية والعشائرية، وليس له أي جاذبية ومطلوبية عند الشعوب. 
وعليه ال يبقي له أي حليف عقائدي إال املجموعات اإلرهابية التكفريية. فمن وجهة نظر آل 

سعود، إيران أكرب خطر عىل حكمهم.

 )1+5( واحد  زائد  اخلمسة  ودول  إيران  بني  النووية  املفاوضات  خالل  أخري،  ناحية  من 
حاولت السعودية مستميتة أن تفشل املفاوضات، فقررت التقارب مع "إرسائيل" وباألحري 
مع نتانياهو وتطبيع العالقات مع هذا الكيان املختلق، ولكن مل تنجح السعودية والصهيونية 
إيران وجمموعة 5+1، عرب  بني  االتفاقية  توقيع  بعد  املفاوضات. وكذلك حاولت  يف عرقلة 
التعاون الوطيد مع الكيان الصهيوين ودعم اللويب الصهيوين يف الواليات املتحدة، أن تعرقل 
أوباما  إدارة  عىل  الضغط  يف  اآلن  إىل  فنجحت  األمريكي،  الطرف  من  االتفاق  بنود  تنفيذ 

وعرقلة مسار تنفيذ هذه االتفاقية. 

املنطقة  يف   القوة  معادالت  من  الرئيسية  العربية  الدول  خروج  وبسبب  الراهنة  الظروف  يف 
ممكنة  طريقة  بأي  فتحاول  الوحيد  الالعب  السعودية  أصبحت  والعراق،  وسوريا  كمرص 
وعرب حتريض املشاعر والعصبية املذهبية والنعرات الطائفية أن تعّمق الرشخ بني إيران والعامل 

ر العالقات العربية- اإليرانية. ـّ العريب وأن تدم

واملجتمعات  طرف  من  اإليراين  املجتمع  فإن  اللغة  مشكلة  وبسبب  الشديد،  األسف  مع 
العربية من طرف آخر ليست قادرة عىل التواصل املبارش والفهم املشرتك بينها حول قضايا 
خمتلفة، هذه املشكلة سمحت  لوسائل اإلعالم العربية اليت تدور يف فلك السعودية أن تشن 
الشعوب واملجتمعات  إيران هبدف تشويه صورتها لدي  حربًا نفسية وإعالمية رشسة ضد 

واألنظمة العربية.

الواليات  مع  وحتالفها  املذهيب  ونفوذها  املالية  وإمكانياتها  املنطقة  جتاه  السعودية  رؤية  إن 
املتحدة و"إرسائيل" هي املعرقل الرئيس والتحدي األساس يف العالقات العربية- اإليرانية 

يف الوقت الراهن. 
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مقترحات:

1 - ختفيف التوتر بني إيران والسعودية: ال يمكن تطبيع العالقات بني البلدين يف  الظروف 

الراهنة بسبب التعنت السعودي، ولكن جيب حماولة ختفيف وإزالة التوتر قدر اإلمكان ملنع  

ذرائع  السعودية يف خلق فتنة مذهبية.

الفلسطينية كقضية مركزية عند شعوب املنطقة منعًا للكيان  الدائم عىل القضية  2 - الرتكزي 

الصهيوين والواليات املتحدة من استغالل اخلالفات اإلسالمية- اإلسالمية.

3 - تعزيز موقع مرص يف العامل العريب. أثبتت التجربة والتاريخ وجود نسبة عكسية بني املوقع 

اإلسالمي  العامل  يف  مرص  موقع  قوي  فكلما  والسعودية.  مرص  من  لكل  واملذهيب  السيايس 

ضعف موقع السعودية والعكس صحيح. 

4 -  تعزيز النظام اجلديد يف العراق عسكريًا وأمنياً  واقتصاديًا وعلميًا وحفظ وحدة أراضيه.

5 -  دعم النظام يف سوريا وحفظ وحدة أراضيها.

6 -  تعزيز ودعم حمور املقاومة يف املنطقة.

للمجموعات  والفقهية  الفكرية  العالقة  عىل  والدرايس  والعلمي  االعالمي  الرتكزي   -  7

اإلرهابية التكفريية مع املدرسة الوهابية ومؤسستها الدينية.

8 - مواجهة وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة والفضائيات وشبكات التواصل االجتماعي 

العاملة عىل التحريض الطائفي وإثارة النعرات الطائفية.

واإليرانيني  العرب  والكتاب  واالعالميني  واآلكادميني  املثقفني  بني  املبارش  التواصل   -  9

التواصل  وشبكات  االعالم  وسائل  وعرب  املتبادلة  والزيارات  والندوات  املؤمترات  عرب 

االجتماعي.
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10 - التشجيع عىل السياحة وتسهيل السفر بني إيران والبلدان العربية.

11 - تصحيح رؤية املؤسسة الدينية السنية واملؤسسة الدينية الشيعية جتاه بعضهما البعض.

12 - تعزيز العالقات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعلمية بني إيران والعامل العريب.

13 - التعاون األمين املشرتك هبدف مواجهة املتطرفني عند كال الطرفني.

14 - رسم سقف وخط أحمر للخالفات.

15 - تبادل الطالب واألساتذة اجلامعيني.

16 - تبادل الكتب واملجالت واألفالم والنتاجات الثقافية والرتاثية والفنية.

17 - إقامة املخيمات الطالبية والشبابية املشرتكة.

التعاون  منظمة  إطار  يف  املشرتك  والتعاون  والسياسية  الديبلوماسية  العالقات  تعزيز   -  18
اإلسالمي ودول عدم االنحياز واألمم املتحدة ويف املحافل الدولية واإلقليمية. 
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دور إيران في المشرق العربي

التهديد  مع  ومبكًرا  بقوة  تعاملت  أن  سبق  وقد  بتارخيها،  تعزت  وعظيمة  عريقة  أمة  إيران 
من  احلكام  ضد   1907 عام  يف  ثورتهم  اإليرانيون  بدأ  والرويس.  اإلنجلزيي  األورويب، 
مثقفون كثريون  مقاومة األجانب. كان  ثبت عجزهم عن  الذين  الفاسدة  القاجاري  ساللة 
االشرتاكي  العمال  حزب  مع  الروسية  القوقاز  يف  تدريبهم  تلقوا  قد  الثورة  يف  شاركوا  ممن 
الديمقراطي الرويس )الذي قام بالثورة البلشفية فيما بعد(. وهو ما جعل الكثري من القادة 
والنمط  اإلمربيالية  السيطرة  بني  بالربط  أخرى  أماكن  يف  غريهم  من  متسًكا  أكرث  اإليرانيني 

التارخيي للعالقات الطبقية االستغاللية )النظام اإلقطاعي(.

اليت تأسست عام -1921 مع هذا  البهلوية احلاكمة-  السلطة اجلديدة لألرسة  تعاملت  وقد 
أهنا  إال  االجتماعي،  التغيري  دعاوى  من  رجعية  مواقف  اختذت  إذ  خاصة:  بطريقة  الوضع 
يف الوقت نفسه رفضت أن تكون ذياًل للقوى املسيطرة يف السوق العاملية. ولكن التأثريات 
بعيدة املدى للوجود السوفيايت يف شمال إيران أثناء احلرب العاملية الثانية، والدعم الذي ناله 
أذربيجان وكردستان، ونشأة حزب اشرتاكي ومعاٍد  املستقلني يف  الدولتني واملجتمعني  بناء 
عام  النفط  أمم  الذي  مصدق  الوزراء  لرئيس  القومي  واملوقف  )توده(،  قوي  لإلمربيالية 
رعت  عندما  األمريكية  املركزية  املخابرات  تتجاهله  أن  املمكن  من  يكن  مل  هذا  كل   ..1951

االنقالب الذي سمح ملحمد رضا شاه بتحويل االجتاه وإعادة االلتحاق باملعسكر الغريب.

والقومية  الديمقراطية  القوى  النظام ضد حتدي  للدفاع عن  ويف حماولة من حممد رضا شاه 
والتقدمية يف إيران، انخرط منذ عام 1962 يف ما سمي »الثورة البيضاء« مع اختاذ موقف دويل 
سهل  وإنما  اإلقطاعيني،  وثروات  سلطة  الزراعي  اإلصالح  يقلص  مل  الواقع  ويف  »حمايد«. 

د. �صمري اأمني



اأوراق العمل املقّدمة اإىل املوؤمتر 134

صعود طبقة الفالحني األغنياء اجلديدة فقط. أضف إىل هذا حتديث املمارسات االجتماعية 
)خاصة جتاه املرأة( واجلهد الذي ُبذل يف جمال التعليم. وبالنسبة للمواقف احليادية )الصلح 
مع االحتاد السوفيايت عام 1965، والصني عام 1970، وتأميم آخر للنفط عام 1973( فقد قبلتها 
النظام  القبول. وكان اعتماد  السائدة، ومل يكن لدهيا بديل من  الغربية وفق الرشوط  الدول 
اكتسب سمعة سيئة جًدا(  الذي  »السافاك«  السيايس  البوليس  عىل األجهزة األمنية )جرائم 
هو السبيل الوحيد لإلبقاء عىل النظام االجتماعي الرجعي. وقد كان مرشوع حممد رضا شاه 
بالتأكيد يف إطار املسلك الرأسمايل )وإن كان رأسمالية الدولة(. وجاءت حدود وتناقضات 
هذا املرشوع نتيجة هلذا اخليار واملبدأ. وكان اجلو الذي خلقه انتشار عدم االنحياز يف أعقاب 
مؤمتر باندونج قد فتح هامًشا للتحرك جلميع دول اجلنوب، وفرض عىل االستعمار الرتاجع 

وقبول تنازالت مل يكن من املمكن تصورها يف غياب جبهة عدم االنحياز.

جديدة  قوة  أمام  الطريق  إفساح  إىل  البولييس  العنف  باستخدام  توده  حزب  حتطيم  وأدى 
تتحدى النظام. وقد متحورت هذه القوة حول رجال الدين الشيعة وزعيمهم آية اهلل اخلميين. 
لكن النظام اإلسالمي الذي قام منذ 1979 قد أضعفته تناقضاته الداخلية. فقد كان منذ نشأته 
بمقارباته  يتعلق  فيما  فقط  ليس  املجتمع،  تشكيل  إعادة  يف  رغباته  حيث  من  رجعًيا  نظاًما 
االقتصادية واالجتماعية.  احلياة  أيًضا من حيث موقفه من  وإنما  املرأة(  الثقافية )كحجاب 
وحصل النظام اإلسالمي عىل تأييده األكرب من فئتني اجتماعيتني: جتار البازار أو الربجوازية 

التجارية/ الكمربادورية، وأغنياء الفالحني اجلدد.

ورث النظام رأسمالية الدولة اليت يديرها »التكنوقراط« الذين سبق أن حتالفوا مع دكتاتورية 
الشاه. وما فعله النظام اجلديد ببساطة هو إحالل إدارة دينية حمل تلك اإلدارة »املدنية«. وقد 
استطاع رجال الدين الذين شغلوا مناصب إدارية إثراء أنفسهم دون اعتبار للتماسك اإلجمايل 
الذي كان عليه مرشوع الشاه للتحديث، والذي ظل حتديًثا ظاهرًيا وتقوده شخصيات دينية، 
مما جلب للمرشوع األصيل املزيد من احلدود والتناقضات. بيد أنه بينما كان نظام الشاه موالًيا 
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مواقفه  كانت  وإن  لإلمربيالية،  معادية  بعباءة  التدثر  اجلديد  النظام  بإمكان  أصبح  للغرب، 
خمتلطة بالعداء للغرب عامًة.

أمكن ملحللني عرب وغربيني كثريين وصف  ما يفرس كيف  التشوش شديد جًدا. وهو  إن 
واقعية،  تطورات  عىل  هذا  يبنون  وهم  يقال(.  كما  حديث  )إسالم  »حتدييث«  بأنه  النظام 
ولكنهم خيطئون يف فهم مغزاها. فمن الطبيعي مثاًل أن سن زواج األنىث قد ارتفع، كما أخذ 
يف الصعود عدد النساء الاليت يعملن ويشغلن نفس مسئوليات وأدوار الرجال. ولكن هذا 
التقدم موجود أيًضا يف جميع مناطق جنوب العامل )باستثناء دول اخلليج!( كما يف شماله. أما 

احلداثة، ناهيك عن التحرير، فهي تتطلب ما هو أكرث من هذا بكثري.

لقد دعمت الواليات املتحدة الشاه حىت النهاية، األمر الذي أثار املواقف اإليرانية القومية 
املتوقعة. وهو ما دعا واشنطن إىل تعبئة حليفها السابق صدام حسني للدخول عام 1980 يف 
حرب إجرامية وغري عقالنية ملدة عرش سنوات. وأدى هذا إىل تشكيل معسكر عريب حتت 
رعاية واشنطن )دول اخلليج املؤيدة للعراق( بادر بإثارة العداء بني إيران )الشيعية( واخلليج 
)السين يف معظمه(. وقد وصف البعض هذا الرصاع برصاع األصوليات. مع ذلك ال توجد 
حقائق تؤكد أن هذه الثنائية الطائفية اليت شغلت اإلقليم عىل مدى التاريخ كان هلا بالرضورة 
طابع الرصاع الثابت والدائم. إذ إن الزتييف واألكاذيب هي الوسيلة اليت تستخدمها القوى 

الرجعية املحلية واالستعمار لتعبئة هذه الطائفة أو تلك يف خدمة مشاريعها.

مل  لو  حىت  الغربية،  للقوى  خصًما  اخلمينية(  الشيعية،  )اإلسالمية،  إيران  أصبحت  هكذا 
العامة  القواعد  اقتصادها بطريقة أخرى غري  إيران اخلمينية ال تدير  تريد هذا. كما أن  تكن 
للرأسمالية. ومن ثم من السهل تصور التوصل إىل تسوية ما للتعايش بني هذه الرأسمالية املحلية 
»لإلصالحات«  الداعون  الشيعة  الدين  اقرتح رجال  وقد  العاملي.  النطاق  والرأسمالية عىل 
مثل هذا الطريق. بيد أن دول اخلليج قد عملت عىل إحباط هذه املحاوالت عن طريق حتذير 
واشنطن وإثارتها ضد خيار طهران النووي الذي مل يكن مبادرة جديدة خاصة بنظام اخلميين، 
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فالشاه حممد رضا هو الذي وضع إيران عىل هذا الطريق. ومل تعرتض واشنطن عىل هذا يف 
حينه. أما نظام اخلميين فلم يفعل شيًئا أكرث من االستمرار يف ذات الطريق. من ثم ال يوجد 
سبب حقيقي للوم، حىت إذا افرتضنا أن وراء الربنامج النووي السلمي برناجًما إلنتاج السالح 
النووي. ال يوجد سبب واحد يدعو لقبول رأي واشنطن، وحلفائها اخلاضعني يف الناتو، فيما 
يتعلق باالنتشار النووي. ويبني الصمت إزاء الرتسانة النووية الرهيبة يف »إرسائيل« أسلوب 
القوى الغربية يف احلكم عىل األمور: أوزان خمتلفة، ومعايري خمتلفة. فاملرشوع اخلاص بإهناء 
التسلح النووي )وهو أفضل خيار ممكن( جيب أن يبدأ تنفيذه بالدولة األكرث خطًرا يف عاملنا، 

أي الواليات املتحدة.

ويبدو التحدي االسرتاتيجي أكرث تعقيًدا، ألن احتالل العراق واملأزق يف أفغانستان مل يمنحا 
واشنطن النتائج اليت أرادتها. فبالتأكيد تم تدمري العراق، ليس الدولة فحسب )االنقسام بني 
أربعة نظم يف األمر الواقع: سين، شيعي، كردي 1، كردي 2!( بل واملجتمع أيًضا. فمثاًل اغتيل 
جميع العلماء حتت إمرة املحتل. ولكن تدمري العراق منح إيران يف الوقت نفسه ورقة ضغط 
هائلة من خالل استطاعتها تعبئة حلفائها املحتملني )الشيعة( عند احلاجة. وحلل هذه املشكلة 

قررت واشنطن إضعاف إيران بتدمري حلفائها اإلقليميني، بادئة بسوريا!

لكن هذا ال يغري من السؤال الذي طرحناه: هل إيران عىل طريق الصعود؟ إجابيت القاطعة 
واملبارشة: ال يوجد يشء يف تطور النظام االقتصادي اإليراين يسمح باستنتاج أن تتخىل الدولة 
الرثة« اللصيقة بالدولة اخلمينية. وال يوجد ما يكفي من عداء القوى  اإليرانية عن »التنمية 

اإلمربيالية الستنتاج أن إيران متثل دولة صاعدة.

زرعت  اليت  االسرتاتيجية  هذه  نجاح  أن  بيد   . أمريكا  خطة  أهداف  أهم  يمثل  العراق  كان 
املوت قد أنتج ظروفًا مالئمة لدخول إيران يف املرسح من خالل مساندتها للطائفة الشيعة.

وكان البد من توقع هذه النتيجة. أمل ترها واشنطن؟ أعتقد أن مسئويل رسم السياسة األمريكية 
توغلوا  إذن  فلماذا  أعماهلم.  إليه  تفىض  ملا  إدراكهم  يتيح  والذكاء  العلم  من  بقدر  يتمتعون 
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للتخلص  خططت  قد  أمريكا  كانت  اآلتية:  هي  السؤال  هذا  عىل  إجابيت  املستنقع؟  هذا  يف 
من النظام اإليراين فورًا بعد انتصارها يف العراق. وأثارت الواليات املتحدة قضية الصناعة 

النووية اإليرانية بالتحديد وعمدًا من أجل إعطاء »رشعية« خلطتها.

بيد أن إيران تهيأت يف مواجهة اخلطر، وساندتها روسيا والصني، حىت استطاعت أن تتحمل 
إىل  تلجأ  وأن  تكتيكيًا  ترتاجع  أن  املتحدة  الواليات  فاضطرت  االقتصادية  العقوبات  عبء 
خطة بديلة مفادها إضعاف إيران قبل رضهبا. اخرتعت أمريكا إشعال ثورة »ربيع« سوري 
عىل النمط اللييب وتصورت أن النظام السوري سوف ينهار كما حدث يف ليبيا. هذا مل حيدث. 
فلم تظهر عوامل انشقاق يف صفوف اجليش السوري. وعند هذه النقطة شجعت الواليات 
باألموال  اخلليج  دعم  دون  التبلور  عىل  قادرًا  كيانه  يكن  مل  الذى  داعش  ظهور  املتحدة 

واألسلحة واختاذ واشنطن موقفًا حمايدًا إزاءه.

ثم انضمت تركيا اإلسالمية اجلديدة إىل الكتلة اليت ُتحرك غزو سوريا، حىت أصبح حضور 
تركيا يف الساحة عاماًل حاسمًا يف انتصارات قوات داعش اليت احتلت شمال رشق سوريا. 
دمشق  إىل  داعش  دخول  أي  املنتظرة،  بثمارها  اخلطة  تأت  مل  ذلك،  كل  من  بالرغم  ولكن، 

واهنيار النظام السوري.

األخرية  كريي  جون  ترصحيات  أن  وأعتقد  األمريكية.  اخلطة  تعطل  التطورات  هذه  تثبت 
بشار األسد من  املفاوضات مع  باب  فتح  يقتىض  أن احلل  2015( ومفادها  آذار مارس  )يف 
جانب واحلصول عىل اتفاقية مع إيران يف القضية النووية يف مؤمتر لوزان )يف نفس الشهر( 
اإليراين عبث جتمد موقفه يف  النظم  الرتاجع. وأدرك  دلياًل عىل ذلك  تقدم  من جانب آخر 
قضية األسلحة النووية. فما فائدة حصوهلا عىل قنبلة ذرية أو قنبلتني؛ علمًا بأن إخفاء اإلنجاز 
أصبح مستحياًل، يف مواجهة مئات القنابل اليت متتلكها »إرسائيل«؟ أال يعطى ذلك الفرصة 
الذهبية اليت تبحث إرسائيل عنها لرضب إيران باألسلحة النووية، وذلك بموافقة وتشجيع 

أمريكا وأوروبا؟
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تراهن الواليات املتحدة عىل أمل آخر وهو أن يتطور موقف إيران يف اجتاه التصالح والتقارب 
نعم  االقتصادية.  العوملة  يف  اندماجها  من  ملزيد  أفضل  رشوط  توفري  مقابل  يف  الغرب  من 
هذا االحتمال قائم وذلك ألن الطبقة احلاكمة يف إيران  تروى ميول استفادتها من ثمرات 
االندماج يف العوملة، ولو دون مشاركة شعبها يف الفوائد. وىف املقابل ينتظر أن تنسحب إيران 

من الساحة السورية فترتك سوريا معزولة يف مواجهة أعدائها.

اإلقليمية  القوة  تصبح  حىت  مرشوعها  يف  إيران  تعاند  أن  مفاده  آخر.  احتمال  هناك  ولكن 
السورية.  الساحة  من  تنسحب  وال  األمريكية  اخلطة  رشوط  تقبل  فال  املنطقة.  يف  الرئيسية 
كما أهنا- يف هذا التطلع- سوف تتجه نحو الدول الصاعدة يف آسيا )الصني واهلند( وروسيا 
خطة  حدود  اإليرانية  الرؤية  هذه  وتتجاوز  الغرب.  مع  التصالح  لتوازن  معها  والتقارب 
الواليات املتحدة القائمة عىل اعرتاف لصالح إيران بدور قوة إقليمية »عادية«. واملقصود دولة 
تقبل قواعد سيادة العوملة الليربالية وحتدد سياستها يف إطارها ال غري. بعبارة أخرى تراهن 
أمريكا عىل العودة إىل التوازن بني اخلليج العريب وإيران بصفتهما حليفني لواشنطن، كما كان 
األمر عليه يف عرص حكم الشاه. بيد أن إنجاز مثل هذا التوازن يبدو يل أنه أصبح مستحياًل. 
ذلك بسبب ميول إيران يف ركوب قطار الدول البازغة اليت تناهض العوملة اإلمربيالية، علمًا 
بأن مرشوع كتلة الدول البازغة قد دخل يف تناقض متصاعد مع أهداف مرشوع اإلمربيالية 

الذى تظل الواليات املتحدة متمسكة بتنفيذه.

إذن  أوروبا(.  ورائها  )ومن  و«إرسائيل«  اخلليج  دول  غضب  لوزان  اتفاقية  أثارت  لذلك 
وتستمر املواجهة بني املرشوع اإلمربيايل ومشاريع جميع القوى والنظم اليت ترفض اخلضوع 

ملتطلباته.

اخرُتع  فقد  اإلطار.  هذا  يف  مكاهنا   )2015 ربيع  يف  نشأت  )اليت  اجلارية  اليمن  حرب  وجتد 
الزناع مع  لتسخني  بالتحديد  تنفيذه  السعودي يف  العسكري  مرشوع هذه احلرب والتدخل 
علًما  اليمن.  يف  هلا  تابع  شيعي  نظام  إقامة  إىل  تسعى  بأهنا  دليل-  بال   - اتهمت  اليت  إيران 
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بأن أغلبية اليمنيني ينتمون إىل الشيعة. والزناع ليس طائفيًا بل يدور حول الرقابة عىل عدن 
ومدخل البحر األحمر. ومل ينجح الرئيس عىل عبد اهلل صالح - الذى كان يضمن بقاء عدن 
القبائل )السنة والشيعة(  حتت رقابة الغرب - يف كسب حد أدىن من الرشعية لدى قيادات 
كما فشل يف حماولته ملسح حنني أهل اجلنوب إىل ما كانت دولتهم السابقة قد أنجزته من تقدم 
اجتماعي، وبالتايل أنتج ضعف نظام صالح تلك الفوىض اليت ختشاها السعودية ألهنا فتحت 

الباب لكيانات سلفية معادية ومنها شبكة »القاعدة«

واآلن آيت إىل املسألة املثارة يف هذا االجتماع، وهى بناء تضامن بني األمم والشعوب، وبالتايل 
عملًيا بني دول مثل إيران والدول العربية. وأعتقد أن ورقيت تقود طبيعًيا إىل هذه اخلالصات:

1 - مواجهة حتديات عرصنا: فالتضامن بني شعوب إيران والشعوب العربية مطلوب 

ألنه يؤسس رشًطا أساسًيا لنجاح حتررهم.

الواليات  التضامن هو أن هيزم االسرتاتيجية اليت تقودها  2 - إن اهلدف األول هلذا 

والنسيج  الدول  ذلك(  من  أقل  )ليس  تدمري  هبدف  األوروبيون،  وحلفاؤها  املتحدة 

االجتماعي الكامل إليران ومرص ولبنان والعراق. هذه اجليوسرتاتيجيا هلا حلفاؤها: 

تركيا ودول اخلليج. إن حكومة إيران تؤيد حالًيا القوى اليت تقاوم التدخل األمريكي 

اليت  اإلرهابية  املنظمات  تقوده  والذي  املدمر خاصة يف سوريا،  واهلجوم  األورويب، 

هذه  تأييد  علينا  ويتوجب  اإلسالم(  تعادى  هي  الواقع  )وىف  إسالمية  نفسها  تعترب 

املبادرات من إيران.

3 - ولكن تضامننا وعملنا املشرتك الفعيل لن ينجح ما مل تتحرك بالدنا خارج نطاق 

املنطقة،  الواقع حىت اآلن جميع حكومات  تتبعها يف  النيوليربالية، واليت  السياسات 

إنتاج  أنتجت وسوف تستمر يف  النيوليربالية قد  العربية. إن سياسات  إيران والدول 

الطبقات  ضحاياها  من  خيارات  لتشتيت  الطريق  بدورها  تفتح  اجتماعية  كوارث 
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هذه  عن  بالدنا  خترج  مل  وما  اإلرهابية.  للبدائل  مصداقية  منح  ذلك  يف  بما  الفقرية، 
السياسات )املعروفة بالعربية باسم االنفتاح(، فلن يكون ثمة فرصة لنجاح سياسة أي 
دولة معادية لالستعمار، إن البديل هو أن نبدأ التحرك يف طريق مرشوع دولة وطنية 

شعبية وديموقراطية ذات سيادة. 

4 - وىف نفس الوقت فإن التوجه إىل املرشوع املستقل سيخلق رشوًطا للتقدم إىل ثقافة 
يف  لذلك  رشًحا  قدمت  وقد  بالدنا.  يف  نفتقدها  اليت  الثقافة  هذه  ديمقراطية،  شعبية 
القرن  يف  اإلسالمية  العربية  النهضة  )إجهاض  الطريق  جملة  يف  منشورتان  يل  ورقتني 
أ.  ورقة  إىل  الرجوع  يمكن  كما  املماليك،  دولة  االستبدادية،  الدولة  عرش(.  التاسع 
حلمي شعراوي األخرية عن: العرب وإيران بني حتديات الواقع والتعاون اإلقليمي.
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دور السياسات الغربية وتدخالتها 
في إيجاد بيئة لألزمة

املتمثلة يف  العريب واإلسالمي هيمنة قوى الغرب  العامل  الزمن شهد  منذ أكرث من قرنني من 
ذلك الوقت بربيطانيا وفرنسا، وخضوع اجلزء األكرب من عاملنا العريب للحكم العثماين اجلائر 

الذي جثم عىل أرضنا ألربعة قرون وحىت هناية احلرب العاملية األوىل.

مع هناية القرن التاسع عرش، اكتشف النفط يف أكرث من مكان يف منطقة الرشق األوسط، وال 
سيما يف إيران ومناطق اخلليج. حىت عام 1905 مل تكن بريطانيا متتلك ثروات نفطية،ـ وكانت 
احلكومة  جعل  مما  واملكسيكي،  والرويس  األمريكي  بالبرتول  مرتبطة  النفط  من  احتياجاتها 
الربيطانية وخمابراتها تدرك يف عام 1904 األمهية االسرتاتيجية هلذه املادة اجلديدة للطاقة، بعد 
أن كانت قد بدأت منذ أعوام قليلة بتجديد أسطوهلا التجاري واستخدامه بالطاقة اجلديدة 
لإلمربيالية  أول  لوردًا   Fisher فيرش  جاك  الكابنت  ُعني  العام  هذا  ويف  الفحم.  من  بداًل 
لربيطانيا فأنشأ جلنة مهمتها تقييم وتقديم اقرتاحات حول الوسائل الواجب استخدامها من 

قبل البحرية الربيطانية لضمان تزويدها بالبرتول.

املهندس األسرتايل وليام  الدين فرمانًا أعطى بموجبه  إيران مظفر  يف عام 1901 أصدر شاه 
التاريخ الفاريس، امتيازات ملكية  كنوكس داريس William Knox D›arcyK، اخلبري يف 
مدتها ستون عامًا بصالحيات كاملة دون قيود للحفر والتنقيب واستخراج املواد من باطن 
األرض اإليرانية اليت سيكشفها دون استثناء، وتبقى ملكية غري قابلة الترصف، وكانت هذه 
حرصية  امتيازات  ورشكائه  وأبنائه  لداريس  فيها  ُمنَحت  العرص  صفقات  أهم  من  الصفقة 

الستخراج النفط من كل إيران، واستمرت حىت عام 1961.

د. عدنان من�صور
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وبعد اكتشاف أول برئ للنفط أرسلت بريطانيا سيدين رييل Sidney Reilly املعروف ببطل 

يتعلق  فيما  احلرصية  حقوقه  عن  للتنازل  بداريس  االتصال  وكّلفته  الربيطانيني،  اجلواسيس 

حيقق  أن  رييل  استطاع  وقد  الفارسية.  الربيطانية-  النفط  رشكة  لصالح  النفطية  بالرثوات 

األعمال  رجل   Strathcona سرتاتكونا  اللورد  أصبح  رغبتها  عىل  وبناًء  بريطانيا،  هدف 

السكوتالندي املساهم األكرب يف الرشكة. وفيما ظل دور بريطانيا رسيًا استطاع رييل أن جيعل 

بريطانيا تبسط يدها عىل أول مصدر هائل للرثوة ويؤسس لنفوذ استعماري واسع لربيطانيا 

يف إيران.

وعىل خط آخر، توجهت أنظار الربيطانيني إىل اخلليج عندما استعرضت قطعهم العسكرية 

العثماين املريض  البحرية طول شواطئ الكويت عام 1901، وكانت رسالة موجهة للرجل 

من أن املرافئ املمتدة من شط العرب جنوبًا أصبحت حتت احلماية الربيطانية. وهبيمنتها عىل 

بندر  يف  امتيازًا  الصباح  مبارك  الشيخ  من  تنزتع  أن   1907 عام  بريطانيا  استطاعت  الكويت 

شويخ بتأجريه هلا بعقد دائم وّقعه الشيخ مع املعتمد الربيطاين يف الكويت املاجيور كنوكس 

 Percy Cox ويف عام 1913 أعطى الشيخ مبارك رسالة إىل املعتمد الربيطاين .C.G.Knox

بريس كوكس يلزتم فيها مبارك رفض أي امتياز للتنقيب عن النفط يف األرايض الكويتية ألي 

كان، إال ملن تقّره وتعينه احلكومة الربيطانية.

منذ ذلك التاريخ هيمنت بريطانيا عىل دول اخلليج، حىت إذا ما انتهت احلرب العاملية األوىل، 

كانت املنطقة بانتظار تقسيمها إىل دول والذهاب بوعد بلفور إلقامة دولة هيودية يف فلسطني. 

وبعد احلرب العاملية الثانية شهد العامل ظهور قوة عظمى عىل أجزاء واسعة منه، وكان للمنطقة 

العربية النصيب الكبري منها. فقد امتد النفوذ األمريكي بجانب النفوذ الربيطاين والفرنيس عىل 

املنطقة كلها ليشمل إيران ويقبض عىل ثرواتها مع الربيطاين ويتحكم بسياساتها حىت انتصار 

الثورة اإلسالمية عام 1979.
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إغراق المنطقة في الفوضى والفتن

للمطالبة  شعوهبا  لدى  وطنيًا  وعيًا  واإلسالمية  العربية  املنطقة  عىل  الغرب  هيمنة  وّلدت 
باإلمساك بالقرار الوطين والتحرر من النفوذ واالستغالل، لذلك كان من البدهيي أن يلجأ 
الغرب إىل تعطيل أي جهد يرمي إىل وحدة املنطقة وبلورة هويتها الوطنية وسياساتها املستقلة 
حيال قوى اهليمنة والتسلط. ومن البدهيي أيضًا أن يعطل أي مقاومة تشكل تهديدًا ملصاحله 
االسرتاتيجية، ويقّوض أي نظام يراه عائقًا وعقبة أمام سياساته. وقد أشار روبرت ساتلوف، 
املدير التنفيذي يف معهد واشنطن للسياسات يف الرشق األدىن، يف تقريره الذي رفعه بعد مئة 
يوم من اندالع األحداث يف سوريا، يف 23 حزيران يونيو 2011، إىل جلنة الشؤون اخلارجية يف 
جملس النواب األمريكي، وذلك ملناقشة سياسة أمريكا جتاه دولتني يف الرشق األوسط، إيران 
وسوريا، بناء عىل طلب اللجنة. إىل أن املسألة تتعلق بالفرصة السانحة يف توجيه رضبة مؤملة 
وربما حاسمة للمحور املعادي للسالم، وللغرب واألنظمة املناهضة ألمريكا واليت تنطلق من 
إيران ومتّر عرب دمشق ومن ثم إىل بريوت وغزة مع تطلعات التوسع نحو بغداد واخلليج وما 
بعده«... »إن كرس هذا التحالف، وبالتايل قطع مهزة الوصل األساسية بني سلسلة طهران- 
اإلقليمية،  واهليمنة  النفوذ  عىل  وحلفائها  وأصدقائها  أمريكا  مع  تتنافس  اليت  غزة  بريوت- 
سيكون إنجازًا هامًا تنفيذًا السرتاتيجية ذات أبعاد هائلة. نظرًا هلذا اهلدف االسرتاتيجي تربز 

سوريا كحالة تتكامل فيها املصالح والقيم األمريكية من دون أن تتصادم«.

» ينبغي أال يكون هناك داٍع لألسف أو الرتدد يف السعي للتغيري يف سوريا. إن مصالح أمريكا 
أن  ذلك  األسد،  نظام  سقوط  من  كبرية  فائدة  ألمريكا  سيكون  واضحة...  لسوريا  بالنسبة 
نظامًا ُيعّد نفسه خلالفته لن يتعهد كنظام األسد بتنفيذ جمموعة واسعة من السياسات اخلطرية 
وتسليح  رشعية،  وغري  رسية  بطريقة  النووي  التسلح  برنامج  وحتقيق  االستقرار  زعزعة  يف 
امليليشيات اإلسالمية يف لبنان والساحة الفلسطينية، ودعمها وتسهيل اهلجمات عىل القوات 

األمريكية بواسطة املقاتلني األجانب يف العراق«.
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»لقد حان الوقت اآلن ألن يستفاد من هذا التقارب االسرتاتيجي، واختاذ اخلطوات اليت من 
شأهنا ترسيع زوال األسد وتوظيف اجلهد بحكمة يف إمكانية ظهور قادة خيلفون النظام القائم 

يف سوريا، يشاركون مصاحلنا يف األمن والسالم اإلقليميني«.

للغرب  العام  السلوك  إطار  يف  يصب  واملنطقة  وإيران  سوريا  حيال  األمريكي  السلوك  هذا 
و»إرسائيل« حيال أي موقف أو عمل أو فكر مقاوم متحرر مستقل يريد االبتعاد واخلروج 
يدافع عن مصاحله االسرتاتيجية واالقتصادية  الذي  فالغرب  التبعية واالستبداد.  دائرة  من 
يف  ويغرقها  احلقيقية  أهدافها  عن  يبعدها  دائم  رصاع  يف  املنطقة  ُيبقي  أن  يريد  والعسكرية 

الفوىض واملشاكل الداخلية واألزمات اليت تفتت نسيجها الوطين والقومي واالجتماعي.

واالنقسامات  العرقية  املكّونات  وتر  عىل  عقود  طوال  و«إرسائيل«  الغرب  لعب  لقد 
والرصاعات اليت تنخر دولنا، كما أثار النعرات العرقية والطائفية واملذهبية يف العاملني العريب 

واإلسالمي، وبث بوسائله اخلبيثة التفرقة وتظهريها للعلن.

ثوابت الغرب إزاء العالم العربي واإلسالمي

إن الرتكزي عىل تقسيم دول املنطقة وإضعافها، هو مطلب غريب إرسائييل اسرتاتيجي، يعمل 
عىل  كان  لذلك  منها.  وثرواته  امتيازاته  تعزز  كبرية  نتائج  منه  وحيصل  تنفيذه،  عىل  الغرب 

الغرب وإرسائيل معه أن حيافظ عىل ثوابته السياسية إزاء عاملنا العريب واإلسالمي وأبرزها:

عرقية  مقاطعات  إىل  وحتويلها  والعراق  سوريا  سيما  ال  املنطقة،  تفكيك  عىل  احلرص   -  1
ودينية متجانسة يف داخلها، وحتقيق االنحالل العسكري هلاتني الدولتني وفقًا السرتاتيجية 
»إرسائيل« اليت نرشت يف جملة كيفونيم )توجهات( يف 14 شباط/ فرباير -1982 قسم الدعاية 
يف املنظمة الصهيونية العاملية يف القدس.. وما أوضحته االسرتاتيجية بالنسبة لسوريا والعراق 
ال يقل خطورة عما رسمته ملرص والسعودية واألردن ولبنان وتركيا وإيران والضفة الغربية 

وشمال أفريقيا.
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2 - دعم اجلماعات الطائفية وإبراز فكرها وتغطية أفعاهلا تعزيزًا لالنقسام الداخيل والتفرقة 
والدينية  القومية  االنفصالية  للحركة  ودعمًا  وتشجيعًا  الواحد،  املجتمع  داخل  والعداوة 

والعرقية، وتزويدها باملال والسالح )السودان نموذج(.

3 - ارتباط املغامرين واملتطلعني للحكم والسلطة والتصاق زعماء اجلماعات القومية والطائفية 
واإلرشادات  التوجهات  وتلقيهم  بالغرب،  مبارشة  االنفصالية  الزنعات  ذوات  والعرقية 
والدعم املتواصل منه وقد أدى ذلك إىل تقويض دول يف عاملنا العريب واإلسالمي من خالل 
ما وفره الغرب ومعه »إرسائيل« من دعم عسكري ولوجسيت وخمابرايت وإعالمي ومعنوي 

للفصائل املسلحة اليت انترشت ورضبت يف عمق أكرث من دولة.

بسياسات  ترتبط  واإلسالمي،  العريب  العاملني  مساحة  عىل  حكومية  غري  منظمات  نرش   -  4
الغرب وتوجهاتها، وتعمل لصالح اجلهات اليت ترعاها وتدعمها ومتول نشاطاتها وتذكي 
اإلنسان  وحقوق  والديمقراطية  احلرية  حول  تتمحور  بّراقة  شعارات  حتمل  وهي  مواقفها، 

واحلكم الرشيد.

5 - ارتباط التنظيمات اإلرهابية بالغرب واخلارج مل يعد رسًا، فمن جماهدي خلق، والقاعدة 
وداعش والنرصة، إىل بوكو حرام يف نيجرييا، وشباب املجاهدين يف الصومال حيث انضم 
مرص،  سيناء  يف  املقدس  بيت  وأنصار  ليبيا،  يف  الرشيعة  وأنصار  داعش،  إىل  معهم  العديد 
واجلبهة اإلسالمية يف سوريا. وقد وجد هؤالء يف الغرب واملحيط من يربر أعماهلم ويسلحهم 

ويدرهبم ويمّوهلم ويغطيهم إعالميًا وسياسيًا.

العريب واإلسالمي ال تزال عىل  الغرب وفلسفته وسياساته حيال شعوب عاملنا  6 - سلوك 
حاهلا، فالسياسات اليت يطبقها عىل األرض مل ختتلف عن السياسات اليت مارسها منذ قرنني 
وحىت اليوم بحق شعوبنا. فعندما ثار الشعب اإليراين يف القرن التاسع عرش عىل االمتيازات 
الربيطانية والروسية اليت عرفت بالـ Capitulations اليت أذّلت الشعب اإليراين، كتب سفري 
بريطانيا غور اسيل عام 1844 لوزير خارجيته ما نصه: “جيب أن يبقى الشعب اإليراين عىل 
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حالته هذه من التوحش والرببرية...” مل يقل السفري من مصلحة بريطانيا أو ما شابه ذلك، بل 
قال جيب أن يبقى... وهي سياسة متعمدة تعكس حقيقة الوجه البشع واخلبيث لالستعمار 

الربيطاين.

لن يرتدد الغرب حلظة يف إشعال حروب إقليمية يف منطقتنا تلحق بشعوهبا الدمار واخلسائر 
الفادحة يف األرواح واالقتصادات، وال يستفيد منها سوى من حّرض عليها وأشعلها.

بوجود  العربية،  املنطقة  لدول  مسؤوليه  ترصحيات  خالل  من  الغرب،  يوحي  ما  كثريًا   -  7
عدو يرتبص هبا وهيدد سالمها وأمنها واستقرارها، مما يدفع هبذه الدول لإلعداد هلذا العدو 
خزائن  يغذي  إنفاق  السالح،  عىل  الدوالرات  من  املليارات  مئات  بإنفاق  وذلك  الومهي، 
الغرب، وجيعل من املنطقة أكرب سوق استهالكية للسالح يف العامل بداًل من إنفاقها يف جماالت 

التنمية املستدامة وحمو األمية والصحة وغريها.

إىل  ينفذ  أن  بعدو ومّهي، واستطاع  استبدال عدو حقيقي  إىل  منذ سنوات  الغرب  لقد عمد 
عقول عمالئه من حكام ودول يف املنطقة، مرّوجًا هلم أن إيران هي اخلطر وعليهم مواجهتها. 
وجتارية  سياحية  تطبيعية،  عالقات  “إرسائيل”  احلقيقي  العدو  فيه  يقيم  الذي  الوقت  يف 
ورياضية وسياسية معها، فابتعدت هذه الدول عن القضية الفلسطينية اليت أصبحت بالنسبة 

هلا من املايض، يف الوقت الذي تعزز فيه الوجود الصهيوين يف فلسطني.

إن وهم اخلطر الذي يرّوج له الغرب يف منطقة اخلليج، إنما أريد منه أن تظل قوى التسلط 
وثروات.  الفريسة من خزائن  ما حتمله  وبكل  من كل جانب  بالفريسة  واالستغالل متسك 
فافتعال الغرب لألزمات وجر دول املنطقة إىل حروب مدمرة تفتك بنسيج أوطاهنا وتفرغ 
ِقَبل  من  التسلح  دورة  وإعادة  رشكاته،  خالل  من  تهدم  ما  بناء  بعد  فيما  له  يتيح  خزائنها 
مصانعه العسكرية، لتبقى املعادلة واحدة: شعوب املنطقة تدفع ثمن احلروب والغرب حيصد 

منافعه من بعدها.
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االقتصادي  التوجه  ذات  واإلسالمي  العريب  عاملنا  دول  عىل  ضغوطه  الغرب  ممارسة   -  8
عرب  هلا  مالية  أزمات  بافتعال  وذلك  االقتصادية،  وسياساته  مصاحله  مع  املتعارض  الوطين 
مؤسسات مالية دولية تابعة له، وابزتازات تؤدي إىل خلق مشاكل معيشية ومالية واجتماعية 
خانقة، وإفالسات تطال مؤسسات مالية ومرصفية وصناعية عديدة، وعقوبات تفرضها من 

آن إىل آخر بحق أفراد ومؤسسات ورشكات خمتلفة بذرائع عديدة واهية.

9 - وقــوف الغرب جانبًا حيال ما ترتكبــه التنظيمات اإلرهابية التكفريية يف عاملنا العريب 
واقتصادها  وحضارتها  بلداننا  لوحدة  وتقويض  وقتل  وتهجري  تدمري  من  واإلسالمي، 
النية واإلرادة واحلزم لوقف واستئصال هذا اإلرهاب. بل  وسيادتها. إذ ليس لدى الغرب 
الدعم  تقديم  يف  وساهم  وجوهره،  اإلسالم  صورة  لتشويه  العاملية  اإلعالم  وسائل  سّخر 
وسالحًا  مااًل  والكراهية،  والتطرف  بالتعصب  تشّبعت  اليت  للجماعات  امللتوية  بالطرق 

وتدريبًا وإعالمًا.

10 - حيال ما تقدم يمكن القول إن الغرب أراد أن حيافظ عىل بيئة دائمة ألزمات املنطقة، ألن 
استمرارية نفوذه واستغالله وتسلطه وهيمنته تنمو يف تربة األزمات والرصاعات واخلالفات 
عىل  املحافظة  العليا  مصلحته  من  لذلك  بقائها.  عىل  حيرص  واليت  يشعلها  اليت  واحلروب 

سياسات ثابتة اسرتاتيجية أمهها:

أ - اإلبقاء عىل تقسيم املنطقة والوقوف يف وجه أي حماولة أو سياسة ترمي إىل توحدها 
واخلروج من فلك هيمنته.

عاملنا  دول  يف  وتعزيزها  والعسكرية  واملالية  االقتصادية  امتيازاته  عىل  احلفاظ   - ب 
العريب واإلسالمي وبالذات يف الدول احلليفة له.

ج - العمل عىل اإلطاحة باحلكومات الوطنية احلقيقية اليت تشكل خطرًا مستقبليًا عىل 
مصاحله وامتيازاته الكبرية، وحمارصة وتطويق وابزتاز أي دولة حتاول رسم سياسات 

اقتصادية أو عسكرية مستقلة وفرض العقوبات عليها.
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د - إحباط جهود أي دولة تهدف ألن تكون الرثوات الوطنية من نفط وغاز ومواد 
أولية اسرتاتيجية يف أيدي حكومات وطنية حقيقية.

هـ - احلفاظ عىل القواعد العسكرية األجنبية يف عاملنا العريب واإلسالمي، وبالذات يف 
منطقة الرشق األوسط، هبدف حماية املصالح الغربية وتوفري احلماية لألنظمة العميلة 

للغرب وضمان استمرار حكامها وسياساتهم احلليفة.

و - اإلمساك برثوات املنطقة وإبعادها عن أي تنمية مستدامة فعلية تنهض ببلداهنا، 
علميُا وتكنولوجيًا وصناعيًا وعسكريًا وثقافيًا، وجعلها عىل الدوام سوقًا استهالكية 

ملنتوجات الدول الكربى املهيمنة عىل بلداننا.

دولة  ضد  بحرب  القيام  يف  يرتدد  جتعله  لن  املنطقة  برثوات  التحكم  عىل  الغرب  إرصار  إن 
ما من أجل هدفه. لقد ذهبت الواليات املتحدة إىل احلرب ضد العراق بذرائع واهية، لكن 
القرار اختذ وإن كان خارج غطاء األمم املتحدة. فالرسالة اليت وجهها الرئيس جورج بوش 

للعامل كانت واضحة: “إما أن تكونوا معنا أو تكونوا ضدنا”.

يثبت  مل  الشامل  الدمار  أسلحة  بامتالكه  للعراق  الغربية  األمريكية-  االتهامات  أن  معلوم 
صحتها. فواشنطن كانت تراهن عىل ما بعد احلرب من إعادة بناء العراق من ِقَبل الرشكات 

األمريكية، ال سيما يف جمال عقود الصناعات النفطية العراقية.

بلري  الربيطانية  احلكومة  رئيس  وزراء  أحد  قدم   ،2003 عام  العراق  عىل  احلرب  هناية  بعد 
استقالته مرصحًا لصحيفة الغاردين الربيطانية بقوله: “إن إدارة بوش كان لدهيا النية بالسيطرة 
العسكرية عىل منطقة اخلليج، أكان صدام يف السلطة أم ال. يبدو أن احلرب ضد اإلرهاب 
اتساعًا”...  أكرث  أمريكية  جيوسياسية  اسرتاتيجية  أهداف  لتحقيق  املآىت  كخيال  اسُتخدمت 
“وإن وجود أسلحة دمار شامل وعالقات مع القاعدة- كما يزعم بوش- مل يكن إال مرآة 

من الدخان”.
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ولعل ما رّصح به بول ولفوويزت Wolfowitz مساعد وزير الدفاع األمريكي رونالد رامسفلد 
يف مؤمتر األمن الذي ُعقد يف سنغافورة يف حزيران/يونيو 2003، هو السبب احلقيقي اخلفي 
للحرب حيث قال: “لرنى األمور ببساطة، إن الفرق األكرب بني العراق وكوريا الشمالية من 

الناحية االقتصادية أنه ليس لدينا اخليار. إن البلد )العراق( يسبح يف بحر من النفط”)1).

العريب  العامل  مع  تتعاطى  وهي  دوله  سياسات  حتدد  اليت  هي  الغرب  مصالح  أن  اخلالصة 
واإلسالمي. فمصاحله االسرتاتيجية حتّتم عليه باستمرار خلق بيئات حّية حاضنة لألزمات، 
تتخبط فيها دولنا باستمرار وهي تبحث عن اخلالص املتمثل باالستقالل واحلرية والتنمية 

واألمن واالستقرار. خالص ال يريده الغرب لنا، ال باألمس وال اليوم وال  الغد.

1- Petrol: une guette d'un sielle - William Engdahi - p.285.





151 اأوراق العمل املقّدمة اإىل املوؤمتر

تأثير الملف النووي اإليراني
 في العالقات العربية اإليرانية

العالقات العربية اإليرانية بعد الثورة:  أواًل- 

متزّيت العالقات العربية اإليرانية خالل حكم الشاه باإلجيابية قياسًا باملستوى الذي اتسمت 
عامليًا  رافقتها  اليت  وباملخاوف  وشعاراتها  بمبادئها  شكلت  اليت  اإلسالمية،  الثورة  بعد  به 
وإقليميًا من حيث املواقف غري املؤيدة هلا منحى جديدًا يف متوضع  العالقات العربية اإليرانية 

جلهة االستقطاب الدويل وتوازن القوى العاملية الكربى يف العامل.

املتنامية بني اجلانبني ليست وليدة  القومية واملذهبية  ومع االعرتاف بأن اخلالفات واملشاعر 
األمس وأن العرص اإلسالمي )األموي والعبايس( يزخر بنماذج للخالف )العريب- اإليراين( 

يف املحاوالت اليت متت من اجلانبني لفرض سيطرته عىل اخلالفة اإلسالمية بطابعه القومي.

أما أهم العوامل اليت تركت آثارًا غري مرحية يف العالقات العربية- اإليرانية فهي:

1 - التمسك بالشخصية الفردية لدى بعض القوى يف اجلانبني واعتبار كل منهما أنه يمتلك 
أفضلية عىل اآلخر، ضاربني بذلك عرض احلائط بالعوامل اجلامعة الناجمة عن مشاركتهما 
يف بناء احلضارة اإلسالمية ويف شؤون احلكم واإلدارة، والعالقات التجارية اليت كانت قائمة 
فيما بينهما. وهذا يعود إىل الزنعة العصبية اليت كانت تلعب الدور األسايس جلهة زيادة التنافر 
ولغة  بثقافة  االنفصال  إىل  املشرتكة  والثقافة  الواحد  الديين  الشعور  مواقفهما ويف ختطي  يف 
متعالية لدى البعض من كل طرف عىل الطرف اآلخر لتعمق وختلق عوامل منفرة لتقارهبما 

وتعاوهنما.

د. مو�صى الغرير
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2 - ظهور بعض احلركات اإلسالمية ذات التوجهات املتعصبة، وخاصة الفكر الوهايب الذي 
يكّفر كل من خيالفه. وهذا ما أدى إىل ظهور ردود فعل متبادلة سامهت يف شحن النفوس ويف 
زيادة الشكوك وتبادل التهم والتحريض لدى كل منهما ضد اآلخر، وقد ساهم يف كل ذلك 

وتعميقه شخصيات وجهات خمتلفة حملية وأجنبية خارجية.

3 - اخلالفات حول احلدود واجلزر اليت غالبًا ما يثريها الطرف العريب بني فرتة وأخرى ،ولكن 
دون التوصل إىل نتائج بشأهنا. 

العامل اخلارجي الذي كان وال يزال يسوق املشاريع ويثري  أثر  4 - يضاف إىل كل ما تقدم 
فيه  التنافر والتباعد بني اجلانبني إىل حد أصبح  الذي يغذي  الطائفية واملذهبية، األمر  الفنت 
التناقض األسايس يكاد يكون حمصورًا بني أبناء األمة الواحدة بداًل من أن يكون بينها وبني 

أعدائها.

ويف سياق حديثنا عن العالقات العربية- اإليرانية بعد الثورة اإلسالمية اليت قامت عام1979 
بقيادة اإلمام اخلميين ال بد من مالحظة عدم متكنها من حتقيق أحد أهدافها اخلارجية بإزالة 
الشوائب اليت كانت تغذي التناقض بني إيران والرشيك العريب- اإلسالمي وذلك عىل الرغم 
من قيامها بإهناء التحالف اإليراين املعادي للعرب وإحداث تغريات اسرتاتيجية يف موازين 

قوى الرصاع العريب- اإلرسائييل تم اإلفصاح عنها بـ:

أ- إغالق السفارة اإلرسائيلية يف إيران وحتويلها إىل سفارة لدولة فلسطني.

ب- وقف تدفق النفط اإليراين إىل »إرسائيل«.

ج- خروج إيران من األحالف املعادية للعرب وحتوهلا إىل قوة مؤيدة للحق العريب، 
والقضايا العربية.  

قياداتها وال  املنطقة، ومعاجلة مشاكلها من مسؤولية  أمن  أن  اإليراين عىل  د-التأكيد 
جيوز السماح للعامل اخلارجي  التدخل لفرض مشاريعه ومترير خمططاته.  
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ح- زيادة التوجه اإلسالمي اإليراين الذي يعطي للغة العربية دورًا متقدمًا يف الثقافة 
اإلسالمية، حيث أدخلت العربية يف املناهج الدراسية وأصبح تدريسها إلزاميًا وهو ما 

نّص عليه الدستور كمبدأ اسرتاتيجي هيدف إىل وحدة العامل اإلسالمي.

غري أن كل ذلك مل يمنع من ظهور بعض األصوات والتوجهات املتعاكسة مع الثورة وأهدافها 
الثورة(، فكما راح بعض اإليرانيني يشكك  العريب واإليراين )من أعداء  الطرفني  ومن كال 
يف  باملقابل   برزت  تفريسها«،  من  بداًل  العرب  إىل  »باالنحياز  ويتهمهما  وأهدافها  بالثورة 
اجلانب العريب بعض املواقف السلبية املشككة بالثورة وقد تبنتها وسائل اإلعالم يف أكرث من 
بلد عريب. وهو ما نتج عنه اشتداد مظاهر التناقض واخلالف ما بني العرب واإليرانيني، وبداًل 
وارتباكًا  تشوهًا  ازدادت  فإهنا  اإليرانية  العربية–  للعالقات  السابقة  الصور  عن  التخيل  من 
أن تشكل حدًا  منها  أريد  اليت  العراقية–اإليرانية  باحلرب  القطيعة  إىل درجة  أن وصلت  إىل 
فاصاًل بني العرب واإليرانيني ومدخاًل الستبدال الرصاع العريب– اإلرسائييل برصاع عريب- 
الثاقبة ورؤيته املوضوعية فوقف  الرئيس حافظ األسد بنظرته  إليه  تنبه  فاريس. األمر الذي 
إىل جانب الثورة اإلسالمية اإليرانية الذي رأى فيها نقطة بارزة ومضيئة يف املنطقة شكلت 
طعنة قوية يف صميم السياسة اإلمربيالية برفعها  شعار الوقوف إىل جانب العرب يف نضاهلم 
ضد العدو اإلرسائييل وتبنيها العمل من أجل استعادة القدس، وكثريًا ما كان يقول من أجل 
إقناع اآلخرين بصوابية توجهات الثورة: »أليس كسبًا كبريًا أن إيران حتولت إىل جانبنا بعد أن 
كانت إىل جانب »إرسائيل«؟ أليس من واجبنا أن نحافظ عىل هذا الكسب الكبري؟ وأن نعمل 
عىل تنميته وتطويره بداًل من أن نفقده ونعمل عىل خلق عدو دائم وجبهة عسكرية وسياسية 

جديدة يف مرشق الوطن العريب؟«

ومل يمنع كل هذا من استمرار حالة التأزم كسمة مالزمة للعالقات العربية– اإليرانية طوال 
بغزو  العراقي  النظام  وقيام  احلرب  انتهاء  بعد  إال  النسيب  باالنفراج  تبدأ  ومل  احلرب  فرتة 
الكويت يف مطلع التسعينيات حيث بدأت عملية تصويب املواقف والتحول يف التحالفات. 
وبدأ العديد من األنظمة العربية اليت كانت تؤيد صدام وتسانده يف حربه بالرتاجع واالعتذار 
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والتواصل هبدف حتسني  احلوار  قنوات  فتح  والتوجه حتو  السابقة  عن ترصحياتها ومواقفها 
العالقات العربية- اإليرانية. ومع ذلك نرى اآلن أن األنظمة اليت اعتربت أن املوقف السوري 
جتاه إيران كان صائبًا تعّد اآلن دعم ومساندة إيران لسورية يف احلرب الكونية املفروضة عليها 

موقفًا غري مقبول. 

العالقات قبل  االتفاق النووي: ثانيًا- 

 تعود فكرة إنشاء مفاعل نووي يف إيران إىل بداية عقد الستينيات، حيث اقرتحت الواليات 
املتحدة األمريكية املتحدة عىل حليفها الشاه بناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة، ووقع الشاه يف 
عقد السبعينيات مع أملانيا الغربية اتفاقية هبذا اخلصوص ورشعت األخرية بتنفيذ االتفاقية 
بشكل متواتر حيث كانت العالقات طيبة بني اجلانبني )شأهنا يف ذلك شأن العالقات العربية- 
عن  أملانيا  توقفت  حيث   1979 عام  يف  اإلسالمية  الثورة  قيام  حىت  ذلك   استمر  اإليرانية(. 
طاقاتها  من  االستفادة  عىل  للعمل  اجلديدة  اإليرانية  بالقيادة  حدا  ما  وهذا  التنفيذ،  متابعة 
املحلية املرتاكمة، وعالقاتها اخلارجية والسيما مع عدد من العلماء والفنيني املتخصصني من 
دول االحتاد السوفيايت السابق وغريهم ملتابعة العمل يف إنشاء املفاعل، الذي بقي احلديث عنه 
مؤجاًل يف أجندة الغرب وأمريكا إىل ما بعد سقوط النظام العراقي عام 2003 حيث أصبح 
الدولية، وبخاصة  امللف موضوعًا للنرش يف املؤسسات اإلعالمية، وللنقاش يف املؤسسات 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية جلهة اتهام إيران بتطوير برنامج نووي لغري األغراض السلمية، 
»مما يعد تهديدًا لألمن والسالم العامليني وانتهاكًا التفاقية حظر إنتاج أسلحة الدمار الشامل« .

ومن أجل تبديد هذه املخاوف قامت إيران يف عام 2003 بالتوقيع عىل امللحق اإلضايف التفاقية 
حظر انتشار السالح النووي، إال أهنا مل تفلح يف تبديد الشكوك حول سلمية برناجمها، وقامت 
أمريكا مع دول أوربية )بريطانيا وفرنسا وأملانيا( بتشديد الضغوط وإثارة الشكوك بمصداقية 
يف  التقدم  جلهة  احلاصل  التطور  ظل  يف  بخاصة  حتقيقها،  إىل  تسعى  اليت  واألهداف  إيران 
التحدي   سقف  رفع  الذي  نجاد  أحمدي  الرئيس  انتخاب  فبعد  التخصيب.  عملية  مراحل 
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أثر  النووي عىل  النادي  بانضمام بالده إىل  املواطنني اإليرانيني  أمام  حشد كبري من  بإعالنه 
نجاحها يف ختصيب اليورانيوم بنسبة %8،4، سعت الواليات املتحدة األمريكية مع األوروبيني 
بطلب إصدار قرار من جملس يتضمن إحالة امللف إىل جملس األمن، وكانت املفاجأة يف املوقف 
الرويس- الصيين املتمثل باستخدام حق النقض )الفيتو( وإفشال إصدار القرار بتربير عدم 

االختصاص والتعدي عىل صالحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية املؤسسة ذات الصلة.

مع  منسجمًا  األمن  جملس  يف  والصني  روسيا  موقف  فيه  جاء  الذي  الوقت  ففي  وهكذا 
مصاحلهما، )بالوصول إىل املياه الدافئة بالنسبة لروسيا، وتأمني  الصني احتياجاتها من النفط 
اإليراين، وتوسيع عالقاتها االقتصادية والتجارية من خالل السوق اإليرانية الواسعة(، فإن 
استخالصها من  تم  اليت  تلك  املايض والسيما  استيعاب  دروس  يستطع  مل  العريب  املوقف 
احلرب العراقية- اإليرانية جلهة أمهية تعاون العرب وتوحيد جهودهم يف إجراء حوار عريب- 
إيراين يؤسس لتصويب عالقاتهم وخيلصها من التشوهات اليت حلقت هبا بسب بقاء اجلهد 

العريب جمزأ مشتتًا وتائهًا، وبشكل عام متحورت املواقف العربية حول اجتاهني:

األول، مؤيد وبشكل علين حلق إيران يف امتالك  الطاقة النووية لألغراض السلمية، مستندًا 
يف موقفه عىل األسس التالية:

- إن حماوالت الواليات املتحدة األمريكية والغرب يف احلشد والتجييش ضد امللف 
النووي اإليراين ما هي إال حماولة لتكرار التجربة العراقية يف احلرب والتدمري وإحلاق 

األذى بمقدرات األمة وخرياتها.

- إن ما تدعيه الواليات املتحدة األمريكية من حرص عىل أمن واستقرار دول املنطقة 
الفيتو عندما يتعلق األمر  النقض  والعامل تدحضه وتكذبه مواقفها واستخدامها حق 

بالطاقة النووية اإلرسائيلية واحلّد من انتشار أسلحة الدمار الشامل. 

وتدافع  قضاياهم  جانب  إىل  تقف  للعرب  وجارة  صديقة  مسلمة  دولة  إيران  إن   -
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عن حقوقهم يف فلسطني العربية، وترتبط مصرييًا مع قضيتهم املركزية، وجيب أن ال 
يشكل االختالف بينها وبني بعض البلدان العربية مربرا للوقوف ضدها واالنسياق 

وراء القوى املعادية

سببه  ليس  النووي  امللف  خلفية  عىل  املنطقة  دول  بني  والفنت  الشكوك  إثارة  إن   -
امتالك  ما هو اخلوف من  بقدر  فيها  آثار  يرتكه من  العربية وما  البلدان  احلرص عىل 
إيران لناصية العلم واملعرفة، ومن ثم متكني الدول العربية واإلسالمية من استخدامه 

يف التنمية ومقاومة القوى املعادية.

- إن الترصحيات والزيارات واللقاءات، واالتفاقيات االقتصادية والثقافية والعلمية 
العالقات   تصحيح   إمكانية  عىل  تدل  العربية  الدول  من  والعديد  إيران  بني  القائمة 
العربية- اإليرانية، وعىل  وجود قواسم مشرتكة عديدة يمكن االنطالق منها واالستناد 

عليها يف حل املشكالت اليت عادة ما تنشا بني دول اجلوار.

املالية  الضغوط  حتت  الواقعة  البلدان  وبعض  اخلليج  بلدان  متثله  والذي  الثاين،  االجتاه  أما 
املعلنة  كانت  إذا  وبالتايل  املعلنة،  مع غري  دومًا  تتطابق  املعلنة ال  مواقفها  فإن  واالقتصادية، 
ضمانات  وبتقديم  السلمية،  لألغراض  النووية  الطاقة  امتالك  يف  إيران  حلق  بتحفظ  مؤيدة 
للمجتمع الدويل تلزتم فيها جلهة »بأن ال يتعدى الربنامج االستخدام لتلك األغراض، وأنه ال 
جيوز استخدامه لألغراض العسكرية«، فإن املواقف غري املعلنة واليت كان يتم الترصيح عنها 
يف االجتماعات واللقاءات املغلقة والرسية، مؤيدة أمام اإليرانيني وأصدقائهم  ومتناغمة  مع 
املوقف األمريكي- الغريب والصهيوين أمام احللف املعادي، وحجتهم يف احلالة الثانية »تدور 
حول خطر الربنامج، واستهدافه للدول العربية املجاورة، وأنه يقوي مرشوع إيران يف اهليمنة 
والتوسع«، وهذا ما جعل العالقات بني هذه املجموعة من الدول وإيران يشوهبا الشك وعدم 
الثقة، وغياب  التفاهم. بالطبع حيمل أصحاب هذه احلّجة اجلانب اإليراين املسؤولية يف كل 
ذلك، »متهمني إياها بالتدخل يف الشؤون الداخلية لدول املنطقة، واعتماد أسلوب الدعاية يف 
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مواقفها املؤيدة للقضية الفلسطينية، وأسلوب اإلمالء يف احلوار وبرضورة الزتام الصمت عن 
إثارة اخلالفات احلاصلة بينها وبني البلدان العربية خشية شق الوحدة اإلسالمية.«

وهنا يأخذ موضوع التدخل مفهومًا معاكسًا ملا تطرحه هذه الدول، فالدعم واملساندة  لدول 
صديقة وحليفة )سوريا مثااًل( يكون دومًا مؤطرًا باتفاقيات ومعاهدات جتزي الدعم واملساندة 
حني احلاجة والطلب، وهو مل يكن يومًا تدخاًل لفرض حكومة معينة أو سياسات خاصة ترض 
بمصالح الدولة السورية. هذه الدولة اليت  تعاين من حروب ظاملة أشعلتها وزادت يف هليبها 

تدخالت يف شؤوهنا من ذات الدول اليت تتهم إيران بالتدخل. 

أما عن الكيفية اليت يتم فيها احلوار وخاصة مع السعودية، فإن احلكم عليه يتم عىل ما يبدو 
استجابة  عدم  بسبب  بإجرائه  املطالبة  رغم  بعّد  جدي  بشكل  حيصل  مل  ألنه  يبدأ،  أن  قبل 
األطراف صاحبة العالقة  له، كما يرصح املسؤولون من  اجلانبني، ويف كل األحوال اذا كان 
املطلوب االستماع إىل هذه االنتقادات، والرد عليها، فإنه ال جيوز أن يرصف النظر من جانب 
من يثريها عن حتميل املسؤولية إىل البلدان العربية اليت تتدخل وتغذي احلروب والفنت اليت 
الدولية  للقوى  اليوم ساحتها  مفتوحة  ومكشوفة  اليت هي عليها  إىل احلالة  أوصلت األمة 

واإلقليمية تفعل فيها ما تشاء

العالقات العربية اإليرانية بعد االتفاق:  ثالثًا: 

واالعتماد  االتفاق  توقيع  سبقت  اليت  املفاوضات  وأسلوب  من طريقة  االستفادة  من  بداًل 
عىل األسس اليت قام عليها يف إجراء حوار عريب- إيراين ينهي األزمة يف عالقات اجلانبني، 
واالستفادة من القوة املضافة إليران والبناء عليها يف مواجهة العدو الصهيوين، اجتهت تلك 
التأزم،  من  مزيد  إىل  ودية  بعالقات  معها  ترتبط  ال  اليت  الدول  مع  وباألخص  العالقات 
وبأبعاد يراد منها طغيان  البعد الطائفي واملذهيب عىل السيايس، استجابة للمخطط  الرامي إىل 

استمرارية دعم وتقوية الكيان الصهيوين يف فلسطني العربية .
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وكل ذلك  يأيت متناغما مع ما بات معلومًا من خمططات إجرامية هادفة لتحويل الرصاع إىل 
رصاع مذهيب، يمنع تطوير العالقات ويشغل املنطقة بحروب ال تنتهي، وصواًل  إىل تدمري 
مكوناتها الثقافية والعقائدية واالجتماعية والتفتيت املستمر ملكوناتها، ومنها ما برّش به املفكر 
الربيطاين الصهيوين برنارد لويس »إعادة تقسيم الرشق األوسط باعتباره الضمانة الستمرارية 
إرسائيل«، ونظرية كيسنجر »بحرب املائة عام بني الشيعة والسنة، النظرية اليت تقوم عىل أن 
تأجيج اخلالف العقائدي بني السنة والشيعة هو الذي يمكن الواليات املتحدة ومعها حليفتها 
»إرسائيل« من أن تفرض هيمنتها عىل منطقة جمزأة وتشتعل فيها احلروب املذهبية والطائفية 
واإلثنية عىل غرار حرب املئة عام بني الكاثوليك والربوتستانت«، وبالتايل فإن كل ما يعيق 
تنفيذ هذا املخطط بما يف ذلك دعم وتأييد االتفاق النووي يكون مرفوضًا أمريكيًا وإرسائيليًا، 

والعكس صحيح. 

وضمن هذا السياق ازدادت العالقات العربية وبخاصة اخلليجية بعد توقيع االتفاق تأزمًا، 
كما بنّي استطالع للرأي أجرته باحثة عربية »حول إشكالية العالقات العربية اإليرانية » عىل 
 22% بنسبة  سياسيني  بني  االستطالع  بحسب  موزعني  دولة   22 من  مستجيبًا   860 من  عّينة 
النتيجة  وكانت  وصناعيني.  وجتار  و16%   26% %33وإعالميني  بنسبة  ومفكرين  وأكاديميني 
بحسب رأي %90 من املستجوبني أن مستوى العالقات العربية- اإليرانية سىيء وعىل خمتلف 
الطائفية  واملشكلة  اإليراين  والنفوذ  السيايس  الدور  بسبب  سوءًا  لزتداد  تتجه  وأهنا  الصعد 
والتدخل اإليراين يف الشؤون الداخلية للدول، وأن املسؤولية يف ذلك تقع عىل صناع القرار 
ورجال الدين والبيئة الثقافية والسياسية، وأن صورة إيران بعد »الثورات العربية » أسوأ مما 
به،  نظامًا حيتذى  يمثل  نظر %92 ال  إيران من وجهة  نظام احلكم يف  قبلها، وأن  كانت عليه 
فاطمة  أجرته  )استطالع  بنسبة 50%  والعرب  إيران  بني  نشوء حرب  هناك خماوف من  وأن 

الصمادي(.

اختيار  فيها  تم  اليت  الطريقة  صوابيه  مدى  توضيح  يف  الدخول  عن  النظر  برصف  أنه  إال 
إليها املستجوبون وعددهم من كل دولة نسبة إىل عدد سكاهنا،  ينتمي  العينة، والدول اليت 
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فإن أغلب الظن أن هذه النتيجة  والسيما جلهة حتميل مسؤولية تدهور العالقات ال تنسجم 
بالقياس مع رؤية من هم يف هذا املؤمتر )كمثال( والذين هم من دول متعددة  شأهنم يف ذلك 
)من حيث االستطالع( شأن املستجوبني ولكن باجتاه آخر، ذلك أن أصحاب وجهة النظر 
املعاكسة لنتيجة االستطالع جتد أن املسؤولية بالوصول يف العالقات إىل هذا املستوى السىيء 
ال تتحملها إيران وإنما دول أخرى، وهذا يف الواقع ما دعمه أوباما نفسه )الصديق احلميم 
للسعودية ودول اخلليج( يف مقابلة له مع جملة أتالنتيك ،عندما قال »إن حتول إندونيسيا من 
دول  من  وغريها  للسعودية  يعود  متساحمة  وغري  تطرفًا  أكرث  دولة  إىل  متساحمة  مسلمة  دولة 
اخلليج اليت ترسل األموال وعددًا كبريًا من األئمة واملدرسني إىل ذلك البلد، وكشف أنه يف 
عام 1990 مّولت السعودية املدارس الوهابية بشكل كبري، وأقامت دورات لتدريس الرؤية 

املتطرفة لإلسالم، واملفضلة لدى العائلة املالكة، 

فإن  احلكم  يف  به  حيتذى  نموذجًا  متثل  ال  إيران  إن  قالت  اليت   92% الـ  نسبة  خيص  فيما  أما 
»إن  رحيله  قبل  السفري  جريدة  مع  له  مقابلة  يف  يقول  هيكل  حسنني  حممد  البارز  الصحفي 
التحدي الوحيد املوجود يف املنطقة بالنسبة للسياسة األمريكية هي إيران، وأن أمريكا مل ترض 
فهي  واقعة  كحقيقة  بوجوده  تقر  أهنا  إال  اإليراين،  كالنظام  مستقل  بنظام  خاطر  طيب  عن 
النظام األفضل، وأنه بعد فك احلظر األمريكي  إليها  بالنسبة  ال متلك حاًل آخر، ولن يكون 

سيستمر العداء األمريكي هلا«

وعليه فإن نتيجة هذا القول تتناقض بدون شك مع نتائج االستطالع جلهة وجود نسبة 92 % 
ممن ال يعتربون النظام مثااًل حيتذى به يف احلكم، ذلك ألن معظم اجلماهري يف خمتلف األقطار 
العربية متيل وتنجذب إىل احلكومات واألنظمة اليت تقف ضد الظلم والتعسف األمريكي، 

وبالتايل إذا كان التقييم سيايس وواقعي جيب أن يكون معكوسًا. 

وإذا كان تأثري االتفاق مهمًا ألمريكا، وأهنا ترتك العامل )نظريًا( جيري مبارشة إىل إيران، فإهنا ال 
تريد ألحد غريها يف التطبيق  أن يقوم هبذا االتصال  كما قال هيكل  يف املقابلة ذاتها، وأغلب 
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الظن أن هذا ما جيعل التلكؤ يف االتصال واحلوار اخلليجي مع اجلانب اإليراين السمة البارزة 
اخلليج  دول  مصالح  خلدمة  وليس   ، الوقت  ذلك  يف  األمريكية   املتحدة  الواليات  إرضاء 

والسعودية .

وليس من شك يف أن الواليات املتحدة األمريكية سواءًا قبل االتفاق أو بعده تدرك أهنا أمام 
نظام رافض هليمنتها، ولن ينتهي العداء معه أال بتغيري مطالبها أو تغيريه، وألهنا ليست عىل 
استعداد لتغيري مطالبها، فإهنا تسعى إلضعافه وحمارصته وصواًل إىل تغيريه وهذا ما تقوم به 
املفروضة عىل  الداخل، واخلارج بمحاولة أضعاف حلفائه )احلرب  أدواتها  يف  من  خالل 

سورية، وحماوالت التضييق عىل حزب اهلل بوصفه  باإلرهاب- مثااًل واضحًا عىل ذلك(.

التداعيات االستراتيجية لالتفاق: رابعًا- 

ال شك يف أن االتفاق قد ترك تداعيات تتجاوز إيران ودول املنطقة إىل العامل، سوف نتوقف 
عند األهم منها بحسب الرتتيب التايل :

1 - عىل الصعيد الدويل

* حتّول إيران كما جاء يف تقييم املجتمع الدويل من »دولة مارقة« إىل دولة فاعلة: لقد جاء 
توقيع االتفاق ليعيد إيران إىل املجتمع الدويل كدولة إقليمية ارتكازية يف حميطها ويف عالقاتها 
حتقيق  يف  هامة  دولة  إىل  الدويل  املجتمع  من  وحمارصة  معاقبة  دولة  من  ولتتحول  الدولية، 
اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية  بأن  القول  إىل  جديدًا  نضيف  ال  ولعلنا  العاملي.  االستقرار 
متثل القطب الوازن يف حمور املقاومة الذي له برناجمه ومرشوعه وأهدافه يف مواجهة املحور 
الذي تقوده الواليات املتحدة األمريكية والكيان الصهيوين، وبأن الربنامج النووي اإليراين 
قد أخذ شكال من أشكال املواجهة بني الطرفني جلهة تقييمه من املحور املعادي إليران »عىل 
إنشائه  يف  وهو  العاملي،  واالستقرار  األمن  يف  يؤثر  عسكرية،  أغراض  له  نووي  برنامج  أنه 
ومستوى تقنياته وحجم إنجازاته خمالف للمواثيق واألعراف الدولية، وللمعايري اليت تعمل 
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بمقتضاها املؤسسات الدولية ذات العالقة«، هلذا جاء رفع العقوبات االقتصادية اليت فرضت 
كأداة للضغط وإثارة العراقيل والصعوبات اليت حتول دون التقدم يف إنجاز املرشوع بمثابة 
اعرتاف بحق إيران، وتراجع عن كل ما كانت تّدعيه الدول األخرى ضد برناجمها، واعرتافًا 

بموقعها اإلقليمي. 

املفاوضات جلهة أن  فيها  اليت متت  الطريقة  الزناعات: عربت  الدبلوماسية يف حل  * نجاح 
مع  املبارش  بالتفاوض  ضدها(  الكربى  دوله  )تثريها  املجتمع  مع  مشكلة  لدهيا  دولة  تقوم 
قادته، عىل براعة فائقة يف التفاوض ويف القدرة عىل اإلقناع وانزتاع احلقوق، وهذا ما جعل 
من هذا التفاوض مثاًل حيتذى به يف فض الزناعات وإهناء الرصاعات بقوة احلق وليس بحق 
القوة. ويف تقييم الربح واخلسارة جراء املفاوضات ونتيجتها، تتجىل أمهية إيران كدولة بالدور 
الذي أدته  دبلوماسيتها مع الدول األهم يف العامل )أمريكا، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصني، 
باإلضافة إىل األمم املتحدة(، األمر الذي يقّيم بحد ذاته تقييمًا عاليًا، ويعد اعرتافًا واضحًا 
بأمهية إيران، وبفاعلية دورها وتأثريه، وهذا ما تم التعبري عنه باملواقف والبيانات والترصحيات 

اليت تم اإلفصاح عنها يف مناسبات خمتلفة، وبرصف النظر عن مضامينها املتباينة.

* متابعة كشف زيف االدعاءات واألباطيل: إن النجاحات اليت حققها االتفاق مل تتوقف عند  
إثبات مصداقية اجلانب اإليراين وحسب وإنما تعدتها إىل الدول اليت وقفت معها وأيدتها، 
وهذا ما سوف حيفز الدول اليت اعتادت عىل االنصياع لإلرادة األمريكية ألن ترفع صوت 
وبطالن  االدعاءات  زيف  كشف  يف  زاد   فاالتفاق  الدولية،  واملؤسسات  املحافل  يف  احلق 
االتهامات اليت عادة ما تثريها الدول الكربى واملؤسسات الدولية ضد دول تسعى ملعاقبتها 
أو حصارها أو شن احلروب عليها،  وبيان أنه مل يعد بإمكان الواليات املتحدة األمريكية رغم 

كل قوتها أن تفرض قراراتها وهيمنتها عىل كافة الدول. 

* ظهور تناغم بني السياسة األمريكية والروسية: أدى االتفاق إىل نوع من التناغم بني السياسة 
األمريكية والروسية يف الرؤى واالتفاق عىل معاجلة قضايا عاملية وإقليمية، وأبرز إىل العلن 
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والتنسيق  والتعاون  جانب،  من  اإلرسائييل  واألمريكي-  اخلليجي  األمريكي–  االختالف 
اإلرسائييل مع بعض دول اخلليج يف مواجهة االتفاق  من اجلانب اآلخر، وهذا ما أدى إىل 

تأزيم العالقات بني هذه الدول وإيران بشكل اكرث شدة. 

* اهزتاز ثقة دول اخلليج بأمريكا: يضاف إىل ما تقدم ظهور بعض املحاوالت من جانب دول 
اخلليج  لسّد اخللل الذي حصل يف العالقات مع أمريكا إىل تقوية عالقاتها مع دول وازنة 
رؤية  يف  جاء  )كما  بلداهنا  تنمية  يف  الذات  عىل  االعتماد  وإىل  والصني  روسيا  مثل  العامل  يف 
السعودية 2030( وهي بدون شك تداعيات إجيابية )وان كنا نشكك بإمكانية حتقيقها يف ظل 

ما تقوم به من حروب وتدخالت يف اكرث من مكان(.

2 - عىل الصعيد اإليراين واإلقليمي: 

الدول 5+1 وإيران  إيرانيًا: بعد مفاوضات ماراتونية استمرت لعدة سنوات بني جمموعة   *
تم االتفاق بني اجلانبني عىل رفع العقوبات االقتصادية املجحفة املفروضة عىل إيران، وبدأ 
تنفيذ رفعها بتاريخ 17 /2016/1. إن أية اتفاقية  تقوم عىل احلوار بني جانبني تتطلب كما هو 
معلوم  تنازالت تقبل هبا األطراف املتحاورة، ويتأىت بنتيجتها عند االتفاق والتنفيذ خمرجات 
فيها رابحون وخارسون بنسب خمتلفة من النجاح واخلسارة تتباين تبعًا لقوة وبراعة األطراف 

واملصالح اليت متثلها وعدالة األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها.

ضمن هذا اإلطار أدى االتفاق ورفع العقوبات عن إيران )من حيث الشكل حىت اآلن( إىل 
إمكانات وفرص للتحسني والتطوير من خالل ما توفره يف النواحي اهلامة التالية:

السلم  عىل  احلفاظ  يف  وأمهيتها  بدورها  واالعرتاف  عنها،  والعزلة  احلصار  فك   .1
واالستقرار الدويل، وعىل حق اإلنسان كفرد وجمتمع يف التنمية )اليت حرم منها بسبب 
إليها واالستفادة  الدخول  يتمكن من  مل  اليت  العاملية  السوق  العقوبات( والتعامل يف 

منها لسنوات طويلة واليت دفع تكاليف عالية لتأمني ما هو رضوري منها.
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2. استعادة األموال املحجوزة واملجمدة يف املصارف األجنبية اليت تزيد بحسب بعض 
التقديرات عن 100 مليار دوالر، وتوظيف جانب مهم منها يف استثمارات إنتاجية 
تليب احتياجات ومتطلبات االقتصاد اإليراين املقاوم، كما يرص القادة اإليرانيون عىل 

تسميته.

3. تفعيل حركة النقل، وبشكل خاص اجلوي اليت تسببت العقوبات بتقادم طائراته  
واحلّد من تطويره وحتسينه األمر الذي أدى إىل عدة حوادث متثلت بسقوط لطائرات 
تلك  نتيجة  ركاهبا  جميع  قىض  اإليرانية،  املدن  بني  الركاب  لنقل  خمصصة  كانت 

األحداث )وهذا ما حيمل اجلهات اليت فرضت احلظر مسؤولية يف تلك األحداث(

4. تطوير الصناعات واخلدمات اليت ترضرت من العقوبات، وبشكل خاص السياحة، 
السياحية  األماكن  من  الرغم  عىل  األجنيب،  السائح  أمام  مغلقة  إيران  جعلت  اليت 
الصناعة  ويف  واملطاعم  الفنادق  يف  مّتت  لو  فيما  الرابحة  واالستثمارات  اجلاذبة، 
السياحية بشكل عام. باإلضافة إىل الرتانزيت اليت كانت خسارة إيران السنوية فيها 
املطارات  من  بداًل  كمثال  ديب  )مطار  للسفر  شخص  مليون   20 حوايل  بتحول  تقدر 

اإليرانية(.

العلمية  البحوث  مراكز  مع  واألكاديمي  والعلمي  البحيث  التعاون  جماالت  فتح   .5
واجلامعات العاملية، واالستفادة من جتارهبا وخرباتها وتوطينها واإلضافة عليها سواء 

يف  جمال الطاقة النووية لألغراض السلمية، أو يف غريها من املجاالت األخرى.

واألجنيب  الوطين  املال  رأس  تشجيع  شأنه  من  الذي  االستثماري  املناخ  حتسني   .6
لالستثمار يف الداخل اإليراين، األمر الذي يساعد يف حتقيق جمموعة من األهداف، من 
الذي منع من مزاولة نشاطه يف االقتصاد اإليراين، ومواجهة  أمهها عودة االستثمار 
حتدي الدول اليت أرادت معاقبة إيران )بتخفيض أسعار النفط( من خالل حتويل تلك 
العقوبات من إيران إىل تلك الدول، وهذا ما تم التعبري عنه من خالل االنخفاض يف 
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أسعار األسهم والسندات يف دول اخلليج، ويف البورصة، اليت تراجعت بعد دقائق من 
تنفيذ االتفاقية ما بني )%5و%6( من قيمتها يف البورصة السعودية مثااًل.

فقدان  خماطر  وتقليل  املرصفية،  والتعامالت  اخلارجية  التجارة  تكلفة  ختفيض   .7
رأس املال، وإجياد املناخ التجاري املالئم اقتصاديًا يف تقييم الصادرات واملستوردات 

بأسعارها احلقيقية وبحسب نوعيتها.

العمالت  من  االحتياطي  وعىل  اإليرانية،  العامة  املوازنة  عىل  الضغط  ختفيف   .8
قيمتها  انخفضت  اليت  اإليراين(  )التومان  الوطنية  العملة  إىل  القوة  وإعادة  الصعبة، 

بأكرث من أربع مرات بسبب العقوبات.

البطالة  مشاكل  بمعاجلة  اخلاصة  احللول  تسهيل  إىل  يؤدي  سوف  سبق  ما  وكل   .9
والفقر، حيث يزيد عدد الداخلني إىل سوق العمل سنويا  عن 900 ألف شخص.

وإذا كان املستفيد املبارش من رفع العقوبات هو اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، إال أن 
آثارها اجلانبية سوف تتعداها إىل الدول واحلركات واجلهات املتحالفة معها، انسجامًا 
مع القاعدة اليت تقول إن قوة األجزاء املكونة للكل تؤدي إىل الزيادة يف قوته ودعمه، 

وإن قوة ومتانة الكل تؤثر يف قوة أجزائه.

* إقليميًا:

أما يف التحالف اآلخر فإن ردة الفعل الرسيعة كما تم التعبري عنها من خالل ما هو موضح 
أدناه تشري بشكل أو بآخر ألثر االتفاق يف الطرف األخر املعادي. من أهم ما يمكن اإلشارة 

إليه هنا:

1. األثر السليب لالتفاق عىل اجلانب اإلرسائييل، وهذا ما تم التعبري عنه بالترصحيات 
بعد  »حىت  نتانياهو  يقول  حيث  الصهيوين،  الكيان  قادة  عنها  أفصح  اليت  واملواقف 
توقيع االتفاق لن  تتخىل إيران عن طموحاتها يف احلصول عىل أسلحة نووية وتواصل 
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وانتهاك  العامل،  الرشق األوسط ونرش اإلرهاب يف  العمل عىل زعزعة االستقرار يف 

الزتاماتها الدولية«، وهبذا الترصيح يبدو املوقف الصهيوين املعادي لالتفاق  وختوف 

نتنياهو من تعاظم قوة إيران عىل استمرارية » دولة الكيان » مستقرة وقوية يف حميطها، 

بل وعىل إمكانية استمرارها ككيان مغتصب للحقوق العربية.

2. ردة فعل بعض البلدان العربية االنفعالية عىل االتفاق من خالل قيامها باملبادرة إىل 

تشكيل  أحالف لتحويل احلرب الدائرة يف املنطقة إىل حرب مذهبيه وبأشكال خمتلفة، 

رغم أهنا ليس كذلك، حيث ليس هناك من طرف يريد إدخال الطرف اآلخر يف مذهبه، 

وكل ما يف األمر أن شكوكا قد بدأت تترسب إىل العالقة األمريكية– اخلليجية واملتمثلة  

باخللل يف الثقة بني أمريكيًا والسعودية، وبأن األخرية أرادت أن تأخذ العامل السين إىل 

جانبها، عىل الرغم من خطورة ذلك جلهة تشويه املفاهيم، وحتويل االختالف السيايس 

بني العرب واملسلمني إىل رصاع مذهيب، ومن ثم إىل حتالف مع »إرسائيل« يف مواجهة 

كثريًا من  »إن  االقتصادي  دافوس  مؤمتر  نتنياهو يف  يقول  الشيعي.  باخلطر  يسمى  ما 

الدول العربية أصبحت حليفًا لنا يف حماربة داعش وإيران، ومل تعد  تلك البلدان عدوًا 

لنا«.

ودون  حساهبا  عىل  التقارب  هذا  يف  راغبة  تكن  مل  اليت  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  إال 

الرئيس  التنسيق معها، بدأت بممارسة ضغوط عىل السعودية برزت مالحمها يف ترصحيات 

األمريكي متهمًا فيها السعودية بتمويل وتثقيف اإلرهاب العاملي وبمشاركتها يف اعتداءات 11 

أيلول ويف كبت احلريات، وصواًل إىل مناقشة الكونغرس األمريكي مرشوع مطالبة السعودية 

بالصحفي  دفع   الذي  األمر  املذكور  باالعتداء  سقطوا  الذين  الضحايا  ألهل   بالتعويض 

السعودي خالد الدخيل  للدفاع عن بالده بوصفه أوباما بأنه أخطر من داعش.



اأوراق العمل املقّدمة اإىل املوؤمتر 166

واذا مل نكن هنا بصدد الدفاع عن »الشيطان« إال أن ما نود التأكيد عليه:

أهنا هددت  بدليل  السعودية  تنفها  مل  السعودية هو حقيقة  أوباما عن  يقوله  ما  إن  أ- 
بسحب استثماراتها اليت تتجاوز 750 مليار دوالر )كما قال السعوديون، وحوايل 116 
إثارة ذلك املوضوع  مليار كما اعرتف األمريكيون( واملوظفة يف أصول أمريكية عند 

واختاذ قرار تنفيذي بشأنه.

ب- عىل الرغم من أمهية تنبه السعودية ودول اخلليج إىل التبعية يف العالقات اخلليجية 
مع  العالقات  هذه  عن  للتعويض  السعودية  به  تقوم  ما  أن  إال  املتحدة  للواليات 
واإلسالمية  العربية  األمة  قضايا  عىل  خطرًا  أكرث  يبدو  األمريكية  املتحدة  الواليات 
وخاصة جلهة إقامة التعاون والتنسيق مع »إرسائيل«، وإثارة الزناعات بني أبناء األمة 

الواحدة، وحماوالت ختريب مكوناتها االجتماعية والثقافية.

ما تقدم من توضيح ال يعين بذات الوقت أن حلف املقاومة قد حقق كل ما يريده  فالترصحيات 
واملواقف تزيد الشك يف مصداقية الواليات املتحدة األمريكية حىت بعد توقيع االتفاق، وهناك 

مالمح الستمرارية األزمة تظهر يف أهم ما ييل:

1 - إثارة ما تسميه الدرع الصاروخي اإليراين البالسيت. 

2 - جتميد ومصادرة حوايل ملياري دوالر للمرصف املركزي اإليراين، بحجج يغلب 
عليها الطابع االستفزازي وهذا يعين أن توقيع االتفاق هو بداية الطريق، واملهم  ليس 
التوقيع رغم أمهيته وإنما حمايته وحتصينه حىت الوصول إىل حتقيق األهداف، اليت هي 

عرضة للرسقة واالستالب والبد من حمايتها.

3 - استمرار حماوالت التدخل بشؤون إيران الداخلية وبتحديد الكيفية اليت يتم فيها 
بقوله  حيددها  أن  كريي  أراد  »كما  العقوبات  برفع  عليها  حتصل  اليت  األموال  إنفاق 
نتيجة  إيران  عليها  حتصل  اليت  دوالر  مليار   55 الـ  من  نسبة  إن    2016/1/22 يوم 
يكون،  أن ال  اإليراين، وهذا جيب  الثوري  إىل احلرس  العقوبات سوف تذهب  رفع 
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ألنه سوف يثري مشكالت إليران يف الكونغرس األمريكي«، وهذا يعين أن العدوان 
البلد،  املستمرة يف قوة  الزيادة  يتطلب  الداخلية سيستمر وهذا  الشؤون  والتدخل يف 

وحتصينه اقتصاديًا وعسكريًا يف مواجهة القوى املتآمرة عىل نظامه.

الخاتمة وتتضمن تحديات وفرص:  خامسًا- 

1 - التحديات: من أهم التحديات اليت تواجه العالقات العربية– اإليرانية هي:

بالعدو  اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية  وهو  الصديق  الستبدال  حماوالت  بروز   -
الثاين وألول مرة بشكل علين  يتم مع  الذي  التنسيق والتعاون  الصهيوين من خالل 
وإقامة عالقات صداقة وتعاون عىل حساب العالقات مع إيران واإلرضار بمصالح 

األمة العربية واإلسالمية

- تغيري األوليات بالرتكزي عىل إنشاء التحالفات والدعوات لتكوين جيوش عىل أسس 
خياراته  ومصادرة  الداخلية،  شؤونه  يف  والتدخل  الشقيق  ملحاربة  ومذهبية،  طائفية 
من  بداًل  ذلك(  عىل  دليل  احلزم  بعاصفة  يسمى  )ما  واالستقالل  التحرر  يف  الوطنية 

مواجهة العدو األسايس وحترير األرايض العربية املحتلة.  

- حتول مؤسسات عربية وإسالمية )اجلامعة العربية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي( من 
مؤسسات جامعة وموحدة )ولو شكليًا( من منابر حلل املنازعات واخلالفات إىل منابر 

لتعميقها وإضفاء الرشعية عليها.

- بروز دور فاعل للمال السيايس يف حتديد مستوى العالقات بني الدول، ويف متويل 
احلروب والرصاعات والزناعات، بداًل من التنمية، والديموقراطية وحقوق اإلنسان. 

املؤامرات  املقاوم للحد من دوره يف كشف  الرأي اآلخر وبشكل خاص  - مصادرة 
واملمارسات، واملخططات الرامية إىل متزيق األمة وتفكيك مكوناتها من خالل إغالق 
حمطات مقاومة والضغط املايل عىل عدد من رجال األعمال واملفكرين بقصد حتويلهم 
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من أصدقاء إىل معادين جتسيدًا لشعار بوش املعروف من ليس معنا فهو ضدنا، وكل 
ذلك من أجل بث الفرقة واالنقسام بني أبناء األمة وإضعافها .

- املحاوالت اليت جتري يف ظل تأزم العالقات السعودية- اإليرانية، الختصار مستوى 
العالقات العربية اإليرانية بمستواها السىيء مع السعودية، وهذا ما يشكل معوقات 
أجل  إيراين، ترصف من  وتنسيق عريب-  تعاون  إقامة عالقات  دون  وحتديات حتول 

ترسيخها أموال طائلة لتبقى معوقات حقيقية تعاين منها أجيال احلارض واملستقبل

هذا  وضمن  نعمة،  إىل  والنقمة  فرص،  إىل  التحديات  حتويل  مبدأ  عىل  وتقوم  الفرص   -  2
املفهوم يمكن التوقف عند أهم ما ييل:

- إمكانية االستفادة من املبادئ واخلربات اليت راكمتها التجربة اإليرانية  يف التفاوض 
اليت سبقت توقيع االتفاق كمادة يمكن االنطالق منها والبناء عليها يف إجراء حوار 
عريب- عريب وعريب- إيراين، اذا توفرت النوايا الصادقة لتجاوز املعوقات اليت حتول 

دون إقامة عالقات  متكافئة شفافة وصادقة فيما بينهما. 

- عىل الرغم من سوء التهّم املوجهة إىل املقاومة باعتبارها منظمة إرهابية، وحلفائها 
كشف  يف  فرصة  إىل  التهم  تلك  لتحويل  إمكانية  هناك  فإن  لإلرهاب  داعمة  كدول 
خلفيات ومشاريع اجلهات اليت تقف وراءها وتعريتها أمام اجلماهري اليت ترفض مثل 
والوثائق  باللقاءات  املتمثلة  الوقائع  توفر  اإلطار  هذا  وضمن  املشبوهة.  التهم  هذه 
واملستندات اليت تم نرشها بوسائل إعالم خمتلفة دالئل دامغة يف كشف الطرف املعادي 

احلقيقي ملصالح األمة، وبشكل خاص ما له عالقة بالفكر الوهايب.

- اذا كان إلغاء العقوبات من شأنه أن حيدث تغيريًا يف شكل العالقات وبنية االقتصاد 
فهذا يعين أننا أمام منعطف جديد يشكل فرصة لتعزيز اإلجيابيات وجتاوز السلبيات 
املخصصة  النووية  الطاقة  وتشكل  إلقامتها.  األمة  تطمح  اليت  اجلدية  العالقات  يف 
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لألغراض السلمية اليت متتلكها إيران إمكانية متاحة هبذا االجتاه أمام الدول العربية يف 
التنمية والبحث العلمي اليت تعد أهدافا مطلوبة يف خططها وبراجمها التنموية، علمًا أن 
إيران تقوم من أجل إظهار حسن نواياها جلهة االلزتام ببنود االتفاق بتوجيه خطاب 
ذاته يشكل فرصة جيب  للتعاون والتنسيق وإقامة عالقات حسن جوار، وهذا بحد 
االستفادة منها يف التحقق من حسن نواياها  يف تبديد املخاوف ومدى تطابق أقواهلا 

مع أفعاهلا.

- يف إطار املخطط الفتنوي التفتييت املرفوض عقليًا وجماهرييًا، واملتعاكس مع العقل 
واملنطق ومع النصوص القرآنية واألحاديث النبوية، والتعاليم اإلسالمية، هذا اإلطار 
به  تقوم  ما  مقاربة وتوضيح  منها يف  االستفادة  يمكن  مادة  الكبرية  بمخاطره  يشكل 
اجلهات اليت تتآمر عىل األمة وقضاياها والدين اإلسالمي احلنيف وإحدى اإلغراءات 
باملبادئ  ما أحسن االلزتام  إذا  املخطط  إيرانية ملواجهة ذلك  إلقامة عالقات عربية- 

الصحيحة للعالقات اليت تقوم بني الدول.

باالستناد إىل ما تقدم يمكن القول إن هناك اتهامات متبادلة بني الطرفني، وإن إثبات أحقية 

طرف يف مواجهة الطرف اآلخر ال تتم باملهارات واحلمالت اإلعالمية. إهنا حتتاج إىل جدية 

يف التواصل واللقاءات واملفاوضات املبارشة. فالنجاح الذي حققته دولة نامية  يف مفاوضاتها 

الرؤى  القرار ووضوح  املبادئ وعىل قاعدة استقالل  العامل  قامت عىل هذه  مع أقوى دول 

لتحقيق  واالحتالل  اهليمنة  ضد  تناضل  اليت  الدول  حتتاجه  مطلبًا  يعد  ما  وهذا  واخليارات 

احلرية واالستقالل الوطين.

التحديات إىل  التفاوض واالتفاق، وحتويل  التجربة اإليرانية يف  نتائج   واذا ما أريد تعميم  

فرص فال بد ألطراف العالقات العربية- اإليرانية من تبديد املخاوف اليت يتوجس ويشعر هبا 

كل طرف اجتاه الطرف اآلخر، واملمارسات اليت  ترفضها دولة عىل أراضيها ومتس بسيادتها 



اأوراق العمل املقّدمة اإىل املوؤمتر 170

ال جيوز أن تشجع عىل ممارستها يف بلدان أخرى، وبالتايل فإن االحرتام املتبادل، وعدم التدخل 
يف الشؤون الداخلية واالمتناع عن شن احلروب ومساندتها  جيب أن تشكل ركائز أساسية يف 
بناء عالقات أخوية متينة حتد من تدخل األجنيب ومن دوره  يف زعزعة أمن واستقرار املنطقة.  

نقول ذلك ونحن ندرك أننا أمام مرشوعني األول: أمريكي– صهيوين غريب– خليجي، تركي 
املرشوع  هلذا  وان  مكوناته(  بني  الشكلية  اخلالفات  بعض  عن  النظر  )وبرصف  وتكفريي 
اسرتاتيجياته  وخياراته وأهدافه  الرامية إىل تفتيت املفتت وتقسيم املقسم  يف األمة العربية 
خيدم  الذي  والشكل  الصورة  عىل  تكوينه  وإعادة  وتفكيكه،  ختريبه  إىل  وصواًل  واإلسالمية 
مصاحله، والثاين: عرويب إسالمي  وحترري مقاوم  للمرشوع  املعادي، ويعمل عىل مواجهته 
وإسقاطه، وهذا ما حيتاج من أصحاب هذا املرشوع يف املعركة اليت خيوضون باإلضافة إىل 
جذب  خالل  من  سواء  له،  جديدة  قوى  إضافة  عىل  العمل  حتالفهم،  أركان  وتقوية  تدعيم 
وضم دول جديدة إليه، أو حتييد الدول اليت مل تنخرط باملرشوع املعادي بعد، عىل أن يكون 
كل ذلك مبين عىل مرشوع حواري وسطي وحضاري  يقوم عىل عنارص املوروث الفكري 

والثقايف واالقتصادي واالجتماعي لدول املنطقة. 
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صناعة صورة اإلختالفات والِخالفات
 بين إيران والعرب وإدارتها

املشرتكات  أّن  يظّن  العام  التصور  أّن  ولو  وتباينات،  ِخالفات  وجود  االختالف  يعين  ال 
والتشاهبات يمكن أن تؤدي إىل التعاون والتالحم والرتابط أكرث، إاّل أن الوقائع االجتماعية 
والدولية ال تؤيد هذا التصّور. إذ رغم املشرتكات الكثرية املوجودة بني دول الرشق األوسط، 
من مشرتكاٍت لغوية ودينية وقومية واقتصادية، مل تنجح هذه الدول يف إجياد التعاون بينها، ومل 
تستطع جتربة االحتاد العريب بني مرص وسوريا يف الستينيات من القرن املايض االستمرار كثرًيا. 
وذلك عىل العكس من االحتاد األورويب الذي بالرغم من وجود االختالفات املذهبية واللغوية 
بينها. وهلذا  فيما  متحدة  يوِجد جمموعة  أن  استطاع  أعضائه  بني  القومية  واالقتصادية وحىت 
الطرفني.  بني  للتقارب  مانٍع  وجود  والعرب  إيران  بني  القائمة  االختالفات  تعين  ال  السبب 
ولتوضيح االرتباط الناىشء من التمايز واالختالف يف مقابل االرتباط الناىشء من التشاهبات 
يمكننا اللجوء إىل نظرية التضامن االجتماعي لدوركيم، ومن ثم تعميمها عىل مستوى النظام 
الدويل. لذا فإّن طريق تقريب إيران والدول العربية وكذلك الدولة العربية فيما بينها، يكمن يف 
رفع مستوى التضامن امليكانيكي )الناىشء من التشاهبات( للوصول إىل التضامن واالرتباط 
العضوي )الناشئ من التمايزات واالختالفات(، حيث إّن الرشط الكايف هلذا املوضوع بحّد 
ذاته يسلزتم زيادة احلّد األقىص لإلمكانات والقدرات املادية واملعنوية لكلٍّ من دول املنطقة 
ورفع مستوى التعاون االقتصادي والثقايف واالجتماعي فيما بينها هبدف املساعدة يف زيادة 
تلك اإلمكانات والقدرات. والرشط الالزم لتحقق هذا األمر أن تتجّنب دول املنطقة بنحٍو 
جّدي احلرب واستخدام العنف واحلّد من جماالت العنف البنيوي يف املنطقة )عىل سبيل املثال، 

العنف االقتصادي والعنف السيايس والعنف الثقايف طبًقا لنظرية جالتونغ(. 

د. علري�صا مري يو�صفي
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طبًعا، ال تشّكل االختالفات والتمايزات املانع األسايس للتعاون بني إيران والدول العربية، 
إنما يعود املانع إىل تلك الصورة اليت يصنعها كال الطرفني حول بعضهما البعض مستخدمني 
الصناعة اإلعالمية ويف هذه املعركة اإلعالمية يبدو أّن الذين قاموا بصناعة الصورة املعادية 
إليران كانوا أكرث نجاًحا مّما أقدمت عليه إيران لصناعة صورتها، مما أّدى إىل سيطرة بعض 
املعتقدات اخلاطئة األقرب إىل األسطورة )Myths( منها إىل الواقع عىل أفكار وعقول قسٍم 
كبري من العامل العريب ضد إيران. ومن هذه املعتقدات والتصورات اخلاطئة القول بأّن إيران 
إيران  جعل  أو  الصفوية،  اإلمرباطورية  وإحياء  الثورة(  )تصدير  اإلقليمية  للسيطرة  تسعى 
بأّن  اإلهيام  أو  السّنة،  أهل  زعيمة  بصفتها  السعودية  مقابل  يف  متّثلهم  وأهّنا  الشيعة  زعيمة 
االختالفات السائدة داخل إيران هي املانع األكرب للتقارب بني إيران والعرب، أو أّن إليران 
عداوة للسعودية وهي ختوض حرًبا مع ضدها بالوكالة. لقد مّتت صناعة كل هذه التصورات 
وبّثها، أحياًنا بمؤازرة وسائل اإلعالم الغربية، لياًلً وهناًرا طوال العقود املاضية، وهذا األمر 
ال يزال قائمًا عىل قدٍم وساق خاصًة بعد أحداث 2011. إذ يقوم اجلميع وألسباٍب واضحة 

بتقديم صورٍة غري صحيحة عن إيران تشّكل املانع األساس للتقارب بني إيران والعرب.

ولتوضيح أمهية صناعة هذه الصورة سأشري إىل حادثة حصلت معي إبان حرب متوز 2006. 
يف ذلك الوقت كنت ممثاًل ملركز الدراسات السياسية والدولية يف روما، وكنت أسعى كثرًيا 
إلصدار بياٍن مشرتٍك مع سفراء الدول اإلسالمية والعربية يف الصحف اإليطالية، ولكن مل 
أجد حىت سفرًيا عربًيا واحًدا مستعًدا أن يضع توقيعه عىل ذلك البيان الذي يطالب بالوقف 
الفوري للعدوان الصهيوين عىل لبنان ووقف املجازر اليت ُترتكب بحق الشعب اللبناين. ويف 
ذلك الوقت أيًضا كان للكاتب حممد حسنني هيكل برنامج ُيبث عىل شاشة اجلزيرة العربية، 
كانت  الدول  هذه  أّن  ذلك  احلرب،  هذه  لوقف  العربية  الدول  حتّرك  عدم  بشّدة  انتقد  وقد 
أّن  إىل  حينها  وأشار  عليه،  والقضاء  اهلل  حزب  إضعاف  وقف  يعين  احلرب  وقف  أن  تعترب 
بعض األطراف يف املنطقة يركضون بسبب قرص نظرهم خلف وهٍم اسمه اهلالل الشيعي، 
وهم غري قادرين عىل رؤية نجمة داوود اليت أّدت عىل مدى عرشات العقود إىل الكثري من 
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الكوارث يف املنطقة. ومنذ العام 2002 ولغاية اآلن تسري ظروف املنطقة نحو األسوأ، فمنذ 
أياٍم قليلة مل يلبِّ دعوة سفري فلسطني للمشاركة يف ندوٍة بمناسبة “يوم النكبة” سوى بعض 
فإن  الواحدة. عىل هذا األساس  اليد  يتجاوز عددهم عدد أصابع  مل  الذين  العرب  السفراء 
السؤال البارز الذي جيب البحث عن إجابة له يتعلق باملسار الذي جعل عيون كثري من العرب 
حتّدق يف وهم اهلالل الشيعي بداًلً من أن يضعوا نصب أعينهم نجمة داوود؟ وما هي اآلثار 
والنتائج املستقبلية لصناعة هذه الصور يف َحرف الرأي العام عن موضوع الكيان الغاصب 

وقضية فلسطني؟ 

إّن قضية صناعة الصورة موضوع معروف يف األوساط اجلامعية، وهو ما التفت إليه املفّكر 
البداية  ونقطة   .)Orientation( “اإلسترشاق”  عنوان  حتت  حوله  وكتب  سعيد  إدوارد 
كتبها هرني كسينجر،  اليت  املقالة  تلك  إدوارد سعيد يف اإلسترشاق كانت  منها  انطلق  اليت 
وزير اخلارجية األمريكية آنذاك، يف إحدى املجالت األمريكية بعد احلرب اليت شنها العرب 
تكن  ُفجائية ومل  كانت  تلك احلرب  أّن  اعترب كسينجر  إذ  الصهيوين سنة 1973.  الكيان  عىل 
باحلسبان، ذلك أّنه كان مستبعًدا من العرب بما لدهيم من خصائص أن يمتلكوا اجلرأة عىل 
القيام بمثل هذه احلرب. لقد دفع هذا املوضوع وهذه الصورة املوجودة يف الغرب عن العرب 
لسعيد،  العرب. وطبًقًا  الصورة” حول  يتناول مسألة “وظيفة صناعة  أّن  إىل  إدوارد سعيد 
ال تتطابق الصورة املكّونة حول العرب والرشق وحقيقة تلك الصورة يف الواقع؛ وال ينظر 
الغرب وحىت العرب إال إىل زاويٍة واحدٍة هي من نتاج ما تصوره وسائل اإلعالم. ومنذ ذلك 
حاولت   ،)Oil for Security( األمن”  مقابل  يف  “النفط  معادلة  إقرار  إىل  ونظًرا  الوقت، 
استمر  وقد  إيران.  ضد  الصورة  هذه  صناعة  يف  املشاركة  أمريكا  وحىت  املنطقة  دول  بعض 
هذا التعاون املشرتك بني اإلعالم الغريب وبعض اإلعالم العريب ضد إيران لسنوات طويلة، 
رغم أّنه كان يتذبذب صعوًدا ونزواًلً يف بعض األحيان. ويمكن حتديد ثالث مراحل زمنية 

للتقارب أو التباعد بني احلركتني اإلعالميتني: سنة 1979 و 2002 و 2011. 
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أ-  الثورة اإلسالمية في إيران سنة 1979: 

يف هذه املرحلة الزمنية اهنارت عقيدة )دكرتين( ريتشارد نيكسون يف منطقة اخلليج الفاريس. 
وتقوم عقيدة نيكسون هذه، واليت تشبه عقيدة أوباما اليوم من عدة أوجه، عىل أّنه نظًرا إىل 
الكوارث اليت خّلفتها حروب كوريا وفيتنام فإن أمريكا لن ترسل بعد اليوم قوات بريًة إىل 
دول العامل الثالث املتحالفة معها ألجل حمايتها والدفاع عنها، وبداًل من ذلك سوف تسعى 
املتحالفة مع أمريكا من خالل تقديم  املنطقة نفسها  املنطقة إىل دول  إىل تفويض مسألة أمن 
املساعدات العسكرية وغريها لتلك الدول. وقد تّم تفويض هذا الدور يف منطقة اخلليج إىل 
إيران والسعودية. ولكن بعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران سنة 1979، بذلت السعودية 
وبعض حلفائها يف املنطقة أقىص جهودها لكي حتّل مكان إيران يف الرتتيبات اإلقليمية وذلك 
اليت  املحاور األساسية  إيران. ومن  الغربية وتأجيج دعايتها ضد  إثارة وسائل اإلعالم  عرب 
عملت عليها الدعاية اإلعالمية آنذاك يف صناعة صورٍة معادية إليران: إثارة موضوع تصدير 

الثورة وتضخيمه، وتأجيج القضايا احلساسة بني الشيعة والسنة والعرب.

مشروع السالم العربي 2002:  ب- 

بعد هزيمة الكيان الصهيوين يف لبنان سنة 2000، وبعد هجمات احلادي عرش من أيلول اليت 
جعلت السعودية يف دائرة اإلتهام، تلّقف امللك عبد اهلل، الذي كان آنذاك ولًيا للعهد، فكرة 
العريب سنة 2002  السالم  تايمز« وطرح مرشوع  »نيويورك  الكاتب يف جملة  »توم فريد من« 

الذي تّم إقراره يف قمة اجلامعة العربية. 

 ،AIPAC آنذاك أحد كبار مدراء الذي كان   )M.J.Rosenberg( وبناًء ملقاالت روزنربغ
وعىل أساس الوثائق املذكورة يف كتاب Garnet Porte، فقد قررت AIPAC إعادة النظر يف 
صناعة الصورة السلبية للعرب والسعودية واليت كانت ُتنتجها وسائل اإلعالم اخلاضعة هلا، 
واستبدال ذلك باجلمهورية اإلسالمية يف إيران حىت توفر اجلو النفيس املالئم يف سبيل دفع 



175 اأوراق العمل املقّدمة اإىل املوؤمتر

مرشوع امللك عبد اهلل للسالم ُقدًما. ويف النتيجة، أدى االنحياز املجدد للوسائل اإلعالمية 
الغربية وبعض اإلعالم العريب إىل تشديد إثارة املخاوف من إيران )إيران فوبيا( حتت ذريعة 
الربنامج النووي، وكذلك تقديم إيران عىل أهّنا أكرب عائق أمام مرشوع السالم وعودة األمن 
واالستقرار إىل الرشق األوسط بسبب دعمها حلركة حماس وللقضية الفلسطينية. وفضاًل 
تبذل  أن  إىل  و2002   2001 سنيت  بني  وأفغانستان  للعراق  أمريكا  احتالل  أّدى  ُذكر  عّما 
الوسائل اإلعالمية العربية جهودها لتأجيج املخاوف من إيران )“إيران فوبيا”( لتقييد نفوذ 

إيران يف املنطقة. 

شباط 2011:  ج- 

رغم تآزر وسائل اإلعالم العريب املسيطرة مع الوسائل اإلعالمية الغربية يف تأجيج املخاوف 
هذين  بني  خالفاٍت  بروز  إىل  أّدى   2011 سنة  يف  العربية  الثورات  نشوء  أّن  إاّل  إيران،  ضد 
بعد  املتحدة األمريكية  الواليات  توّصلت  فبعد أحداث تونس ومرص  التيارين اإلعالميني. 
استخدام  العربية  الثورات  ظواهر  ملواجهة  يكفي  ال  أّنه  مفادها  نتيجٍة  إىل  عديدة  دراساٍت 
العنف والقمع، بل جيب يف بعض املواقع االستفادة من إجراءاٍت إصالحية بدءًأ من الرأس أو 
حىت من نماذج الثورات املنضبطة )املسيطر عليها( نظري ما حصل يف ثورة 1989 يف أندونيسيا. 
وهكذا كان اهلدف املشرتك لإلعالم الغريب والعريب هو الوقوف بوجه بروز ثورات جديدة 
ذلك  والسعودية. ورغم  واألردن  إيران، وخاصًة يف ثالث دول هي مرص  1979 يف  كثورة 
كانت السعودية وبعض حلفائها يف املنطقة تعتقد، خالًفا ملا تعتقده أمريكا، برضورة التشدد 
هذه  مثل  ولتربير   )Iron Fist( احلديدية  القبضة  سياسات  واختاذ  الشعبية  املطالب  مقابل 
اللجوء  أو  أزماٍت مصطنعة  إىل خلق  الواحد والعرشين كانت بحاجة  القرن  السياسات يف 
بالدرجة  اختاذ مثل هكذا سياسات  السابقة. والسبب يف  تأجيج الرصاعات واخلالفات  إىل 
األوىل هو األزمات والتحديات يف الداخل السعودي وبالدرجة الثانية اهلزائم االسرتاتيجية 
 )Karen Elliott House( يف املنطقة. بالنسبة للسبب األول رّصحت السيدة كارين هاوس
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وهي من أبرز املتخصصني األمريكيني يف الشؤون السعودية، بتاريخ 25 شباط 2011، أي بعد 
إزاحة مبارك من السلطة بأربعة أيام، يف مقالٍة يف جملة »وول سرتيت« بأّن السعودية هي مقصد 
الفقر، و%70 من السكان ال  أّن %40 من شعبها يعيشون حتت خط  العربية، ذلك  الثورات 
يستطيعون رشاء مزنٍل مناسب، وارتفاع معدل املرض بسبب النقص يف العلوم ذات الصلة. 
وبعد هذا املقال الذي ُأخذ عىل حممل اجلّد، أعلنت السعودية عن تقديم مساعدات رفاهية 
مبارشة بـ 10 مليارات دوالر وبعد شهر واحد ُطرح برنامٌج رفاهٌي بقيمة 93 مليار دوالر يف 

السعودية. 

مقالة يف  لندن، يف  السعودية يف  فقد عرض سفري  بعد 2011  املنطقة  لتحديات  بالنسبة  وأما 
النيويورك تايمز بتاريخ 10 كانون األول 2012، لبعض الشكاوى من أمريكا. يف هذه  جملة 
املقالة اتهم السفري السعودي أمريكا بأهّنا مل تظهر مقاومًة مناسبة مقابل سقوط مبارك، وأّنه 
مشغولة  كانت  حيث  سوريا  يف  عسكرًيا  تتدخل  مل  حمراء  خطوط  عدة  رسم  من  بالرغم 
باملفاوضات النووية مع إيران. وهدد السفري السعودي أمريكا بأن بالده بأّنه سوف تّتخذ من 
اآلن فصاعًدا سياسًة مستقلة وحاّدة. وهذا هو األمر نفسه الذي ُعرف منذ أوائل العام 2011 
باعتماد السعودية لسياسة »القبضة احلديدية« ِقبالة الثورات العربية. وعىل سبيل املثال، طبًقا 
لتقارير وسائل اإلعالم األمريكية، طالب امللك السعودي يف 8 شباط 2011، بعد ثالثة أياٍم 
من سقوط مبارك، يف اتصاٍل هاتفي مع الرئيس األمريكي، برضورة املحافظة عىل مبارك حىت 
ولو بإطالق النار عىل الشعب يف ميدان التحرير يف القاهرة ووقوع جمازر بحقهم ويف 15 آذار 
2011 أثناء متابعة مفاوضات ويل عهد البحرين مع املعارضة يف أمريكا، طلب أوباما من امللك 
عبد اهلل عرب اتصاٍل هاتفي انسحاب القوات السعودية من البحرين، فكان جواب امللك إّنه 

لن يغّض النظر بأي ثمن عن استخدام القوة والشدة يف البحرين. 

والعريب  الغريب  اإلعالميني  التيارين  هدف  كان   2011 العام  بعد  أّنه  صحيح  املحّصلة،  يف 
املعارضني إليران منع ظهور ثورات جديدة، ولكن تقّدمت وسائل األعالم العربية املعارضة 
إليران عىل حليفاتها من الغرب وكّثفت من سياساتها الساعية إىل التخويف من إيران، حيث 
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عملت ضمن هذا اإلطار عىل تعزيز وتثبيت الصور األربع )myth( اآلنفة الذكر عن إيران 
لدى الرأي العام العريب.

النحو  إيران واإلجابة عنها فسوف نتعرض هلا عىل  بالنسبة للصور األربع املدعاة عن  وأما 
التايل: 

أ- هل أن إيران حًقا زعيمة الشيعة يف مقابل السعودية بصفتها زعيمة أهل السّنة؟ 

الثورة  قائد  هبا  واحدة حتّدث  كلمًة  نجد  أن  يمكن  اليت مضت ال  37 سنة  الـ  طوال 
اإلسالمية اإلمام اخلميين )ره( أو القائد احلايل أية اهلل اخلامنيئ ضد أهل السّنة أو كلمة 
دائًما  إيران  قادة  إذ كان خطاب  الشيعة.  الدفاع عن  السّنة من أجل  تهّجٍم عىل أهل 
املوضوعات  وتناول  الُفرقة  بّث  من  نوٍع  أي  بوجه  والوقوف  جمعاء  األمة  خطاب 

اخلالفية بني السنة والشيعة. بل بالعكس، حتّدثا وأفتيا خالًفًا ملثل هذه اجتاهاٍت. 

عىل سبيل املثال، كان يتّم اإلدعاء دائًما يف املحافل العربية بأّن إيران تسيطر عىل أربع 
جمهورية  رئيس  إيران؟  قادة  املقولة؟  هذه  صاحب  هو  من  ولكن  عربية.  عواصم 

إيران؟ وزير خارجيتها؟ أم قادتها العسكريون؟ 

عن  صادر  واالستفزازي  واخلاطىء  املنطقي  غري  الكالم  هذا  أّن  لإلهتمام  املثري  من 
املعادية  اإلعالم  وسائل  قامت  الواقع  ويف  اإليراين  الشورى  جملس  يف  سابق  نائب 
إليران بتكرار هذه املقولة املستفزة. ولكن عندما رّصح قائد الثورة اإلسالمية بعد عدة 
أياٍم برفض هذه املقولة، وأعلن استمرارية دعم إيران حلماس وسائر احلركات املعادية 
والعريب  الغريب  اإلعالمي  اجلهاز  يعر  مل  اإلدعاءات،  تلك  خطأ  مظهًرا  إلرسائيل، 
تركزيه  كّل  جعل  املقابل  ويف  الثورة.  قائد  لترصحيات  اهتماٍم  أي  للصورة  الصانع 
عىل كالم أحد النواب السابقني يف املجلس وهو ليس إال واحًدا من أصل 290 نائبًا 

يدخلون املجلس وخيرجون منه كل 6 سنوات.
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ب- هل تسعى إيران للسيطرة عىل املنطقة وإحياء اإلمرباطورية الصفوية؟ 

السخرية واملزاح، والذين  بكثرٍي من  إيران وشعبها مثل هذا االدعاء  يتلّقى مسؤولو 
ليس لدهيم أي ارتباٍط مع العرب ال يصّدقون بأّن ادعاءات كهذه يتّم أخذها عىل حممل 
اجلّد. ومما يمكن قوله يف هذا املجال أّن الدستور اإليراين قد رّصح يف البند 11 برفض 
اهليمنة  اليت تقف بوجه  إيران  أّن  أو غريها. وال شك يف  إيران  التسّلط واهليمنة عىل 
األمرييكية عىل إيران وسائر دول الرشق األوسط ليست بصدد أن تصبح هي البديلة 
عن أمرييكا. ويف الواقع، لقد انتهى عرص التسلط والتفوق؛ وعندما ال تستطيع أكرب 
قوة اقتصادية وعسكرية يف العامل أن حتافظ عىل استمرارية تفوقها فمن األوىل أن تكون 
إيران أعقل من أن تسعى لتحقيق مثل هذا املوضوع الذي ال يمكن تنفيذه. واملسألة 
الثانية هي أّن إيران قوة تهدف إىل حتقيق االستقرار يف املنطقة، ذلك أهّنا راضية متاًما 
السكان واملساحة والقدرة االقتصادية، وقدرة  عن جميع عنارص قدرتها يعين عدد 
سيطرتها، ولن جتر عليها السيطرة عىل دول املنطقة سوى تكاليف إضافية، فضاًل عن 
أهّنا لن تزيد من قدرة إيران شيئًا. وفضاًل عن فإّن التغيريات اليت حصلت بعد سنة 
2001 والقضاء عىل طالبان وصدام صّبت يف مصلحة إيران ومل تعد تشعر بأي تهديٍد 

كي تسعى إىل السيطرة عىل ما حوهلا لدفع ذلك التهديد. 

ج- هل االختالفات الداخلية إليران هي املانع للحوار مع اآلخرين والتوافق معهم؟

لقد أّكد رئيس اجلمهورية الشيخ حسن روحاين ووزير اخلارجية حممد جواد ظريف 
مراًرا وتكراًرا عزم إيران عىل حتسني عالقاتها مع جرياهنا العرب. وقد ُذكر رصاحًة 
يف برنامج السياسة اخلارجية للرئيس روحاين الذي ُقّدم ملجلس الشورى اإلسالمي 
سنة 2013، بأّن مّد أوارص العالقات مع اجلريان يف رأس أولويات السياسة اخلارجية 
إليران، وقد تّم التأكيد عىل حتسني هذه العالقات مع الدول العربية. ويف هذا الصدد 
مقابالٍت  أربع  يف  رصيح  وبشكٍل  األدىن  باحلد  مراٍت  أربع  ظريف  الدكتور  عرض 
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تايمز)نيسان  ونيويورك  الرشق األوسط )ترشين األول 2013(  ُأجريت مع صحف 
2015( والسفري والرشوق والرشق والرأي )آب 2015( وواشنطن بوست )أيار 2016( 
اقرتاًحا يقيض بالسعي ألجل تقريب العالقات كخطوٍة أوىل يف سبيل تأسيس منتدى 
بأّن دولة  املقابل يف رفضه هلذا االقرتاح  الطرف  للحوار اإلقليمي. ولكن كان تربير 
القدرة  الدولة  إيران وال متلك هذه  القرار يف  يتخذ  روحاين وظريف ليست هي من 
عىل تنفيذ هذا االقرتاح، وأّنه قبل القيام بأي حواٍر جيب عىل إيران أّن تنّفذ رشوطهم 

املسبقة وأن ُتزال من املنطقة. 

ويف اإلجابة عىل هذه االدعاءات ينبغي أخذ موضوعني بعني اإلعتبار: املوضوع األول 
هو أّن هذه الشائعات والدعايات مشاهبة كثرًيا لدعايات املعارضني الغربيني لالتفاق 
النووي مع إيران يف السنوات الثالث املاضية. ورغم كل ذلك فإّن حصول االتفاق 
هذه  أّن  أثبت  قد  ظريف  الدكتور  خارجيتها  وزير  وبجهود  روحاين  دولة  ِقبل  من 

اإلدعاءات هي فقط ألجل أن يتهّرب الطرف املقابل من حتّمل مسؤولياته. 

والنقطة الثانية هي أّنه خالفًا للدعايات والشائعات ُتعّد السياسة اخلارجية إليران يف 
التطبيق العميل من أكرث السياسات يف املنطقة استمراًرا وثباًتا )Contingant(. إذ يتّم 
اختاذ القرار لسياستها اخلارجية يف املجلس األعىل لألمن القومي قبل أي مكاٍن آخر، 
علمًا بأن رئيس هذا املجلس هو نفسه رئيس اجلمهورية وأعضاءه هم وزير اخلارجية 
ِقبل  من  قراراته  تأييد  ويتّم  و...  اجليش  وقائد  الثوري  احلرس  وقائد  الدفاع  ووزير 
أّنه من املمكن أّن يظهر يف ترصحيات بعض املسؤولني  قائد الثورة. وعىل الرغم من 
للخارجية  العملية  السياسة  فإن  األخطاء،  أو  اهلفوات  بعض  الفعليني  أو  السابقني 
خمطٌط هلا بشكٍل تام، ومستمرة ومتناغمة. ومن غري املمكن تقريًبا حصول تغيريات 
فجائية يف االجتاهات يف السياسة اخلارجية اإليرانية، بخالف ما حصل يف سياسات 
بعض الدول حول سوريا، ولذلك فإّن مسألة حتسني العالقات مع اجلريان جزٌء من 

هذه السياسات الدائمة. 
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د- الزعم بأن إيران عدوة السعودية وهي تلجأ إىل حرب بالوكالة ضدها: 

من  السعودية  إللغاء  أبًدا  تسع  ومل  اإلطالق،  عىل  عدوتها  السعودية  إيران  تعترب  مل 

املعادالت اإلقليمية. بل بالعكس، لقد سعت إيران دائًما يف السنوات املاضية، وخاصًة 

بعد العام 2011، أن متارس احلد األقىص من ضبط النفس أمام السعودية وال يزال هذا 

الصرب االسرتاتيجي )Strategic Restrain( مستمًرا وتتم متابعته كما كان، رغم كل 

االنتقادات الداخلية للحكومة اإليرانية. وحىت فيما خيص مسألة فاجعة احلج وقتل 

احلجاج اإليرانيني يف مىن، أو حتركات السعودية ضد إيران يف سوق النفط، ال تزال 

إيران تقابل كل ذلك بالصرب اإلسرتاتيجي ومل تفقد ذلك أو خترج عن طورها أبًدا. 

طهران،  يف  السعودية  السفارة  هلا  تعّرضت  اليت  املؤسفة  اهلجمات  حدثت  وعندما 

واليت كانت عىل أثر اإلجراءات االستفزازية للسعودية، أدانت إيران بأعىل مستوياتها 

السياسية هذه احلادثة وقامت بمعاقبة الذين قرّصوا يف املحافظة عىل أمن السفارة. 

يف املحّصلة، ال تسعى إيران بأي نحٍو من األنحاء إىل إلغاء السعودية من املعادالت 

اإلقليمية، ولكّنها يف املقابل لن تقبل بإلغائها من هذه املعادالت. 

تعّدد األصوات في إيران: 

هي  والعرب  إيران  بني  العالقات  يف  األساسية  املشكلة  منشأ  إّن  مسبقًا،  اإلشارة  مّتت  كما 
نتيجة صناعة صورة متعمّدة من ِقبل وسائل اإلعالم العريب والعريب، قبل أن يكون منشؤها 
ترسيخ هذه  تساعد عىل  اإليراين  الداخل  ثالثة عوامل يف  الواقعية إليران. وهناك  السياسة 

الصورة واليت ينبغي مواجهتها من خالل اختاذ التدابري الالزمة. 

بني  القائم  االنحياز  إىل  الضعف  قسٌم من هذا  العام: ويعود  الدبلومايس  األداء  1 - ضعف 
اإلعالم الغريب والعريب ضد إيران ومتّتعهما بإمكاناٍت أكرب من إمكانيات اإلعالم يف إيران، 
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ويمكن  لدهيا.  املوجودة  اإلمكانات  ضمن  أفضل  أداؤها  يكون  أن  إليران  يمكن  أّنه  رغم 
لتوطيد العالقة مع النخب يف العامل العريب أن يساعد يف إزالة هذا الضعف. 

وخطواتها  العملية  سياستها  يف  منسجمة  إيران  أّن  رغم  إيران:  داخل  األصوات  تعدد   -  2
مدروسة يف هذا املجال، ولكن ترصحيات البعض وخاصًة املسؤولني ذوي املستوى األدىن 
واملتقاعدين، شّكلت أداًة بيد اإلعالم املعادي لكي يضع صورة مشوهة عن إيران. صحيح 
من  بد  ال  ولكن  األفراد،  ترصحيات  ضبط  الصعب  ومن  إيران  يف  أصوات  تعدد  يوجد  أّنه 

القيام ببعض اإلجراءات يف هذا املجال. 

3 - سعة إيران وِكرب مساحتها: 

يشكو بعض العرب من أّن اإليرانيني مبتلون بجنون العظمة. ومع ذلك، فإّن الواقع يفيد بأّن 
إيران فعاًل هي بلد كبري من حيث عدد السكان واملساحة والثقافة واالقتصاد. وهذه األبعاد 
إىل جانب الصورة املصطنعة ضد إيران، تبعث عىل حصول سوء تفاهم من جمرد إطالق أي 
كالٍم عادي أو حمايد. وهلذا السبب جيب أن يتحّدث املسؤولون اإليرانيون وحىت املفكرون 
باحتياٍط كامٍل مع بعض العامل العريب، وأن يسّدوا منافذ حصول سوء الفهم والتفاهم فيما 
بينهم. وسوف يكون اإلّطالع عىل صناعة الصورة ذات األركان األربعة السابقة الذكر مؤثًرا 
حتًما يف هذا املوضوع. ذلك أّن أكرث اإليرانيني غري مّطلعني عىل وجود  صورة كهذه عن إيران 

كما أّن قسمًا من العامل العريب غري مّطلع عّما ُيحاك له. 

سبيل الخروج من هذا األمر: 

يّدعى البعض أّنه من الصعوبة بمكان إعادة السالم واإلستقرار إىل املنطقة، من دون وجود 
صورة  صناعة  استمرار  التوافق  عدم  أسباب  وأحد  والسعودية.  إيران  بني  وتفاهم  توافٍق 
التابع هلا. ومع ذلك، هناك أربعة سيناريوهات  ِقبل السعودية واإلعالم  معادية إليران من 

ممكنة احلدوث بني إيران والسعودية. 
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1. اشتعال احلرب بني إيران والسعودية؛ 2. عودة العالقات إىل ما قبل 2011 أو 2006، 3. 
استمرار احلرب الباردة القائمة حاليًا، 4. الوصول إىل سلٍم بارد

واعون  البلدين  كال  نخب  ألّن  مرجح  غري  األول  مرجحني.  غري  والثاين  األول  اخليار 
قبل  ما  إىل  العالقات  لعودة  بالنسبة  وأّما  ونتائجها،  وآثارها  احلرب  تِبعات  عىل  ومطلعون 
2011 فال حظوظ كبرية لذلك بسبب التحوالت والتغيريات احلاصلة يف السنوات اخلمس 
األخرية. إّن أكرث اخليارات ترجيًحا هو استمرار احلرب الباردة الفعلية، ولكن أكرث اخليارات 
تالؤًما وحمّل رغبٍة تبديل هذه احلال والوضعية إىل وضعية السالم البارد. بمعىن أن يقبل كال 
الطرفني دور الطرف اآلخر ومشاركة كليهما يف املعادالت اإلقليمية، وأن يبدَأ بمستوًى من 
اقرتح  منتدى احلوار اإلقليمي والذي  أجياد  بدء مسار كهذا هي  التعاون. ونقطة  مستويات 

تأسيسه السيد ظريف مراٍت عدة.

إن أكرب مانٍع ملثل هذا األمر هو فقدان اإلرادة السياسية لدى الطرف اآلخر. وتفيد الصورة 
اليت متلكها إيران عن الوضع بأّن تأجيج األدوار املخرتعة واالصطناعية إليران أفضل ذريعة 
األوسط،  الرشق  يف  املرشوعة  الشعبية  املطالب  ضد  احلديدية  القبضة  سياسات  الستخدام 
ومن دون إثارة املخاوف من إيران وما ُيسمى بـ )إيران فوبيا(، من الصعب جًدا تربير مثل 

هذه السياسات يف القرن الواحد والعرشين. 

املتعددة  الدبلوماسية  ودفع  للحوار  رشكائها  تشجيع  خالل  من  األطراف  كل  وتستطيع 
اجلوانب املساعدة يف أجياد البدائل وتقصري املسافات.  
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اإليرانية بين شواغل الماضي العالقات العربية – 
 وتطلعات المثالية السياسية:

اإليرانية( مع إشارة خاصة إلى العالقات المصرية – 

تقديم: 
/حليف  الشاه  ضد   1979 عام  الكبرية  اإلسالمية  الثورة  وليدة  اإلسالمية  إيران  جمهورية  
األمريكيني واإلرسائيليني الوثيق. هي دولة وثورة . دولة تأسس نظامها وفق )مرجعية الفقيه( 

كاجتهاد من بني اجتهادات عدة يف الفكر السيايس اإلسالمي )الشيعي( .    

وهى ثورة عىل منظومة احلكم الشاهنشايش، أو )السلطاين( حسب التعبري السائد يف الفكر 
األمريكية يف  املتحدة  للواليات  اإلقليمية  املنظومة  بالذات عىل  وثورة  اإلسالمي.  السيايس 
الفاريس( خاصة،  )العريب–  املركزية( عامة، وىف منطقة اخلليج  العربية– اإلسالمية  )املنطقة 

معربة عن »الشيطان األكرب«، ومعه »الشيطان األصغر«: الكيان الصهيوين إرسائيل.

املوقف  يبىن  حيث  الصهيوين،  الكيان  من  خاص  موقف  إيران  يف  اإلسالمية  وللجمهورية 
اإليرانية–  للثورة  األعىل  املرشد  ظل  يف  احلاكمة  السياسية  الطبقة  داخل  املهيمن  األصويل 
أن  ومفاده  اخلامنيئ.  السيد  األعىل  املرشد  بعده  ومن  اخلميين،  اهلل  روح  اهلل  آية  املؤسس– 

»إرسائيل« حمكوم عليها تارخييًا بالزوال . 

التالقي  من  نوع  حدوث  اإليرانية  الدولة  يف  املندمج  الثوري  الفهم  جتسيدات  بني  ومن 
والتالقح بني )الدولة – الثورة( اإليرانية وبني أبناء املذهب الشيعي عىل امتداد العامل اإلسالمي 
يف  اجلزيري  اخلليجي–  احلزام  إىل  أفغانستان(  باكستان–  )اهلند–  مثلث  أبناء  من  )املركزي( 
العراق وبلدان )جملس التعاون( وخاصة يف الكويت والبحرين واملنطقة الرشقية من اململكة 

العربية السعودية، ثم لبنان وإيل حد ما سوريا .

د. حممد عبد ال�صفيع عي�صى
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ثم إن )الثورة– الدولة( قد وجدت أمامها واقعًا حميطًا هبا من ثالث شعب:

أ - منظومة حتالفية من الواليات املتحدة ودول )جملس التعاون( وخاصة يف ظالل حروب 

اخلليج الثالث، اليت خرجت منها )الثورة- الدولة( خارسة عسكريًا يف أوالها، ومستفيدة 

بالتبعية غري املبارشة من ثانيتها وثالثتها .

إليه من فشل ذريع ممهد  انتهى  أفغانستان وما  الرويس يف  التدخل  ب-  فراغ سيايس خّلفه 

لالهنيار الكبري للمنظومة السوفياتية، ثم الفوىض األفغانية– الباكستانية وما البسها من حرب 

أمريكية مبارشة إلسقاط نظام طالبان وما تبعه من وجود عسكري احتاليل، بصفة كاملة، ثم 

بصفة جزئية يف ظل الوالية الثانية ألوباما وما صحبه من انسحاب أمريكي معلن من العراق. 

السيايس يف جنوب رشق آسيا اإلسالمي والقوقاز وحول بحر قزوين حىت  الفراغ  أن  غري 

أذربيجان، ال يغري اجلمهورية اإلسالمية بالعمل املبارش سوى للحفاظ عىل احلد املالئم من 

مصاحلها االسرتاتيجية واألمنّية عىل خطوط التماس بني اجلغرافيا السياسية والديموغرافيا، 

حيث  التغول األمريكي والتغلغل الرويس بطيء اخلطى ثقيلها.

ج-  إنما الذى ُيغري– وقد أغرى– اجلمهورية اإلسالمية بتحقيق النفع االسرتاتيجي والفائدة 

اجليوبوليتكية هو الفراغ العام، وربما التام، الذى متدد عرب املنطقة العربية– اخلليجية، خالل 

العقدين األخريين بالذات والذى مل يسع إىل ملئه أحد، سوى قوتني من خارج املنطقة العربية 

الدولوي،  الثوري  بوجهها  تطل  أن  القابعة  اجلمهورية  عىل  فكان  و«إرسائيل«.  تركيا  مها 

وشبه  اخلليج  ساحل  لسكان  املعقدة  التوليفة  ضمن  هلا،  املتاحة  الديموغرافية  وباملساحة 

اجلزيرة العربية وسوريا– لبنان، وقبل ذلك كله يف العراق الذى عاىن من شغور املكان واملكانة 

بعد حروبه الثالث، وخاصة بعد واقعة الغزو األمريكى الذى قاده )جمانني( البيت األبيض 

واجلماعة السياسية األمريكية يف ربيع 2003 . 



185 اأوراق العمل املقّدمة اإىل املوؤمتر

مقتضيات الواقع و شواغل الماضي  القسم األول : 

فيما ييل نعرض ملوضوعنا حول الواقع وشواغل املايض، جاعلني املحور املركزي النظر من 
زوايا مثلث : مرص– السعودية– إيران ، ولنبدأ بمرص ثم )مرص-السعودية( إذا صح التعبري. 

فماذا عن مرص..؟

  هذه مرص اليت عاشت يف قلب الفراغ صانعة له ومستمرئة  يف ظل حكم مبارك ، ثم خاضعة 
له جربًا  يف أعقاب ثورة 25 يناير 2011 .

حىت  عام  ونصف  عام  ولنحو   ، مبارشة  الكبري«  »االنفجار  غداة  رأسها  مرص  رفعت  وقد 
منتصف 2012 ، ثم انغمست حتت ظل )حكم جماعة اإلخوان املسلمني(: يونيو/حزيران 
2012 – يونيو/حزيران 2013  يف املرشوع السيايس الذى انخرطت فيه تلك اجلماعة ملحاولة 
)أْخونة الدولة(، دون توفر الرشوط اليت توفرت يف احلالة )األردوغانية( مثال واليت سمحت 

هلذه بقدر معني من النفاذ والنفوذ يف بالدها تركيا .

وبعد إزاحة حكم اإلخوان، وقعت مرص ضحية اهنيار اقتصادي وسيايس وأمين أشّد، عقب 
وبلدان  مرص  بني  العالقة  ذلك  بعد  ودخلت  مبارشة.   )2013( يونيو-حزيران  من  الثالثني 
متعاقبتني:  والسعودية بخاصة، يف دورتني  السعودية واإلمارات،  بالذات، ال سيما  اخلليج 
بدأت األوىل منهما عقب الثالثني من يونيو مبارشة. وكان أن تقدمت الدولتان اخلليجيتان 
)السعودية واإلمارات( فأمّدتا مرص بكل ما يمكن لإلقالة من العرثة والعمل عىل استئناف 
الوقوف عىل قدمني اثنتنْي.   ولذا، فإنه إن كان املنطق املجرد يقىض بعد 2011 بفتح مسارات 
كانت  فقد   ، بالذات  وعربيا  إقليميا  مرص  أمام  الرئيسية  احلركة  خط  لتحرير  املغلق  النفق 
)احلاجة أّم االنكفاء(. وقد ظل هذا هو احلال حىت حدث تغري فجايئ يف قمة السلطة مطلع 
2015 يف الدولة الكبرية داخل جملس التعاون اخلليجي– السعودية، ليأيت بمليك جديد ، ووىّل 
للعهد ، ووىّل للوىّل، عىل اجتاه مغاير إىل حّد معني، خلطوط السياسة السعودية يف الفرتة القريبة 

األخرية جتاه جرياهنا األقربني وجتاه مرص، وإزاء املحيط اإلقليمي.  
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إيران اإلسالمية-دولة  اعتبار جمهورية  التقليدي، برغم  السعودية حذرها  ولنئ عرف عن 
وثورة- هي التحدي الرئييس أمام نفوذها )بل و وجودها( اإلقليمي،  فقد حل حمل احلذر 
العدّو  العسكري ضد  باجتاه احلسم  اليمن  املوجة االندفاعية كال من  اندفاع كبري. وشملت 
من  فرقاء  وراء  من  الثقل  وإلقاء  السابق/  اليمين  النظام  رئيس  اهلل–  أنصار  السيايس/ثنايئ 
اجلماعات املسلحة املحاربة للنظام السوري/ وخوض عراك سيايس حاد، وما هو أكرث من 

ذلكّ، لـ )إجلام( حلفاء إيران يف البالد العربية األخرى وال سيما العراق ولبنان.

اجليو-اسرتاتيجية  حتالفاتها  خريطة  تشكيل  إعادة  إىل  السعودية  تسعى  أن  من  بّد  يكن  ومل 
لتعيد الرتكزي عىل بناء وتعزيز املحور السعودي– القطري– الرتكي املدعّم اجتماعيًا وسياسيًا 
اليمن وإىل  ، وخاصة يف  املسلمني« ونظرائها  »اإلخوان  يتبقى من حتالفات جماعة  ما  بثقل 
حد ما لبنان ، وربما العراق ، واستخدام املحور وثقله االجتماعي كقوة ضاربة يف معركتها 
الصعيد  عىل  األكرب  التحالفات  صانع  جانب  من  مفهوم  إغضاء  مع   ، الشاملة  العسكرية 
العاملي: الواليات املتحدة. وكان هذا كله عىل حساب مرص، إىل حّد كبري، وعىل خالف ما 

استحدثه )امللك عبد اهلل( جتاهها بعد 30 يونيو2013.

األصول  ذات  وقيادته  الوليد،  املرصي  النظام  أمام  يبدو،  فيما  خيار،  ثمة  يكن  مل  ذاك  إْذ 
العسكرية الوطنية، إال أن تتلفت من حوهلا، دون أن تفقد وشيجتها الوثيقة عىل طريقة )شعرة 
معاوية( مع السعودية، وأن تنظر من زاوية بعيدة إىل إيران و)حزب اهلل( اللبناين، ثم أن تشيح 
بوجهها عن اجلميع، ناظرة بقوة وبرتكزي شديدين إىل مناطق العمل البديلة يف كل من إفريقيا 
النيل، وآسيا )الصني– اهلند( وأوراسيا )نعين روسيا بصفة خاصة(، وكذا  وخاصة حوض 

خصوم تركيا )األلّداء( عىل املحور اليوناين- القربيص.

وىف مواجهة متّنع أمريكي باٍد، تطلعت مرص، بواسطة نظامها الوليد القائم راهنا،  إىل العمل 
حتقيق  بمحاولة  وأمريكا،  ألوروبا  اجلامعة  االطلنطية  الصفوف  وداخل  الشقوق  بني  من 
اخرتاقات عسكرية مع فرنسا واقتصادية إىل حد ما مع أملانيا، وسياسية– سياحية حماذرة مع 

بريطانيا، وغازّية– )ليبية( مع إيطاليا.
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فهكذا إذن فكرت مرص الرسمية حيئنذ يف تلك الدورة من تطور العالقة السعودية– املرصية 
الراهنة وخالل عامني تقريبًا: فقد انقىض، فيما يبدو، عهد العروة الوثقى مع )سعودية امللك 
املادي  الروحي–  التآلف  عهد  بدا،  فيما  ومىض،  براجمايت،  وربما  واقعى  بفهم  اهلل(،  عبد 
احلال  هو  كما   ، املتبادلة  املصالح  قاعدة  عىل  التعامل  عالقة  لتبقى  »اإلمارات«،  مع  الوثيق 

تقليديا مع الكويت.    

سيما  ال  اخلليجية،  املرصية–  العالقة  دخلتها  اليت  األوىل  الدورة  خالصة  إذن  هذه  كانت 
حىت  احلال  هذا  عيل  الوضع  ظل  و  مبارشة؛  يونيو  من  الثالثني  عقب  السعودية  املرصية– 
أكتوبر 2015 تقريبًا.  وهنا أتت الدورة الثانية اليت شهدت عدة إرباكات يف املشهد والتصور 
القرار اجلديد  قد وقر يف ذهن صانع  أنه  بفعل عوامل طارئة أمهها:  املرصي االسرتاتيجي، 
يف السعودية أنه ال بد من التوغل يف تعميق أطر الدور السعودي اهلجومي يف احلزام العريب، 
وظهريه الرتكي، يف مواجهة )اخلصم( اإليراين العنيد، كما أنه ربما وقر يف الذهن أنه يتعني 

إحداث قدر ولْون من التنسيق األمين والعسكري مع إرسائيل.

الدخول إىل  فإنه ال بد من  أنه لتحقيق ذلك،  يبدو  السعودي فيما  القرار  وربما بدر لصانع 
البيوت من أبواهبا. وأحد هذه األبواب مرص، وباب مرص )الطبيعي( مبادلة الدعم االقتصادي 
بالدخول السعودي رشيكا يف الرتتيبات اإلقليمية وفق إطار )كامب ديفيد(. وكان املدخل 
بني  اسرتداده  قديم حان وقت  إحياء ملف  أجل  إحلاح عيل مرص من  الباب هو  إىل  املختار 
أيدى صانع القرار اهلجومي يف الرياض؛ وذلك امللف هو ما يسمى بموضوع جزيريت تريان 
بتسليم  مرصي  رسمي  بقبول  السعودي،  الضغط  ثمار  مؤاتاة  من  كان  ما  وكان  وصنافري. 
بانتظار  كله،  املوضوع  يلّف  غموض  ومع  شعيب،  متّنع  مع  ولكن  السعودية،  إىل  اجلزيرتني 

املصادقة من قبل »جملس النواب« بالقاهرة. 

إن ذلك يعيدنا إيل الصعوبات البالغة اليت تواجه املرشوع السعودي ذي اهلجومي، وأهم هذه 
الصعوبات، ال سيما ما يتعلق منها بامللف املرصي وخاصة باجتاه اجلزيرتني ما يأيت: 
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بآثاره ( 1) للمملكة،  املالية  القدرات  تقليص  من  إليه  يؤدى  وما  النفط  أسعار  انخفاض    
السلبية عىل القدرة اإلنفاقية، سواء يف جمال مواصلة التطوير الداخيل والتشغيل وأنظمة 
احلماية االجتماعية، أو يف جمال ممارسة الدور العريب واإلقليمي بتكلفته الباهظة متوياًل 

ومشاركة يف )التسليح( وإدارة الالعبني اهلواة واملحرتفني عىل السواء.

العملية ( 2) إلرث  قوى  كأثر  العربية،  مرص  جمهورية  يف  الشعيب  العام  الرأي  استعصاء    
الثورية الكربى للخامس والعرشين من يناير 2011، برغم عدم فطنة أطراف )املعارضة 
العدائية( يف مواجهة نظام احلكم احلايل. هذا االستعصاء ذو الّنفس الثوري العميق حيول 
دون »نزع أسنان« الدولة املرصية أو دفعها دفعًا إىل القبول بمكانة هامشية ودور جانيب 

مرسوم يف لوحة التحالفات اإلقليمية املستهدفة.

)تعددية ( 3) من  عنه  يعرب  وما  اإلسالمية،  إيران  جلمهورية  السيايس  للنظام  النسبية  القوة    
داخل وحدة النظام( بما يسمح بتجديد الدور اإليراين عىل الصعيدين العريب واإلقليمي 
حىت لو تم ذلك من خالل »إعادة هيكلة« الدور اإليراين بتخفيف ثقل الوجود السيايس 
والبرشى يف نقاط معينة، و)إعادة االنتشار واملتمركز( يف نقاط أخرى. ويتعزز هذا الدور 
عىل  وأوروبا  أمريكا  طرف  من  املفروضة  االقتصادية  العقوبات  رفع  استمرار  حال  يف 

إيران، يف إطار تطبيق »االتفاق النووي« بحسن نية.

الرئاسية ( 4) العهدة  خالل  وربما  أوباما،  فرتة  من  تبقى  فيما  األمريكية  اإلدارة  مساعي    
القادمة )يف إطار احلزب الديمقراطي غالبًا( من أجل إجراء انسحاب منظم من الزناعات 
الرشق أوسطية املتصلة بالدور اإليراين بالذات. ويدخل يف ذلك، العمل عىل دفع اململكة 
وحتجيم  معينة،  حدود  يف  مقبواًل،  إقليميًا  رشيكًا  بإيران  القبول  نحو  السعودية  العربية 

نزعات االنفراد املتطرف بإدارة ملفات اجلوار السعودي يف منطقة )املرشق– اخلليج(.

العالقة  حوامل  يف  التغري  ترافق  وقد  )املرصية-السعودية(.  العالقة  مضمار  يف  كله  هذا 
املرصية– السعودية الطارئة ارتباكات يف مسارات احلركة املرصية، ولو لفرتة مؤقتة ال نعلم 

يقينًا ما بعدها بالضبط. تتمثل هذه االرتباكات، أو اإلرباكات، فيما ييل:
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أ. حادث سقوط الطائرة الروسية املدنية فوق سيناء، وقد أدى إىل نوع من )اخُللف( املرصي– 
الرويس، بعد )حلف( مزمع سابقًا.

ب- حادث مقتل الباحث اإليطايل الشاب يف مرص– جوليو رجييين، مما أدى إىل اهزتاز مزيان 
العالقة بني مرص وإيطاليا، وبني مرص واالحتاد األورويب، وخاصة جماعة املشتغلني بحقوق 

اإلنسان يف أوروبا .

سماء  يف  غيوم  إىل  أدى  وقد  باريس،  مطار  من  القادمة  املرصية  الطائرة  سقوط  حادث  ج- 
العالقة بني مرص وفرنسا بدوره .    

ولنستأنف النظر يف موضوعنا بااللتفات إىل الضفة األخرى: مرص وإيران- ماذا عن إيران؟

إن إيران ليست أولوية مرصية عىل أي حال، فهكذا كان يقيض واقع احلال، ال هي ضدها وال 
هي معها ، فتتقدم خطوة وترجع إىل اخللف خطوات، )تقدم ِرْجاًل وتؤخر أخرى(– كما يقال 
تطوير  تعزف عن  وهي  أحيانًا(.  معه  وقلبها  عليه  لساهنا  بالدراجة– )وحتب احلسني ولكن 
وصناعة  السياحة  خالل  من  سابقة  بشائر  هلا  كانت  اليت  والتجارية  االقتصادية  العالقات 

معدات معامل تكرير السكر يف مرص وإيران.

هي تدرك أن إليران ثقاًل مقّدرًا، وأن من املنطقي استعادة العالقات الديبلوماسية عىل األقل، 
ولكنها تراعى خاطر من البد من مراعاة خواطرهم، ألسباب مالية واسرتاتيجية معًا. بْيد أهنا 
ليست يف عجلة من أمرها عل كل حال، وال ترى أن من املصلحة التضحية بنفع عاجل من 

أجل فائدة مؤجلة غري متيّقن من قدرها وفاعليتها بالضبط.

ثم أن مرص مقيدة بأغالل من حديد، خالل )معاهدة السالم( مع الكيان الصهيوين إرسائيل، 
الرشعية«  دعم  »حتالف  بقايا  بعض  حماربة  استطاعت  ما  األمين(،  )التنسيق  لوال  وربما 
)وألية  لواء  حتت  املتطرفة  املسلحة  اجلماعات  ومكافحة  سيناء،  جزيرة  شبه  يف  )اإلخواين( 

سيناء( الداعشية املزعومة، وأخواتها من )أجناد مرص( و)جند اهلل( وغريها عديد. 
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الضفة  عىل  متزتج  أن  طالعه  سوء  ومن  خطواته،  املرصي  القرار  صانع  حيسب  أخذ  لذلك   
األخرى من رفح، بعض فصائل املقاومة يف غزة بنفس عقائدي )سلفي جهادى( عميق.

ويتفاعل ذاك مع معقبات احلصار اخلانق عىل شعب غزة العريب الفلسطيين الساعي إىل فك 
طوق احلصار بحفر )األنفاق( عىل جانيب احلدود عىل كل من إرسائيل ومرص، فيشتط غضب 
السيناوي املخنوق أيضا، وحيار فيرضب يمنة ويرسة ،  العسكري« عىل اجلانب  »السيايس– 

أحيانًا خبط عشواء، لتصّيد أعدائه الكرث عىل احلدود.

وكذا، يف التحليل النهايئ لالسرتاتيجي املرصي، تبقى هواجس األمن السيناوية )وال تنس 
وهواجس  كثرية(  حلظات  يف  باالحتمال  عنفًا  األشد  الغربية  احلدود  عىل  الليبية  اهلواجس 
االقتصاد الداعية إىل التلفت خليجيًا وسعوديًا، وآسيويًا، وهواجس املاء اإلفريقية– النيلية، 

هي الشواغل الكربى للمخطط ومراقب االسرتاتيجيا السياسية.

فأين من ذلك إيران... ؟

ولكنها إيران..!

مقتضيات المثالية السياسية  القسم الثاني: 

حني يقدر ملرص أن تنهض من كبوتها املؤقتة )وهو أمر أكيد( )وبعد وقت غري بعيد( فسوف 
جتد نفسها مراقبة )بفتح القاف( ومراقبة )بكرس القاف( جتاه أطراف دولية وإقليمية وعربية 
معروفة هي عىل وجه التحديد: أمريكا، إرسائيل، تركيا، إيران، السعودية. تلك قوى خمسة 

تنظر إليها مرص يف األفق، فماذا هي فاعلة هبم، وماذا هي فاعلة مع إيران من بينهم....؟

إذا نظرت إىل األمر، يف إطاره العام، من زاوية املثالية السياسية– العقائدية، فإليك ما ييل:

1 - حْتمية تكوين حزام فعال من الدول اإلقليمية الكبرية يف املنطقة العربية- اإلسالمية 
املركزية، وهى أربع: مرص وإيران وتركيا والسعودية )أو ربما جملس التعاون اخلليجي 
بقيادة سعودّية(. هذه هي أحجار البناء يف األركان األربعة للهيكل اإلقليمي– الطبيعي. 
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وال بد من تكامل األدوار فيما بينها، من أجل خدمة العامل العريب– اإلسالمي يف قلبه 
املركزي بالذات. وقد يكون من املناسب أن يتم التفكري املستقبيل من )واقع التخّيل( 
بشأن إقامة منطقة اقتصادية مشرتكة لتقاسم املنافع بني جميع شعوب املنطقة، بدفع 
إقليمية، بل ونظام  بناء منظومة  الكبرية، وقد يعىن هذا  القوى األربعة اإلقليمية  من 

إقليمي جديد- مل ال؟

من  اخلارجي  التدخل  استبعاد  هو  )املتخّيل(  اإلقليمي  النظام  فاعلية  رشط  إن   -  2
القوى الكربى العاملية خارج اإلقليم، وخاصة الواليات املتحدة، ومل ال الصني واهلند 
وروسيا أيضا، أو فلنقْل »جتمع الربيكس« عدا ما يقوم مع أعضائه عىل قاعدة املصالح 

املشرتكة.

ولنالحظ هنا أن الواليات املتحدة لعبت دورًا معطاًل نشطًا ملشاريع التكامل اإلقليمي 
 APEC  يف منطقة رشق آسيا، عرب التدخل من خالل الرابطة اآلبكية )نسبة إىل آبك
أي جتمع دول آسيا– املحيط اهلادي( ومرشوعات الرشاكة عرب املحيط اهلادي بمسامهة 
والواليات  آسيان  بني  الرشاكة  وكذا  الصني،  استبعاد  مع  ذاتها،  أمريكا  من  قيادية 
االحتاد  بني  املشرتكة  السوق  ومرشوع  األورويب،  واالحتاد  اآلسيان  وبني  املتحدة، 

األورويب والواليات املتحدة عرب االطلنطي. 

املتحدة  الواليات  تدخل  اآلسيوي”  “رشق  للتكامل  املستهدف  املخطط  إفساد  أجل  ومن 
فاعاًل نشطًا مع األطراف، كّل عىل حدة، مع احلرص عىل إثارة وتضخيم املنازعات املتبادلة 
بني الدول اآلسيوية الرائدة وبعضها البعض )الصني/اليابان، الصني/اهلند، والصني األم /
الزناع بني  فيه  بما  الصني اجلنويب والرشقي-  الصني وجاراتها يف بحر  تايوان( وخاصة بني 
الصني وفيتنام، وبني الصني والفيلبني..الخ، وبني اليابان وروسيا عىل جزر الكوريل، وبني 
الصني وروسيا عىل أرض احلزام اآلسيوي– اإلسالمي يف آسيا الوسطى )السوفيتية سابقا( .
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لذلك جيب استيعاب الدرس املاثل، واستبعاد آثار االخرتاقات اخلارجية يف املرحلة الراهنة 
اجلديدة  الدولية  القوى  من  النفوذ  لتوسع  يتلوها من مرشوعات  ما  ثم  األمريكية،  للهيمنة 

.   Multi- polarity  البديلة يف ظل “التعددية القطبية” املنتظرة

3 - إن احلزام االسرتاتيجي املالصق للمنطقة احلضارية العربية– اإلسالمية املركزية هي 
إفريقيا ، رشقا وغربا، بالذات ، إىل جانب تبادل مصلحي مع دول جمموعة الربيكس– 

إن استمّرت وتّفعلت، وهى روسيا والصني واهلند وجنوب إفريقيا والربازيل.

حمارصة  رضورة  تأىت  املنطقة  يف  املهيمن  النفوذ  حزي  من  أمريكا  إخراج  بعد   -  4
القضية  لتسوية  احتوائه، هبدف فرض مرشوع عادل  الصهيوين، وليس جمرد  الكيان 
املقاومة لالحتالل  بما يف ذلك دعم  املتاحة،  الوسائل  باستخدام جميع  الفلسطينيةـ 

والعدوان اإلرسائييل املستمر.

من زاوية املثالية السياسية– العقائدية، واألخالقية أيضا، تتأكد رضورة بناء )منطقة حضارية 
بدون صهيونية(.  وحينما تذكر )بدون صهيونية( فهي بدون عنرصية، كما أكد بحق قرار 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة لعام 1974 )والذى ألغته هذه اجلمعية ذاتها بعد ذلك بضغوط 

. Zionism as Racism أمريكية– صهيونية– إرسائيلية(: اعتبار الصهيونية عنرصية

أما كيف يكون احلال بالفعل عىل أرض الواقع، وهل هي دولة واحدة ثنائية القومية للعرب 
الفلسطينيني واليهود بدون تفرقة )عنرصية(، أم هو )حل الدولتني( العىّص، فذلك ما تقرره 
تطورات توازنات القوى، اليت ستكون لصالح املرشوع احلضاري العريب اإلسالمي املتآلف 

مع املسيحية الرشقية وفق التوجه احلضاري لإلنسانية املعارصة.

ذلك إذن هو اخليار الشامل املستمد من املثالية السياسية– العقائدية– األخالقية، القائم عىل 
األجنيب،  االخرتاق  ومقاومة  املشرتكة،  واملنافع  املصالح  وتقاسم  احلضارية،  اهلوية  أعمدة 

خاصة األمريكي، وحمارصة الصهيونية حىت متوت..
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)هل  والدة  أجل  من  واملنتظرة  القائمة  الديالكتية  التحوالت  التارخيي  اخليار  هذا  ويعّضد 
أقطاب non-polar عىل  بال  األقطاب، وربما  متعدد  نظام عاملي جديد  نقول: “توليد”؟( 
القطب/ لواحدية  نقيض  نظام  بالتأكيد  وهو  الدولية،  للعالقات  احلقيقية  الدمقرطة  طريق 

الراهنة.

.... ولكن التاريخ ال يسري دائما إىل األمام بصورة خطية، وإنما هو حافل بااللتواءات. ومع 
ذلك فإننا نتوجه باخلطاب إىل القوى احلضارية، الثورية، العربية- اإلسالمية املتآلفة مسيحيًا 
إذن  نتوجه  القوى  هذه  فإىل  كعنرصية.  الصهيونية  أي  السياسية  لليهودية-  املعادية  رشقيًا، 
لُتْعِمل مرشط اجلراح املاهر يف التواءات التاريخ األعمى غري البصري، وتسري به عىل استقامته 
التارخيية ذات  البصري، قدر اإلمكان، وىف ضوء مرشوطية الرضورة  املثال– األخالقي  نحو 
العالقة التفاعلية بني بني موضوعية الكائن وذاتية الشخص. إذا صح هذا التعبري الرابط بني 

احلتمية التارخيية واإلرادة اإلنسانية.

القائم الوضع  أو  الواقع  )األمر  قوى  عىل  الرقيب  تكون  أن  الثورية  احلضارية  القوى  فعىل 
أخرى،  تارة  املرشد  واملّوجه  تارة،  األمني  الناصح  دور  عليه  متارس  وأن   )Status – quo
واملقاوم بعنارص القوة الشاملة املتاحة، حينا ثالثة.. هذه القوى اليت ننظر إليها باألمل– ونحن 
منها بالرجاء- هي قوى العروبة واإلسالم املتآلف، كما أرشنا غري مرة– هي القوى القيادية 
املحركة من جوف النخب األكرث إدراكًا وصوابية، من بالد عربية متتد ما بني مرص واملغارب 
وتلك املشارق وختومها اخلليجية، ومن إيران جامعة الوعاء الثوري يف إطار الدولة احلضارية، 
ومن تركيا ابنة التاريخ واجلغرافيا )املناطقية( أي املتجذرة يف منطقتها بالذات، ومن ثم غري 

األطلنطية.   

وعىل اجلميع إدراك جسامة املهمة التارخيية عىل العوائق املثقلة، ملعاندة تيار التاريخ الرباجمايت 
األعمى، وقيادته باخلطوط املرشدة للمثالية السياسية– العقائدية– األخالقية لريتد بصريًا.
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مالحظة ختامية 

متر مرص حاليًا يف فرتة )اسرتاحة حمارب( ذات طابع انتقايل بالطبع، وسوف تنهض من الغفوة 
لوحة  تشكيل  يعاد  وسوف  واإلقليمية،  العربية  املنظومة  يف  ومكانتها  مكاهنا  لتأخذ  وتقوى 

توازن القوى يف املنطقة- أو املنطقتني: )العربية( و)العربية– اإلسالمية املركزية( .

ومرص حاليًا- يف الفرتة االنتقالية الراهنة اليت  سيتلوها ما يتلوها- مرص تستقر أمنيًا ، داخليًا 
العلمية  االجتهادات  اختالف  )برغم  االقتصادية  القاعدة  من  أكيدًا  نوعًا  وتبين  وخارجيًا، 
حول ذلك(، وهي أيضا تسري عىل طريق إحداث نوع من الصيغة السياسية اجلديدة ، نأمل 
أن تكون تشاركية رغم مصاعب بل وانحرافات أحيانًا.. فال غرو أن نتوقع صعودًا مرصيًا 
العنارص  تلك  باجتاه  وخاصة  العرويب،  قدرها  مع  اتساقا  اجلميع،  باجتاه  ذاته  يفرض  أكيدًا، 

الساعية إىل نوع من اهليمنة اهلجومية داخل املنظومة العربية واإلقليمية.
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وحدة الكيانات الدولة الوطنية: 
وإدارة المشاركة السياسية

كان املشهد السيايس العام يف بدايات القرن املايض يرتكز عىل وجود كيان سيايس كبري وواسع 
هو الدولة العثمانية اليت كانت تشمل تركيا اليوم وعاصمتها استانبول )األستانة( أو )الباب 
والبوسنة  البلقان  يف  ومناطق  عمومًا  العربية  واجلزيرة  الشام  وبالد  العراق  وتضم  العايل(. 
وبلغاريا إضافة إىل شمال أفريقيا، مع اختالف ارتباط الواليات والكيانات القائمة فيها هبذه 
الدولة. فالعراق وبالد الشام كانا األكرث التصاقًا باملركز إضافة إىل احلجاز وطرابلس الغرب 
واليمن، مع مستوى أقل لدول أخرى مثل مرص ونجد وبعض إمارات اخلليج اليت قامت هلا 
عالقات واتفاقيات مع دول غربية مثل الربتغال يف البدايات ثم اإلنكلزي يف مراحل الحقة 
وواسعة، حىت وصلت إىل ما يشبه االنفصال واالستقالل لبعض هذه اإلمارات عن الدولة 
العثمانية من خالل حتالفها مع طالئع االستعمار الربيطاين وارتباطها به. وإىل جانب الدولة 
العثمانية كانت هنالك الدولة اإليرانية القاجارية وتضم إيران احلالية وأفغانستان يف مراحل 
سابقة وأذربيجان ومناطق أخرى يف العامل اإلسالمي. ويف اجلهات الشمالية القريبة من إيران. 
وبعد احلرب العاملية األوىل جرى تفكيك هاتني الدولتني استكمااًل خلطوات سبقت احلرب 
انفصلت خالهلا أفغانستان وأذربيجان عن إيران وانفصل والبلقان وبلغاريا ومناطق أخرى 
عن الدولة العثمانية. وحتالفت إمارات يف اخلليج وبعض البالد العربية مع املخطط الربيطاين 
الساعي لدخول احلرب وتفكيك الدول اإلسالمية كلها وتقاسم تركة الدولة العثمانية اليت 

سميت بالرجل املريض.

ومل يقف األمر عند هذا احلد، ففي الوقت الذي كان الربيطانيون يغرون فيه بعض الساسة 
العرب للعمل والتحالف معهم حتت عنوان إنشاء اخلالفة العربية اإلسالمية والتخلص من 

ال�صيخ جواد اخلال�صي
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السيطرة الرتكية العثمانية، كانوا جيلسون مع بعضهم )فرنسا وبريطانيا( لتقسيم الدول العربية 
ضمن اتفاق الدولتني الذي عرف الحقًا باسم اتفاقية سايكس بيكو، وأدى إىل نشوء الدول 
والكيانات القطرية اليت سميت بالدولة الوطنية كما حصل يف العراق وسوريا وبالد أخرى 

من العامل العريب واإلسالمي. 

خطر التفكك والتقسيم 

التفكك  خماطر  اآلن  بدورها  جتابه  واليت  األوىل  احلرب  بعد  الناشئة  الوطنية  الكيانات  إن 
والتقسيم من جديد، بحاجة إىل أمرين خطريين أو مهمني يف هذه املرحلة منعًا لتفككها مرة 
أخرى، وهو ما ُيدخلها ويدخل األمة يف دّوامة جديدة، وال يمكن أن حيصل منها أي حل 
لألقاليم وشعوهبا، كما نالحظ يف املثال السوداين وانفصال اجلنوب حتت شعار إنقاد شعب 
أبنائه  بالكثري من  أهلية وجماعة كبرية دفعت  اليوم من حرب  يعاين  السودان والذي  جنوب 
األمران  وهذان  باألمس.  كانوا  كما  مواطنني  وليسوا  املرة  هذه  الجئني  الشمال  إىل  للعودة 

املهمان املطلوبان ملنع املخطط اجلديد لتفكيك الكيانات الوطنية مها:

أواًل ـ عدم السماح بتفكك هذه األقاليم بأية حجة، ال باحلقوق القومية وال بمظامل األنظمة 
الشمولية اليت تشمل كل الشعب وليس جهة حمددة، والسبيل إىل هذا التحصني من التفكك 

هو مشاركة جميع املواطنني يف اإلدارة السياسية.

أهنم  اجلميع  يشعر  بحيث  للبلد  السياسية  اإلدارة  يف  الرشائح  لكل  الكاملة  املشاركة  ـ  ثانيًا 
مواطنون وأهنم مشاركون يف بلدهم ويعشون فيه بعزٍة وكرامة إن تصاعد اإلحساس بالقهر 
والظلم والتهميش هو ما يعانيه الكثري من الرشائح يف الدولة الوطنية، سواء كان ذلك بصدق 
وحق أو كان ذلك بتصعيد متعمد إلثارة الشعوب عىل بعضها، إن تصاعد اإلحساس السليب 
هذا سيعطي الفرصة للكثري من العنارص االنتهازية اليت تبين مصاحلها عىل أساس العالقات 
أبناء جلدتهم إىل  احلالة ودفع  الداخل الستغالل هذه  مع اخلارج والتقسيم واالنفصال يف 

اختاذ املواقف اخلاطئة اليت تدعو إىل التقسيم اجلديد الذي يراد فرضه يف املنطقة.  
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إن الذين يدعون إىل انفصال الكرد يف العراق أو تركيا أو إيران وانفصال العرب عن إيران 
الفدرالية حىت يف بلد  العربية ودوهلا، أو إقامة نظام  وتركيا أو انفصال الطوائف يف اجلزيرة 
صغري كلبنان، أو يف ليبيا البلد الواسع ولكنه املتجانس شعبيًا بشكل مثايل وكبري، إنما يمثلون 
هذه احلالة اجلديدة اليت تريد استغالل آالم وجراحات الشعوب من أجل تقسيم املنطقة من 

جديد. 

القوميات املشكلة لألمة اإلسالمية يف منطقتنا هي أربع: العرب والفرس  ومع اإلقرار بأن 
القومية  باعتبارها  الكردية  للدولة  املمهدة  األقاليم  قيام  إىل  الدعوة  أن  إال  والرتك،  والكرد 
الوحيدة اليت تركت بال دولة لن تكون عماًل مثمرًا وال مفيدًا حىت للشعب الكردي نفسه، 
العثمانية،  الدولة  املزعومة عن  العرب حتت عنوان حريتهم  بانفصال  وسيكون ذلك شبيهًا 
الدين  علماء  إىل  إضافة  آنذاك  البارزين  العرب  القوميني  كل  خططها  خماطر  إىل  نبه  واليت 
التحالف مع اإلنكلزي واالنخداع بمخطط  أمري مكة من  الذين حذروا  املسلمني،  ومراجع 

مكماهون ولورنس. 

قوا لصالح املرشوع الصهيوين املعادي  وقد شهدنا عرب مئة عام قاسية كيف ُقسم العرب وُفرِّ
لألمة بعد أن غرسوا الكيان الصهيوين الذي جاء وفقًا للوعد الذي قدمته بريطانية حللفائها 

اليهود عىل حساب املخدوعني من حلفائها العرب. 

مستقل  بعقل  يفكرون  وهم  الكرد،  والساسة  املفكرين  بعض  إليه  دعا  كما  احلل،  ويكمن 
يريد مصلحة شعبهم الكردي ضمن مصالح أمتهم اإلسالمية، يف املشاركة الفاعلة واإلدارة 
التقسيم  بوعود  االنخداع  دون  القائمة  الكيانات  وحدة  عىل  احلفاظ  ضمن  السياسية 
عىل  فسيكون  البعض  إليه  دعا  وإذا  سهاًل،  يكون  لن  األمور  هذه  حتقيق  ألن  واالنفصال. 
حساب الشعوب نفسها، فكم من جيل يف العراق مثاًل ُسحق ودفع الثمن من دمه واستقراره 
ضمن ما عرف بأزمة الشمال أو القضية الكردية، وهذا ما جرى عىل الكرد قبل غريهم. وكم 
من أزمة داخلية بني الكرد ـ وتكرار املثال هبم ألهنم القومية اليت مل تنشأ هلا دولة بعد احلرب 
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األوىل وهو ما يدعو الكثري منهم إىل التحفز والعمل لسد النقص اخلطري ومعاجلة اخللل الكبري 
كما يرونه- دفع العراقيون الكرد ثمنها الباهظ كما دفع الكرد يف الدول األخرى املجاورة 
كثريًا من راحتهم واستقرارهم إضافة إىل رشكائهم العرب والرتكمان يف العراق والفرس يف 

إيران والرتك يف تركيا.

القائمة  األقاليم  تقارب  عىل  جيري  هنا  العمل  فإن  الواقعية  السياسية  املشاركة  تتم  وحني 
والكيانات املوجودة، وهذا ما سينفع كل الشعوب يف هذه الدول، الكرد يف العراق وإيران 
من  الشعوب  بقية  سينفع  كما  ذلك،  من  املستفيدين  اكرث  الكرد  وسيكون  وسوريا  وتركيا 
شعوهبا  ومصالح  املنطقة  فمستقبل  والرتكمان.  األذريون  الرتك  وكذلك  املذكورة،  الدول 
وخمططات  التفكك  خماطر  من  عليها  احلفاظ  بعد  القائمة  الكيانات  وتعاون  بتقارب  يكون 

التقسيم اجلديدة. .

موقف الشيخ سعيد

ومن الشواهد التارخيية املهمة عىل هذه النظرة الواسعة والعاقلة، هو رد الشيخ الكردي البارز 
سعيد النوريس، وهو كردي من تركيا، عىل مطالب بعض الشباب الكرد من مريديه عندما 
قالوا له إن األكراد بقوا بال دولة، فأجاهبم لعل هذا من حسن حظهم، إذ سيتمكنون من خالل 
توزعهم وعالقاتهم بإخواهنم من الشعوب األخرى إعادة جمع شمل األمة من جديد. وهذا 
ليس إغراًء بالقبول بالتقسيم القائم وإنما دعوة إىل عدم جتدده والعمل لتقارب الكيانات عىل 

أسس املصالح املشرتكة لشعوهبا.

ومن هنا نفهم أمهية احلوار بني إيران والعرب وبني تركيا والعرب وبني إيران وتركيا بعيدًا 
عن التفكري الطائفي أو العرقي الضيق، وبعيدًا عن التكتالت اليت يدعو إليها البعض بتوجيه 
األعداء وتشجيعهم إلجياد حماور حلرب املقاومة وحمارصتها وليس حلرب اإلرهاب العاملي 
قبل اغتصاب فلسطني  الصهيوين مرتكزه األكرب وممارسه األول  الكيان  يمثل  الذي  اجلديد 

وبعد اغتصاهبا اخلطري وإىل اليوم.
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استقالل القرار عن التأثير األجنبي 

ولن يتم مثل هذا احلوار اهلادف واللقاء البناء إال باستقالل القرار عن التأثري األجنيب الذي 
يدفع دائمًا نحو التوتر واألزمة بني دول املنطقة وكياناتها لكي يبقى للدول األجنبية دور يف 
التواجد يف املنطقة بحجة الدفاع عن هذه الدولة أو تلك اإلمارة، وهي يف احلقيقة ال تريد إال 
مصاحلها اخلاصة باهليمنة عىل الطاقة والرثوة، وحلماية الكيان الصهيوين الذي يعترب وجوده 
مصرييًا يف نظرهم ملنع األمة من النهوض والتوحد من جديد، ولكن استقالل القرار ال يكفي 
وحده لصنع هذا احلوار وإنما حيتاج هذا احلوار إىل عقل راجح يديره ويسعى لتحقيقه بعيدًا 
عن نظرة االنفراد أو االستعالء العرقي أو االنغالق الطائفي أو السعي إىل حتقيق اهليمنة بداًل 

من التفاهم واملشاركة.

هذه مالحظات أولية ومهمة عن أمهية احلوار العريب اإليراين الذي نأمل أن يسبقه حوار عريب 
عريب، وحييطه أو يوازيه حوار تركي عريب إيراين مشرتك.
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العرب وإيران:
أهمية االتحاد وطُرق تحقيقه

من  فهما  اإلسالمية،  األمة  وهيكل  كيان  يف  وإيران  العرب  أمهية  ينكر  أن  أحد  يستطيع  ال 
ويف  وعسكريًا  وعلميًا  ثقافيًا  اإلسالمية  اإلمرباطورية  عليها  ارتكزت  اليت  القوميات  أهم 
جميع املجاالت، وباحتادمها حصدنا الكثري من القوة واإلبداع وباختالفهما وتفرقهما نالنا 
الكثري من الضعف والتخلف واالنحطاط. وال شك أن احتاد العرب وإيران أصبح رضورة 
بوادر  وهناك  رماد،  حتت  ونار  ساخن  صفيح  عن  عبارة  اليوم  فاملنطقة  ملحة،  إسرتاتيجية 
تدل عىل قرب اندالع حروب كربى ربما تكون إقليمية أو حىت عاملية، وهذه احلروب تطل 
برأسها لتشكيل نظام دويل جديد تكون أمريكا و”إرسائيل” املتحكم الوحيد فيه واملرتبع عىل 
العربية  الدول  بالقضاء عىل  إال  لتحقيق هذا اهلدف األمريكي واإلرسائييل  قمته، وال سبيل 
واإلسالمية القوية وأمهها إيران والدول العربية الكربى مثل مرص والعراق وسوريا، وأيضًا 
ال بد من القضاء عىل املقاومات الشعبية العربية واإلسالمية اليت حققت انتصارات باهرة عىل 
أرض امليدان مثل املقاومة العربية اإلسالمية يف لبنان وفلسطني، وهذا التدمري ال بد منه من 

أجل حتقيق التفوق اإلرسائييل احلاسم يف منطقة الرشق األوسط. 

روسيا  أي  األقىص  الرشق  تدمري  فهي  اإلرسائيلية  األمريكية  اخلطة  يف  التالية  اخلطوة  أما 
والصني، وذلك لتحقيق التفوق األمريكي التام عىل العامل. لذلك فشعوب املنطقة يف الرشق 
األوسط العريب واإلسالمي ليست معنية فقط باالحتاد فيما بينها، بل هي معنية أيضًا وبنفس 
درجة األمهية باالحتاد مع دول الرشق األقىص حيث إننا جميعًا ينتظرنا مصري واحد وعدو 
كان  فإذا  الشعوب،  بني هذه  املدى  بعيد  االسرتاتيجي  والتحالف  االحتاد  بد من  واحد وال 
احتاد العرب وإيران رضوري من أجل سالمة املنطقة وإفشال خمطط التفوق اإلرسائييل، فإن 

د. معن اجلربا
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احتاد شعوب الرشق األوسط والرشق األقىص رضوري من أجل سالمة العامل وإفشال خمطط 
التفوق األمريكي الغريب االستعماري واإلنتهازي .

القوميات الثالث التي قامت عليها اإلمبراطورية اإلسالمية

العربية واإلسالمية الرضوري واهلام والذي يعترب من أهم عنارص  نعود إىل احتاد الشعوب 
إفشال خمطط التفوق والسيطرة اإلرسائيلية الكاملة عىل املنطقة. ولكن إذا أردنا أن نكون أكرث 
دقة يف قراءة وحتليل التاريخ والواقع فإن هنضة األمة اإلسالمية وعظمتها وقوتها ارتكزت 
عىل ثالث قوميات بشكل رئييس وليس عىل العرب والفرس فقط، مع عدم إمهال أو التقليل 

من شأن القوميات األخرى اليت كان هلا األثر الفعال واملفيد أيضًا.

العربية  القومية  هي  اإلسالمية  اإلمرباطورية  عليها  قامت  اليت  الثالثة  الرئيسية  القوميات   
والفارسية والرتكية. فاملتأمل يف التاريخ القديم واحلديث للمنطقة سيجد أن العامل اإلسالمي 
مثله كمثل طائر له قلب وجناحان، فاملنطقة الرئيسة اليت هي القلب متمثلة بالرشق األوسط 
العريب واإلسالمي )البالد العربية، إيران، تركيا(، أما اجلناح األيمن فهو املتمثل بدول آسيا 
اإلسالمية )باكستان، أفغانستان، إندونيسيا، مالزييا...(، واجلناح األيرس هو املتمثل باملغرب 

العريب )تونس، ليبيا، املغرب...(.

 ونالحظ عرب التاريخ أن العديد من احلضارات اإلسالمية اجلميلة والرائعة قامت يف جناحي 
العامل اإلسالمي األيمن واأليرس كحضارة األندلس وحضارات رشق آسيا اإلسالمية، ولكن 
من املالحظ أيضًا أنه مل تقم أي حضارة إسالمية كقوة إمرباطورية عاملية إال من منطقة القلب 
وباحتاد قوميتني )عىل األقل( من هذه القوميات الثالث )العرب والفرس والرتك(. فاحلضارة 
العامل  وحكمت  السنني  مئات  فاستمرت  والفارسية  العربية  القومية  عىل  اعتمدت  العباسية 
السنني  فاستمرت مئات  الرتكية والعربية  القومية  اعتمدت عىل  العثمانية  تقريبًا، واحلضارة 
وحكمت العامل تقريبًا، أما احلضارة األموية فقامت عىل اضطهاد القومية الفارسية )اإليرانية( 
والرومية )الرتكية( لذلك مل تستطع أن تدوم أكرث من ثمانني سنة فقط واهنارت برسعة، وهنا 
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نطرح السؤال التايل: إذا كان التاريخ خيربنا بأن احتاد قوميتني من القوميات الرئيسية يف العامل 
احتدت  لو  فماذا  عظمى،  إسالمية  وحضارة  كربى  إسالمية  قوة  بتحقيق  كفيل  اإلسالمي 

القوميات الثالث الرئيسية يف العامل اإلسالمي )العرب، الفرس، الرتك(. 

لذلك فإنين أفهم جيدًا ملاذا كل هذه املحاوالت املستميتة من الغرب والصهاينة من أجل منع 
التعاون والتوافق واالنسجام بني العرب والفرس والرتك، وذلك ببساطة ألن احتاد هؤالء 
الظلم  املسلمني وتوقف  تدافع عن مصالح  أن  قيام قوة إسالمية عاملية حقيقية يمكن  يعين 

الواقع عليهم ومتنع االستهتار بكرامتهم وحتوهلم إىل قوة عظمى.

نعرف حجم  فنحن  الواقعية،  التفاؤل عىل حساب  مفرطة يف  ليست  املقالة  أو  الورقة   هذه 
املشاكل والصعوبات اليت تواجهنا، ولكننا نحاول أن نبث بعض األمل يف أوردة ورشايني 
هذه األمة حىت ال تصل إىل مرحلة اليأس والقنوط الكفيل بتحطيم املعنويات وشل الطاقات 
مما يؤدي حتمًا إىل مرحلة االستسالم فإنه “ال ييأس من َرْوِح اهلل إال القوم الكافرون”، كما أننا 
نحاول يف هذه الورقة أن نرسم خارطة طريق لنقاط القوة والضعف يف أمتنا أمام هذا اجليل 

أو األجيال القادمة اليت ربما يكتب اهلل سبحانه وتعاىل عىل يدها النرص والوحدة والنهضة. 

إن شعوب منطقة العامل العريب واإلسالمي ليس أمامها اليوم إال خياران ال ثالث هلما، اخليار 
األول هو الدخول يف حتالف عريب إسالمي لوقف هذا التدهور يف أمتنا أمام اهلجمة الغربية 

الصهيونية، وهذا ما تفعله إيران وسوريا وحمور املقاومة يف لبنان وفلسطني.

باجتاه  والسري  والصهيونية  والغرب  أمريكا  مع  حتالف  يف  الدخول  فهو  الثاين  اخليار  أما 
االستسالم وإخضاع املنطقة وتقسم األمة )وهذا ما تقوم به اليوم دول اخلليج ودول االعتدال 

العريب كما يسّمون أنفسهم(. 

إن الوحدة أو التقارب العريب اإليراين مها بمثابة الكارثة للعدو األمريكي اإلرسائييل ربما أكرث 
أقلق مضاجعهم، لذلك فهم حياولون جاهدين منع  الذي  النووي اإليراين  بكثري من خطر 
هذه الوحدة، تارة بإثارة الفتنة املذهبية بني السنة والشيعة، وتارة برتويج أكاذيب وأباطيل عن 
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هذا املذهب أو ذاك، وتارة بتشويه تاريخ هذه القومية أو تلك . ولألسف يتم أحيانًا الرتويج 
هلذه الفتنة باستخدام أصحاب اهلوى والنفوس الضعيفة من كال املذهبني لدرجة الوصول 
إىل مرحلة تكفري بعضهم بعضًا عرب وسائل التعليم واإلعالم واملنابر الدينية، وأحيانا يتم نرش 
أفكار الفتنة بني العوام من خالل اسرتجاع بعض حمطات التاريخ اإلسالمي وانتقاء أي حقبة 
مظلمة أو حادثة مشينة يف هذا التاريخ، ثم القيام بمحاولة تعميمها وإقناع العوام من الناس 
مثاًل بأن األتراك ظاملون أو أن العرب سيئون أو أن الفرس خونة، ويف الوقت نفسه يتم جتاهل 
وتغييب وتشويه أي حقبة مضيئة أو بصمة إجيابية جامعة بني هذه الشعوب واليت هي األعم 
بالتشويش  بجدارة  الصهيوين  اإلعالم  نجح  لقد  ولألسف  اإلسالمي.  التاريخ  يف  واألكرث 
وحتريك العامة من الناس يف العاملني العريب واإلسالمي، فرتاهم هييجون كما هييج البحر بال 

أدىن ذرة من العقل، وخيمدون كما ختمد النار بال أدىن ذرة من اإلرادة. 

المثلث الذهبي

عمومًا فهذا املثلث بني العرب والفرس والرتك يف الوقت احلايل هو نواة حقيقية لقوة إسالمية 
سوف حيرتمها وهياهبا العامل، وهي يف الوقت نفسه تشكل توازنًا مذهبيًا وعرقيًا يضمن عدم 
طغيان هذا املذهب أو ذاك العرق عىل اآلخر. وإذا كان البعض يرى أن هذا حلم غري واقعي 
فإين ال أرى ذلك مستحياًل فقد كانت الثورة اإلسالمية يف إيران حلمًا وأصبحت واقعًا أذهل 
اجلميع خالل أقل من ثالثني سنة، وال يستبعد أن يتحقق مثل هذا احللم وهذه الثورة يف تركيا 
والعامل العريب إن شاء اهلل عز وجل، خصوصًا أننا نعيش حالة من الثورة والوعي الفكري يف 

عاملنا اإلسالمي اليوم .

لذلك أقول إنه بحق مثلث ذهيب )عريب- إيراين- تركي (، فإيران هي بوابة العامل اإلسالمي إىل 
آسيا، وتركيا هي بوابة العامل اإلسالمي إىل أوروبا، ومرص العربية هي بوابة العامل اإلسالمي 
األطروحات  وإزالة  العقبات  تذليل  يف  نجحنا  اذا  ذهبيًا  مثلثًا  يعترب  املثلث  هذا  أفريقيا،  إىل 
عىل  مصممني  زالوا  ما  الذين  أما  األسود.  وثقبها  أمريكا  فلك  من  واخلروج  األفق  ضيقة 
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الدوران يف فلك أمريكا فعلينا أن نذكرهم بأن أمريكا راحلة عاجاًل أم أجال ً خصوصًا بعد 
الصفعات واهلزائم اليت تلقتها يف العراق وسوريا ولبنان وفلسطني، ولن يبقى بني دول املنطقة 

إال اجلغرافيا والتاريخ اليت ال يمكن ألحد إلغاؤمها.

اإلسالمي  العامل  عليها  قام  اليت  الثالثة  واألعمدة  الذهيب  املثلث  نظرية  وتطبيق  وإسقاط 
احلارض  العرص  يف  السياسية  واألحداث  احلديث  تارخينا  عىل  والرتك(  والفرس  )العرب 
أعمدة  كل  انكرست  العام  هذا  ففي  املقاييس،  بكل  ومذاًل  حمزنًا  عامًا  1979م  عام  سيكون 
العامل اإلسالمي واستسلمت ورفعت الراية البيضاء، ويف هذا العام ركعت مرص اليت كانت 
متثل العامل العريب أمام أمريكا و”إرسائيل” ووقعت اتفاقية سالم مذلة. أما تركيا فأصبحت 
منذ زمن أبعد جزءًا رئيسيًا من حلف الناتو االستعمار.  وأما إيران فكان يقودها شاه حليف 

للغرب حىت النخاع وعلم “إرسائيل” يرفرف يف سماء عاصمة بالده .

 كان عام 1979 عام اخلضوع والركوع التام لألمة اإلسالمية، فاألعمدة الرئيسية اليت ينهض 
عليها العامل اإلسالمي )العرب والفرس والرتك( ركعت أمام أعدائها، وكل يشء يبدو أنه قد 
انتهى، واجلميع رفع الرايات البيضاء. انتهى كل يشء، ومل يبق إال الوعد اإلهلي الذي أعطاه 
اهلل عز وجل للنيب- صىل اهلل عليه وسلم- بأن ال يسلط عىل هذه األمة عدوًا يستأصل شأفتها، 
وبتوقيت إهلي رباين وعىل غري املتوقع، تنطلق رشارة الثورة اإلسالمية يف إيران وكأهنا تعلن 
متردها عىل إعالن اخلضوع الذي رفعته األمة اإلسالمية أمام أعدائها. وعىل غري املنتظر تنجح 
الفلسطينية،  السفارة  حملها  وحتل  اإلرسائيلية  السفارة  طرد  يتم  وفورًا  باهرًا،  نجاحا  الثورة 
وفورًا يتم دعم املقاومة العربية واإلسالمية يف فلسطني ولبنان وسورية، وفجأة وبعد اليأس 

واإلحباط ارتفعت املعنويات وأعيد ترتيب أوراق املقاومة وتنظيم البيت اإلسالمي .

الصفعة بصفعة  رد  فقرروا  القوية،  الصفعة  الناتو هبذه  أمريكا و”إرسائيل” وحلف  تقبل  مل 
أخرى، وتم اإلتفاق مع صدام حسني الذي كان وقتها نائبًا للرئيس العراقي عىل شن حرب 
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للعراق،  رئيسًا  أن يصبح  مقابل  العامل،  أسياد  هلا عىل جرأتها عىل  عقابا  اجلديدة  إيران  ضد 
ويدعمون انقالبه عىل الرئيس أحمد حسن البكر.

 بدأ صدام حسني بشن احلرب عىل إيران بإيعاز أمريكي ودعم خليجي. لكن رغم هذه املؤامرة 
الكربى، ورغم استزناف مقدرات الثورة اإلسالمية يف إيران من خالل حرب ظاملة، وعىل 
املفاجأة  العربية واإلسالمية، فكانت  املقاومات  بدعم  إيران  الثورة يف  استمرت  املنتظر  غري 
هي حترير لبنان وحترير غزة وبناء قوة ردع أذهلت العامل وصنعت توازن رعب قادر عىل جلم 
“إرسائيل”. لذلك وبعيدًا عن التحزب املذهيب والطائفي نقول إن الثورة اإلسالمية يف إيران 
أمام أعدائه يف العرص  العامل اإلسالمي من االستسالم واخلضوع  إنقاذ  كان هلا دور كبري يف 

احلديث .

إن الوحدة اإلسالمية بني العرب وإيران عىل سبيل املثال ال يمكن أن تتحقق إال بجهود من 
أعىل قمة اهلرم إىل أسفله، ومن أسفل اهلرم إىل قمته يف نفس الوقت عىل أن جهود التقريب 
والتوحيد لن جتدي إذا مل يكن هناك قرار سيايس يأيت من قمة اهلرم، هذا القرار السيايس جيب 
أن يسخر أدوات التعليم واإلعالم واملنابر الدينية من أجل مرشوع الوحدة من خالل قوانني 
وعقوبات صارمة لكل من خيالفها . وباملقابل ال بد للمؤسسات واهليئات واجلمعيات املدنية 
والشعبية واملفكرين والفالسفة والعلماء أن هييؤوا األرضية اخلصبة هلذه الوحدة من خالل 
التنظري والتأصيل وغربلة التاريخ وتنقيته من الشوائب وحتكيم العقل واملنطق ومقاربة األمور 
باحلد األدىن عىل األقل. فعىل سبيل املثال هناك أفكار راسخة يف عقلية الشارع السين العامي 
)أن الفرس أو اإليرانيني أعداء ألهل السنة عرب التاريخ (، بينما الواقع التارخيي يقول عكس 
ذلك متامًا، ومل نجد من يوضح هذه احلقيقة التارخيية للشارع السين بشكل مؤثر من خالل 
مؤسسات إعالمية أو شعبية أو علمية، عىل الرغم من أهنا معلومات واضحة وبسيطة وممكن 
احلصول عليها بأقل جهد، حيث سنجد مثاًل أن أكرث من %90 من علماء السنة ومفكرهيم 
كانوا من الفرس، إذن فكيف يكون الفرس أعداء هلم وهم من ساهم يف بناء مذهبهم. وعىل 
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سبيل املثال نقول املعلومات التارخيية اليت قد يتفق أو خيتلف معها البعض )ولكنها يف جمملها 
قريبة من الصحة بدرجة كبرية(، تفيد أن :

أبو حنيفة النعمان )إمام األحناف – فاريس(.. 1

 مالك بن أنس )إمام املوالك – فاريس(.. 2

  البخاري )صاحب صحيح البخاري- فاريس(. . 3

مسلم النيسابوري) صاحب صحيح مسلم – فاريس(.. 4

الرتمذي– فاريس.. 5

ابن ماجة )صاحب صحيح ابن ماجة- فاريس(.. 6

النسايئ )صاحب  صحيح النّسايئ- فاريس(.. 7

الزخمرشي– فاريس.. 8

أبو حاتم الرازي) صاحب تفسري الرازي-فاريس(.. 9

السجستاين– فاريس.. 10

اإلمام الغزايل– فاريس.. 11

شهاب الدين األصفهاين– فاريس.. 12

الثعليب املفرس للقرآن الكريم- فاريس.. 13

الفريوز آبادي– فاريس.. 14

بن خلكان– فاريس.. 15

أبو إسحاق الشريازي– فاريس.. 16

البيهقي– فاريس.. 17
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احلاكم النيسابوري– فاريس.. 18

عبد احلكم القندهاري– فاريس.. 19

سيبويه إمام النحو- فاريس.. 20

ومن ناحية أخرى وعىل سبيل املثال أيضًا هناك أفكار راسخة عند الشارع السين العامي أن 
الفرس أو اإليرانيني اصطنعوا فكرة ونظرية )التشيع( من أجل هدم اإلسالم وشق وحدته، 
التارخيية تقول إن التشيع كان عربيًا ونشأ عربيًا وال عالقة للفرس به، بل إن  بينما احلقائق 
بالد فارس مل تلتحق بالتشيع إال بالعصور املتأخرة عن صدر اإلسالم ، إذًا فكيف كان التشيع 

وسيلة فارسية هلدم اإلسالم؟ 

واحلنفي  الشافعي  السين  املذهب  يتبعون  كانوا  إيران  سكان  إن  التارخيية  املعلومات  وتقول 
ثم  الشافعي(  )السين  املذهب  عىل  البداية  يف  كانوا  الذين  )األتراك(  الصفويني  انتصار  حىت 
حتولوا إىل املذهب الشيعي وحولوا إيران إليه . صحيح أن البعض يذهب للقول بأن إيران 
كانت دولة شيعية قبل ظهور الصفويني بسبعمئة عام أي منذ عهد )آل بوية(، إال أن النتيجة 
واحدة وهي أن بالد فارس مل تلتحق بالتشيع إال بعد عقود وقرون من ظهور اإلسالم، لذلك 
نعود ونطرح نفس السؤال كيف يكون الفرس واإليرانيون هم من صنع نظرية التشيع من 
أجل هدم اإلسالم وشق وحدة صفه؟ كيف يكونون هم من أراد هدم اإلسالم بينما التاريخ 
يقول لنا إن كثريًا من علماء الطب واهلندسة والفلك وغريها من العلوم اليت سامهت يف هنضة 
احلضارة اإلسالمية كانوا من بالد فارس. كيف يكونون الفرس هم من أراد هدم اإلسالم 
وقد قال فيهم النيب املعصوم صىل اهلل عليه وسلم كما ورد يف صحيح مسلم والبخاري )لو 

كان األيمان يف الرثيا لناله قوم من فارس(.  

كل هذه املعلومات الواضحة واجللية مل نجد مؤسسات وعلماء وإعالم جييد تروجيها بني الناس 
 من أجل حتقيق الوحدة اإلسالمية بني السنة والشيعة والعرب والفرس بل وجدنا العكس متامًا.

ولكن  ومليت،  قومي  من  السفهاء  فعل  أنتقد  فإنين  لذلك  سنيًا  عربيًا  بصفيت  هنا  أتكلم  أنا 
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 باملقابل فإننا نطالب الطرف اآلخر الشيعي واإليراين بانتقاد فعل السفهاء من قومهم وملتهم .
أخريًا نؤكد أن مرشوع الوحدة بني العرب وإيران لن يتحقق ولن ينجح إال إذا حتقق االلتقاء 
بني مرشوع وقرار سيايس وقوانني من أعىل اهلرم وبني هنضة علمية ثقافية من أسفل اهلرم، وما 

ذلك عىل اهلل بعزيز واحلمد هلل رب العاملني .

ملخص الورقة البحثية املقدمة من د. معن اجلربا  وورد فيها التايل :

املعادالت إن  الثنائية )العربية اإليرانية( يف حتقيق صحة  * تسليط الضوء مبارشة عىل أمهية 
كانت من الدرجة األوىل أومن درجات متقدمة  متجلية يف كيان األمة اإلسالمية، ومن هذا 
االحتاد نستشف القوة اليت يمكن حصدها ويقابله التفتت واالنحطاط الناجم عن اختالفهما. 

* الرضورة االسرتاتيجية الحتاد العرب وإيران لردع بوادر حرب كربى سواء كانت إقليمية 
كانت أو عاملية لتشكيل نظام دويل جديد تكون )أمريكا، “إرسائيل” املتحكم املنفرد فيه .

* إذا كان احتاد العرب وإيران رضوري من أجل سالمة املنطقة وإفشال ودحر خمطط التفوق 
اإلرسائييل، فإن احتاد الشعوب يف الرشق األوسط والرشق األقىص رضوري من أجل سالمة 

العامل وإفشال خمطط هيمنة أمريكا والغرب عىل العامل.

له قلب وجناحان،  مثله كمثل طائر  العامل اإلسالمي  أن  ، سنجد  املنطقة  لتاريخ  بالعودة   *
املنطقة الرئيسية هي القلب املتمثل بالرشق األوسط العريب واإلسالمي ،أما اجلناح األيمن 
متمثل بدول آسيا اإلسالمية واجلناح األيرس متمثل باملغرب العريب، والواضح أنه مل تقم أي 
حضارة إسالمية كقوة إمرباطورية عاملية إال يف منطقة القلب وباحتاد قوميتني عىل األقل من 
القوميات الثالث) العرب-الفرس- الرتك(، وهذا يوضح املحاوالت املستميتة من الغرب 

وأعواهنم ملنع التعاون بني هذه الثالثية.

لقوة  نواة حقيقية  احلايل سيشكل  الوقت  الرتك يف  والفرس  العرب  الذي رؤوسه  املثلث   *
إسالمية سيهاهبا العامل وستحقق يف الوقت نفسه توازنا عرقيًا ومذهبياً 
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عىل  اإلسالمي  العامل  عليها  قام  اليت  الثالثة  واألعمدة  الذهيب  املثلث  نظرية  إسقاط  إن   *

أمام  مرص  ركعت  حيث  املقاييس،  بكل  حمزنًا  عامًا  1979م  عام  سيكون  احلديث،  تارخينا 

أمريكا وإرسائيل وقد كانت متثل العامل العريب، إضافة أن تركيا مذ زمن أبعد أصبحت جزءًا 

رئيسيًا من حلف الناتو االستعماري، وإيران يقودها حليف للغرب وعلم إرسائيل يرفرف 

يف عاصمته.

* بعد اهنيار األعمدة الثالث الرئيسية يف العامل اإلسالمي، وعىل غري املتوقع انطلقت رشارة 

حملها  وحلت  اإلرسائيلية  السفارة  وطردت  باهرًا  نجاحًا  ونجحت  آنذاك  إيران  يف  الثورة 

السفارة الفلسطينية، ودعمت املقاومة العربية واإلسالمية، حيث أعيد ترتيب وتنظيم البيت 

اإلسالمي .

* الصفعة القوية اليت أطلقتها الثورة اإلسالمية يف إيران أزعجت أمريكا وإرسائيل فقرروا 

ردها بصفعة أخرى، حيث تم االتفاق مع صدام حسني بشن حرب عىل إيران بإيعاز أمريكي 

ودعم خليجي، ولكن عىل غري املنتظر استمرت الثورة يف إيران بالتقدم و بدعم املقاومات 

العربية واإلسالمية وكانت املفاجأة هي حترير لبنان وغزة وبناء قوة ردع، هذه الثورة كان هلا 

دور يف إنقاذ العامل اإلسالمي من االستسالم. 

* إن حماولة حتقيق الوحدة اإلسالمية بني العرب وإيران ال يمكن حتقيقه إال بمجهود من أعىل 

قمة اهلرم السيايس حىت أدناه ، وبطريقة عكسية كذلك بجهود من اسفل اهلرم إىل قمته، ولن 

جيدي ذلك إال بوجود قرار سيايس وقوانني وعقوبات صارمة تأيت من قمة اهلرم، وجهود 

ثقافية حيادية مستنرية تأيت من أسفل اهلرم .

* التاريخ يشهد بأن العرب كانوا مادة اإلسالم، والفرس )اإليرانيون( كانوا شجرته املثمرة .
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الجماعات المتطرفة:
توظيف العنف أم ملء الفراغ؟

هذه املسألة بصفة خاصة ختتلف عن كثري من املسائل والتحديات اليت تواجه األمة أو تواجهها 
األمة، فهي ليست مسألة أبيض وأسود، وإال ملا كانت مسألة معقدة وخطرية بالشكل الذى 
املمارسات  بعض  زادتها  االلتباس،  أشد  ملتبسة  مسألة  هي  إنما  مؤخرًا،  بوضوح  ملسناه 
زادتها،  العرص،  غري  عرص  يف  عندها  الوقوف  أو  هبا  االهتداء  أو  عليها  والقياس  التارخيية، 

تعقيدًا، حىت أصبحت يف ظين- والظن هنا بمعىن اليقني- من مسائل تلبيس إبليس.

املواجهة  اخلاطئ يف  التفكري  بفعل  يوم،  تعقيدًا كل  تزداد  اليت  املسائل  أهنا من  بذلك  أقصد 
التحديات واألخطاء، وسوء أو ضعف ترتيب  البريوقراطية، أو كرثة  التنمية، أو بفضل  أو 
املمارسات  أو بفعل  األولويات، أو سوء أو جتاهل حشد اإلمكانات بطريقة جادة وفعالة، 
والتفكري  الروح  عن  بعيدًا  العنرتية  اخلطابية  والكالمية  العالجية،  وليست  املسكنة  املرمهية 
الصهيونية  واملخططات  منها،  األمريكية  وخاصة  العاملية  التدخالت  وبفعل  االسرتاتيجي، 
الغمامية، وهى مثل الغمام الكاذب أو الرساب، وبعض الفتاوى الشاذة اليت يسميها األستاذ 

الدكتور أحمد كمال أبو املجد« فقه النكد«.

ال شك يف أن الصهيونية– عىل سبيل املثال ال احلرص- هي من مرشوعات التوسع اإلمربيايل، 
والتفتيت العريب، وهي من املرشوعات طويلة املدى، وهى أخطر حركة يف القرن العرشين، 
وإن عادت جذورها إىل ما قبل هذا التاريخ، يف مؤمتر بازل 1897، ثم مرورًا بوعد بلفور. وهى 
تسعى إىل توظيف كل ما تستطيع توظيفه خلدمتها، مستفيدة مما يتوافر لدهيا أو لدى غريها من 
اإلمكانات االقتصادية والعلمية والثقافية والدينية وغريها، ومستفيدة يف متددها من الفراغ 
يف العامل العريب واإلسالمي يف القوة والتقدم، والفراغ القائم بفعل التخلف، وقد سعت بكل 

د. كمال الهلباوي
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الدعم اخلارجي يف مرشوع جمع الشتات الستعمار فلسطني بالكامل، ثم الحتالل املرشق 
يف  واإلمربيالية  الصهيونية  احلركة  نجحت  وقد  املتاحة.  السبل  بكل  عليه  والسيطرة  العريب 
توظيف العنف أيما نجاح يف املنطقة العربية حىت صارت أسخن بقاع العامل، وتركتنا نتغىن 
أملًا بذكرى النكبة. وقد وظفت الصهيونية العنف خلدمتها، ووظفت بعض احلكام واألمراء 
املقاومة إرهابًا، مبارشة  العرب من يعتربون  لتأكيد ذلك، حىت رأينا من احلكام  واملنظمات 
الفلسطينية   املقاومة  ينظر إىل  العامل يف معظمه  العربية، وحىت صار  املؤسسات  أو من خالل 
املحتمل.  العنف  أو  الشك  أو  اإلرهاب  نظرة  العريب عمومًا،  التحرير  اهلل، وحركة  وحزب 
ذلك بعد أن كان بعضهم يرى املواجهة مع العدو الرشس يف لبنان سنة 2006 مغامرة غري 

حمسوبة، فلما نجحت املقاومة شعروا كأن اهلزيمة قد حلقت به.

إسرتاتيجية  بناء  يف  التفكري  عن  فضاًل  والتأمل  البحث  ينصب  أن  جيب  املعضلة  هذه  أمام 
جديدة، مع االهتمام  بثالثة أمور واضحة هي: 

حىت  تعصب  أو  حرج  دون  وتقويمها  ونقدها  واستيعاهبا  القديمة  التجارب  دراسة  األول: 
واإلسالمي  العريب  الواقع  حتليل  والثاين:  العديدة.  وسلبياتها  ثغراتها  نتجاوز  أن  نستطيع 
الراهن حتلياًل دقيقًا، بوضع اليد عىل الواقع بما فيه من النقاط القوية والضعيفة واإلجيابيات 
والسلبيات. والثالث: أن املستقبل يتطلب توجهات أخرى يف املنهج والتفكري، بل والتنفيذ، 

غري اليت رسنا عليها يف العامل العريب– خصوصًا- ردحًا طوياًل من الزمن.

ويطيب يل يف هذا البحث املقتضب أن أرفق لكم حماور مرشوعني كبريين، تطبيقًا عىل البيئة 
املرصية أواًل، تلك اليت استعصت حىت اليوم عىل اإلرهاب، وإال كانت سورية أو عراقًا أو 
األقلمة  يمكن مع  املرشوعان –  أو صومااًل جديدًا. وهذان  يمنًا  األقل  أو عىل  ليبيا أخرى 
والتنفيذ  اإلدارة  بحسن  هلما  ويمكن  املستعصية،  احلاالت  يف  هبما  االسرتشاد  والتطوير 
اإلسهام الفاعل يف فك طالسم معظم العنف يف العامل العريب واإلسالمي، أو فيما يتعلق هبذه 
القضية قضية اإلرهاب، وحتقيق األمن املفقود، واالستغناء عن االستعانة اخلارجية باألعداء 
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ظنًا بأهنم أصدقاء أو جهاًل بأهنم أعداء، أو ملواجهة عرب أو مسلمني من جلدتنا، ومهما كان 
ظلمهم، فالعدو أظلم.

أرفق هنا مسّودة املرشوع األول: مرشوع مواجهة العنف، ومسّودة املرشوع الثاين: مرشوع 
مواجهة التكفري واالستحالل، وملخص اإلسرتاتيجية املقرتحة. 

ويف ظين- بمعىن اليقني أيضًا– أن مرص ولبنان مها من أصلح البيئات لتنفيذ هذين املرشوعني 
بيئات وأطراف الرصاع  بعيدًا عن  إدارة واحدة،  أو  واإلسرتاتيجية، ولو ضمن إطار واحد 
املبارش أو األزمة يف األمة، مرص بإمكاناتها العلمية الكبرية وثقلها اإلعالمي، املنحرف أحيانًا، 

ولبنان بانفتاحه عىل اجلميع، وجتارب وتعايش التعددية املذهبية والطائفية فيه. 

اإلمكانات  عىل  تعتمد  إسرتاتيجية   فهي  هذا  كل  حتكم  اليت  املقرتحة  اإلسرتاتيجية  أما 
الكبرية لألمة، وال تقترص عىل الناحية األمنية فحسب، كما هو قائم يف معظم الوطن العريب 
طبعًا  املرفق.  املخطط  يبّينها  اليت  املحاور  يف  املقرتحة  اإلسرتاتيجية  تتمثل  واإلسالمي. 
التفصيل رضوري إلنجاح املرشوع كله، وجتاوز سلبيات املرشوعات السابقة رشط للنجاح 

يف املستقبل.

ال جيد الباحث املتابع صعوبة يف قراءة النماذج العديدة من توظيف العنف، أو استخدامه ملأل 
الفراغ. وسأرضب هنا بعض النماذج الصارخة يف املحورين موضوع النقاش.

النموذج األول: توظيف أحداث العنف يف 11 أيلول/ سبتمرب2001.

التوظيف  صور  من  ولكن  عدمها،  من  بالقاعدة  احلدث  هذا  ربط  بصحة  هنا  معنيًا  لست 
انتشاره  لتحقيق أهداف عديدة منها: تشويه صورة اإلسالم ووقف  السعي  التقين للحدث 
يف الغرب، وسن قوانني جديدة ضد احلجاب ومنع املآذن ، ونرش األفكار املعادية لإلسالم 
قال سنة 2006،  ما  قال  السادس  بندكيت  الفاتيكان  بابا  إن  املتطرف، حىت  اليمني  قبل  من 
والعنيف  واملسلح  اهلمجي  )اإلسالم  اإلسالمية  الدينية  واألفكار  العقيدة  تركيبة  وإتهام 
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وتوفري  الشيوعية،  هزيمة  بعد  للغرب  اجلديد  العدو  هو  اإلسالم  دين  أن  واعتبار  الخ...(، 
مربر لالحتالل )أفغانستان، العراق، القواعد األمريكية والغربية يف اخلليج، والسعي لتغيري 

بعض املفاهيم يف مناهج التعليم )اجلهاد مثاًل(.

النموذج الثاين وقد يكون األول دائمًا.

يف  ومتعاطفني  مؤيدين  لتكسب  والعرب،  اإلسالم  من  مهددة  دولة  »إرسائيل«  أن  •إشاعة 
الغرب، واحلصول عىل مزيد من السالح ، وإنتاج السالح النووي دون أن توّقع عىل اتفاقية 

حظر األسلحة النووية .

•انشغال العامل العريب داخليًا بجماعات العنف بداًل من مواجهة االحتالل.

النموذج الثالث: من ثورات الربيع العريب.

العربية من  الدول  الناتج عن ضعف رشعية  الفراغ  النماذج مللء  النموذج من أوضح  هذا 
عدة وجوه دون استثناء، مما أدى إىل غضب شعيب يصل إىل حد االنتحار أو قتل النفس ورفع 

شعارات عديدة مللء الفراغ ولو– حلمًا– منها: العيش واحلرية والعدالة والكرامة.

النموذج الرابع : هو اليمن.

• ضعف احلياة السياسية عن استيعاب القوى الشعبية وإعالء روح املواطنة.

• ضعف املؤسسة العسكرية واألمنية.

• ضعف القوى املتصارعة عن ملء الفراغ يعزز دور القوى اإلقليمية والدولية.

• بعض املواطنني واإلسالميني يطالبون بالتدخل اخلارجي )ليس يف اليمن فقط بل يف العراق 
وسوريا وليبيا ومرص(.

أما توظيف العنف أو مأل الفراغ فيشمل: بيع السالح، إشغال القوى الوطنية عن األزمات 
والرصاع  التخلف  استمرار  الدينية،  بالفتاوى  العسكرية  القواعد  نرش  الكربى،  والقضايا 
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والعنف، حىت رأينا داعش )كجماعة أو حركة عابرة للحدود( تنجح فيما فشلت فيه القاعدة 
وأخواتها، فتقيم غطاء أو شكاًل نظاميًا ونسقًا هجوميًا ودفاعها يف العراق وسوريا، وال تزال 

حتاول حتت زعم القدرة عىل مواجهة العامل كله بقيادة أمريكا.

الوالءات  وإحياء   ،2003 منذ  العراق  دولة  أجهزة  تفكيك  الفراغ  وملء  التوظيف  ويشمل 
الطائفية والعرقية والقبلية والعشائرية واملذهبية.
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1 - هذا املرشوع بالتشاور مع مؤسسة مرص العربية- جمهورية مرص العربية.
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 .جميكرية مصر العربية -ىذا المشركع بالتشاكر مع مؤسسة مصر العربية-1
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 - مسود  المشرو  ال انى2

 
 - ذا المشرو  بالتشاور مع د. أمل عبدالو ا    من قٌادا  الجهاد  ً مصر ساب ا  2

مشرو  
مواجهة 
التكفٌر 
وا ستح ل

حصر 
المصادر 
وم و   
التكفٌر

م     
أصحا  
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والم و   

 د  األصول 
التى بنٌ  
علٌها

األصول عند 
العلما  ال  ا 

حصر 
الشبها  
والتدلٌ  
والرد علٌها 
من العما  
المو وقٌن

تعدد 
أ مة التكفٌر المذا  

المعاصرون
  التنسٌق

خرٌ ة جماعا  
التكفٌر وخ ورته  

على ا س  

برام  تحصٌن 
الشبا 

مناسبة الفتاو  
للعصر

برام  
 ع مٌة 
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لتصحٌ  
المفا ٌ 
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النأي بالعالقات العربية اإليرانية
 عن »الثنائية القاتلة«

احلل األمريكي- الرويس يصادر مصالح املنطقة

تهيمن القوى الدولية عىل التسوية يف املنطقة إذ أن أمريكا وروسيا مها حمركا مؤمترات جنيف 
وتصب النتائج يف مصلحتهما واخلسائر عىل حساب دول املنطقة ومصالح شعوهبا. وكلما 
تقدم احلل األمريكي- الرويس ازداد الكالم عن ثالث قوى أساسية يف املنطقة هي إرسائيل 

وتركيا وإيران.

ولكن بالرغم من القوة العسكرية اهلائلة اليت متتلكها أمريكا وروسيا إال أن قوامها وفعاليتهما 
تضعفان كلما طال أمد تدخلهما يف املنطقة خصوصًا إذا اضطرتا لتدخل عسكري يستلزم 
عنارص برشية عىل األرض. يف حني أن القوى اإلقليمية بالرغم من عدم امتالكها قوة عسكرية 
توازي ما متتلكه القوى الدولية فهي أقوى عىل املدى الطويل ألهنا لصيقة وتقاتل يف جماالتها 
احليوية، لذلك ينبغي عدم الركون للقوى الدولية ومشاريع احلل اليت تقدمها والبحث عن 

حلول تتناسب مع مصالح املنطقة وأهلها.

وطاملا أن هذه الرصاعات مل تصل إىل النهايات املرسومة فكل ما ستفعله القوى الكربى لن 
الرصوح  يف  يسمى  كما  اإلرسائييل  الفلسطيين-  والزناع  الرصاعات.  جتميد  حماولة  يتعدى 

الدولية أهم شاهد عىل أسلوب جتميد الزناعات اليت ليس هلا أفق حل دويل مرض.

وجتميد الزناعات يعين بلغة أخرى إبقاءها نارا حتت الرماد، وهو حاجة رضورية إلنتاج حل 
مؤقت حيفظ مصالح القوى الدولية واستمرار آلية تأمينها وتدفقها.

ال�صيخ اإبراهيم ال�صالح
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احلرب.. واحلرب املوازية

لقد نجحت أمريكا يف إنتاج ساحة حرب جديدة يف املنطقة يكون االنتصار فيها ناجزًا، ساحة 
لنظرية  تبعًا  الدموية  باحلرب  وربطتها  تفاصيلها،  كل  عىل  تسيطر  اليت  االقتصادية  احلرب 
األوعية املستطرقة يف أهيما تربح خترس يف األخرى. ومهما حقق خصومها أو أصدقاؤها من 

تقدم تستطيع أن تقاسمهم انتصاراتهم أو أن تردهم إىل اخللف لو رأت ذلك مناسبًا.

تفريغ املنطقة من الطاقات- يعين احلرب

لقد كان ملرحلة التضامن العريب اليت تلت املرحلة النارصية )بني مرص وسوريا والسعودية( 

آثار سلبية عىل املجتمعات العربية. إذ كانت مرحلة رجعية بالكامل سمحت لألنظمة القائمة 

حتت عنوان التضامن العريب بالقضاء عىل كل أشكال املعارضة يف جمتمعاتنا وأسست ملرحلة 

النسخة الواحدة يف أوطاننا. ومل يعد هناك جمال للمعارضني إال يف السجن أو يف القرب ومن 

نجا فقد جلأ إىل املالذات األوروبية واإلنكلزيية عىل وجه اخلصوص. وال أدري إن وجد يشء 

منها يف بعض املتاحف.

ولقد أنتج ذلك فقدان النخب املفيدة اليت يمكن االعتماد عليها يف أية عمليه تطوير أو تصحيح 

أو تغيري أو تنمية حقيقية ملجتمعاتنا. وصار أبناؤنا وسائل تنمية للمجتمعات األخرى، هم 

يستفيدون منها ونحن نحرم أنفسنا من خرياتها.

ولقد ثبت »النظام العريب« عىل هذه الصورة إىل أن فاجأنا »الربيع« بثورة وهياج ال هناية له يف 

قريب عاجل يطيح بكل أشكال الصورة الثابتة لنصف قرن من الزمن تقريبًا، ومقدمًا صورة 

فوضوية مستحدثة ال يبدو بأهنا ستستقر بسبب غياب النخب اليت عليها أن تتحاور فيما بينها 

لتنتج مصلحة جديدة تفتقدها جمتمعاتنا الراهنة.

وعندما نفتقد املتحاورين ال يبقى لنا إال احلرب.
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اإلسالم والعنف

عن  املسؤولية  بصفات  اإلسالمي  الدين  نعت  يف  واألقالم  واأللسن  األفكار  اليوم  تتسابق 
العنف اجلاري يف املنطقة بالرغم من أن الدين ال يقر ذلك. فالدين يرفض منطق اجلربوت، 
إىل  موىس  وتعإىل  سبحانه  اهلل  يرسل  فرعون،  الكفر  رأس  مع  الرصاع  ففي  الرحمة،  ويقر 

فرعون بقول لنّي عىس أن يتذكر أو خيىش.

كما أن الدين الذي يبيح الدفاع عن األرض والعرض واملال والدين ال يعطي حق استخدام 
املؤمنني يردون عىل اجلربوت  الدفاع إال بشكل حمدود ومؤقت ويرفض أن يرى  العنف يف 
باجلربوت، فال حيق ملؤمن أن يترصف وكأنه كافر جمرم. »فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو 
عدو هلما قال يا موىس أتريد أن تقتلين كما قتلت نفسًا باألمس إن تريد إال أن تكون جبارًا يف 
األرض وما تريد أن تكون من املصلحني« )القصص 19(. عىل لسان العدو جاءت النصيحة 
ليست فرعونا ضد فرعون،  فاملعركة  املدينة،  القتل وخرج من  فسمعها موىس وتوقف عن 

جبارًا ضد جبار، بل إنسان ضد متّجرب.

ويتضح ذلك بشكل قطعي ال التباس فيه عند اسرتجاع حقوق املظلومني »ومن قتل مظلومًا 
فقد جعلنا لوليه سلطانًا فال يرسف يف القتل إنه كان منصورا« )اإلرساء 33(.. فاإلرساف يف 
القتل جربوت مدان، والقوة اليت يستعيد اإلنسان هبا احلق هي قوة احلق وليس باجلربوت 

البرشي الغرائزي الذي يستوجب الرد والغرق يف دوامة الزناع الذي ال ينتهي.

إال أن جمتمعاتنا غرقت يف اجلربوت املدان. فما بني عنف السلطة والرد عىل العنف بالعنف 
كما يدعي املعرتضون، وما بني عنف املعرتضني ورد السلطة بالعنف، أصبحنا ضحايا دائرة 

عنف شيطانية متواصلة ال أفق هلا.

تقودها  اليت  اإلرهاب  احلرب عىل  اسرتاتيجية  تثبيت  إىل  بغري قصد،  أو  وانتهينا، عن قصد 
أمريكا والنظام العاملي وصار ديدن القوى اإلقليمية املنضمة بكليتها هلذه االسرتاتيجية: من 
اليت جيب  القوى  اإلرهاب ومن هي  احلرب عىل  تكون يف حلف  أن  اليت جيب  القوى  هي 



اأوراق العمل املقّدمة اإىل املوؤمتر 224

تنازعوا فتفشلوا  نقاتل بعضنا بعضا لتحقيق مصلحة من؟ »وال  أن تكون خارجه؟ ورصنا 
وتذهب رحيكم« )األنفال 46(.

الثنائية القاتلة.. )عريب- سين(.. )فاريس- شيعي(

صفتني  الزناع  حتميل  اإليرانية  الثورة  أعداء  استطاع  اإليرانية  العراقية-  احلرب  ابتداء  عند 
متالزمتني سين- عريب ضد شيعي- إيراين.. رغم أن حقيقة الرصاع مل تكن كذلك، فاجليش 
العراقي كان يتألف بأكرثيته من الشيعة وحزب البعث العراقي قاعدته األساس شيعية، إال 

أن احلقيقة يشء وواقع الرصاع خمتلف.

ولقد سامهت دعوة اإلمام اخلميين للوحدة اإلسالمية يف حماولة فكفكة هذا املخطط دون أن 
املقاومة اإلسالمية يف  انتصار  يلزم  أهنا طرحت إشكالية مضادة. وقد كان  حتقق نجاحًا إال 

لبنان عام 2000 و 2006 إلنجاز ما ابتدأه اإلمام اخلميين.

إال أننا منذ أحداث -2011 2012 أو ما اصطلح عليه إعالميًا بـ«الربيع العريب« واألحداث 
اليت تلت ذلك نعيش عودة إىل ما قبل الدعوة للوحدة إلسالمية وحالة من التطور املضطرد 
لبعث الثنائية اليت انتفض عليها اخلميين وحاول تفكيكها. وبعد أن كانت إيران تقرتب من 
فقد  ثانية،  تبتعد  هبا  إذ  الصهيوين  العدو  مع  الرصاع  مسؤولية  بتحملها  العريب  العامل  قلب 
غرقت أو أغرقت يف وحل الزناعات العربية الداخلية مما دفع خصومها للرد وتسعري الزناع 

فاستحرض عداء يمتد عميقًا يف غياهب التاريخ، وصار هو حمرك نزاعات املنطقة.

القاتلة(  الثنائية  العربية اإلسرتاتيجية عن هذه  بالعالقات  النأي  العمل عىل  ثانية  ومن جهة 
وعلينا أن نقر بأن أحداث »الربيع« ما كانت لتحدث لوال ضعف اهليمنة األمريكية املفضوح 
خالل حرب 2006 بعدما أعلنت كوندولزيا رايس انطالق مرشوع الرشق األوسط اجلديد 
الذي توقف قطاره مع إعالن وقف األعمال احلربية بعد 34  يومًا من انطالق احلرب عىل 

لبنان.
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فكيف حتول إسقاط األنظمة العربية بعد انتصار املقاومة وهزيمة أمريكا وإرسائيل يف متوز إىل 
“خريف عريب” بعد أن كان “ربيعا” باالتفاق؟.. وكيف اّستطاعت أمريكا أن حّتول هزائمها 

إىل انتصارات بكل بساطة. أم هي “القابلية لالستعمار”.

السعودية املفاوض العريب األوحد

تقوده  الذي  املحور  أمام  املنطقة  يف  السعودية  هزيمة  عن  اإلعالم  وسائل  بعض  تتحدث 

إيران. وبالرغم من أن السياسات السعودية تعاين يف كل املنطقة إال يف البحرين نسبيًا. ولكن 

املتابع الذي يلحظ غياب الدول العربية الكربى اخلمس )اجلزائر واملغرب ضحايا االحتواء 

املزدوج- ومرص يف انقسام داخيل عميق حيوهلا إىل دولة فاشلة. وسوريا والعراق الغارقتني 

وحىت  العربية  املنطقة  يف  األول  املوقع  يف  السعودية  يضع  ذلك  كل  األهلية(.  احلروب  يف 

اإلسالمية ويعطيها حق التقرير. وهي اليوم يف موقع مل تبلغه يف أي حلظة سابقة ومستفيدة إىل 

درجة عالية من الثنائية القومية والدينية القاتلة بل وهي احد األطراف املؤججة هلا يف الكثري 

من األحيان. وهي الطرف األوحد املتبقي للتفاهم معه بالنيابة عن العرب. إال أن املشكلة 

تكمن يف أن السعودية حىت لو ركعت عىل األرض ولن تركع فهي ال يمكنها أن تعطي إجيابيًا 

يف سبيل إعادة تكوين املنطقة ويف إرساء مرشوع جديد كما أعطت يف الزناعات.

مما يعين أنه يف حال انضمت السعودية للتفامهات اليت جتري يف املنطقة فان القوى الثائرة أو 

غري املنضبطة ستبقى عىل حاهلا متارس الفوىض يف املنطقة وتعممها لتدفع املنطقة وشعوهبا 

ودوهلا ثمنًا مرتفعًا ولربما أقىص مما تتحمل.

اجلماعات املتطرفة: توظيف العنف أم ملء الفراغ

الرصاعات  ناشئًا عن  فراغًا  أن متأل  املتطرفة  للقوى  العمل تسمح  السعودية يف  الطريقة  إن 
اإلقليمية، أما التفاهم مع تركيا فيجعل عنفها موظفًا يمكن ضبطه بانتفاء وظيفته.
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خالصة

يف النهاية إن القوى الدولية اليوم ليست بالقوة اليت كانت عليها خالل مرحلة الثنائية القطبية، 
القرن  بدايات  يف  املنطقة  تقسيم  دعائم  أرست  اليت  القوى  عليه  كانت  ما  عىل  ليست  وهي 
املايض، بريطانيا وفرنسا، أو ما اصطلح عليه بسايكس- بيكو بعدما سقط منه سازانوف إثر 
انتصار ثورة لينني الشيوعية يف روسيا، لذلك فإن هذه القوى ال متلك إمكانية إرساء سيطرتها 
يف املنطقة كيفما تريد وهي بحاجة ملوافقة قوى اإلقليم ورضاها باحلصص اليت ستخصصها 
الزناعات  نتيجة  املنهكة  اإلقليم  قوى  حق  فاالعرتاض  اجلديدة..  االتفاقيات  ضمن  من  هلا 

العبثية واليت ال أفق هلا بعدما انزتع منها حق التقرير.

فقط،  عسكريًا  بـ350  اإلسالمية  الدولة  لتنظيم  قتاهلا  يف  أمريكا  تكتفي  ملاذا  سؤال  وهناك 
وحتقق انتصارات عليها كلما أرادت ذلك؟ وال تستطيع قوى املنطقة أن تفعل ذلك بجيوشها 

اجلبارة؟

ألن القوى اليت تتنازع عىل األرض إنما هي انعكاسات للزناعات الدولية واإلقليمية وال تعرب 
عن قرار مستقل باملعىن الدقيق. وأمريكا من موقعها كمديرة أو مدبرة لشؤون الزناعات يف 
العامل متتلك قدرا من االحرتام عند القوى املتصارعة ما يسمح هلا بضبط العديد منها فتسهل 
مهمتها ليس من فرط قوتها فقط بل من قوة الفرض واإلرهاب اليت متتلكها يف وجه القوى 

املتصارعة.

إن كثريًا من قوى املنطقة تتطلع للرشاكة مع القوة الدولية النافذة، وإنين أتذكر قول اهلل تعاىل:  
﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ 
شيئًا..  قوتهم  من  تستمد  علها  األقوياء  إىل  تهرع  إقليمية  قوى  رأيت  كلما   ..)75  -  74 )يس 

فيستفيد األقوياء من القوى البرشية للقوى اإلقليمية عىل األرض مما جيعل إطالة أمد تدخلهم 
يف املنطقة اكرث أمنًا، واستزنافًا للقوى اإلقليمية وإضعافًا هلا فتصبح اكرث طواعية لتقبل احللول 

اليت تتناسب مع حاجات القوى العاملية.
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إن حالة الفوىض والعنف اليت تسود املنطقة اليوم هي نتاج هذه التطلعات، فبداًل من تفاهم 
خيزتهلا  الذي  الدويل  إىل  تلجأ  املبارشة،  االنعكاسات  سبب  وهي  بينها  فيما  اإلقليم  دول 

ويضعفها عرب إطالة الزناعات.

إن تطوير عالقات عربية- إيرانية يتطلب، سد األبواب اليت يأيت الريح منها، لذلك ال بد من 
أن يكون الرتكي جزءًا من احلل وال بد من التفاهم معه فهو نافخ كري ماهر وهو جزء أساس 
من مكونات املنطقة )عرب- فرس- ترك( ويتمزي عن السعودي بأنه يمتلك إمكانية أن يعطي 

حيث يعجز األخري.

السم« داعيًا لقبول وقف  العراقية- اإليرانية قرر اإلمام اخلميين »جتّرع كأس  إلهناء احلرب 
احلرب، فمن سيتجّرع هذه الكاس اليوم ويقبل بوقف احلرب وحفظ األمة..؟
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مجاالت الخطاب بين إيران والعالم العربي

مقدمة

أنواع  ثالثة  يمكن حتديد  املرتبطة هبا،  والقوانني واألنظمة  املتحدة  األمم  منظمة  قبل ظهور 

من البىن اخلطابية كانت قائمة بني إيران والعامل العريب؛ البنية اخلطابية األوىل القومية العربية 

حىت  اإلسالمية،  واإلرشادات  التعاليم  رغم  والقومية  العرق  عىل  وترّص  تؤّكد  كانت  اليت 

الثانية،  البنية اخلطابية  يتباهون هبا.  العرب  يزال  الفتوح، وال  بفتح  القادسية  ُسّميت معركة 

القومية اإليرانية اليت ال يزال أصحاهبا يقرعون طبول اإلختالفات القائمة بني إيران والعرب 

ويشيعون  التاريخ،  يف  حصلت  كارثة  أكرب  أّنه  عىل  إيران  عىل  العرب  هجوم  إىل  وينظرون 

من خالل تأليفهم للعديد من الكتب والتحليالت غري الواقعية أّن اخلطاب مع العرب أمٌر 

غري ممكن. البنية اخلطابية الثالثة تتوجه إىل التأمالت الدينية اليت ظهرت بعد اإلسالم، وإىل 

اإلمكانات املحلية واملختصات العلمية والثقافية إليران املتماهية مع النداء القرآين، وتنربي 

للبحث ضمن فضاءاتها اخلطابية. وهذا ما يتناوله موضوع هذا املقال.

عدة  من  أمهيًة  وحتليلها  والعرب  إيران  بني  اخلطاب  وأرضيات  جماالت  معرفة  مسألة  حتتل 

زوايا، يعود أبرزها إىل ظهور اإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية وهو أول جمال تارخيي للخطاب 

بني إيران والعرب. 

1 . املجال التارخيي للخطاب مع ظهور اإلسالم

إّن اإلسالم ديٌن ُأرسل للعاملني كافة، رغم ظهوره يف بقعٍة جغرافية حمددة هي مكة واملدينة، 

وهذا األمر واضٌح وجيّل من خالل قول اهلل تعإىل يف كتابه الكريم: ﴿ۀ ہ ہ ہ 

د. ا�صماعيل لريجاين
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ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾)1( و قوله تعاىل: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ﴾)2(. ومل يرد أي خطاٍب يف القرآن الكريم موجًها إىل "يا أهيا العرب" 
أو "يا أهيا القرشيون". حىت أّنه يف مدرسة اإلسالم النورانية يبهت رونق األلوان والقوميات 

چ چ چ ڇ  چ  ڃ ڃ ڃ  ﴿ڄ ڃ  عّزوجّل:  يقول  حيث  واألعراق، 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾.)3( 

لقد أثار سماع نداء اإلسالم من خالل مقاربٍة عاملية احلماس يف أي إنساٍن وشعٍب واٍع يتمتع 
بفطرٍة وعقالنية سليمة، وأحيا فيهما الروح؛ كما جيب البحث عن رمز ورس انتشار اإلسالم 
اإلسالم  نداء  صبغة  جلبت  إذ  ومضمونه.  اإلسالم  نداء  ماهية  يف  قصرية  مدٍة  يف  وعامليته 
وصدى دعوة النيب األكرم صىل اهلل عليه وآله، التوحيد اخلالص وصبغة اهلل لعامل البرشية، 

وها هي مراسم احلج بصفتها منشأ التوحيد، تعرض يف كل عاٍم هذا التطابق واالنسجام.

املقيمني  النيب األكرم »ص« عن طريق اإليرانيني  نداء اإلسالم ودعوة  تلّقى اإليرانيون  لقد 
يف اليمن. ويعود سبب وجود اإليرانيني يف اليمن إىل أّن حكومة احلبشة قد غزت اليمن عن 
طريق البحر وسيطرت عىل سلطة تلك املنطقة. فالتجأ  سيف بن ذي يزن حاكم اليمن إىل 
بالط أنوشريوان طالًبا حمايته، فأرسل أنوشريوان جيًشا جمهًزا إىل اليمن وأخرج منه القوات 
احلبشية. وبعد موت ملك اليمن استوىل أحد األمراء اإليرانيني ويدعى فرزاد عىل حكومة 
اليمن. وعند ظهور اإلسالم كان اليمن بيد ياذان بن ساسان اإليراين الذي اعتنق دعوة نيب 
اإلسالم، وبايعه من دون أي ضغٍط  وبقي عىل حكم اليمن بأمٍر من النيب »ص« وعمل عىل 

نرش اإلسالم والدعوة إىل أحكامه النورانية.)4(

1- سبأ )28(
2- االعراف )158(
3- احلجرات )13(

4- الكامل يف التاريخ-إبن األثري-ج-2ص8-225
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وال ريب يف أن اليمن وحّكامه اإليرانيني وّفروا أول سياٍق خطايب بني إيران والعامل العريب 
عن  اإلسالم  نداء  حقيقة  عىل  اإليرانيني  أغلب  تعّرف  أّن  إىل  اإلسالم،  نرش  عنوان  حتت 
كانوا  والذين  حديًثا  اإلسالم  اعتنقوا  قد  كانوا  الذين  اإليرانيني  واملبعوثني  الداعني  طريق 
البلدان  يدعوهنم باألبناء واألحرار. وهؤالء كانوا يدعون إىل اإلسالم يف العلن واخلفاء يف 
وبني الناس يف إيران؛ حىت تعّطش معظم اإليرانيني لدعوة اإلسالم، إذ لفتهم تلك الرحمة 
والعدالة واملساواة واالهتمام بحقوق الناس برصف النظر عن القوميات واألعراق. وعندما 
فتح اخلليفة الثاين إيران اعترب عامة الشعب والعلماء أن التصدي جليٍش حيمل نداء اإلسالم 
ومقاومته أمر ال طائل منه، بل خالًفا للتوّقع كانوا ينتظرون ذلك اليوم، وال خيفى أّن بعض 
املؤرخني القوميني العرب اعتربوا ذلك انتصارًا للعرب عىل إيران وال يزالون يتباهون بتلك 
املرحلة من التاريخ وبقائد القادسية، ولكن الواقع واحلقيقة أّن الشعب اإليراين كان ينتظر 
قدوم اإلسالم وهرع بكل ما يمتلكه من إمكاناٍت ثقافية وعلمية وحضارية وحىت  فن احلكم 

واألنظمة اإلدارية إلعتناق اإلسالم واحتضانه.   

النتشار  األرضية  اإليرانيون  وّفر  والقومية  الوطنية  والتعّصبات  املشاعر  عىل  التغّلب  وعرب 
عظماء  أّن  حىت  العامل،  مستوى  عىل  البالد  سائر  يف  بل  إيران  يف  فقط  ليس  اإلسالم  وتقّدم 
علماء اإلسالم من شيعٍة وُسّنة، بما يف ذلك من املفرسين، والفقهاء واملحّدثني، واملتكلمني، 
كانا  حنيفة  وأبو  حنبل  بن  أحمد  مثاًل  اإليرانيني.  من  كانوا  وغريهم  واألدباء  والفالسفة، 
إيرانيني ومها من عظماء فقهاء أهل السّنة؛ حممد بن إسماعيل النجاري أعظم حمّدث عند أهل 
أيًضا؛ كذلك سيبويه من كبار األدباء  إيرانًيا  السّنة ومؤلف أكرب كتاب حديٍث عندهم كان 
بن  وأبو عبيدة وواصل  املفرسين  اللغويني والزخمرشي من  آبادي من  والفريوز  واجلوهري 

عطاء من املتكلمني، كّل أولئك كانوا من اإليرانيني.)1(

1- خدمات متقابل إسالم و إران-استاد شهيد مطهري-ص111
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ونرشه  اإلسالم  ظهور  خالل  من  العريب  والعامل  إيران  بني  اخلطايب  البحث  إىل  الدخول  إّن 
واسع لدرجة أّن الباحثني واملؤرخني قد بذلوا جهوًدا كبرية ليتحّدثوا يف آثارهم ومصادرهم 
العلمية عن أمهية ذلك وعن أبعاده الواسعة. وقد أبرزوا بشكٍل جيد دور اإليرانيني عىل وجه 

اخلصوص، وأجادوا يف تقدير جهودهم الصادقة عىل هذا الصعيد.   

2.  املجال العلمي والفلسفي للخطاب 

إّن أجمل وأعمق خطاٍب بني إيران والعامل اإلسالمي هو اخلطاب العلمي والفلسفي؛ ذلك 
أّن كّل اجلاذبية الظاهرية والباطنية لإلسالم قد جتّلت يف احلكمة اإليرانية. وبعبارٍة أوضح، 
إّن ساحة نزول الوحي هي إقليم احلكمة. صحيٌح أّن ظاهر القرآن قد نزل يف مكة املكرمة 
واملدينة املنورة، ولكن حقيقة الوحي سماوية وغري منحرصة يف زماٍن ومكاٍن خاٍص، فمن 
اللسان  عىل  جرى  قد  كان  ولو  حىت  واملكان،  الزمان  ماهية  من  الوحي  ماهية  ليست  جهٍة 

املبارك للنيب األكرم "ص".

فالوحي اخلالص والكامل بشكٍل كامل هو ما أشارت إليه اآلية الرشيفة: ﴿ېئ ىئ ىئ ىئ 
ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت﴾)1(، إذن، الوحي 
خالٌص وتوحيدي وبيانه من ِقبل اهلل سبحانه واإلشارة إليه من اهلل تعاىل وساحة نزوله أيًضا 

مكمن الغيب اإلهلي. 

3.  أهل البيت "ع"، إقليم الوحي واحلكمة

الرسول  وبتعبري  باطنه  ولكن  مكة،  يف  نزلت  قد  الكريم  للقرآن  الكتابية  الصورة  أّن  رغم 
األكرم "ص" يصل إىل سبعني باطًنا. قد نزل عىل أهل البيت عليهم السالم. ويتفق الباحثون 

1- القيامة )19-16(
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"أنا مدينة العلم وعيلٌّ  اإلسالميون، بمن يف ذلك سنة وشيعة، عىل احلديث الرشيف التايل: 
باُبا...")1(، حيث إّن مدينة علم النيب هي باطن القرآن وباهبا عيّل عليه السالم.

أبواب  البيت  أهل  "عندنا  البالغة:  هنج  يف  السالم  عليه  عيل  املتقني  موىل  قال  السبب  وهلذا 

احلكم وضياء األمر")2(. وحىت أّنه قال: "أنزلوهم بأحسن منازل القرآن")3( أي سافروا مع أهل 

البيت إىل منازل القرآن الباطنية. وقال عليه السالم يف شأن أهل البيت عليهم السالم أيًضا: 

"هم موضع رّسه و جلُأ أمره وَعْيَبُة ِعلمه وَموئُِل ُحكمه وُكُهوُف ُكُتبِِه وجبال ِدينِه" )4(.

القرآن وحقائق أحكامه.  بواطن  الوحي، وكذلك مزنل  البيت هم مهبط  فإّن أهل  وهكذا، 

وقد جاء يف احلكمة اخلرسوانية لإليرانيني أّن احلكمة بمعىن باطن كّل أشياء العامل وحقيقتها، 

حيث أّن شيخ اإلرشاق اعترب احلكمة اخلمرية األزلية؛ واخلمرية من وجهة نظر هذا احلكيم 

اإليراين هي أساس وجوهر أي يشٍء. وبما أّن جوهر وأساس احلكمة احلقيقية قد تّم تلقيهما 

اإلرشاق  شيخ  اعتربها  فقد  واملكاشفة،  الوحي  طريق  عن  إدريس(  )النيب  هرمس  بواسطة 

مقدسة فيقول: "ال يعّد اإلنسان يف زمرة احلكماء إال إذا حصل عىل اخلمرية املقدسة )احلكمة( 

وأن يكون قادًرا عىل خلع البدن والعروج إىل عامل النور".)5( ويشري شيخ اإلرشاف يف كتابه 

حكمة اإلرشاق إىل املكاشفات الروحية لعظماء احلكمة والنبوة واحلكماء النورانيني، ويقول 

النفس وخدمة أصحاب  بالرياضة وتهذيب  منوٌط  الكالم  فهم وتصديق هذا  "إّن  يف ذلك: 

املشاهدات حيث يمكن من خالل هذا الطريق مشاهدة الذرات امللكوتية واألنوار القدسية، 

تلك األنوار اليت حصل عىل مشاهدتها امللك الصديق )كيخرسو( املبارك يف نشوٍة ملكوتية". 

1- بحار األنوار- ج-7 ص119
2- هنج البالغة - خطبه 130
3- هنج البالغة - خطبه 172

4- مهان- خطبة دوم
5- جمموعة مصنفات شيخ إرشاق- ج-1كتاب مطارحات- ص503
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)الفهلويني(،  احلكماء  من  كيخرسو  أّن  "املطارحات"  كتابه  يف  اإلرشاق  شيخ  يعترب  كذلك 
وجيعله يف مصاف املخربين عن "نورطامس" أي نور احلكمة.)1(

العلماء اإليرانيني  النظرة احلكيمة عىل شيخ اإلرشاق، بل يعتقد هبا معظم  وال تقترص هذه 
ويعّلموهنا لطاّلب احلكمة.

الدين  رجال  مدارس  "ع"إىل  البيت  وأهل  القرآن  تعاليم  دخلت  اإلسالم  ظهر  وعندما 
اإليرانيني، فوجد كالم أهل البيت وخاصًة كالم أمري املؤمنني عيل "ع" سياق خطابه ونشوئه 
أوجب  حًدا  هلا  وتعطشهم  البيت  أهل  بمعارف  اإليرانيني  احلكماء  تعّلق  بلغ  وقد  ونموه. 
ظهور  مع  ترافق  الشيعي  الفكر  مبدأ  أّن  ورغم  إيران؛  يف  احلكيم  الشيعي  الفكر  ظهور 
اإلسالم يف مكة واملدينة. وال خيفى أّن سلوك النيب األكرم "ص" هو سلوك موىل املتقني عيل 
"ع" بصفته أول من بايع النيب "ص"، وأفكارمها جتلٍّ واضح للفكر الشيعي؛ ولكن أرسار قوة 
فكر أهل البيت "ع" بني اإليرانيني واقتدار هذا الفكر مرهوٌن باألرسار العلوية اليت برزت 
والية  للوحي  الباطين  اإلقليم  أن  ذلك  من  نستنتج  إذن،  اخلرسوانية.  احلكمة  يف  وظهرت 
أهل البيت "ع" اليت وجدت فرصتها للظهور والربوز يف احلكمة. وهذه الفرصة اليت سّهلتها 
واالعرتاف  الشيعي  الفكر  تقوية  إىل  أّدت  قد  "ع"  البيت  أهل  ملعارف  اخلرسوانية  احلكمة 
اإليرانية  واحلكمة  البيت  أهل  ملعارف  اخلطايب  السياق  هلذا  كان  ولقد  إيران.  يف  رسمًيا  به 
الثقافة والعلوم واحلضارة اإلسالمية ونرشها  أّنه ساق إىل نمو  آثار وبركات كثرية، بحيث 
ابن سينا واخلواجه  أمثال  من  الغريب عن طريق عظماء،  العامل  وتعّرف  العامل  نقاط  كافة  يف 
هروردي وحافظ الشريازي ومولوي، إىل العلوم  نصري الدين الطويس وشيخ اإلرشاق السُّ
العلوم واحلضارة واستفاد  أمام عظمة هذه  اإلسالمية وآثارها احلضارية، وقد طأطأ رأسه 

وال يزال من نتاجاتها.

1- مهان- جمموعة أول- ص502
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"ع"،  البيت  أهل  ومعارف  كالم  يف  موجودة  تزال  ال  اخلطابية  والقدرة  الِسعة  هذه  إّن  طبًعا 
حيث يقول اإلمام الرضا "ع": "لو علم الناس حماسن كالمنا التبعونا".)1( من دون شك إّن رمز 
حتقق اخلطاب العلمي بني اإليرانيني واإلسالم يف البداية هو الذي أّدى إىل اإلعرتاف الرسمي 
املؤرخون من أغراٍض سياسية وأحياًنا اجتماعية  إيران وكّل ما يذكره  الشيعي يف  باملذهب 
فهو فرٌع عىل املسألة األساسية املذكورة أعاله. وإّن ما بعث عىل نمو اخلطاب العلمي وتنمية 
سياق التفاعل بني اإليرانيني واإلسالم العزيز جيب البحث عنه يف القدرة الباطنية للقرآن اليت 
تعترب معارف أهل البيت "ع" املهبط واملرجع األصيل هلا فضاًل عن البحث يف ِسعة احلكمة 
اخلرسوانية لإليرانيني اليت كانت تنتظر بفارغ الصرب تلك املعارف رغم أّن هذا االنتظار كان 

مرتافًقا مع سهام عنف احلّكام.

عىل كل حال، لقد فتح اإليرانيون خزانة احلكمة من خالل ألطاف أهل البيت "ع" وحمبتهم 
يتباهون  دائًما  وكانوا  اخللقة  جوهرة  وجعلوها  الوالية،  إىل  احلكمة  أرشدتهم  وقد  هلم، 

ويفتخرون بزينتهم وعملهم هذا. 

4. املجال اللغوي للخطاب 

لإلنسانية  باألساس  فقد جاء اإلسالم  العربية، ولكن رغم ذلك  باللغة  الكريم  القرآن  نزل 
اللغة  أّن  بتناقٍض، وإّنما اجلواب هو  لغٍة خاصة. طبًعا هذا ليس  أو  بقوٍم  أجمع ومل خيتص 
ارتقت  أخرى  وبعبارٍة  القرآن؛  لغة  أصبحت  بل  العرب،  لغة  تعد  مل  القرآن  بزنول  العربية 
اللغة العربية إىل لغة القرآن: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾)2(. فمن اجليّل جًدا أّن املراد من 

1- عيون أخبار الرضا- ج-2 ص111
2-النحل )103(
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االرتقاء والتسامي هو باعتبار املعىن وليس باعتبار اللفظ والصورة. فاألرسار الباطنية للقرآن 
قد وهبت اللغة العربية تسامًيا وتعالًيا ال يمكن تصور حدٍّ أو قيٍد له.

بحرها  بلغت حًدا جعل غّوايص  قد  وإعجازها  الكريم  القرآن  آيات  إّن عظمة معىن  حًقا، 
يستغنون عن اللفظ، سواًء كان هذا اللفظ عربًيا أم أعجمًيا. ومن البدهيي أن يكون املراد من 
العربية هو ذات جتيل اللغة الباطنية للقرآن يف عقل وروح الباحث يف حقائق القرآن الكريم. 

إذن اللغة العربية لغة القرآن اليت كان هلا وال يزال أقوى وأوسع خطاٍب مع اللغة الفارسية 
من بني سائر اللغات، بحيث إّن اللغة الفارسية قد نمت جنًبا إىل جنب مع اللغة العربية عىل 
اللغة  الراهنة مع  الفارسية  اللغة  القرآين. وحالًيا ال يمكن أساًسا مقارنة  املعىن  اتساع  مدى 
الفارسية الوسطى يف العرص الساساين. وقد اجتهد األدباء اإليرانيون يف تنظيم قواعد اللغة 
العربية وعلم الرصف والنحو حىت ُتستخدم يف فهم آيات القرآن الكريم. وبشكٍل عام، إّن 
وجديرٌة  ملثريٌة  واإلسالم  العريب  العامل  مع  اخلطابية  الثقافة  تأمني  يف  الفارسية  اللغة  مسامهة 
التارخيي  املرياث  كتاب  من  ذلك  حول  نموذج  إىل  باإلشارة  سنكتفي  ييل  وفيما  باالهتمام؛ 

إليران للسيد فراي:

يف بعض الثقافات حتتّل اللغة مكانًة هاّمة يف استمرار أو بقاء تلك الثقافة أكرث من الدين أو 
املجتمع. ويتطابق هذا األصل مع الثقافة اإليرانية، فرغم أّنه ال يمكن الشك يف اتصال مرحلة 
اللغة الفارسية الوسطى يف العرص الساساين بالفارسية يف العرص اإلسالمي واستمراريتها هبا 
أّنه ال يمكن يف نفس الوقت اعتبار هاتني اللغتني لغًة واحدة؛ وإّن أكرب فرٍق بني هاتني  إاّل 
اللغتني دخول العديد من الكلمات العربية يف الفارسية احلديثة، بحيث وهبت طاقة وقدرة 
كبريتني هلذه اللغة وجعلتها تصبح عاملية، وال يمكن أن نجد هذا التفوق يف اللغة الفارسية 
املسلمني  جهود  إىل  يعود  ذلك  وكّل  الفاريس.  واألدب  الشعر  جمال  يف  وخاصًة  البهلوية 
اإليرانيني الذين كانوا من جهٍة ضالعني يف اللغة العربية ومن جهٍة أخرى كانوا مهتمني بلغتهم 



237 اأوراق العمل املقّدمة اإىل املوؤمتر

منهما  كل  ازدهار  إىل  اللغتني  هاتني  بني  التفاعل  إجياد  أّدى  وقد  الفارسية.  اللغة  يعين  األم 
يف الثقافة اإلسالمية اإليرانية.)1( وأعىل من ذلك، وباعتبار دالالت لغة القرآن يف جمال علم 
الوجود )األنطولوجيا(، فإّن لغة القرآن لغة اخَللق، أي أهّنا تشمل ما هو أعىل من املجتمعات 
اإلنسانية، إذ تشمل جميع موجودات عامل الوجود، ألّن اهلل تعاىل يقول عن القرآن الكريم: 
﴿  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾.)2( وقيل عن احلكمة أيًضا أهّنا الوجه 
املشرتك جلميع اخَللق. انطالًقا من ذلك، من الواضح جًدا أّن القرآن لغة اخَللق، ولذلك كان 
يفهم أهل البيت »ع« لغة جميع املخلوقات. ومعروٌف أّنه عندما أخفى أبو جهل عّم النيب 
»ص« ست حصاة يف قبضته وقال خماطًبا النيب »ص« أمام الناس: "إّن كنت تعلم الغيب، قل 
ماذا يوجد يف قبضيت؟" فما كان جواب الرسول »ص« إاّل أن جعل احلىص تتكلم بحكمته 
حىت عال صوٌت سمعه اجلميع: "أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أّن حممًدا رسول اهلل". فكل 
يشٍء يف العامل يشري إىل وجود احلق تعاىل، ولسانه لسان احلمد والتسبيح وُيطلق عليه اللسان 
املشرتك واللغة املشرتكة جلميع اخللق وهي لغٌة أفصح من لغة الفطرة. إذن يمكن تقسيم اللغة 
أو اللسان إىل اللغة الوطنية )القومية( ولغة الفطرة ولغة اخللق. وقد التفت القرآن الكريم إىل 

كّل من هذه اللغات الثالث ومعىن اللغة يتجاوز اللفظ. 

نار االختالفات  العريب ويسّعرون  باللفظ  الكريم  للقرآن  الداللية  اللغة  الذين حيرصون  إّن 
القومية واللغوية بني إيران والعامل العريب كم هم غرباء عن حقيقة لغة القرآن. إذ أثاروا غبار 
القومية العربية أمام أعينهم من خالل اخرتاع املذاهب اليت ال أساس هلا كالوهابية ، وواجهوا 
من  اإليراين  الشيعي  والفكر  الفارسية  اللغة  بني  وامللموس  املبارك  والرابط  االتصال  هذا 
جهة واإلسالم العزيز من جهة بالشّك والتحّدي، يف حني أّن هذا الرابط املبارك كان يسطع 
إرشاًقا طوال تاريخ اإلسالم، وقد جتىّل هذا الرابط املبارك يف شعر سعدي الشريازي اجلميل 

1- مرياث باستاين ايران- مسرت فراي- ص400
2- هود )1(
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﴾)1(. وهو  پ پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  واملستوحى من اآلية الرشيفة:﴿ 
يتألأل عىل باب األمم املتحدة:

كه در آفرينش ز يك گوهرند بين آدم اعضاي يك پيكرند  

هم يف اخللقة من نفس اجلوهر إّن بين آدم أعضاء جسٍد واحد  

وقد جاء يف أحد مصادر تدوين إعالن حقوق اإلنسان، هذا الشعر اجلميل ملولوي: 

مهه سو  آن  بديم  پا  يب  و  رس  يب  مهه       گوهر  يك  و  بوديم  منبسط 

بوديم و صايف مهچو آب آفتاب     يب گره  بوديم مهچون  يك گوهر 

چون به صورت آمد آن نور رسه     شد عدد چون سايه هاي كنگره

فريق اين  ميان  از  فرق  رود  تا  بامنجنيق            كنيد  ويران  كنگره 

السياسية للشعوب وال  املسائل  تتجاوز  العلمية والثقافية  أّن اخلطابات  أن نغفل  ينبغي  وال 
تستطيع االختالفات السياسية للحّكام يف مرحلٍة ما من التاريخ أن تؤدي إىل انقطاع ومتّزق 
اخلطاب العلمي والثقايف القوي والدائم لقد حتّول الرابط الثقايف واحلضاري واللغوي اإليراين 
للتغيري فحسب بل  تراٍث تارخيي وإهلي مل يتعرض  العاملية إىل  مع معارف وتعاليم اإلسالم 
أصبح أساًسا لنمو الثقافات واحلضارات اإلسالمية اجلديدة والعاملية، وسوف يكون ظهور 
املهدوية يف املستقبل القريب من آثار ونتائج هذا الرتاث والسّنة اإلهلية الثابتة.)ولن جتد لسّنة 

اهلل تبدياًل(.

5. جمال خطاب العرفان اإلسالمي

اإلسالمي  للدين  بعضها  املخالف  الصوفية  الفرق  تلك  اإلسالمي  العرفان  من  املراد  ليس 
تألق من خالل  الذي  العرفان  املراد ذلك  إّنما  املقدس وتتضارب يف مسلكها مع أحكامه. 

1- نساء )1(
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تعاليم القرآن ومعارف أهل البيت "ع" واألصحاب األوائل لرسول اهلل "ص" بصفتها أسلوًبا 

سلوكًيا وأخالقًيا يف إطار النقاشات والبحوث النظرية والعملية. والعرفان اإلسالمي هبذا 

املعىن حميل ومن داخل الدين بكل ما للكلمة من معىن، وذلك خالًفا للفلسفة اليت رغم جهود 

الفالسفة املسلمني وتأثري الدين يف نموها وتطورها ال تزال ذات جذوٍر وأصوٍل يونانية؛ حىت 

أّن البعض جعلها يف مقابل الدين وكتب عن ذلك مؤلفاٍت مثل اإلمام حممد الغزايل. يف حني 

أّن العرفان اإلسالمي قد أخذ رأسماله األصيل من اإلسالم، رغم إمكانية تأّثره بالتصوف 

املسيحي والبوذي و.. إاّل أّن أصالته إسالمية وليس لدى الفقهاء أي مشكلة مع هذا النوع 

يرتافق مع طقوٍس  الذي  بالتصوف  الفقهاء يف االعرتاف  إّنما كانت معارضة  العرفان،  من 

ومظاهر خمالفة للرشيعة.  

بأخالق  مرتبٌط  فإّنه  باحلكمة  وقوي  وثيق  بشكٍل  ارتباطه  عن  فضاًل  اإلسالمي  والعرفان 

أهل البيت "ع" العملية، وقد وّفر من خالل إمكاناته الواسعة جماالٍت للتفاعل وخطاًبا بناًء 

احلكمة  يف  رأسماٍل  من  يمتلكه  ما  خالل  من  أّنه  وحىت  املسلمني؛  واحلكماء  اإلسالم  مع 

واألخالق العلوية قد أّثر بشكٍل عميق واستثنايئ يف الفرق العرفانية والفلسفية األخرى. ومن 

مثل  بالٍد مهمة  إىل  املشهورين يف نرش اإلسالم  والعرفاء  العرفان اإلسالمي  فقد ساهم  هنا 

اهلند وكشمري والصني وأفريقيا أكرث مما كان للفرق الفلسفية واملدارس الفقهية من مسامهٍة 

يف ذلك. 

ورغم أّن عرفاء عرص الظهور وكذلك عرفاء املدرسة اخلراسانية الذين كانوا بمعظمهم من 

اإليرانيني، كانوا ُيعّدون من املذهب احلنفي أو احلنبيل، إال أهّنم كانوا  بالرضورة يف املعرفة 

شيعة، ذلك أّن الوالية هي جوهر العرفان اإلسالمي. وويل اهلل يف اعتقاد العرفاء، ليس قطب 

عامل الوجود فحسب، بل من خالل هدايته فقط بصفته عاملًا بالسري والسلوك يمكن الوصول 

إىل التوحيد واخلالص.
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وهناك توافق وتطابق بني نظرة العرفاء والفكر الشيعي يف فلسفة اإلمامة والوالية، بحيث أّن 

أهّنا باطنها، وال يوجد مرحلٍة من  النبوة وحىت  أّن اإلمامة هي استمرارية  النظرة تعترب  هذه 

مراحل حياة البرش مل يكن فيها ويل هلل. 

وتتطابق هذه الفكرة بالكامل مع كالم موىل املتقني اإلمام عيل عليه السالم: »ال ختلو األرض 

يقوم  أّن ويل اهلل  البدهيي  إّما ظاهرًا مشهورًا وإما خائفًا مغمورا«)1(. ومن  ُحّجة  قائم هلل  من 

إذن  املعنوي واهلداييت يف كل عرٍص وزمان.  يقوم بدوره  بدوره يف ظّل ظروٍف معينة، وهو 

حضور ويل اهلل دائم حىت ولو مل يكن له ظهور؛ فصاحب العرص والزمان )عج( خمفٌي عن 

األنظار ولكّنه دائم احلضور يف عامل الوجود وقلوب أهل املعرفة.

والبوذية  كاملسيحية  األخرى  العرفانية  املدارس  يف  موجودة  النظرة  هذه  مثل  أّن  حىت 

والزرتشتية و... وقد أوجد ذلك أفضل سياٍق للحوار والتقارب يف خمتلف مراحل التاريخ 

أيًضا. وقد ساهم العرفان اإلسالمي يف هذا املجال أكرث من غريه؛ وتصل قمة العرفان البارزة 

من بني العرفاء اإلسالميني وانتساب سلسلة األقطاب ومشايخ الطريقة إىل أهل البيت "ع")2( 

إذ يمكن االستفادة من هذه الفرصة لتقوية الوحدة بني الشيعة والسنة وحىت الوحدة بني أتباع 

األديان اإلهلية. 

الثورة  بتوجيه  وقام  والعرفاين،  الفقهي  اإلسالم  فكر  بمزج  اخلميين  اإلمام  قام  هنا،  ومن 

ذلك  اعترب  بل  والُسّنة  الشيعة  بني  الوحدة  شعار  واختار  املقاربة  هذه  خالل  من  اإلسالمية 

أصاًل بنيوًيا اسرتاتيجًيا، وحىت أّنه بنّي: أننا نفتخر أّن نبّينا رحمة للعاملني، وأننا ننشد الوحدة 

اجلوهرية لألديان السماوية.  

1- هنج البالغه- حكمت 143
2- سري حتول متون عرفاين-ص83
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5. اجلمهورية اإلسالمية فرصة اخلطاب الشامل

املستنرية  بالقيادة  إيران  يف  اإلسالمية  اجلمهورية  واستقرار  تأسيس  شّكل  لقد  احلقيقة،  يف 
لإلمام اخلميين فرصًة للخطابات املذكورة، بما يف ذلك اخلطاب التارخيي،والعلمي والثقايف، 
إىل  اخلطابات  تلك  قيم  بتصدير  اإلمام  طالب  وقد  شامل.  بشكٍل  إيران  يف  والفكر،  واللغة 
اإلسالم  مدرسة  هبا  تتمتع  اليت  والشمولية  العاملية  لإلمكانات  تبيينه  خالل  من  العامل  كل 
ولسياقات حوارات هذه املدرسة التارخيية مع األفكار والثقافات العاملية، حيث يقول: »اليوم 
لقد انترشت)صدرت( ثورتنا يف كل مكاٍن باسم اإلسالم ويتطلع املستضعفون إىل اإلسالم، 
وعندما  للعامل،  هو  كما  اإلسالم  تقديم  الصحيحة  والتبليغات  الدعوات  خالل  من  جيب 
أحكام  تنفيذ  سوى  نريد  ال  ونحن  إليه  تتوجه  أن  من  بد  ال  اإلسالم  عىل  الشعوب  تتعّرف 

اإلسالم يف العامل«.)1( 

ُيالحظ أّن اإلمام اخلميين، من خالل تصحيحه ملفهوم تصدير الثورة، يطالب بتحديد الِسعة 
والقدرة اخلطابية لإلسالم وإنتاجها وتبديلها إىل نماذج صحيحة للحياة يف جميع املجاالت، 
وإلحياء  العظمى  العاملية  والقوى  االستكبار  ملناهضة  طريق  أفضل  ذلك  اإلمام  اعترب  وقد 
اخللف  القائد  سماحة  يؤكد  وكذلك  العامل.  يف  واملستضعفني  واملحرومني  املسلمني  حقوق 
الصالح لإلمام اخلميين عىل قدرة وِسعة اإلسالم الشاملة وعىل توفري السياق املناسب لذلك 
ممزيات  العظيمة  لثورتنا  »كان  الشأن:  هذا  يف  ويقول  اإلسالمية،  اجلمهورية  نظام  داخل 
حتليالت  يف  عدة  ملراٍت  ذكرها  تكرر  اليت  املمزيات  هذه  شوهدت  قد  وكانت  هبا،  خاصة 
شعبنا والعارفني بالثورة، ألول مرة يف ثورٍة مستندة إىل قدرة اإلسالم، هادفة لتحقيق الدولة 
اإلجماعية  والعدالة  واالستقالل  احلرية  مثل  السيايس  العامل  مفاهيم  يف  وجمددة  اإلسالمية، 

وأموٍر أخرى واحلركة نحو عاملٍ وجمتمٍع قد تّم بناؤه عىل أساس القيم اإلسالمية«.)2( 

1- صحيفه نور-ج-15ص200
2- حديث واليت-بيانات مقام معظم رهربي-ج-4 ص278
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إّن هذا البيان احلكيم لسماحة قائد الثورة اإلسالمية آية اهلل العظمى اخلامنيئ داٌل عىل القدرة 
اخلطابية لإلسالم اليت قد جتّلت يف نظام اجلمهورية اإلسالمية، واليت سعت إلعادة البرشية 
إىل حضن املعنوية والدين وحتكيم العدالة العاملية برصف النظر عن اللغة والعرق والقومية، 
ويشري يف هذا املجال إىل ما ييل: »إذا استمرت الدنيا بالتقّدم عىل هذا املنوال ولو بعد ألف سنة 
فيها تطوراٍت ظاهرية، فما دام مل حيكم دين اهلل سوف يظّل هناك جمموعة  أخرى وظهرت 
مستكربة وجمموعة مستضعفة. لقد جاء الدين كي يقيض عىل إخفاقات البرش. واليوم ال تزال 
إخفاقات البرش وفشلهم ومل يتّم القضاء عليها بسبب ابتعادهم عن املعنوية والدين والتعاليم 

اإلسالمية الراقية«.)1(

بصفتها  الفقيه  والية  )دوكرتين(  عقيدة  اختار  اخلميين  اإلمام  أّن  هو  جًدا  املهم  املطلب  إّن 

نموذج للحكم والدولة اإلسالمية، واعتبارها أفضل نوع حكومة إلجياد خطاب إيران مع 

العامل اإلسالمي وحىت مع العامل الدويل. وما انسجام وتناسق هذه العقيدة مع الديموقراطية 

القدرة اخلطابية لويل  إاّل شهادة واضحة عىل  الداخل اإليراين  الدينية يف  الشعبية  السيادة  أو 

الفقيه، كذلك دعوة الشيعة والسّنة إىل وحدة الكلمة والنداء العاملي لإلسالم يف مراسم احلج 

اإلبراهيمي وتشكيل جبهة واحدة ملناهضة االستكبار والدفاع عن حركات املقاومة يف مقابل 

نظام السلطة من املصاديق األخرى هلذا اخلطاب. 

وال خيفى أّن لعقيدة والية الفقيه منشأ حكميًا وعرفانيًا، فالوالية كلمٌة سماوية وذات جذوٍر 

الكامل،  اإلنسان  يف  اإلهلية  والصفات  األسماء  جتيّل  خالل  من  )تتجسد(  تتعنّي  ملكوتية 

ويعترب ويل اهلل يف هذا املقام ذا أبعاٍد متعددة وجامعًا جلوانب عدة. يعين يف جمال »الوجود- 

املعرفة– العني- العمل« هو ويّل اهلل ونحن قد اصطلحنا عىل تسمية والية الفقيه. فلذا والية 

الفقيه حرٌص للوالية يف جمال الفقه واحلكومة الفقهية، رغم أّنه يف هذا املجال هو ويّل فقيه عىل 

1- خمان-ج-6 ص235
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اإلطالق، وبعبارٍة أوضح ويّل الفقيه قبل أن يكون ويّل فقيٍه فإّنه ويل اهلل. فالطهارة والقداسة 
ولزوم التبعية املطلقة لويل الفقيه ناشئة لناحية الوالية. واملراد من ينابيع احلكم علم التوحيد 
اخلالص وهي اجلارية من منبع والية أهل البيت املطلقة واليت متأل ظرف وجود أولياء اهلل. 
واليوم وبعد ميض عقدين عىل وفاة اإلمام اخلميين، نرى خلفه الصالح قد جعل بناء اخلطاب 

أساس تصميم النموذج اإليراين– اإلسالمي للتقّدم.)1(

الفكر  العاملي لإلمام اخلميين، وهو نفس ذلك  الفكر  وتزيح عنارص ومتغريات خطابه رس 
واللغة والعرفان والرصخات النابعة من اهلل أكرب اليت حتّلق فوق أي لغٍة وفكٍر وقومية، وتكشف 

تلك اللغة املشرتكة للناس كافة يف خطاب اإلمام اخلميين عن رس اآلية الرشيفة: ﴿ڦ 
﴾.)2( وانطالًقا من هذا املنظور، قال اإلمام اخلميين: »إّن  ڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
الثورة ناشئة من رصخات الشعب باهلل أكرب«. وبعبارٍة أخرى، إّن الثورة اإلسالمية يف إيران 

هي اللغة املشرتكة يف الكشف عن سياق اخلطاب بني إيران والعامل اإلسالمي واإلنساين.

أّنه ال يوجد  املهدوية مقتىض هذا اخلطاب، ذلك  املقاربة سوف يكون عامل  ومن نفس هذه 
األزلية. ويف  البرش  فطرة  ترددها  أكرب  اهلل  منبعها  ماء حياٍة  التوحيد ومن  أخلص من صبغة 
مستقبٍل قريٍب إن شاء اهلل، سوف تكون اجلمهورية اإلسالمية مفتاح دولة العزة والسعادة 

والفالح لعامل البرشية.

1- روزنامه كيهان14-/91/12
2- آل عمران )64(
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 استنتاج

فيما ييل نستعرض أهم النتائج اإلسرتاتيجية اليت يمكن استخالصها يف هذا املقال:

1. يمكن أن يشّكل البحث يف معرفة جماالت اخلطاب التارخيي بني إيران والعامل اإلسالمي 
الشاملة  العالقات  تنمية  اختيار  يف  قّيمة  جتارب  بصفتها  واألوروبية  العربية  واملجتمعات 
املجتمعات  وتقّدم  نمو  إيصال  وبالتايل  جديدة،  حلضارٍة  وركزية  املتبادل  التعاون  وخطوط 

البرشية مرة أخرى إىل ما هو أعىل وأرفع من علم الغرب وتكنولوجيته.

2. جعل اخلطاب العلمي والثقايف عىل أساس تعاليم القرآن الكريم ومعارف أهل البيت »ع« 
يف أولية التعاون، والدعوة إىل تفاعل بّناء من خالل تنمية املراكز العلمية والبحثية واجلامعية 
النحل  كافة  لعلماء  العلمية  اآلثار  وتبادل  وترجمة  الدولية  البيت  أهل  جامعة  توّسع  نظري 
الفكرية والفلسفية، والعمل عىل تقوية وتوطيد ذلك من خالل تقديمه للعامل عىل أساس أّنه 

من أكرث أنواع التنمية فعالية وجدوائية يف نموذج التنمية والتقّدم.

من  وأعىل  أوسع  أهّنا  وإمكانتها  اإلسالمي  للعامل  واملعنوية  الثقافية  السعة  أظهرت  لقد   .3
الثقافة األوروبية واألمريكية، وذلك بسبب ما هنلته من معارف اإلسالم العاملية)وما أرسلناك 
إال كافة للناس(. وسوف تليّب هذه السعة واإلمكانات احتياجات العامل الفكرية والسياسية 
وحىت أهّنا ستسحب الفرصة من العدو يف أن ينّمى ويريّب الفرق اإلسالمية املزيفة واملختلفة 
من أمثال داعش واإلرهاب املنّظم، وسوف يكون باإلمكان املواجهة بالثقافة والفكر يف كل 

مكان ويف كل حال بداًل من األسلحة وتسعري احلروب. 

4. طبًقا للخواجة نصري الطويس، ذلك احلكيم اإليراين العظيم، إّن احلوار لن يظهر أثره إال 
إذا تزّين باحلكمة واجلدال األحسن. إّن العامل املعارص حيتاج بشدة إىل هذا اخلطاب ليستطيع 
اخلروج من استعراض القوة واألسلحة النووية احلديثة وهذا النفاق السيايس. وطبًعا ال بد 

من اإلشارة إىل أّن قول احلكيم الطويس مستند إىل اآلية الكريمة يف القرآن الكريم: ﴿ہ 
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ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾)1(، حيث استطاع 
املغول  يسّخر  أن  األحسن  واجلدال  احلسنة  واملوعظة  احلكمة  خالل  من  الطويس  اخلواجة 

الغزاة يف خدمة الثقافة والفكر اإلسالمي.)2(

العظيم والسعة واإلمكانات والقابليات والطاقات  الرأسمال  باالعتماد عىل هذا  5. يمكن 
العنف  واستبدال  عظيمة  خطابية  بنهضٍة  القيام  وُنخبه  اإلسالمي  العامل  لعلماء  الفياضة 
والتهديد بعرص احلوار املستند إىل العقل واحلكمة. وهذه احلركة املهمة غري نابعة من الثقافة 
األوروبية واألمريكية اليت ال سابقة وال جذور تارخيية لدهيا، إّنما نمت هذه املزية اجلميلة من 
اهلامة الشاخمة واملتوازنة للثقافة واحلضارة ذات اجلذور العميقة إليران اإلسالمية، حىت تكرر 

مرًة أخرى مفاخرها التارخيية يف قالب وإطار نظام اجلمهورية اإلسالمية.

اخلطابية  النهضة  هلذه  املشرتكة  اللغة  هي  الفقيه  والية   )Doctrine-دكرتين( عقيدة  إّن   .6
الكامل بصفته  تّم االعرتاف وقبول اإلنسان  اخِللقة وقد  الوالية هي لغة  أّن  العظيمة، ذلك 
جتّسم املعتقدات واألفكار البرشية وحاميها، يف جميع األديان السماوية وحىت يف الِفرق غري 
الدينية. ويمكن تعريف وتبيني رس غيبة اإلمام احلجة وفلسفة املهدوية ضمن هذا السياق، 
وعىل أساس الوعود اإلهلية يف القرآن الكريم سوف يأيت يوٌم ُيسدل فيه احلجاب عن هذا الرس 

وسُترشق شمس احلقيقة.

1- النحل )125(
2- خواجه نصريطويس- فيلسوف گفتگو- ص89



اأوراق العمل املقّدمة اإىل املوؤمتر 246



247 اأوراق العمل املقّدمة اإىل املوؤمتر

التعاون والشراكة الممكنان بين العرب وإيران 
في مجال »التصنيع المتأخر«

  مقدمة 

ما هو أفق التعاون والرشاكة املمكنني بني العرب وإيران، وإىل أين ينبغي أن ُيفضيا ؟ ينبغي أن 
يفضيا إىل اإلسهام يف حتقيق »التصنيع املتأّخر« يف البلدان العربية. ما هو »التصنيع املتأّخر«؟ 
بواسطة  آسيا  دول  لتجربة  وفقًا  املتأّخر«  »التصنيع  يتحّقق  اآلالت.  تصنيع  عىل  املقدرة  إنه 
»التعّلم التكنولوجي«، أي رشاء اآلالت من األسواق الدولية، والتعّرف إىل مواصفاتها من 
خالل تفكيكها، ثم إعادة تركيبها بمواصفات جديدة حملية إذا أمكن. أما الفشل يف تصنيع 

اآلالت فهو فشل للتنمية برّمتها، كما يقول هرني بريتون )بريتون، 1998(. 

اعتمدها  اليت  والرشاكة  التعاون  أشكال  ُتتح  مل  ملاذا  الورقة مسألة  األوىل من  النقطة  تتناول 
الثانية  النقطة  وتتناول  إليه.  يطمحون  الذي  املتأّخر«  »التصنيع  حتقيق  اخلارج  مع  العرب 
إمكانات تعاون ورشاكة مثمرين للطرفني العريب واإليراين عىل صعيد »التصنيع املتأّخر«. ويف 
التجربة التارخيية املعارصة ما يثبت إمكان ذلك. أما النقطة الثالثة فتتناول مقرتحات عملية يف 

ميدان التعاون والرشاكة بني إيران والعرب عىل صعيد »التصنيع املتأّخر«.

د. األرب داغر
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1. فشل »التصنيع املتأّخر« العريب ودور الرشاكة والتعاون الدوليني يف ذلك 

1–1 غياب »التصنيع املتأّخر« عند العرب

يف قراءة خمترصة للتجربة العربية خالل نصف القرن املنرصم رأى املؤرخ االقتصادي روجر 
أوين أنه يمكن وضع هذه التجربة حتت عنوان واحد هو التبعية للريع )أوين، 2015(. ليس 
فقط الريع البرتويل، ولو أنه األكرث أمهية، بل ريع املوقع اجلغرايف أو اجليو-سيايس، وغري ذلك 
من الريوع كمداخيل السياحة. ورسم الباحث صورة للعامل العريب حيث كل التجارب تنطوي 

بصورة أو بأخرى عىل منع حتّقق سريورة »تصنيع متأًخر« وبناء اقتصاد منتج يف أي منها. 

أعطى مثااًل عن العراق، حيث الرصاع عىل الريع داخل النخبة، يمنع تطوير قطاع زراعي 
جعلته أعمال البىن التحتية املحّققة اليت منعت الفيضانات قادرًا عىل إنتاج اخلضار والفواكه 
إىل  وأشار   .)4 نفسه:  )املصدر  هبا  امللحقة  الغذائية  الصناعات  وتطوير  احلبوب،  من  بدياًل 
انخراط بلدان غري عربية يف الرشق األوسط، كإيران وتركيا و«إرسائيل«، يف مشاريع »تصنيع 
متأّخر«، كل عىل طريقته، وإىل غياب سريورة من هذا النوع يف أي بلد عريب )املصدر نفسه: 6(. 

ملاذا توّقفت سريورة »التصنيع املتأّخر« يف مرص، ومن الذي كان وراء إيقافها منذ غياب عبد 
األحداث  اندالع  قبل  سوريا  يف  متأّخر«  »تصنيع  إسرتاتيجية  متابعة  منع  الذي  ما  النارص. 
فيها؟ هذه األسئلة هي الغائبة يف النقاش العام وغياهبا هو أحد أسباب فشل التنمية العربية. 

1-2 الغرب يصّدر للعرب سياسات اقتصادية مدّمرة

لعل من أسباب غياب »التصنيع املتأّخر« عن النقاش العام عند العرب هيمنة مقاربة للتنمية 
عىل  وتوصياتها  خطاهبا  وسيطر  واشنطن«،  »توافق  اسم  حتت  سادت  الطابع  نيو-ليربالية 

النخب العلمية العربية. 
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فقد بلورت اإلدارة األمريكية مع املؤسسات الدولية سياسة اقتصادية جديدة برسم البلدان 

اخلارج«  نحو  »التوّجه  عنواهنا  الثمانينيات،  مطلع  يف  للتطبيق  جاهزة  أصبحت  النامية 

النامية  البلدان  الدولية  )outward orientation(. ودفعت اإلدارة األمريكية واملؤسسات 

نتيجة  السياسة  تلك  بلورة  جاءت  وقد  عنها.  غصبًا  أو  برضاها  اخلارج  عىل  اإلنفتاح  إىل 

عدم  ونتيجة  مصّدرتني،  كدولتني  وتايوان،  اجلنوبية  كوريا  مها  بالذات  ناميني  بلدين  تأّلق 

فهم االقتصاديني الغربيني أسباب هذا النجاح ودور الدولة فيه، وتصنيفهم إياه بأنه يعكس 

neo-( كما جاء نتيجة نمو التيار النفعي-اجلديد )واقع “إقصاد حر” )بريتون، 1998: 921

utilitarism( يف األوساط الفكرية الغربية، والذي كان مّهه وقف توّسع “الدولة الكيزنية”، 

والذي عمد إىل “شيطنة” الدولة وتربير املطالبة بـ”دولة احلد األدىن”. 

حتت  ليربالية  النيو-  التنمية  سياسات  عليها  قامت  اليت  األسس  أو  املبادئ  اختصار  يمكن 

والثاين   ،)getting relative price right( بحقيقة األسعار”  عنوانني، األول هو “األخذ 

هو األخذ بمفهوم “دولة احلد األدىن” )minimalist state(. حتت عنوان “حقيقة األسعار” 

الربيء واملحايد، كان املطلوب كّف يد الدولة ومنعها من التدّخل حلماية قطاعات إنتاجية 

بعينها من السلع املستوردة، أو لتشجيع قطاعات بعينها بواسطة القروض والفوائد املخّفضة، 

أو إلنشاء مؤسسات إنتاجية حكومية كربى، حتت تهمة أهنا متّثل إحتكارات. 

وكان املطلوب حتت عنوان “دولة احلد األدىن”، خفض موارد اإلدارة احلكومية خصوصًا 

البرشية منها، ونزع االعتبار عن دورها يف االقتصاد. وقد أوصل ذلك إدارات البلدان النامية 

إىل حالة من الفراغ اإلداري جعلها عاجزة عن توفري مفاوضني  ملحاورة بعثات املؤسسات 

انزتاع كل قدرة لدى هذه اإلدارات احلكومية  املكّلفة االتصال هبا. وكان املطلوب  الدولية 

التنمية  مرشوع  إدارة  ميدان  يف  “التعّلم”  عىل  قدرة  وكل  وخرباء،  خربات  تكوين  عىل 

  .)government learning(
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كل الصيغ اليت اعتمدتها املؤسسات الدولية لوصف مقاربتها ملوضوع التنمية، من سياسات 
“التصحيح اهليكيل” )structural adjustment(، إىل “املقاربة الليربالية الودية جتاه السوق” 
احلاكمية  أو  “احلوكمة  اسم  حتت  املؤسسات  بإصالح  التنمية  إىل   ،)friendly market(
الصاحلة أو الرشيدة” )good governance(، إىل املقاربة األحدث للبنك الدويل حتت عنوان 
تثابر عىل  النامية. فهي  للبلدان  الدولية  املؤسسات  قبل  املستدامة”، هي خداع من  “التنمية 
إقناعهم باملقاربة النيو-ليربالية للتنمية، ومتنعهم من التفكري يف بديل جدي عىل هذا الصعيد.

أعطي مثااًل حسيًا وحيدًا ألختم هذه الفقرة: لقد مّثل استقطاب االستثمار األجنيب املبارش 
)F.D.I.( حاًل سحريًا اقرتحته املقاربة النيو-ليربالية حلل مشاكل التنمية. وأثبتت الدراسات 
 ،)localization( توطينها أو  التكنولوجيا”  إىل “نقل  ُيفِض  مل  النوع من االستثمار  أن هذا 
الذاتية.  بقدرتها  ذاتها  اآلالت  إنتاج  من  االستثمار  هلذا  املتلّقي  البلد  مؤسسات  متكني  أي 
كان مردوده ضعيفًا جلهة التنمية، وال يستحق التضحيات اليت تقّدم الستقطابه، وال يستحق 
نجحت  اليت  البلدان  إن  بل  التنمية.  واسرتاتيجيات  مشاريع  يف  له  املخّصص  الرفيع  املقام 
يف اخلروج من التخّلف وحّققت “تصنيعها املتأّخر” مل تعتمد عليه أبدًا. وهي فّضلت رشاء 
نفسها  اآلالت  تصنيع  وإعادة  الدولية،  السوق  يف  أصحاهبا  من  اإلنتاج  وحقوق  اآلالت 

بقدرتها الذاتية. 

1-3 الرشاكة األورو- متوسطية كمرشوع فاشل 

املتوسط يف منتصف  بينها وبني دول جنوب ورشق  إقليمية  أوروبا مرشوع رشاكة  أطلقت 
إقامة تكّتل اقتصادي إقليمي  التسعينيات. هيدف هذا املرشوع يف الشق االقتصادي منه إىل 
يتخذ شكل »منطقة جتارة حّرة« تنطوي عىل إزالة الرسوم اجلمركية والعوائق األخرى عىل 
تبادل السلع واخلدمات والرساميل بني دوهلا. إعترب هذا املرشوع أن حترير التبادل هو املنطلق 
لتحقيق التنمية يف هذه البلدان. وأرادت أوروبا من مرشوع الرشاكة أن حيّقق ازدهارًا اقتصاديًا 

يف دول جنوب ورشق املتوسط يمنع اهلجرة منها وتصدير اإلرهاب. 
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التنمية  اليت تضمنتها إسرتاتيجية  باملبادئ  الرشاكة األورو-متوسطية األخذ  عكس مرشوع 
النيو-ليربالية اليت سبق تعريفها. أي انطوى عىل: 1(  التخيل عن األدوات احلمائية اليت كانت 
تعتمدها الدول النامية يف السابق حلماية منتجيها، وفتح أسواق البلدان املعنية أمام االسترياد؛ 
2( فرض العمل بمبدأ توازن املوازنة احلكومية، أي ختيّل الدولة عن اإلنفاق التنموي إذا كان 
وإزالة  الدولة  من  اململوكة  اإلنتاجية  املؤسسات  خصخصة   )3 املوازنة؛  يف  بعجز  سيتسّبب 
طابعها االحتكاري، من خالل فتح القطاعات اليت تتواجد فيها لدخول منافسني جدد، بينهم 

أجانب )داغر، 2001(. 

من  دولة  كل  وبني  جهة  من  جمتمعة  أوروبا  دول  بني  توقيعها  تم  اليت  اإلتفاقيات  إنطوت 
البلدان،  دول جنوب ورشق املتوسط بمفردها عىل الزتام بتقديم مساعدات اقتصادية هلذه 
مقابل توقيعها عىل اتفاقيات الرشاكة. وخّصصت قروضًا لـ«التصحيح اهليكيل« تستفيد منها 

املؤسسات اليت تنوي رفع مستوى تأهيلها خلوض املنافسة الدولية. 

استطاعت االتفاقيات املوّقعة إلزام بلدان جنوب ورشق املتوسط التخيّل عن ترسانتها احلمائية 
أكرث مما تطّلب انضمامها إىل منظمة التجارة العاملية. ومل ّيفِض توقيع اتفاقيات الرشاكة بني 
أوروبا والدول العربية إىل أي مردود إجيايب بالنسبة هلذه الدول. ومل تغرّي املساعدات وقروض 
»التصحيح اهليكيل« أي يشء يف واقعها. وهي اتفاقيات أضحت حربًا عىل ورق، وعرّبت عن 

كوهنا »نشاطية ترشيعية« ليس أكرث )activisme réglementaire( )هيبو، 2003(. 

املتوسط  اقتصاد منتج يف دول جنوب ورشق  بناء  تفاهة هذا املرشوع جلهة  أدّل عىل  وليس 
التالية. فقد زادت صادرات لبنان إىل أوروبا خالل عرش سنوات، بني  من األرقام البسيطة 
2005 و2014، بنسبة 70 % منتقلة من 216 مليون دوالر إىل 367 مليون دوالر، يف حني زادت 
بنسبة 117 % منتقلة من 4 مليارات دوالر إىل  الفرتة ذاتها  لبنان خالل  صادرات أوروبا إىل 

8.75 مليارات دوالر )املفوضية، 2015(. 
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أما التأثري األخطر الذي مارسته اتفاقيات الرشاكة كما املؤسسات الدولية اليت تتوىل إرساء 
الثالث أن ال بديل لبلداهنا من  العامل  العاملي، فهو إقناعها نخب  التبادل عىل املستوى  حرية 

حترير التبادل ومن اعتماد األجندة النيو-ليربالية للتنمية. 

2. إمكانية تعاون ورشاكة مثمرين بني العرب وإيران

سوف آخذ جتارب آسيا إلثبات إمكان حتقيق تعاون ورشاكة مثمرين عىل املستوى اإلقليمي.

2-1 مسامهة اليابان يف إرساء رشوط »التصنيع املتأّخر« يف كوريا وتايوان

سبقت اليابان كل دول آسيا إىل حتقيق »التصنيع املتأّخر« الذي رشعت به منذ الربع األخري 
من القرن التاسع عرش. وحّققت »تصنيعًا متأّخرًا« تقوده الدولة ويلعب القطاع اخلاص دور 

املحّرك فيه، ويعود الفضل يف إنجازه إىل اإلدارة احلكومية الشديدة الفعالية اليت أنشأتها. 

اليابان كوريا وتايوان، مل تتعامل معهما عىل شاكلة ما كانت تتعامل به الدول  حني احتلت 
القائمة  الغربية مع مستعمراتها، أي بانزتاع عنارص استقالليتها وإزالة القطاعات اإلنتاجية 
فيها اليت يمكن أن تنافس صناعاتها، وحتويلها جمّرد أسواق تصدير ومصادر للمواد األولية 
اليت حتتاج إليها. لقد حققت اليابان إصالحًا زراعيًا يف البلدين بتأميم ممتلكات املالك الكبار 
وإعادة توزيعها، وتطوير القطاع الزراعي من خالل إخضاع العاملني فيه للتدريب املستمر 
لتطوير  وّفرته  الذي  اخلاص  اجلهد  خالل  ومن  إنتاجيتهم،  ورفع  احلديثة  التقنيات  عىل 
الوطنية«  املعرفية  »القاعدة  رشوط  أحد  بذلك  وفرت  وهي   .)922  :1998 )بريتون،  التعليم 
 )technological learning( »اليت ستساعد البلدين عىل إطالق سريورة »تعّلم تكنولوجي

كانت يف صلب عملية “تصنيعهما املتأّخر”. 

من  تعّلم  اليابان  يف  للتدّرب  الكوري  اجليش  يف  ضابطًا  بوصفه  بارك  اجلرنال  ذهب  وحني 
التجربة اليابانية ما جعله قادرًا عىل التصّدي للمستشارين األمريكيني الذين كانت تعج هبم 
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كوريا خالل فرتة حكمه. وأرىس نموذج تنمية يقع عىل نقيض ما يقرتحون، ويعطي الدولة 
أمضاها  اليت  عامًا   17 الـ  وكانت  التنمية.  مرشوع  إدارة  يف  مركزيًا  دورًا  احلكومية  واإلدارة 
دولة  حالة  إىل  متخّلفة  دولة  حالة  من  اجلنوبية  كوريا  لنقل  كافية  احلكم  يف  بارك  اجلرنال 
سبق  اليت  واملؤسسات  بالقواعد  األخذ  عىل  كوريا  حققته  الذي  النجاح  وانطوى  صناعية. 

لليابان أن اعتمدتها. 

قصدت أن أقول وإنه إذا خرجنا من النموذج الغريب، خصوصًا األنكلوساكسوين، للعالقة 
بني الدول املتقدمة والدول األقل تقدمًا، يمكن أن نقع عىل جتارب يسهم فيها البلد املتقدم 

بتنمية البلد األقل تقدمًا. 

2-2 إمكانات نقل التجربة اإليرانية

صناعية  دولة  إىل  حّولتها  إيران  يف  متأّخر«  »تصنيع  سريورة  التسعينيات  مطلع  يف  إنطلقت 
خالل أقل من عقدين. كانت البداية فعليًا يف قطاع مدين هو قطاع إنتاج السيارات واملركبات 
 )localization( اآللية، وقد حمت الدولة هذا القطاع بدءًا من 1992. واستطاعت توطني
األلفية  من  األول  العقد  خالل  سيارات  بإنتاج  هلا  سمح  بما  القطاع،  هذا  يف  التكنولوجيا 
الثالثة بـ “حمتوى حميل” )local content( يوازي 80 % من املدخالت املستخدمة يف إنتاجها 
واستطاعت إيران أن تنتج بنفسها 1200 قطعة غيار، مقابل 150 قطعة بقيت تستوردها من 
“املحتوى  نسبة  أن   2015 لعام  بزرجمهري  نص  ويف   .)29  :2012 )بزرجمهري،  اخلارج 

املحيّل” تبلغ 70 % وليس 80 % )بزرجمهري، 2015 )أ(: 748(.
تكتسب هذه التجربة أمهية أكرب بالنظر إىل أن دواًل نامية أخرى جّربت ومل تنجح يف ميدان 
واألرجنتني  الربازيل  إىل  املكسيك  من  عديدة  وهي  وطنية،  ماركة  أو  وطنية  سيارة  إنتاج 
والبريو، إىل إندونيسيا والفيليبني. وإيران هي اليوم يف املرتبة )11( دوليًا ويف املرتبة )4( بني 
الدول النامية يف إنتاج وتصدير السيارات. وهي متكنت من ذلك يف حني أهنا ليست عضوًا يف 
منظمة التجارة العاملية، وال يف البنك الدويل، وال هي اعتمدت بأي شكل من األشكال عىل 

االستثمار األجنيب املبارش. 
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الديناميكية  تصف  اليت  النظرية  لألدبيات  وفقًا  اإليرانية  التجربة  توصيف  أردنا  ولو 
التكنولوجية يف البلدان اليت “جاءت متأّخرة إىل التصنيع” لقلنا إهنا تشتمل عىل مراحل ثالث 
األصيل”  “االبتكار  و  ابتكار”،  عىل  ينطوي  الذي  و”التقليد  اإلستنساخي”  “التقليد  هي 
)داغر، 2016( وتنتمي اإلنجازات املحّققة يف قطاع السيارات يف إيران إىل املرحلتني األوىل 
والثانية من الديناميكية التكنولوجية ويعمل آالف املهندسني يف مؤسسات الدولة البحثية عىل 
تطوير نماذج جديدة للسيارات جتعل تصنيع هذه األخرية يف إيران عملية “تقليد أو حماكاة 

ينطويان عىل إبداع”. 

تقنيات جديدة  لتطوير  املاضية يف سباق  انخرطت خالل اخلمس وعرشين سنة  إيران  لكن 
وحتقيق “إبداع أصيل” يف بعض التكنولوجيات اجلديدة )emerging technologies( من 
استخدامات  هلا  اليت  املجاالت  ويف  إلخ.  النووية،  والتكنولوجيا  احليوية  التكنولوجيا  مثل 
التكنولوجي” يف هذه  “التعّلم  لـ  املوضوع  اجلهد  كثافة  وكانت  اللزير.  كتقنيات  عسكرية، 
أمريكا  اخلارجية، خصوصًا  القوى  من  أهنا مستهدفة  بواقع  ارتباط  األخرية عىل  القطاعات 

و”إرسائيل”، وباحلاجة إليها للدفاع عن نفسها ودفع العدوان عنها. 

أظهر الباحث بزرجمهري أن ثمة جديدًا تقدمه التجربة اإليرانية يف “التصنيع املتأّخر” عىل 
 engineering( اهلندسية”  االستشارية  “املكاتب  دور  األول  املستوى  يتناول  مستويني. 
وتوطني  نقل  يف  إيران،  حالة  يف  كبريًا  إسهامًا  أسهمت  اليت  الغربية   )consulting firms
يف  املنخرطة  للبلدان  تتيح  “املكاتب”  هذه  أن  أي  نفسه(.  )املصدر  ملصلحتها  التكنولوجيا 
عملية “تعّلم تكنولوجي” التعويض عن رفض الرشكات الغربية الكربى نقل التكنولوجيا 
إليها. وبالتايل فإن “توطني التكنولوجيا” شأن ممكن، حىت للبلدان اليت ليست عىل وفاق مع 

الواليات املتحدة. 

ويتناول املستوى الثاين دور اإلدارة العامة. وهذه اإلدارة ليست يف إيران عىل شاكلة اإلدارة 
تتمتع  واليت  فقط،  االستحقاق  قاعدة  تنسيبها عىل  يتم  اليت  أي  “الفيربية”  اآلسيوية  العامة 
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بعضها  عىل  تنطبق  املحيل،  االقتصادي  النسيج  يف  و”االنغراس”  “االستقاللية”  بخاصييت 
فيها واملستفيدين  للعاملني  تتوّخى توفري منافع وريوع خاصة  اليت  صفة اإلدارة “النّهابة”، 
منها. وهذه األخرية تكون معادية ملرشوع “التصنيع املتأّخر” ومتواطئة لتسهيل االسترياد. 
لكن جتربة إيران أظهرت أن تيار القوميني الصناعيني استطاع نسج عالقات سياسية وحتالفات 
سمحت له بحماية مرشوع “التصنيع املتأّخر” )بزرجمهري، 2015 )ب((. يقول لنا الباحث 

إن حتقيق “التصنيع” ممكن يف غياب إصالح شامل لإلدارة العامة. 

3. التعاون والرشاكة بني إيران والعرب لتحقيق »التصنيع املتأّخر«: مقرتحات عملية

املجاالت  تنتمي إىل  اليت  امليادين  العرب وإيران يف  تعاون وتنشأ رشاكة بني  ينشأ  أن  يمكن 
اإلستنساخي«  »التقليد  عىل  تقوم  اليت  الصناعات  أي  إليها،  اإلشارة  سبقت  اليت  الثالثة 
عىل  تقوم  اليت  والصناعات  إبداع«  عىل  ينطوي  الذي  »التقليد  عىل  تقوم  اليت  والصناعات 

»االبتكار األصيل«.

3-1 ميدان البحث العلمي 

عىل  متقّدمة  العاملية  املتخّصصة  الدوريات  يف  املنشورة  األبحاث  عدد  جلهة  إيران  باتت 
ُنرِش يف عام 2015. ويعمل هؤالء  تقرير إستخبارايت إرسائييل  إليه  أشار  ما  »إرسائيل«. هذا 
يف  لألبحاث  املخّصصة  األقسام  ويف  اجلامعات  ويف  البحثية  الدولة  مؤسسات  يف  الباحثون 

الرشكات احلكومية واخلاصة. 

لتحقيق  إيرانيني وعرب،  باحثني  بحثية مكّونة من  فرق  نشوء  السياق تصّور  يمكن يف هذا 
ابتكارات يف ميادين حمّددة يعّينها الطرفان. وينبغي أن ُتفيض الرشاكة يف هذا املجال إىل إنشاء 
مؤسسات إنتاجية حملية تستخدم االبتكارات املحّققة. ومن شأن ذلك رفع أعداد الباحثني 

املحليني ورفع أعداد املؤسسات اإلنتاجية  اليت تتوىل تنفيذ ابتكاراتهم. 
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ما الفرق بني أن يعمل باحث لبناين مثاًل يف فريق بحيث فرنيس أو يف فريق عريب-إيراين مشرتك؟ 
الفرق هو أن الباحث عندما يعمل مع الفرنسيني يكّد إلنتاج أبحاث تفيدهم وينتهي بأخذ 
جنسيتهم واالنقطاع عن بلده األم. أما التعاون العريب-اإليراين يف هذا املجال فال يستدعي 
سفرًا من الباحث إىل اخلارج، والتنّكر للبلد الذي جاء منه. يكتسب هذا األمر أمهية خاصة 
بالنسبة للبنان. ذلك أن هذا البلد يمتلك حىت إشعار آخر نظامًا تعليميًا يوّفر خمرجات ممتازة 
امتالك  عدم  مشكلة  من  يعاين  وال  اجلامعية.  قبل  ما  املرحلة  يف  خصوصًا  الدولية،  باملعايري 
أيام  منذ  حتّولت  مزية  وهي  اخلصوص.  وجه  عىل  والفرنسية  اإلنجلزيية  األجنبية،  اللغات 
املترصفية حىت اليوم إىل عبء عىل لبنان ألن عدم وجود مؤسسات إنتاجية وسياق تصنيعي 
يستوعبان هؤالء اخلرجيني جعلهم هياجرون بوتائر أكرب من اليت عرفها أي بلد آخر. وبالتايل، 
وأخذًا باالعتبار لتوّفر أحد عنارص »القاعدة املعرفية الوطنية« الذي هو التعليم، فإن لبنان هو 

من بني األقدر عىل االستفادة من التعاون العلمي العريب-اإليراين املقرتح. 

عيىس  الشفيع  عبد  حممد  الدكتور  أىت  مرص«  يف  والتكنولوجيا  العلم  لتطوير  »خمّطط  ويف 
التكنولوجي«  التعّلم  املقرتحة كـ«مرشوع  القائمة والربامج  العديد من املؤسسات  عىل ذكر 
الذي يغطي عددًا من املجاالت الطليعية، من التكنولوجيا احليوية إىل النووية وتطوير قمر 
واملواد  )النانو(  الصغرية  واجلزيئات  الرسعة  فائق  اللزير  وتكنولوجيا  مرصي  إصطناعي 
اجلديدة كالسرياميكيات وتكنولوجيات الطاقة اجلديدة )عيىس، 2016: 6(. وحتّدث عن النية 
إلقامة ثماين »مناطق تكنولوجية« يف مرص )املصدر نفسه: 7(. ودعا لبناء »نواة تكاملية عربية 

من منطلق العلم والتكنولوجيا« )املصدر نفسه: 9(.  

ويف حتقيق إخباري ُنرش حول أوضاع البحث العلمي يف مرص ذكر الكاتب أن ثمة 86 ألف 
من  للتمويل  شديدًا  شحًا  أو  غيابًا  هناك  وأن  اخلارج،  يف  العمل  اختاروا  مرصي  باحث 
الوطين هلذه  الناتج  الدستور ينص عىل ختصيص 1 % من  أن  القطاع، رغم  الدولة هلذا  قبل 
معكوسة  »هجرة  حتّقق  أن  إيران،  استطاعت  حني  يف  وذلك   .)2016 الدين،  )جمال  الغاية 



257 اأوراق العمل املقّدمة اإىل املوؤمتر

لألدمغة« )inverse brain drain(، وتستعني بباحثيها اللذين كانوا منترشين يف أنحاء العامل 
من  ذاتها  التجربة  عرفت  اليت  آسيا  رشقي  شمال-  دول  شأن  وهو  املتأّخر”.  “تصنيعها  يف 
العودة الكثيفة لباحثيها، حني استطاعت أن تقدم هلم اقتصادًا حيتاج إليهم ومؤسسات إنتاجية 

وبحثية يعملون فيها.

ثمة تفسري وحيد برأيي لضعف أو إمهال متويل البحث العلمي يف مرص وهو عدم وجود سياسة 
األرض.  وتنفيذها عىل  املحّققة  األبحاث  بني  مبارشة  تقيم عالقة  متأّخر” وطنية،  “تصنيع 
يمكننا من جهة أخرى أن نعزو غياب سياسة “التصنيع املتأّخر” يف مرص إىل االستمرار يف 
األيدي  وتكتيف  املبارش”،  األجنيب  “االستثمار  استقطاب  حول  القديمة  األفكار  اجرتار 

بانتظار قدوم االستثمارات األجنبية. وهو انتظار طال أكرث مما ينبغي.  

3-2 ميدان إنتاج قطع الغيار للمركبات املدنية

ميدان  يف  حصل  إيران  يف  املتأّخر  التصنيع  عملية  انطالق  أن  بزرجمهري  الباحث  أوضح 
ينتمي إىل فئة التكنولوجيات الوسيطة )Mid. Tech.( هو ميدان املركبات املدنية. وما يلفت 
القطاع.  هذا  يف  استيعاهبا  تم  اليت  الوطنية  العاملة  القوى  حجم  هو  اإلهتمام  ويثري  اإلنتباه 
الوطنية. وقد تراجع اإلنتاج إىل 740 ألف  البطالة  باهر يف حل مشكلة  وهذه عالمة نجاح 
تصدير  هبا  ومنعت  املتحدة،  الواليات  فرضتها  اليت  “العقوبات”  بسبب   2013 عام  سيارة 
بعض قطع الغيار األساسية اليت ال تزال إيران تستوردها من اخلارج )النهار، 2016(. ونحن 
نعتمد تعبري “العقوبات” بشكل ببغايئ لوصف إجراءات أمريكا ضد إيران أو أي بلد ناٍم آخر 
بما يوحي أهنا مرّبرة يف حني أهنا إجراءات تعكس “حربًا اقتصادية” جمرمة ترشعها أمريكا 

من طرف واحد.

أرى أنه يمكن إنشاء رشكات إنتاج قطع غيار عربية عىل الطريقة ذاتها، واإلستعانة باخلربة 
اإليرانية يف جمال “توطني التكنولوجيا” هذا وأرى أنه يمكن يف الوقت عينه إنتاج سيارة مدنية 

بجهد عريب-إيراين مشرتك يتم تسويقها يف األسواق العربية املرتامية وغريها.  
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3-3 الصناعات العسكرية

عن  تستغين  جعلها  ما  أخرى  واستنساخ  قديمة  مستوردة  أسلحة  تطوير  إيران  استطاعت 

اإلسترياد يف هذا املجال. واستطاعت من جهة أخرى تطوير تقنيات اللزير إلعماء األقمار 

الصناعية والطائرات اخلفية اليت ُترسل للتجّسس عليها، وتطوير تقنيات الرادار والتقنيات 

البرصية كالكامريات احلرارية، ملواجهة تقنيات اخلفاء اليت هي أحد عناوين تفّوق اجليوش 

الغربية )حمسن، 2014(. وينطبق عىل هذا القطاع ما ينطبق عىل القطاعات املدنية اليت جرت 

التعاون والرشاكة فيها. أما رشطهما فهو وجود حكومات ذات  إليها جلهة إمكان  اإلشارة 

سيادة، قادرة عىل أن تقف يف وجه أمريكا، وتطلق سياق »تصنيع متأّخر« غصبًا عنها. 

مالحظات ختامية

كان »التصنيع املتأّخر« وسيلة إيران الوحيدة لصد العدوان اخلارجي ومنع القوى العظمى 

من تدمريها. ولن يتمّكن العرب بغري »التصنيع املتأّخر« من مواجهة التدمري احلاصل لدوهلم 

التخّلف.  من  واخلروج  تستهدفهم،  اليت  اخلارجية  القوى  إلجرام  والتصدي  وجمتمعاتهم، 

املبادرين، حيث يمكن ذلك، لتطوير مشاريع تعاون ورشاكة  العرب هم  وينبغي أن يكون 

عربية-إيرانية يف ميدان »التصنيع املتأّخر«. 
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الحوار المباشر سبياًل لمواجهة اإلرهاصات 
اإليرانية العربية– 

مقدمة:

برئاسة األخ  للدراسات االسرتاتيجية  العريب  املركز  البداية، أصالة عن نفيس ونيابة عن  يف 
الرئيس عيل نارص حممد،  أتوجه بالشكر للقائمني عىل هذا املؤمتر املهم يف موضوعه وتوقيته 
الستشعاره إحدى أبرز املعضالت القائمة يف املنطقة واليت تؤسس ملزيد من تأجيج الرصاع 
بني دول اإلقليم عىل خلفية التوتر العريب- اإليراين الذي ُيراد له أن يتعمق تارة بخلفية دينية/ 
مذهبية وتارة عرقية وأخرى اقتصادية وصواًل إىل املواجهات العسكرية اليت ال ختدم املنطقة 

بقدر ما ترض بمصاحلها عىل مستوى الدول واألحزاب واإلثنيات املتعددة.

إن الفرص اليت يتلمسها هذا املؤمتر لتعزيز الرشاكة بني العرب وإيران هي أكرث من الاّل فرص 
بمعىن أن من شأن هذا املؤمتر أن ينفض غبارها ويرفع عنها احلجاب فقط لتصبح مرئية أمام 
صّناع القرار واجلمهور ليجري العمل نخبويًا باجتاه تنميتها وفتح آفاقها الواسعة بما يضع 

األمور يف نصاهبا ويمأل فراغ التحديات املفتعلة باملقاربات الفاعلة .

اليمنية–  العالقات  تاريخ  من  جزء  عىل  رسيعًا  سأعّرج  الورقة  هذه  بفقرات  أبدأ  أن  وقبل 
اإليرانية.

اليت توىل رئاستها بني  الشعبية  الديمقراطية  اليمن  لقد نشأت عالقات جيدة بني جمهورية 
عامي )1980– 1986( الرئيس عيل نارص حممد منذ ما بعد االستقالل عن االستعمار الربيطاين 
الثورة  انطالق  منذ  اإليرانية  الفتية )1967( وبني اجلمهورية اإلسالمية  وتأسيس اجلمهورية 
اإلسالمية بزعامة اإلمام روح اهلل اخلميين )1979( وفقًا للروابط واملصالح املشرتكة للبلدين 

والشعبني الصديقني .

اأ. اإ�صكندر �صاهر �صعد
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وال خيفى عىل أحد أن نظام الشاه كان قد أرسل قواته إىل حدود جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية وقصف بطائراته عدًدا من قرانا وأسقطت إحدى طائراته وجرى أرس طياريه ثم تم 

اإلفراج عنهم الحقًا بوساطة من األشقاء يف اململكة العربية السعودية .

أهنا  عىل  الديمقراطية  اليمن  جمهورية  يف  القيادة  أكدت  البلدين  بني  العالقات  إقامة  وعند 
وقضايا  الفلسطينية  للقضية  االنتصار  عاتقها  عىل  وضعت  اليت  اإليراين  الشعب  ثورة  مع 
املستضعفني ولكن ليس مع تصديرها إىل املنطقة كما أكدنا عىل حل مشكلة اجلزر اإلماراتية 

عرب احلوار األخوي بني البلدين .

وتطورت العالقات السياسية والتجارية عندما كانت إيران تكرر ثالثة ماليني ونصف مليون 
طن من النفط اخلام يف عدن يف حني كانت املصفاة عىل وشك التوقف وترسيح عمال أكرب 
منشأة اقتصادية يف اجلنوب، بينما امتنعت بعض الدول الشقيقة عن تكرير نفطها يف مصفاة 

عدن.

عىل أّن أول زيارة قام هبا الرئيس عيل نارص حممد إىل اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية كانت يف 
العام 1998 وذلك بمباركة من مؤسس ورئيس دولة اإلمارات الشيخ زايد بن سلطان رحمه 
اهلل حيث نقل حينها رسالة منه إىل القيادة يف طهران تكّرس مبدأ احلوار يف حل قضية اجلزر 

وغريها من القضايا اخلالفية وملس تقاربًا يف وجهات النظر يف ذلك احلني.

اجلوار اجلغرايف داعمًا للحوار السيايس وتأصيل الرشاكة اإلقليمية:

الواقعية والدائمة اليت ال يمكن شطبها أو ختطيها يف نطاق  ُيعد اجلوار اجلغرايف من األمور 
اإلقليم الواحد ما يعين اعتبار هذا اجلوار معطًى بنيويًا يؤسس بالرضورة حلوار سيايس وثقايف 
وحضاري بصورة عامة دون انقطاع بني دول اإلقليم وفقًا ملا يفرزه هذا اجلوار من مصالح 
مشرتكة بعيدًا عن حجم التباينات املختلفة بني الدول سواء أكان عىل مستوى الدين أم اللغة 

أم العرق أو اخللفيات السياسية والثقافية األخرى.
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عىل أن هذا اجلوار لطاملا حتّول من عامل تكامل إىل عامل رصاع وصل إىل احلرب واملواجهات 
بني  األوىل  اخلليج  كـ )حرب  األوسط  الرشق  منطقة  ما حدث يف  املبارشة وهذا  العسكرية 
للكويت  العراق  اجتياح  بعد  الثانية  العراق وإيران )-1980 1988(، وكذلك حرب اخلليج 
واندالع عاصفة الصحراء )1990( إضافة إىل جملة من التوترات بني بعض الدول العربية، 
يندرج  العريب اإلرسائييل ال  فيه أن الرصاع  إقليمية. ومما ال شك  وبني دول عربية مع دول 
من  وهلا  مشرتكة  مركزية  قضية  الفلسطينية  القضية  ألن  الفقرة  هذه  يف  إليه  نشري  ما  ضمن 
اخلصوصيات التارخيية والسياسية والقانونية واإلنسانية اجلامعة لدول اإلقليم بل لعلها أهم 
البناء عليها ونحن يف خضّم احلديث عن العرب وإيران ومواجهة  نقاط االلتقاء اليت جيب 

التحديات اإلقليمية كموضوع هلذا املؤمتر. 

اخلالف  إلذكاء  السيايس  الرصاع  أتون  يف  استدعاؤه  جيري  الذي  التارخيي  املوروث  إن 
واالنقسام العريب- اإليراين هو أقل مما يمكن االتكاء عليه حلرف العالقات بني العرب وإيران 
عن مسارها الطبيعي بالنظر إىل أمهية اجلوار اجلغرايف وشبكة املصالح اليت ترتتب عليه مرحليًا 
واسرتاتيجيًا واليت تنعكس عىل شعوب املنطقة وعىل تعزيز التكتل بني دوهلا وبما من شأنه 
املصالح األجنبية عىل حساب مصاحلنا وثرواتنا  منها أخطبوط  يترّسب  اليت  يردم احلفر  أن 
ومكنوننا احلضاري حيث جيري استغالل بؤر التوتر القائمة والسعي إىل تعميقها وتشعيبها 

وإطالة أمدها.

ولعل أوجه االشتباك العريب- الفاريس يف املوروث التارخيي معززًا برابط الدين اإلسالمي 
يمكن أن يتحول إىل مادة لردم اهلّوة فبداًل من استدعاء االنتصارات واهلزائم التارخيية اليت 
اعتنقت  كأمة  اإليرانيني  بني  االلتحام  ومقّومات  استدعاء عنارص  يمكن  الزمن  عليها  عّفى 
اإلسالم وامزتج تارخيها وحضارتها بتاريخ العرب وحضارتهم قرونًا طويلة، فاألوروبيون 
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عىل تنّوع لغاتهم ومذاهبهم واحلروب اليت عصفت هبم جلؤوا إىل احلوار السيايس استنادًا إىل 

اجلوار اجلغرايف ليؤسسوا تكتاًل كبريًا يضمهم جميعًا ويعزز رشاكتهم يف مصري اسرتاتيجي 

واحد .

النفط واملصالح االقتصادية داعمًا أساسيًا لتعزيز الرشاكة العربية- اإليرانية:

إىل  بالنظر  ومشرتكة  أساسية  بصورة  وإيران  العرب  به  يضطلع  موضوعًا  املنطقة  أمن  ُيعّد 

النفطية اليت حيوزوهنا واليت متر عرب منافذنا الدولية إىل العامل األمر الذي يؤكد أمهية  الرثوة 

بينهما ينعكس  املبارش والدائم وجتاوز اخلالفات بني اجلانبني، فاالتفاق  التوافق عرب احلوار 

الفاريس يف  العريب-  التعاون  أثمر  املنطقة والعكس صحيح. وكما  أمن وازدهار  إجيابًا عىل 

أوج احلضارة اإلسالمية عىل خمتلف املستويات ال شك أنه سيثمر يف ظل عامل حمكوم اليوم 

للقارات.  العابرة  والرشكات  الكربى  االقتصادية  واملصالح  الدولية  وبالتكتالت  بالعوملة 

وهنا ال يغيب املوضوع األساس الذي جيري توظيفه يف الرصاع السيايس وهو سالح النفط 

، فاألجدى باجلانبني العريب واإليراين أن يتفقا عىل حتييد النفط عن الرصاع والعمل املشرتك 

والبناء الستثماره ملصلحة شعوب ودول املنطقة وإعادة التوازن ألسعاره العاملية من موقعهما 

بتفعيل  إال  يتأىت  ال  وهذا  اليوم،  حادث  هو  كما  هبا  يرض  وال  مصلحتهما  خيدم  وبما  املؤثر 

احلوار املبارش بينهما وختطي احلواجز اليت حتول دون ذلك.

اإلعالم والثقافة ودورمها يف حتفزي أو تثبيط احلوار العريب– اإليراين:

يسود االعتقاد أن احلروب والرصاعات القائمة يف العقد األخري إعالمية يف معظمها أو أن 
اإلعالم رأس احلربة فيها نظرًا لتأثريه الواسع والشديد وتغّوله يف حياة الناس.
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يتفق اجلانبان عىل وقف احلمالت  العرب وإيران أن  يلزم تأسيسًا حلوار مبارش بني  من هنا 
الثقافية وعدم  الوسائل اإلعالمية واملنتديات  اإلعالمية ومنع شيطنة كل منهما لآلخر عرب 
العريب  للزناع  خلفية  أو  كواجهة  وشيعة(  )سنة  للمذهبية  التأصيل  كارثة  وراء  االنجرار 
الثقافات والتقريب بني املذاهب اليت انطلقت من املنطقة  اإليراين. ولقد كانت فكرة حوار 
نجمًا الح  الغرب  اليت جاءت من  التاريخ«  كرد عىل مقوالت »رصاع احلضارات« و»هناية 
يف األفق لكن رسعان ما خفت وتالىش واندثر نتيجة لعديد من العوامل اليت كان وال يزال 

باإلمكان جتاوزها إذا ما تم تغليب لغة املنطق والعقل واحلكمة.

تعزيز دور النشاط الدبلومايس وإعادة االعتبار له بما يعزز آفاق احلوار املبارش:

لذا  السلبية  أو  اإلجيابية  نحو  ودفعها  العالقات  تنشيط  يف  فاعل  دور  الدبلومايس  للعمل 
وإجيابية  وتفاعلية  انفتاحًا  أكرث  فضاء  يف  للتحّرك  الدبلومايس  للسلك  الفرصة  إتاحة  ينبغي 
يقتيض  العريب واإليراين وهذا  اجلانبني  النظر بني  الكثري من وجهات  يقرب  أن  ما من شأنه 
تبين مواقف داعمة هلذا التوجه من قبل صناع القرار يف اجلانبني، ودون ذلك سيبقى الواقع 
املؤسف يتمثل بإقحام الدبلوماسية يف الالدبلوماسية أو يف تعطيل عمل السلك الدبلومايس 

يف أحسن األحوال.

ويندرج حتت هذا العنوان كثري من القضايا امللحة اليت سيتعنّي مناقشتها دبلوماسيًا كإرساء 
مبدأ االحرتام املتبادل وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول والعمل عىل إزالة املشاكل 
احلدودية بني الدول العربية وبينها وبني إيران والسيما قضية اجلزر اإلماراتية حمل اخلالف 

بني إيران ودولة اإلمارات العربية املتحدة .

وال نغفل اليوم، يف ظل األجواء املشحونة واملتوترة بني اجلانبني العريب واإليراين، أن نلفت إىل 
أمهية دور الوسطاء الدوليني ذوي التأثري البالغ، ونعتقد بأن روسيا االحتادية اليت تقف عىل 
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مسافة واحدة من خمتلف األطراف نسبيًا واليت أعلنت مؤخرًا عن استعدادها للتوسط بني 
العرب وإيران يمكن أن تكون العبًا فاعاًل باجتاه التأثري عىل اجلانبني متهيدًا جللوسهما حول 

طاولة احلوار املبارش. 

العريب  املركز  عن  الصادرة  اسرتاتيجية«  »قضايا  جملة  يف  نرشنا  أننا  أتذكر  ذاته  السياق  ويف 
للدراسات االسرتاتيجية )العدد- -3 يوليو/ سبتمرب2000م( دراسة للباحث الصيين املرموق 
د. تسياو دينج زانج بعنوان »املصالح الصينية يف منطقة الرشق األوسط« أورد هنا جزًءا منها 
بدون  اخلليج(  أمن واستقرار حقيقيان )يف  هناك  يكون  أن  يمكن  »ال   : يقول  بالنص حيث 
مشاركة إيران، ولكن رفض إيران تلقي األوامر قد جيعل من الصعب عىل الواليات املتحدة 
السيطرة عىل شؤون اخلليج واحتكارها.. وال شك أن خليجًا مستقرًا  أن حتقق أهدافها يف 
اخلليج  واستقرار  ألمن  مفتاح  وإيران  األخرى.  البلدان  وكل  الصني  مصالح  مع  يتطابق 
روابطها  تعزز  أن  الصني  عىل  وجيب  هلا.  مهم  نفطي  ومنفذ  الوسطى  آلسيا  رئييس  وباب   ،
االقتصادية والسياسية مع إيران، كما جيب عليها أن تشجع وتتوسط يف عالقات إيران مع 
جرياهنا، وخصوصًا البلدان العربية، وأن تساعده عىل الرتاجع عن الشواغل القديمة، وأن 

يعيدوا تأسيس صداقاتهم كمكّون عضوي يف سياستها اجتاه إيران«.

إن هذه النصيحة الصينية اليت تقدم هبا هذا الباحث يف مطلع األلفية الثالثة جديرة باالستماع 
العربية  اإليرانية-  األزمة  أن  السيما  مىض  وقت  أي  من  أكرث  منها  واالستفادة  اليوم  إليها 

استفحلت يف اآلونة األخرية وباتت تنذر بمخاطر راهنة ومستقبلية ال حتمد عواقبها.

ا أن نشري يف هذا املقام إىل أمهية تعزيز النشاط عرب التكتالت املشرتكة كمنظمة  ـّ وال يغيب عن
وغريها  )أوبك(  للنفط  املصدرة  الدول  ومنظمة  االنحياز  عدم  وحركة  اإلسالمي  التعاون 
موضوعيًا  بدياًل  ويكون  والفكرية  واالقتصادية  السياسية  التحالفات  ينمي  أن  يمكن  مما 
للتحالفات ذات الطابع العسكري اليت تستهلك املوارد البرشية والرثوات القومية لشعوب 

املنطقة.
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االتفاق النووي بني إيران والغرب:

تباينت ردود األفعال العربية عىل مستوى السلطات والنخب عىل االتفاق النووي بني إيران 
والغرب والذي أفىض إىل رفع العقوبات عن طهران ووضع إيران أمام مرحلة جديدة من 

االنفتاح السيايس واالقتصادي الواسع مع العامل.

النظر عن  الورقة، أن هذا االتفاق برصف  التنويه هنا، خدمة ملوضوع هذه  املفيد  ولعل من 
أحكامنا املختلفة حوله وحول ما سيسفر عنه من نتائج عىل إيران واإلقليم والعامل هو حمصلة 
حلوار مبارش جرى لسنوات عديدة بني إيران ودول اخلمسة + 1 بالرغم من االتهامات الكبرية 
واخلطرية املتبادلة اليت كانت حتكم املشهد يف عالقات إيران بالدول العظمى ال سيما الواليات 
املتحدة وأوروبا. وهذا يعين أن العامل وإيران جزء منه مل يكن ليتوصل إىل هذا االتفاق الذي 
يوصف بـ »التارخيي« لوال تيقّنه وقناعته الكاملة بأن احلوار املبارش وليس احللول العسكرية 
اإليمانية  القناعة  املسألة اإلشكالية. وهذه  للخروج بحل هلذه  السبيل األوحد واألمثل  هو 
باحلوار وجدواه هي ما جيب أن يتوصل إليها اليوم العرب وإيران لوضع حد لتفاقم عالقاتهم 

ونزع فتيل األزمة بينهما.
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ختامًا 

أن  هو  ذكره  سبق  ما  جممل  عىل  تأسيسًا  إليها  التوصل  يمكن  اليت  االستخالصات  أهّم  إن 
من  البديل  ألن  اإليرانية  العربية–  اإلرهاصات  ملواجهة  الوحيد  السبيل  هو  املبارش  احلوار 
ذلك هو تنامي خطر اإلرهاب وإتاحة الفرصة والبيئة املناسبة للجماعات املتطرفة واستزناف 
املنطقة باحلروب املتنقلة والرصاع املستمر والزناعات اليت ستؤول يف آخر املطاف إىل نتيجة 
واحدة هي احلوار كما نتابع اليوم يف العراق وسورية واليمن وليبيا وغريها. ومن احلكمة أن 
نحرق املراحل بداًل من أن حترقنا وأن نخترص الطرق الوعرة بالطريق اآلمنة املتمثلة باحلوار، 
حيث تؤكد الشواهد التارخيية عرب خمتلف املراحل حول العامل أن حوار عرش سنوات خري من 

حرب عرش ساعات.

وجتدر اإلشارة يف عملية تفنيد أسس احلوار املبارش وحتويلها إىل واقع عميل أن جيري تفكيك 
أوجه اخلالفات إىل جمموعة حلقات منفصلة عن بعضها بحيث يسهل معاجلتها وفقًا حليثيات 
كل منها وخلفياتها عرب جلان مشرتكة تشكل هلذا الغرض باالستعانة بما سبق ذكره من دور 
للعمل الدبلومايس، كما يمكن تأسيس أطر رديفة تدعم هذا املوقف ومتهد السبل لنجاحه 
كتأسيس جملس عريب- إيراين أو جمعية للصداقة العربية- اإليرانية حتظى بدعم سيايس من 
الدول ذات الصلة وتضطلع بمهام عدة عىل خمتلف الصعد بالنيابة عنها بما من شأنه أن يكبح 

جماح التوترات ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون والرشاكة.

العربية واإليرانية  النخب  به  تقوم  أن  يمكن  الذي  والفعال  احليوي  الدور  أغفل  إنين ال  ثم 
أفرادًا ومؤسسات فكرية وثقافية وإعالمية كأحد املحفزات أو وسائل الضغط الناعمة لدفع 
القيادات السياسية واحلكومات يف إيران والدول العربية وكذلك تركيا للتوجه نحو احلوار 
املبارش والشك أن مثل هذا املؤمتر الذي جيمعنا اليوم يّعد إحدى القنوات اليت تتلمس هذه 

الغاية املنشودة.
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األزمة الراهنة
في ظل الموازين الدولية واإلقليمية

يف كانون األول 2010 اندلعت تظاهرات صاخبة يف تونس ضد الرئيس السابق زين العابدين 
بن عيل رسعان ما انتقلت إىل ليبيا ومرص واليمن وحىت سورية، معلنة ربيعًا عربيًا قال كثريون 
إنه سيؤدي إىل انتشار الديمقراطية يف العامل العريب. وأدت التظاهرات إىل اإلطاحة بكل من 
بن عيل يف تونس والعقيد مّعمر القذايف يف ليبيا، والرئيس حسين مبارك يف مرص، والرئيس 
عيل عبد اهلل صالح يف اليمن، فيما اندلع رصاع ال يزال جارًيا إىل اآلن يف سورية. ومع مرور 
يف  حمصورة  تبق  مل  وإقليمية  دولية  تغريات  عن  بمعزل  جير  مل  العريب  الربيع  أن  تبني  الوقت 
املنطقة العربية، بل انتقلت عدواها جنوبًا إىل القرن اإلفريقي وشمااًل إىل أوكرانيا. وبالتايل 
تّبني أن الربيع العريب ما هو يف جانب كبري منه  إال رصاع بأشكال أخرى بني القوى الكربى 
يف الوقت الذي يتحول فيه النظام الدويل من نظام هييمن عليه الغرب بقيادة الواليات املتحدة 

إىل نظام متعدد األقطاب. 

شرق األوسط المعاصر

جتدر اإلشارة إىل أن النظام اإلقليمي الذي ساد يف املنطقة العربية نتج بشكل كبري عن احلرب 
العاملية األوىل واهنيار الدولة العثمانية اليت كانت حتكم هذه املنطقة. وأدى هذا االهنيار عقب 
هزيمة العثمانيني يف احلرب العاملية األوىل إىل اقتسام احلليفني الفرنيس والربيطاين ملمتلكات 
مبارش  بشكل  العربية  اجلزيرة  الربيطانيون عىل جممل  فهيمن  العريب.  املرشق  الدولة يف  هذه 

  د. جمال واكيم  
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العراق واألردن وفلسطني وفقًا التفاقية سايكس  انتداهبم عىل  فيما فرضوا  أو غري مبارش، 
بيكو مع الفرنسيني اليت أعطت فرنسا انتدابًا عىل سورية ولبنان.)1( وكانت املغرب واجلزائر 
فيما  عرش،  التاسع  للقرن  الثاين  النصف  منذ  الفرنيس  االستعمار  حتت  وقعت  وتونس 
وقعت مرص والسودان حتت االستعمار الربيطاين. واجلدير ذكره أن النظام اإلقليمي مل يكن 
انعكاسًا لإلرادة االستعمارية الربيطانية والفرنسية فقط بل كان ناجتًا عن اصطدام املشاريع 
االستعمارية هلاتني الدولتني بإرادات وطنية ظهرت يف البلدان اليت وقعت حتت االستعمار. 
الشمال  يف  كردية  مناطق،  ثالث  إىل  بتقسيمه  تقيض  العراق  يف  الربيطانية  السياسة  وكانت 
وسنية يف الوسط وشيعية يف اجلنوب، فيما كانت السياسة الفرنسية يف سورية تقيض بتقسيمها 
إىل أربع دويالت، علوية عىل الساحل، ودرزية يف جبل الدروز، ودولتني سنينت يف دمشق 

وحلب.)2( إال أن نضال قوى وطنية عراقية وسورية حال دون هذا األمر. 

يف العام 1948، قامت »دولة إرسائيل« عىل أرض فلسطني بعد تهجري الكثري من شعبها منها 
يف الوقت الذي كانت فيه الدول العربية قد بدأت تتحرر من االستعمار. وقد قادت مرص 
إىل حترر معظم  أدى  ما  أفريقيا  أيضًا يف  بل  العربية  املنطقة  فقط يف  ليس  التحرر هذه  حركة 
اإلمرباطوري  املرشوع  بصعود  هذه  التحرر  حركة  اصطدام  لكن  االستعمار.  من  أقطارها 
هذه  تراجع  إىل  أدى   1963 العام  يف  كينيدي  جون  الرئيس  اغتيال  بعد  خصوصًا  األمريكي 
احلركة ووقوع معظم هذه األقطار حتت النفوذ األمريكي، فيما نجت بعض هذه الدول كليبيا 
الباردة. لكن مع  املعسكر االشرتاكي خالل احلرب  إىل  بانحيازها  واليمن اجلنويب وسورية 
اهنيار كتلة الدول االشرتاكية واالحتاد السوفيايت يف العام 1991 بعد هزيمتها يف احلرب الباردة 
أضحت الواليات املتحدة زعيمة العامل بال منازع، لكن إىل حني. كانت واشنطن تعرف حق 
املعرفة أن عددًا من القوى من بينها الصني وروسيا وأوروبا واليابان واهلند والربازيل كانت 

1- Zeine Zeine, TheStruggle for Arab Independence )Beirut: Khayat, 1960(.
2- Michael Province, The Great Syrian Revolt, and the Rise of Arab Nationalism )Austin: 
University of Texas Press, 2005(, 17.
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يف طريقها لتّبوء دور عاملي، وكان هّم القادة األمريكيني ضمان بقاء بالدهم القوة األوىل يف 
العامل. واجلدير ذكره أن التفكري اجليوسيايس األمريكي كان متأثرًا باعتبار الواليات املتحدة 
قوة بحرية وريثة لربيطانيا العظمى يف سيادة البحار، اليت هي املفتاح الرئييس لفرض السيادة 
التفكري األمريكي  )1( وتأثر  ثاير ماهان.  ألفرد  الشهري  يعترب األدمريال األمريكي  العاملية كما 
اعترب  الذي  ماكيندر  هالفورد  الشهري  الربيطاين  للعامل  اجليوسياسية  بالنظريات  تأثر  ما  أكرث 
املحور  حول  الشهري  مقالته  ويف  العامل.  عىل  السيطرة  مفتاح  هي  أوراسيا  عىل  السيطرة  أن 
اجلغرايف للتاريخ اعترب ماكيندر أن قلب أوراسيا الذي يضم روسيا كان دائمًا منطلقًا لصعود 
إمرباطوريات برية كربى كانت تهدد بفرض سيطرتها عىل جممل أوراسيا وبالتايل تهدد بعزل 
بريطانيا  بريطانيا متهيدًا الحتالهلا. واعتقد ماكيندر أن من مصلحة  البحرية وآخرها  القوى 
أوراسيا  برية يف  قوة  أي  منع  آمن برضورة  قوة وحيدة كما  أوراسيا حتت مظلة  توحد  عدم 
من اخلروج بحرية إىل طرق املواصالت البحرية.)2( وأثر ماكيندريف املفكرين اجليوسياسيني 
الثانية عن  العاملية  الذي كتب خالل احلرب  نيكوالس سبايكمان  األمريكيني وعىل رأسهم 
اخلطر الذي يتهدد الواليات املتحدة يف حال احتدت أوراسيا حتت مظلة قوة واحدة، ألنه يف 
هذه احلالة ستنعزل الواليات املتحدة يف شمال أمريكا وستصبح حمارصة من الرشق والغرب 
من قوة معادية. إال أن سبايكمان رأى أن التهديد بتوحيد أوراسيا يمكن أن ينشأ ليس انطالقًا 
من قلب أوراسيا وهي روسيا بل من املناطق املحاذية هلا واليت يسميها مناطق األطراف.)3( 
الرئيس جيمي  القومي األمريكي يف عهد  السابق لألمن  املستشار  برجينسكي،  زبغنيو  وتأثر 
كارتر، بنظرية سبايكمان إذ اعترب أنه لكي تبقي الواليات املتحدة عىل زعامتها للعامل فإن عليها 

1- Alfred Thayer Mahan, The Influence of Sea Power Upon History: 1660 – 1783, )Boston: 
Brown and Company, 1918(, P iii.
2- Halford Mackinder: The Geographical Pivot of History, the geographical journal, vol 170, 
no 4, december 1904, 298 - 300
3- Nicholas Spykman, America’s Strategy in World Politics-The United States and the Bal-
ance of Power, )New Brunswick, Transaction Publishers, 2008( 59
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أن تبقي أوروبا الغربية حتت مظلتها ألهنا تشكل جرس عبور لواشنطن إىل الرب األوروايس. 
مشريًا إىل رضورة أال يقع الرشق األوسط ووسط آسيا حتت سيطرة أي من القوى األوراسية 

وأال خترج الواليات املتحدة من تلك املنطقة وأن تبقى حمكمة للتناقضات فيها. )1( 

صعود الصني 
منذ القدم عندما كانت الصني عندما تنهض وتزدهر، ترنو بأنظارها ناحية بحر الصني اجلنويب 
جنوب رشق الصني، وناحية وسط آسيا اليت كانت تعترب عقدة املواصالت التجارية الربية عرب 
آسيا اليت اصطلح عىل تسميتها بطريق احلرير. ذا ديدن الصني منذ توحيدها يف القرن الثالث 
قبل امليالد وحىت يومنا هذا. ويعترب صعود القوة املغولية يف القرنني الثالث عرش والرابع عرش 
إىل  أوراسيا  توحد  الغربية من  العاملية للصني. وتعود اخلشية  للهيمنة  منه صعودًا  يف جانب 
تلك احلقبة اليت شهدت تهديدًا مغوليًا ألوروبا الغربية مل يتوقف إال يف املجر. وبعد اإلطاحة 
باحلكم املغويل يف الصني عىل يد مؤسس أرسة مينغ عادت الصني إىل عزلتها يف ظل أرسيت 
مينغ وتشني حىت بداية القرن التاسع عرش. وبقيت الصني معزولة عن العامل بشكل كبري حىت 
منتصف القرن الثامن عرش حني شنت بريطانيا عليها حربًا إلجبارها عىل فتح أسواقها أمام 
بدء وقوع  إىل  أدى  ما  العام 1840  الربيطانية وذلك يف  املستعمرات  املنتج يف  األفيون  جتارة 
الصني حتت اهليمنة الغربية يف ما سيعرف بقرن الذل.)2( وقرن الذل هذا ًقدر له أن ينتهي مع 
انتصار الثورة الصينية بقيادة ماو تيس تونغ يف العام 1949 وإقامة جمهورية الصني الشعبية. 
ومتكن جيل ماو من إعادة وضع الصني عىل اخلريطة العاملية، لكن خروج الصني إىل العامل مل 
حيصل بشكل كبري إال بعد وفاة ماو يف العام 1976 ووصول دينغ كسياو بينغ إىل السلطة يف 

1- Zbegnew Brzezinski, The Grand Chessboard, American Primacy and its Geostrategic Im-
peratives XIV.
2- William T. Rowe, China’s Last Empire: the Great Qing, )Cambridge: Harvard University 
Press,2009(,  172.
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العام 1978. فسارع دينغ لالنفتاح عىل الواليات املتحدة.)1( أما عىل الصعيد االقتصادي فقد 
عمد لتطبيق خطة اقتصادية مبنية عىل التصور الذي وضعه شوين الي يف العام 1975و تقوم 
األربعة  االقتصادية  القطاعات  املتوازنة يف  التنمية  إىل  االنتقال  ثم  التصنيع  الرتكزي عىل  عىل 

وهي الزراعة والصناعة والدفاع والتكنولوجيا.)2(

العاملي،  االقتصاد  لالنفتاح عىل  اقتصادية حرة  مناطق  بإقامة  الصني  بدأت  ذلك  إىل  إضافة 
وبناء عىل ذلك نما االقتصاد الصيين يف الثمانينيات والتسعينيات من القرن املايض بمعدالت 
باملئة  باملئة سنويا، فيما ارتفعت مستويات املعيشة لألفراد بنسبة ثمانني  ترتاوح بني 8 و 10 
بدأت  العام 1992  )3( ومع حلول  باملئة.  إىل 50  املحيل  الناتج  الصناعة من  وارتفعت حصة 
الصني بتحقيق فائض يف التبادل التجاري مع الواليات املتحدة ما جعلها تراكم احتياطات 
بالعمالت االجنبية بنحو أربعني مليار دوالر، لرتتفع يف ما بعد إىل أضعاف ذلك املبلغ.)4( مما 
مّكن ذلك الصني من جتاوز األزمة اليت رضبت كتلة الدول االشرتاكية اليت أدت إىل اهنيارها 

واهنيار االحتاد السوفيايت يف العام 1991. 

ما أن انطلقت الصني اقتصاديًا حىت بدأت تسعى لتدعيم هذه االنطالقة سياسيًا. وكان لدى 
اليت تعرضت  الغزوات  اليت كانت مصدر معظم  آسيا  قلق من منطقة وسط  تارخييًا  الصني 
الرب اآلسيوي  التجارة يف  لتدعيم  تنطلق منها الصني  اليت  املنطقة  أهنا كانت  هلا الصني، كما 
حتت مسمى طريق احلرير. لذا قامت الصني بالتعاون مع روسيا وكازاخستان وقرغزيستان 
وطاجيكستان بإنشاء جمموعة اخلمسة يف العام 1996 اليت حتولت يف حزيران من العام 2001 
إىل منظمة شنغهاي للتعاون بعد انضمام أوزبكستان إليها. ووفقًا لدستور املنظمة فإن هدفها 
االنفصالية  احلركات  ومكافحة  آسيا  وسط  منطقة  يف  واالستقرار  األمن  حفظ  هو  الرئييس 

1- Chi Kwan Mark, China and the world since 1945, )London: Routledge, 2011(, , 96.
2- Alfred K. Ho, China’s Reforms and Reformers, )Westport: Praeger, 2004(, 81.
3- Chi Kwan Mark, 97.
4- Alfred K. Ho, 82.
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باملئة من مساحة  أهنا حتتل ستني  للتعاون تكمن يف  املنطلقة منها.)1( وأمهية منظمة شنغهاي 
مراقب  بصفة  تتمتع  اليت  الدول  االعتبار  يف  أخذنا  وإذا  العامل.  سكان  ربع  وتضم  أوراسيا 
وهي أفغانستان واهلند وإيران ومنغوليا وباكستان فإن منظمة شنغهاي للتعاون تضم ثمانني 
باملئة من مساحة أوراسيا ونصف سكان العامل. وأرست املنظمة هيئة خاصة تعىن بمكافحة 
اإلرهاب. )2( واجلدير ذكره أن طلب الواليات املتحدة االنضمام إىل املنظمة رفض يف العام 
الصني  بخشية  ذلك  املحللون  وفرس  مراقبًا.  عضوًا  تكون  أن  يف  طلبها  رفض  كما   ،2006
باهتمام  حتظى  اليت  األخرى  املنطقة  أما  آسيا.)3(  وسط  إىل  واشنطن  نفوذ  متدد  من  وروسيا 
اهلندي واملحيط  املحيط  الربط بني  نظرًا ألمهيتها يف  الصني  بحر  منطقة جنوب  الصني فهي 
أن  حمللون  ويرى  البحرية.  املالحة  طرق  عىل  للصني  كمنفذ  ولدورها  جهة،  من  اهلادئ 
الواليات املتحدة تسعى ملنع الصني من بسط نفوذها عىل تلك املنطقة وذلك بتدعيم عالقاتها 
مع الدول املشاطئة لتلك املنطقة باالضافة إىل اليابان وكوريا اجلنوبية وذلك ملنع الصني من 

اخلروج إىل طرق املالحة البحرية.)4(

يف مواجهة احتماالت صعود الصني كقوة أوىل يف العامل، حاولت الواليات املتحدة اختالق 
ذات  جينجيناغ  منطقة  ويف  التيبيت  منطقة  يف  اإلنفصالية  احلركات  تشجيع  عرب  هلا  أزمات 
الغالبية املسلمة يف شمال غرب الصني. ففي متوز 2009 اندلعت مواجهات عنيفة بني املسلمني 
الويغور والبوذيني اهلان. واعتربت احلكومة الصينية أن هذه املواجهات تسببت هبا حركات 

1- Website of Shanghai Cooperation Organization at 
http://www.sectsco.org/EN123/brief.asp accessed on 23 - 2 -  2015.

2- Website of Shanghai Cooperation Organization at 
http://www.sectsco.org/EN123/AntiTerrorism.asp accessed on 23 - 2 - 2015

3- Norling, Nicklas and Niklas Swanström. ”The Shanghai Cooperation Organization, 
Trade, and the Roles of Iran, India and Pakistan.“ Central Asian Survey Volume 26. Issue 3 
)2007(: 429-444 )429-432(.
4- Robert D. Kaplan, Asia› Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific, 
)New York: Random House, 2014(
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الصيين  الشيوعي  احلزب  وأصدر  وباكستانيني.  أفغانيني  من  تشجيعًا  القت  متطرفة  سلفية 

بيانا اعترب فيه أن اإلستقرار يف جينجيانغ هو أمر حيوي جدًا بالنسبة للصني وأن االحداث 

متثلت  غربية  حملة  الصني  وواجهت  متطرفة.)1(  وانفصالية  إرهابية  قوى  نشاط  عن  نتجت 

باالنتقادات اليت وجهت هلا من قبل األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون ورئيس الوزراء 

األمريكية  اخلارجية  باسم  والناطق  أنجيال مريكل  األملانية  األسرتايل كيفني رود واملستشارة 

أمهية كربى  ذات  أخرى  منطقة  الصني يف  املتحدة  الواليات  استهدفت  كييل.)2( كذلك  إيان 

بالنسبة هلا وهي منطقة جنوب بحر الصني. ويعترب املسؤولون الصينيون أن الواليات املتحدة 

حتاول خلق املشاكل بني الدول املشاطئة جلنوب بحر الصني. ففي شباط 2014 انتقد الناطق 

باسم اخلارجية الصينية هونغ يل االتهامات األمريكية لبالده قائاًل إهنا حتاول بسط سيطرتها 

عىل مناطق متنازع عليها يف منطقة جنوب بحر الصني واتهم الواليات املتحدة بالعمل عىل 

زيادة التوتر يف تلك املنطقة.)3( ويف آب املايض وخالل قمة آسيان أعلن بيان صادر عن مكتب 

شؤون  يف  التدخل  عن  تكف  أن  املتحدة  الواليات  عىل  أن  وانغ يي  الصيين  اخلارجية  وزير 

منطقة جنوب بحر الصني. واعترب البيان أنه ال يمكن له أن يفهم ملاذا تسعى دول »غريبة عن 

املنطقة يف إثارة املشكالت فيها«، وأنه ال يفهم ملاذا حتاول واشنطن إثارة القالقل والفوىض 

كما فعلت يف العراق وسورية وليبيا.)4( بعد ذلك، خالل شهر نيسان 2015، اتهم قائد مدمرة 

1- ”Xínjiang protesters to be punished ‹with utmost severity“, TIBETAN review AU-
GUST 2009, 28.
2- UN Chief urges respect for right to protest, others follow suit, TIBETAN REVIEW AU-
GUST 2009, 26.
3- China accuses US of adding to regional tensions, The Guardian, February 9 - 2014, at 
http://www.theguardian.com/world/2014/feb/09/china-accuses-us-south-china-sea  
accessed on April 7, 2015.
4- US accused of inciting South China Sea tensions, RT, August 11, 2014, at http://rt.com/
usa/179512-asean-kerry-wang-tensions/ accessed on April 7, 2015.
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أمريكية الصني بإقامة حواجز وعوائق يف مناطق متنازع عليها يف جنوب بحر الصني لتعزز 
مطالبها يف ضم تلك املناطق.)1(

صعود روسيا
يف مواجهة حماوالت اهليمنة األمريكية سعت الصني إلقامة حتالف مع روسيا اليت تعترب نفسها 
مستهدفة من قبل الواليات املتحدة والغرب عمومًا. واجلدير ذكره أنه منذ حترر الروس من 
اهليمنة املغولية عليهم بعد معركة كوليكوفو يف العام 1380 حكمهم هاجسان، األول ضمان 
أمنهم يف منطقة وسط آسيا، منطلق الغزوة املغولية اليت تعرضت هلا روسيا، وضمان مقعد 
هلم يف نادي الدول األوروبية. ومع حلول منتصف القرن السابع عرش كانت روسيا قد أمنت 
نفسها يف منطقة وسط آسيا بعد وصوهلا إىل املحيط اهلادئ رشقا وتوقيعها معاهدة نريشينسك 
يف العام 1648 لتقاسم النفوذ مع الصني يف منطقة وسط آسيا. مما أّهلها لتوجيه أنظارها غربًا 
نحو أوروبا الرشقية. وهذا ما دفع ببطرس األكرب إىل إقامة حتالف مع الدنمارك وبولندا لشن 
حرب تهدف إىل كرس اهليمنة السويدية عىل بحر البلطيق. ودامت احلرب نيفًا وعرشين عاما 
ونيف وانتهت يف العام 1722 بانتصار روسيا وحصوهلا عىل مناطق عىل سواحل بحر البلطيق 
من ضمنها التفيا وأستونيا وليتوانيا.)2( يف النصف الثاين من القرن الثامن عرش وجهت روسيا 
أنظارها جنوبًا نحو البحر األسود الذي كان بحرية عثمانية منذ القرن اخلامس عرش. وخالل 
عهد األمرباطورة كاثرين الثانية توسعت روسيا غربًا لتضم ليتوانيا وروسيا البيضاء وروسيا 
اجلديدة وأوكرانيا عىل حساب بولندا اليت قسمت الحقًا بينها وبني بروسيا.)3( مما أّهل روسيا 

1- Saibal Dasgupta, US commander accuses China of creating artificial landmass in South 
China Sea, The Times of India, April 3, 2015. At http://timesofindia.indiatimes.com/world/
china/US-commander-accuses-China-of-creating-artificial-landmass-in-South-China-
Sea/articleshow/46790380.cms accessed on April 7, 2015.
2- R. Van Bergen, The Story of Russia, )New York: American Book Company, 1905(, 160.
3- R. Van Bergen, 183.
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العام 1768 شنت روسيا  ففي  العثمانية.  السلطنة  أفضل لشن احلرب ضد  لتكون يف موقع 
احلرب يف القرم ضد السلطنة العثمانية ونجحت يف االنتصار عليها بعد ست سنوات لتنال 
بموجبها شبه جزيرة القرم اليت أعلنت يف البداية منطقة ذات حكم ذايت قبل أن تضم الحقًا 
إىل روسيا وبذلك حصلت روسيا عىل منفذ عىل البحر األسود الذي أصبح أول منفذ هلا عىل 

املياه الدافئة.)1(

بعد ذلك واجهت روسيا خطر الغزو من قبل نابوليون بونابارت يف العام 1812، وكان سبب 
الربيطانية،  البضائع  عىل  نابوليون  فرضها  اليت  االقتصادية  للمقاطعة  الروس  خرق  الغزو 
نابوليون يف غزو  بولندا.)2( وقد فشل  أوروبا وخصوصًا يف  النفوذ يف رشق  وللخالف عىل 
روسيا وبنتيجة هذا الفشل متكنت القوات الروسية مع حتالف عريض من النمسا وبروسيا 
باتت  العام  ذلك  فيينا يف  قمة  مقررات  العام 1815. وبمقتىض  به يف  اإلطاحة  وبريطانيا من 
معرتف  أوروبية  قوة  روسيا  أصبحت  وبالتايل  أوروبا،  رشق  منطقة  يف  األوىل  القوة  روسيا 
الدافئة  املياه  إىل  الوصول  يف  مسعاها  روسيا  تابعت  الوقت  هذا  يف  القوى.  باقي  من  هبا 
حاولوا  الذين  الربيطانيني  األمر  هذا  وأقلق   . والقوقاز  آسيا  وسط  منطقيت  يف  التوسع  عرب 
استخدام أفغانستان وفارس والدولة العثمانية كمناطق عازلة حتول دون وصول الروس إىل 
اهلند اليت أضحت مستعمرة بريطانية، ودون الوصول إىل املحيط اهلندي الواقع حتت النفوذ 
الربيطاين.)3( وكان سعي روسيا إىل الدفاع عن نفوذها يف رشق أوروبا هو السبب الرئيس يف 
اندالع احلرب العاملية األوىل. وأدى سعي حليفتها رصبيا إىل إقامة احتاد للسالف اجلنوبيني 
إىل تشجيع حركات االستقالل يف البلقان وخصوصا يف منطقة البوسنة واهلرسك اليت كانت 

1- Simon Dixon, Catherine the Great, )Harper Collins Ebooks, 2009(, 288.
2- General Count Philip de Segur, HISTORY OF THE EXPEDITION TO RUSSIA, UN-
DERTAKEN BY THE EMPEROR NAPOLEON in the year 1812, )London: TREUTTEL 
AND WURTZ, TREUTTEL, jun. AND RICHTER, 1825(, Book I Chap I.
3- Marie Platt Parmele, A  Short History of Russia, )New York: CHARLES SCRIBNER’S 
SONS, 1907(, Chap XXI.
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حتتلها اإلمرباطورية النمساوية - املجرية.)1( وبعد اغتيال قوميني رصب لويل العهد النمساوي 
دفع  ما  حليفتها  جانب  إىل  روسيا  فتدخلت  رصبيا  النمسا  هاجمت  رساييفو،  يف  وزوجته 
احلرب  يف  روسيا  هلا  تعرضت  اليت  اخلسائر  وبنتيجة  الروس.  ضد  احلرب  شن  إىل  باألملان 
اندلعت الثورة البلشفية يف ترشين األول 1917 وتتالت األحداث إىل أن وقع الشيوعيون مع 
األملان عىل إتفاقية بريست ليتوفسك يف آذار 1918 مع األملان، اليت أخرجتهم من احلرب مقابل 

خسارة فنلندا وبولندا وأوكرانيا وروسيا البيضاء وغريها من األرايض يف رشق أوروبا.)2(

بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل كان عىل روسيا أن تعيد بناء اقتصادها وجمتمعها الذي دمرته 
احلروب، كما كان عليها أن تواجه خطر تصاعد الفاشية يف أوروبا بقيادة أدولف هتلر يف أملانيا 
وبنيتو موسوليين يف إيطاليا. لذا قاد ستالني، خليفة لينني يف قيادة االحتاد السوفيايت، عملية 
حتويل روسيا إىل قوة صناعية بغية التحضري ملواجهة هذه التحديات.)3( وبسبب رفض بريطانيا 
وفرنسا ملحاوالت ستالني التقرب منهما ملواجهة اخلطر النازي اختار الزعيم السوفيايت عقد 
مولوتوف  اتفاق  وبنتيجة  احلتمية.  للحرب  للتحضري  الوقت  كسب  بغية  هتلر  مع  اتفاق 
البلطيق  دول  عىل  اهليمنة  حق  روسيا  أعطيت   1939 آب  يف  وأملانيا  روسيا  بني  ريبنرتوب 
باإلضافة إىل بولندا الرشقية وأوكرانيا وروسيا البيضاء، فيما أطلقت يد هتلر يف بولندا الغربية 
وأوروبا بشكل عام. )4( لكن اخلالف مع هتلر كان حتميًا ألن األخري مل يكن راضيًا عن النفوذ 
السوفيايت يف رشق أوروبا، لذا بدأ يستعد إلجتياح االحتاد السوفيايت، بعد اجتياحه لفرنسا 
وهولندا وبلجيكا والرنوج يف ربيع عام 1940 ويف 22 حزيران 1941 بدأ القوات  األملانية هذا 
إىل  والوصول  أوكرانيا  وإحتالل  لينينغراد  إىل حمارصة  أدى  الذي  النطاق  الواسع  االجتياح 

1- A. F. Pollard, A Short History of the Great War, )London: Methuen & Co Ltd, 1919(, Chap I.
2- Leon Trotsky, From October to Brest-Litovsk, at Project Guttenburg.org
3- Adolf Hitler, Mein Kampf.
4- Gerhad L. Weinberg, A World At Arms: A Global History of World War II, )New York: 
Cambridge University Press, 1995(, 35 – 37.
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ختوم القوقاز.)1( واجلدير ذكره أن هتلر كان تعلم الدرس من نابوليون فلم يكن هيمه اجتياح 
موسكو ألنه يعرف أن هذا مل يكن لينهي احلرب، لذا حاول توجيه رضبة إىل اخلارصة الرخوة 
لروسيا يف وسط آسيا. وهذا ما يفرس توجيهه جلهوده نحو ستالينغراد يف خريف وشتاء 1942 
– 1943. فهذه املدينة كانت هي املنطلق نحو وسط آسيا.)2( وأدى فشل هتلر يف هذه املعركة إىل 

هزيمته يف احلرب العاملية الثانية واليت خرج منها االحتاد السوفيايت قوة عظمى.)3(

خالل احلرب الباردة تواجهت الواليات املتحدة والغرب مع االحتاد السوفيايت وكتلة الدول 
االشرتاكية. وسعت الواليات املتحدة إىل تطويق السوفيات بسلسلة من األحالف العسكرية 
يف الوقت الذي كانت تسعى فيه إىل استهدافهم يف رشق أوروبا من ناحية ويف وسط آسيا من 
ناحية أخرى يف املقابل حاول السوفيات فك الطوق عنهم خصوصًا عرب نسج عالقات قوية 
مع الزعيم املرصي جمال عبد النارص مما مّكنهم من الدخول إىل أفريقيا. وقد شكل انقالب 
السياسة املرصية بعد وفاة عبد النارص رضبة قوية للنفوذ الرويس يف الرشق األوسط.)4( أدى 
ذلك إىل إطالق يد األمريكيني يف توجيه سياسات معادية للروس يف بولندا ويف أفغانستان.)5( 
وأدت هاتان األزمتان إضافة إىل عوامل ضعف داخلية إىل إهناك االحتاد السوفيايت ثم اهنياره 

يف العام 1991 تاركًا الساحة الدولية لألمريكيني وحدهم.)6( 

رغم انسحاب روسيا من املواجهة مع الواليات املتحدة، استمر األمريكيون ومعهم الغرب 
يف توجيه  سياسات يعتربها الروس مهددة ألمنهم القومي. وأبقى الغربيون عىل حلف الناتو 

1- Gerhard L. Weiberg, Chap 3 – 4.
2- Weinberg, 421.
3- Weinberg, 600 – 622.
4- Steven A. Cook, The Struggle for Egypt: From Nasser to Tahrir Square, )Oxford: Oxford 
University Press, 2012(, 132.
5- See Robert Lacey, Inside the Kingdom: Clerics, Modernists, Terrorists, and the Struggle for 
Saudi Arabia, )London: Penguin Books, 2009(, 63 - 68.
6- Vladislav M. Zubok, A Failed Empire: The Soviet Union in the Cold War from Stalin to 
Gorbachev, )Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2007(, 304.
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رغم انتهاء احلرب الباردة ووسعوا عضويته لتشمل دواًل يف أوروبا الرشقية قريبة من األرايض 
الروسية. كذلك سعوا ملد نفوذهم يف القوقاز ووسط آسيا، ما جعل روسيا تسعى للتقارب 
مع الصني وإيران املترضرتني من هذه السياسات. يف العام 1999 أصبح فالديمري بوتني رئيسًا 
للوزراء يف روسيا ليتوىل الرئاسة يف مطلع العام 2000 خلفا للرئيس بوريس يلتسني الذي 
استقال من منصبه ألسباب صحية.)1( ويف عهد بوتني تقرب الروس من الصينيني وأسسوا 
معهم منظمة شنغهاي للتعاون. وعارض بوتني الغزو األمريكي للعراق يف العام 2003. ودعم 
األمريكيون انقالبات يف كل من أوكرانيا وجورجيا وقرغزيستان بني عامي 2003 و2005. 
الناتو  إىل حلف  باالنضمام  أن طالب  يوتشينكو  للغرب  املوايل  األوكراين  الرئيس  لبث  وما 
ما أثار حفيظة الروس ملا فيه من تهديد ألمنهم القومي فقاموا بالرد يف العام 2008 ووجهوا 
رضبة عسكرية ضد جورجيا أدت إىل حتييدها يف ميدان التنافس األمريكي الرويس يف القوقاز. 
كذلك قام الروس بدعم انتخاب حليفهم يف أوكرانيا ميخائيل يانوكوفيتش يف العام 2010 
الناتو واالحتاد األورويب. ورد األمريكيون وحلفاؤهم  انضمام أوكرانيا إىل حلف  ما عرقل 
الغربيون يف العام 2014 بدعم انقالب عىل يانوكوفيتش ما أدى إىل اندالع أزمة يف أوكرانيا، 
خصوصًا بعد مطالبة أركان النظام اجلديد فيها بترسيع االنضمام إىل االحتاد األورويب والناتو، 
البالد كما دعموا مطلب االستقالل  املعارضني للحكم اجلديد يف رشق  الروس بدعم  فرد 
ويف  روسيا.  إىل  باالنضمام  ذلك  بعد  سكاهنا  طالب  اليت  القرم  جمهورية  به  تقدمت  الذي 
حماولة لفك عزلتها تقاربت روسيا مع الصني وإيران يف إطار منظمة شنغهاي للتعاون. وملنع 
الواليات املتحدة من حرص روسيا والصني وإيران يف الرب األورايس قامت موسكو وبكني 
الربيكس. ويلعب  إطار دول منظمة  افريقيا والربازيل يف  نيو دهلي وجنوب  باالنضواء مع 
تكتل دول الربيكس دورًا يف مواجهة اهليمنة األمريكية الغربية عىل العامل. فحقيقة وقوع اهلند 
وجنوب افريقيا والربازيل عىل الطريق الذي سلكه ماجيالن قبل خمسة قرون جيعلنا نستنتج 
أن روسيا والصني، يف الوقت الذي تواجهان فيه اهليمنة الغربية يف أوراسيا تقومان بحركة 

1- Charles J. Shields, Vladimir Putin, )New York: Chelsea House Publishers,2007(, 50 – 59.
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التفاف كبرية عرب طريق ماجيالن عىل القواعد العسكرية ومناطق النفوذ األمريكية يف عملية 
تهدف إىل  كرس طوق من ناحية والوصول إىل طرق املالحة البحرية من ناحية أخرى.

صعود إيران
أما القوة اآلسيوية الثالثة اليت صعدت يف العقدين األخريين فهي إيران. وجتدد اإلشارة إىل أنه 
منذ أيام األخمينيني كانت اإلمرباطوريات اليت تسيطر عىل اهلضبة الفارسية تزنع للعب دور 
صلة الوصل بني رشق آسيا ورشق املتوسط، وبالتايل كانت فارس أو إيران تزدهر حني تنجح 
يف لعب هذا الدور، فيما كانت تضمر وتتعرض ألزمات داخلية حني تفشل يف ذلك. وكان 
البوهييني والسالجقة قبل  هذا هو احلال زمن األخمينيني والبارثيني والساسانيني، ثم زمن 
ظهور املغول عىل الساحة الدولية بعد أن وّحدهم جنكزي خان وانطلق هبم ليسيطر عىل شمال 
الصني ووسط آسيا وواصل أبناؤه وأحفاده فتوحاتهم ليسيطروا عىل معظم الرب األورايس. 
وأسس هوالكو، حفيد جنكزي خان، دولته اخلاصة يف إيران واليت كانت تابعة للخان الكبري 
الذي نقل مقره إىل الصني زمن قوبالي خان. وبدا كأن حلم جنكزي خان بالسيطرة عىل العامل 
يكاد أن يتحقق لوال نجاح املماليك يف مرص يف وقف متدد املغول غربًا بعد انتصارهم عليهم 
يف معركة عني جالوت يف فلسطني يف العام 1260. وبات املغول يسيطرون عىل طرق التجارة 
الربية بني املحيط اهلادئ رشقًا والفرات غربًا. وكان عىل اجلميع بمن فيهم من مل يقع حتت 

السيطرة املغولية املبارشة أن يتعامل معهم اقتصاديًا.)1( 

وشكلت إيران خالل هذه الفرتة جرس عبور للصني املغولية إىل رشق املتوسط، خصوصًا بعد 
إقامتها لتحالف مع مملكة أرمينيا الصغرى يف كيليكيا شمال سوريا. إال أن هذا التحالف كان 
يعاين من منافسة من قبل مغول الشغتاي يف وسط آسيا ومغول اجلحافل الذهبية يف جنوب 

1- roxann prazniak, Siena on the Silk Roads: Ambrogio Lorenzetti and the Mongol Global 
Century, 1250–1350,J ournal of World History, Vol. 21, No. 2 © 2010 by University of Hawai‘i 
Press P 177.



اأوراق العمل املقّدمة اإىل املوؤمتر 280

الصني  مغول  جلدتهم  أبناء  ضد  مرص  مماليك  مع  اقتصاديًا  حتالفًا  أقاموا  والذين  روسيا، 
وإيران.)1( وكانت مرص عقدة التجارة البحرية املوصلة بني البحر األسود ورشق املتوسط من 
ناحية، والبحر األحمر واملحيط اهلندي وجنوب رشق آسيا من ناحية أخرى. وكانت بالد 
الشام هي نقطة التقاطع بني الطريق البحري هذا والطريق الربي الذي تسيطر عليه الصني 
وتتار  مرص  مماليك  بني  دار  الذي  األمد  الطويل  الرصاع  يفرس  ما  أخرى،  ناحية  من  وإيران 
إيران عىل بالد الشام والذي استمر لقرن من الزمن.)2( وكانت نقطة ضعف الطريق الربي 
هي هشاشة وضع منافذه البحرية، لذا حاول اخلان الكبري قوبالي خان أن يصحح هذا اخللل 
بمحاولة اجتياح اليابان يف العام 1274 ولكنه فشل.)3( وأعاد الكرة مرة أخرى من دون طائل. 
يف املقابل، متكن املماليك يف مرص من قطع املنفذ الوحيد لتتار إيران يف مرسني بعدما متكنوا 
اليت  الثالث عرش  القرن  أواخر  الصغرى  أرمينيا  تدمري مملكة  الثالث عرش من  القرن  أواخر 
كانت حليفة لتتار إيران. ووقع تتار إيران ومماليك مرص عىل اتفاقية يف العام 1304 شكلت 
خامتة الرصاعات بينهما.)4( بعد ذلك تراجع وضع املغول يف القرن الرابع عرش لينهار كليًا يف 

أواخر هذا القرن.

عاشت فارس يف حال من الفوىض لقرن من الزمن حىت العام الذي متكن فيه الشاه إسماعيل 
بغية  غربًا  أنظاره  بعدها  ليوجه  اإليرانية  اهلضبة  باقي  ثم  تربيز  عىل  االستيالء  من  الصفوي 
الوصول إىل رشق املتوسط عرب رشق األناضول. لكن حظه العاثر وضعه يف مواجهة السلطان 
العثماين سليم األول الذي هزمه يف معركة تشالديران وانزتع منه تربيز وأذربيجان ومنطقة 
قزوين عازاًل عنه  طريق التجارة الربية يف شمال إيران واملوصل بني رشق آسيا ووسطها مع 
رشق املتوسط. ولعقود تلت عاش الصفويون يف حال الضعف حىت صعود نجم الشاه عباس 

1- Spuler, The Mongol Period. )New York: markus Weiner Pub, 1994( 23.
2- Ibid, 26-27.
3- See See The Travels of Marco Polo the Venetian, edited by Thomas Wright, Chap XLIV.
4- Bertold SPuller, 35 – 37.



281 اأوراق العمل املقّدمة اإىل املوؤمتر

يف العام 1580. ويف العام 1599 متكن الشاه عباس من االنتصار عىل األوزبيك وانزتاع منطقة 
خراسان منهم.)1( ويف العام 1603 هزم الشاه عباس العثمانيني لينزتع منهم تربيز وأذربيجان 
لينزتعوا  اإلسبان  مع  حتالف  إقامة  وحاول  العراق.)2(  ووسط  األناضول  رشق  من  وأجزاء 
بالد الشام منهم وبالتايل انزتاع جتارة املتوسط من العثمانيني، لكن اإلسبان مل يتجاوبوا معه 
وخيبوا آماله يف إيصال جتارة الرب األورايس إىل رشق املتوسط.)3( وبعد الشاه عباس عادت 
إيران إىل حال العزلة والضعف اليت مزيتها خالل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش وصواًل 

إىل وقوعها حتت النفوذ الربيطاين والرويس خالل النصف األول من القرن العرشين.

يف  عضويتها  خالل  من  إقليمي  دور  لعب  إيران  حاولت  هبلوي،  رضا  حممد  الشاه  عهد  يف 
 1979 العام  يف  اإلسالمية  الثورة  تنتظر  أن  عليها  كان  لكن  غربية.  مظلة  حتت  بغداد  حلف 
لتحاول استعادة دورها اإلقليمي ولعب دور صلة الوصل بني رشق آسيا ورشق املتوسط. 
والالفت هنا أن الثورة اإلسالمية يف إيران تزامنت مع وصول دينغ كسياو بينغ إىل السلطة 
الواليات  للثورة اإلسالمية حاولت  األول  اليوم  هلا من عزلتها. ومنذ  الصني وإخراجه  يف 
املتحدة حصارها عرب وسائل عدة منها تشجيع الرئيس العراقي صدام حسني عىل شن حرب 
عىل  املفروض  احلصار  مواجهة  ويف  والعراق.  إيران  وأهنكت  سنوات  ثماين  دامت  ضدها 
اهنيار  وبعد  األسد.  حافظ  الرئيس  بقيادة  سورية  مع  حتالف  عالقة  عقد  من  متكنت  إيران، 
االحتاد السوفيايت تقاربت ايران مع الصني وروسيا ملواجهة مساعي اهليمنة األمريكية يف العامل.

الواليات املتحدة واأللفية اجلديدة
مع بزوغ فجر األلفية اجلديدة كان عىل األمريكيني أن يتخذوا قرارات مصريية جلهة حسم 
خللق  رضورة  الثانية  العاملية  احلرب  كانت  وكما  منازع.  دون  من  للعامل  زعامتهم  موضوع 

1- David Blow, Shah Abbas, the Ruthless King Who Became an Iranian Legend, )London: 
I.B. Tauris, 2009(, 47.
2- Ibid, 75 - 84
3- Ibid, 103.
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رضورة  اإلرهاب  عىل  احلرب  شكلت  األملانية  وللصناعة  السكانية  للزيادة  حيوية  جماالت 
يف  أملانيا  جعلت  وكما  األوسط.  الرشق  عىل  السيطرة  من  املتحدة  الواليات  تتمكن  لكي 
بولنديني عىل  بلباس جنود  أملان  قام هبا جنود  بولندية«  أيلول/سبتمرب 1939 من »هجمات 
قرى أملانية حدودية ذريعة خلوض احلرب إختذت الواليات املتحدة من هجمات احلادي عرش 
من أيلول/سبتمرب 2001 عىل برجي التجارة يف نيويورك ذريعة الجتياح أفغانستان والعراق.  
وكانت احلرب عىل أفغانستان يف خريف 2001 فرصة لتحدد الواليات املتحدة املدى األقىص 
العراق أن  الذي تطمح للسيطرة عليه يف هذا الرشق األوسط. وكان من شأن احلرب عىل 
تتيح للواليات املتحدة فرصة إعطاء عمق هلذا الرشق األوسط إضافة إىل السيطرة عىل النفط. 
وكانت اخلطوة التالية هي العمل عىل إسقاط النظام يف إيران ويف سوريا أو تطويعهما حىت 
تستكمل السيطرة عىل الرشق األوسط. وكانت االنقالبات اليت دعمتها الواليات املتحدة يف 

جورجيا وأوكرانيا  حلماية أجنحة جبهتها يف الرشق األوسط.

 

لقد هدف املرشوع األمريكي إىل السيطرة عىل الرشق األوسط من املحيط األطليس إىل حدود 
الصني لتحقيق جملة أهداف. فعرب السيطرة عىل هذه املنطقة احليوية كان األمريكيون يريدون 
عزل أوروبا عن أفريقيا، ومنع تقارب حمتمل بني أوروبا وروسيا، ومنع روسيا من الوصول 
إىل اخلليج العريب واملحيط اهلندي. وكانت خريطة املنطقة قد طرحت للمراجعة وتقّرر غزو 
العراق وأفغانستان، ومل تكن أحداث 11 سبتمرب 2001 إال الذريعة اليت اختذت لشن هذين 
بغية  لبنان  جنوب  من  »إرسائيل«  انسحبت  ونيف  بعام  األحداث  تلك  وقبل  االجتياحني. 
إغالق آخر جبهة عربية مفتوحة ضدها ولسحب الذريعة اليت تربر وجود املقاومة يف إطار 

للقرار 1559 الذي صدر بعد أربعة أعوام مطالبا سورية بسحب قواتها من لبنان. 

وكانت فرنسا حتولت من قوة حتاول مواجهة الواليات املتحدة يف الرشق األوسط قبل العام 
2004 إىل قوة رديفة للواليات املتحدة بعد حزيران 2004.  يعود السبب إىل أن فرنسا حني 
عارضت الغزو األمريكي للعراق يف العام 2003 كانت تراهن عىل أن العراق سيصمد لشهور 
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عدة ما سيحرج الواليات املتحدة وجيعلها تلجأ لفرنسا للخروج من حمام الدم يف العراق)1(. 
إال أن األمريكيني متكنوا من حسم املعركة برسعة، وبات الرئيس  جورج بوش يقاطع الرئيس 
الفرنيس شرياك ويسعى لعزله دوليًا)2(. لكن ما أفاد شرياك كان تصاعد املقاومة العراقية ضد 
االحتالل األمريكي ما جعل بوش يلجأ إىل شرياك بغية توسيع التحالف الدويل لتوفري الغطاء 
لالحتالل األمريكي. واقتنعت الواليات املتحدة بأهنا يمكن أن تستفيد من فرنسا بإرشاكها 
يف خمططاتها يف الرشق األوسط يف مقابل إعطائها حصة يف سورية ولبنان)3(. وكان شرياك 
وصاية  فرض  باستطاعته  أن  منه  ظنا   2000 العام  يف  السلطة  إىل  األسد  بشار  وصول  دعم 
عليه وإقناعه برفع الوصاية السورية عن لبنان. كما أن شرياك كان يسعى إلقناع سورية بفك 
حتالفها مع ايران)4(. وحاولت سورية الرد بفرض التمديد للرئيس أميل حلود لثالث سنوات 
وبإفشال جهود  رفيق احلريري لتأليف حكومة ودعم الرئيس عمر كرامي لتشكيل احلكومة. 
لكن ما أطلق العنان للحملة عىل سورية كان اغتيال احلريري يف 14 شباط 2005. وقد وصل 
املرشوع األمريكي يف املنطقة إىل ذروته يف العام 2006 مع العدوان اإلرسائييل عىل لبنان يف 
العدوان  املقاومة الكبرية لصد  العام. لكن ما مل يكن يف احلسبان هو جاهزية  متوز من ذلك 

اإلرسائييل وهزيمته. 

مل يكن النرص األمريكي يف أفغانستان وخصوصًا يف العراق حاسمًا. فالنمط اجلديد من احلرب 
السوفيايت  االحتاد  ضد  الباردة  احلرب  خالل  املتحدة  الواليات  اعتمدته  الذي  متكافئة  الال 
تدعمان  وسوريا  بإيران  فإذا  األمريكي.  املرشوع  لعرقلة  واعتمدته  األخرى  القوى  تعلمته 
انقالبات مضادة  تدعم  بروسيا  وإذا  لواشنطن.  مكلفًا  االحتالل  العراقية وجتعالن  املقاومة 
يف  السلطة  عن  يوشينكو  فيكتور  وتزيح  جورجيا  يف  ساكاشفييل  ميخائيل  الرئيس  حتارص 
أوكرانيا. وترافق ذلك مع أزمة اقتصادية يف الواليات املتحدة كانت العامل األبرز يف انتخاب 

1- Vincent Nouzille, Dans le Secret Des Presidents, )Paris: Fayard, 2010(, 395-408.
2- Vincent Nouzille, 409-419. 
3- Vincent Nouzille, 444-449. 
4- Vincent Nouzille, 450-451. 
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األمريكيون واعني  بات  أوباما  األمريكي. ومع  التاريخ  أسود يف  رئيس  أوباما كأول  باراك 
هلم  موالية  عراقية  حكومة  مع  سيايس  اتفاق  لفرض  يضغطون  هبم  فإذا  قدرتهم  ملحدودية 
ختفف عن كاهل قواتهم حىت يتاح هلم الرتكزي عىل شد قبضتهم عىل أفغانستان. وقد أوضح 
مالمح التوجه األمريكي يف املنطقة  بالدرجة األوىل التقرير الصادر عن جملس األمن القومي 
أيلول/  11 منذ  قائما  كان  ما  )وهو  استهدافاته  دائرة  من  اإلسالم  أسقط  والذي  األمريكي 
سبتمرب 2001( برغم أنه أبقى عىل اعتباره لتنظيم القاعدة عدوًا جيب مواصلة حماربته. ومرة 
جديدة تستفيد الواليات املتحدة من التاريخ. ومنذ القرن السادس عرش وحىت أوائل القرن 
التاسع عرش كانت إيران الشيعية حتتوي الدولة العثمانية السّنية والعكس بالعكس. إذًا مل ال 
حتتوي تركيا اإلسالمية الثورة اإلسالمية يف إيران يف املرحلة املقبلة؟ بالنسبة للواليات املتحدة 
فإن دور تركيا يف املنطقة سيضع يف مواجهة »إسالم« إيران »إسالمًا« ال يقل عراقة عنه يغرف 
الثامن عرش. وسيكون  القرن  أواسط  العامل حىت  دولة يف  أقوى  العثمانية،  الدولة  إرث  من 
لرتكيا هذه جاذبية كبرية بني املسلمني السّنة يف سورية، آخر دولة عربية خترج من حتت مظلة 
القوة  تركيا  السعودية. كما ستكون  تتمكن من حتقيقه  ما مل  العام 1918، وهو  العثمانيني يف 
اجلاذبة لإلسالميني يف مرص )الذين يعتربون أنفسهم أكرث عراقة من إسالميي السعودية لكن 
أقل عراقة من إسالميي تركيا( واإلسالميني يف السودان. هنا بيت القصيد، فالسودان حتول 
مؤخرًا إىل القاعدة اليت تنطلق منها الصني لتحقيق اخرتاقات يف القارة األفريقية. وكان الدعم 
الضغوط  اآلن من مواجهة  الذي مكنه حىت  البشري هو  للرئيس عمر حسن  املبطن  الصيين 
احلصار  عرب  السوداين  بالنظام  اإلطاحة  يف  اآلن  حىت  فشلت  واشنطن  كانت  وإذا  الغربية. 
أمام  الطريق  إلقفال  الرتايب  حسن  بزعامة  السودان  بإسالميي  االستعانة  تتم  ال  فلم  الدويل 

الصني؟ 

دور تركيا اإلسالمية
يف تركيا كان حزب العدالة والتنمية اإلسالمي وصل إىل السلطة يف العام 2002 مؤذنا بنهج 
جديد يف السياسة الرتكية. وكان وزير اخلارجية الرتكي أحمد داود أوغلو الذي أصبح الحقا 
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رئيسا للوزراء أهم من رسم معامل السياسة اجلديدة لرتكيا يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة. 
يرى أوغلو أن هنالك ثالث دوائر تشكل عنارص أساسية من عنارص األمن القومي الرتكي. 
ويعترب أنه يف العرص احلايل جيب عىل تركيا أن خترج من السياسة التقليدية اليت اتبعتها عقب 
دينامية)1(.  أكرث  لعب سياسة خارجية  عليها  وأن  وراء حدودها  باالنكفاء  اجلمهورية  إنشاء 
وكما يعترب أن عىل تركيا أن تدافع عن وجودها يف تراقيا للدفاع عن اسطنبول، وأن هذا ال 
يبدأ باحلدود مع اليونان وبلغاريا بل يمتد إىل األدرياتيكي، وبالتايل فإن عىل تركيا أن توثق 
عالقاتها مع البانيا وكوسوفو والبوسنة مع اعتماد البانيا كقاعدة إلطالق النفوذ الرتكي يف 
البلقان)2(. كذلك يعترب أوغلو أن الدفاع عن رشق األناضول ال يكون بالوقوف عىل احلدود 
مع أرمينيا وإيران بل يبدأ بالشواطئ الغربية لبحر قزوين، وبالتايل فإن اذربيجان تشكل قاعدة 
االنطالق للتأثري الرتكي يف منطقة القوقاز)3(. كذلك  يرى أن الدفاع عن رشق األناضول ال 
يتوقف عند احلدود مع سورية والعراق بل يتعداها إىل اخلط املمتد من كركوك واملوصل يف 
لرتكيا  اخللفية  احلديقة  يشكل  األوسط  الرشق  أن  ويرى  سورية.  شمال  ويف  العراق  شمال 
ويدعو بالده إىل لعب دور يف هذه املنطقة)4(. ويقر بأن هنالك توافق تام يف كل هذه األمور مع 
املصالح اجليوسرتاتيجية األمريكية. وكانت سورية هي املدخل الذي يمكن لرتكيا أن تعود 

عربه إىل الرشق األوسط. 

 

خالل شتاء العام 2008- 2009 تعرض قطاع غزة  حلملة عسكرية إرسائيلية كانت تهدف 
إىل القضاء عىل حركة حماس. كانت »إرسائيل« قلقة من الدعم الذي تلقاه حركة حماس 
من إيران ومن حالة املقاومة اليت متثلها هذه احلركة عىل الساحة الفلسطينية ما يعرقل جهوًد 

1-  أحمد داود أوغلو، العمق االسرتاتيجي، موقع تركيا ودورها يف الساحة الدولية، ترجمة حممد ثلجي وطارق عبد 
اجلليل، الدوحة: الدار العربية للعلوم نارشون، 2010، ص81-75. 

2-  أحمد داود أوغلو، العمق االسرتاتيجي، ص150-146
3-  أحمد داود أوغلو، العمق االسرتاتيجي، ص 155-150
4- أحمد داود أوغلو، العمق االسرتاتيجي، ص 158-155.
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هذا  يدعمون  األمريكيون  وكان  الفلسطينيني.  عىل  للسالم  رشوطها  لفرض  »إرسائيل« 
العدوان اإلرسائييل عىل غزة ألهنم يعتربون أن الدعم الذي كانت تلقاه حركة حماس من 
إيران  يشكل اخرتاقًا إيرانيًا جديًا للجبهة اليت كانت الواليات املتحدة حتاول إقامتها بمنع 
تسلل روسيا أو الصني عرب إيران إىل البحر املتوسط. فبالنسبة للجيوسرتاتيجيا األمريكية مل 
يكن من املسموح آلسيا املمثلة بالصني وروسيا أن تصل إىل البحر املتوسط أو املياه الدافئة. 
وكانت إيران حققت اخرتاقات مهمة عىل الصعيد االسرتاتيجي عرب ثالثة حماور جعلتها تطل 
عىل البحرين املتوسط واألحمر. فعالقتها مع سورية وحزب اهلل جعلتها تطل منذ الثمانينيات 
عىل البحر املتوسط. وعالقتها مع حماس وسيطرة األخرية عىل قطاع غزة جعال إيران تدعم 
موقعها عىل املتوسط وتدق إسفينا بني »إرسائيل« ومرص. باإلضافة إىل ذلك فإن مترد احلوثيني 
العربية  واململكة  اليمنية  السلطات  قدرة  اليمن وعدم  الصالح يف  اهلل  عبد  الرئيس عيل  عىل 
السعودية من قمع هذا احلراك جعال الواليات املتحدة تقلق عىل نفوذها يف البحر املتوسط 
واألحمر. فمن هنا كان بإمكان إيران ومن ورائها الصني أن تدعما عالقتهما بالسودان وأن 

تنطلقا إىل عمق القارة األفريقية. 

خالل ثالثني عاما من حكم حسين مبارك  )منذ العام 1981 وحىت العام 2011(، كانت مرص 
الفرتة  ففي خالل هذه  املتحدة.  الواليات  قلق  بمقدار  اإليراين  التمدد  هذا  من  قلقة  مبارك 
تقلص النفوذ املرصي إىل حده األدىن يف املرشق العريب، ويف التسعينات فقدت مرص عنرصًا 
القرن االفريقي  اندالع احلرب األهلية يف الصومال ما هدد أمن  أمنها بعد  آخر من عنارص 
اليت  املجازر  بعد  النيل  منابع  تهديد  ذلك  وتبع  املرصي.  األمن  عنارص  أحد  يعترب  الذي 
املرصيني  حلفاء  اهلوتو،  أفقد  ما  فيكتوريا  بحرية  ضفاف  عىل  وبوروندي  رواندا  يف  حدثت 
والفرنسيني، نفوذهم حلساب التوتيس، حلفاء األمريكيني واإلرسائيليني. وتال ذلك احتالل 
أريرتيا جلزيرة حنيش الكربى اليمنية بإيعاز من »إرسائيل« ما شكل تهديدا آخر ألمن البحر 
األحمر. يضاف ذلك إىل احلصار الذي رضب عىل ليبيا خالل التسعينات ما شكل تهديدًا 

المتداد األمن القومي املرصي غربًا باجتاه شمال أفريقيا. 
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السودان وتم  انفصال جنوب  يناير 2011 أجري االستفتاء عىل  الثاين  التاسع من كانون  يف 
التصويت بغالبية ساحقة عىل هذا القرار. وأىت القرار بضغط من الواليات املتحدة بغية تقليص 
الدور املرصي والفصل بني شمال أفريقيا والبلدان الواقعة جنوب الصحراء الكربى. وكانت 
اخلطوة التالية هي فصل دارفور الغين بالنفط عن السودان عىل أن تليه منطقة رشق السودان 
اليت تشكل امتدادًا للمنطقة اجلنوبية الرشقية من مرص. وقد شكل هذا التطور حدثًا خطريًا 
خصوصًا أنه ترافق مع عزم الدول املشاطئة للنيل عىل املطالبة بحصة أكرب من مياهه من دون 
الرجوع إىل مرص أو السودان. وترافق هذا التآكل يف األمن القومي املرصي مع تراجع خطري 
يف مستوى املعيشة ملعظم املرصيني نتيجة السياسات االقتصادية النيوليربالية اليت قادها الفريق 
املقرب من جمال مبارك، نجل الرئيس املرصي. هذه العوامل اجتمعت لتؤدي إىل االنفجار 
الذي حدث يف اخلامس والعرشين من كانون الثاين 2011. وأدت اإلطاحة بالرئيس التونيس 
زين العابدين بن عيل يف 14 كانون الثاين 2011 إىل تشجيع الشباب املرصيني عىل املثابرة عىل 
عن  مبارك  حسين  الرئيس  إزاحة  عىل  اإلرصار  ثم  ومن  الشارع  إىل  للزنول  انفسهم  تنظيم 
احلكم. شكلت الثورة املرصية حدثا غري متوقع من قبل معظم املراقبني وأخذت الواليات 
املتحدة عىل حني غرة وجعلتها ترتبك وحتس بالقلق ألسابيع. وكان عليها أن تتحرك رسيعًا 
ففي  االحتجاجات.  موجة  الحتواء  عدة  بخطوات  القيام  عرب  طوعها  عن  مرص  خترج  لئال 
احلادي عرش من شباط أجرب املجلس العسكري املرصي نائب الرئيس عمر سليمان عىل قراءة 
بيان يعلن فيه ختيل الرئيس حسين مبارك عن احلكم، وهو األمر الذي فاجأ مبارك نفسه. بعد 
ذلك تسلم املجلس العسكري احلكم وبدأ بالتنسيق مع جماعة اإلخوان املسلمني واجلماعات 
السلفية إلدارة اإلمساك بالشارع املرصي. ودخلت اململكة العربية السعودية عىل اخلط عرب 
متويل جماعة اإلخوان املسلمني واحلركات السلفية بمبالغ طائلة. وكان عىل الواليات املتحدة 
أن تتحرك رسيعا عىل املستوى اإلقليمي لكيال يمتد »احلريق املرصي« إىل األخرى من الدول 
السعودية وسلطنة عمان  العربية  اململكة  تندلع يف  بدأت  املوالية هلا. وكانت االحتجاجات 
النفوذ األمريكي يف كل منطقة الرشق األوسط. لذا  البحرين واألردن ما بات هيدد  ومملكة 
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سارعت الواليات املتحدة إىل تفعيل اسرتاتيجية إشعال حرائق حول احلريق الحتوائه عرب 
تشجيع »الثورات« يف النطاقات اليت تشكل امتدادا لألمن القومي املرصي وهي ليبيا واليمن 
اليمن  يف  االحتجاجات  بدأت  بمبارك  فيه  اإلطاحة  متت  الذي  اليوم  نفس  ففي  وسورية. 
للمطالبة برحيل الرئيس اليمين عيل عبد اهلل صالح. وبعد ثالثة أيام بدأت االحتجاجات يف 
ليبيا اليت تبعها تدخل حلف شمال األطليس يف األحداث الليبية. وبعدها بأيام قليلة بدأت 
االحتجاجات يف سورية انطالقا من درعا. وكان البارز يف هذا املوضوع الدور الذي لعبته 
القناة واقعة حتت نفوذ جماعة  أن  الثورات«. واملعروف  القطرية يف »دعم هذه  قناة اجلزيرة 
اإلخوان املسلمني خصوصا أن أبرز وجوهها ومدرائها بعد العام 2003 معروفون بانتمائهم 

إىل هذه اجلماعة. 

احتجاجات سورية
عندما اندلعت االحتجاجات يف مدينة درعا ضد النظام يف سوريا لعبت الدول اإلقليمية ال 
دعم  يف  رئيسيًا  دورًا  واألورويب  األمريكي  للمحور  التابعة  والدول  والسعودية  تركيا  سيما 
اإلقليمية  القوى  من  اعلن عدد  فيما  األسد  بشار  الرئيس  انطلقت ضد  اليت  االحتجاجات 
السوري  الرئيس  دعمت  اليت  األوىل  القوة  إيران  وكانت  معه.  وقوفها  رصاحة  والدولية  
سياسيًا بشكل مطلق. أثبت التحالف مع دمشق منذ أيام الرئيس حافظ األسد أثبت أنه رصيد 
كبري إليران يف املنطقة. وأعلنت وزارة اخلارجية اإليرانية أن األحداث يف سورية »تأيت يف إطار 
مؤامرة غربية لزعزعة حكومة تؤيد املقاومة ضد إرسائيل«)1(. وأعربت طهران عن معارضتها 
ألي تدخل خارجي يف الشؤون السورية.)2( واعرتض املسؤولون اإليرانيون عىل االتهامات 
الغربية لطهران بمساعدة أجهزة األمن السورية عىل قمع التظاهرات)3(. كما جتىل هذا األمر 

1- السفري 13 نيسان 2011 .
2- السفري 10 حزيران 2011
3- السفري 15 حزيران 2011
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يف املوقف الداعم لألسد الذي اختذه حزب اهلل عىل لسان أمينه العام السيد حسن نرص اهلل)1(، 
ألن خسارة الدعم السوري تعين قصم ظهر املقاومة اإلسالمية اليت ستصبح حمارصة من الرب 
بعدما تم فرض حصار بحري عىل لبنان من قبل القوى الغربية عقب العدوان اإلرسائييل عىل 

لبنان يف العام 2006. 

خترس  أن  معناه  كان  سورية  يف  املتظاهرين  من  كبري  قسم  به  نادى  الذي  النظام  قلب  إن   ثم 
روسيا حليفًا مهمًا هلا يف الرشق األوسط. ذلك أن العالقة مع سورية شكلت لبنة أساسية 
يف االسرتاتيجية الروسية يف الرشق األوسط منذ ما قبل عهد الرئيس حافظ األسد. وأتاحت 
هذه العالقة لروسيا قاعدة راسخة عىل ضفاف رشقي املتوسط وهو ما كانت تطمح إليه منذ 
أيام بطرس األكرب. وأعلنت روسيا عن استيائها من »اخلديعة« اليت تعرضت هلا عىل يد الناتو 
يف ما يتعلق بإصدار قرار دويل بحجة حماية املدنيني يف ليبيا  من العقيد معمر القذايف ليتحول 
هذا القرار إىل ذريعة للتدخل العسكري لفرض وصاية غربية عىل ليبيا ما شكل رضبة لروسيا 
ومصاحلها احليوية يف ما يتعلق بإطاللتها عىل غرب املتوسط عرب طرابلس الغرب. وبالتايل 
أعلنت بقوة عزمها عىل معارضة أي قرار دويل يصدر بحق سورية، وقد نجحت حىت اآلن يف 
عرقلة صدور أي قرار يف هذا الشأن. كما أعلنت لوفود من املعارضة السورية زارت موسكو 
املعارضة إىل  الوفود  للنظام، ودعت أعضاء  عن معارضتها ألي تدخل دويل وألي زعزعة 

التحاور مع النظام.

وتبقى الصني الداعم الثالث لسورية وللرئيس بشار األسد. وحىت اآلن كانت مواقف الصني 
النظام السوري. فللصني اعتباراتها  معارضة الختاذ أي موقف دويل يمكن أن يصدر بحق 
االنعزال  إىل  تزنع  الصني  كانت  وتارخييا  الدولية.  الرصاعات  يف  واسعة  جتربة  متلك  وهي 
بحاجة ليشء  تكن  مل  متلكه« و«هي  إال وكانت  ما من يشء  »ألنه  داخل حدودها  والتقوقع 
من اخلارج«. كان التجار العرب والفرس هم من ذهب إىل الصني منذ ما قبل امليالد لإلجتار 

1- السفري 26 ايار 2011
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معها ومل تكن الصني هي اليت خرجت إىل العامل باستثناء مرتني. املرة األوىل كانت حني وقعت 
حتت سيطرة املغول. فكانت رغبة املغول باإلجتار مع العامل هي اليت دفعتهم إىل إخراج الصني 
من عزلتها. وكانت إمكانات الصني اهلائلة هي اليت ساعدت املغول عىل اجتياح آسيا بغية 
األوراسية  للقارة  توحيد  أول  وكان  أوروبا.  وسط  وحىت  الصني  من  التجارة  طريق  تأمني 
املغولية  اإلمرباطورية  تفكك  إىل  التجارة  ضمور  وأدى  الصني.  من  انطالقًا  املغول  يد  عىل 
وانفراط عقدها إىل دويالت عدة ضعيفة بعد قرن ونصف القرن من تأسيسها. وبعد اهنيار 
حاكم  أخر  ضد  قادته  مترد  بعد  السلطة  عىل  مينغ  أرسة  سيطرت  الصني  يف  املغويل  احلكم 
مغويل. وأرسل اإلمرباطور زو دي بأسطول طاف أرجاء العامل يف العام 1422 ليعود بعدها 
إىل الصني. وبناء ألوامر اإلمرباطور تم تفكيك األسطول »ألنه ليس يف العامل ما حتتاج إليه 
الصني« وعادت الصني إىل عزلتها)1(. هذه العزلة هي اليت أدت بالقوى الغربية إىل االلتفاف 
عىل أقوى قوة يف أسيا حمولة إياها يف القرن التاسع عرش إىل رجل أسيا املريض. ويف العرص 
حتتم  الصناعية  فبنيتها  العامل،  عن  باالنعزال  قرار  اختاذ  رفاهية  متلك  الصني  تعد  مل  احلديث 
عليها احلصول عىل النفط، كما حتتم عليها إجياد أسواق لترصيف منتجاتها. واسقاط النظام 
بالتايل إغالق الرشق  فيها. وهذا يعين  النظام  إيران متهيدا إلسقاط  يف سورية يعين حمارصة 
األوسط يف وجه الصني. ويف ظل حمارصة الصني بحريًا عرب اليابان وكوريا اجلنوبية وتايوان 
البحار بات صعبا من دون رىض أمريكي.  ودول جنوب رشق اسيا فإن خروج الصني إىل 
وال يمكن ألي قوة تطمح إىل دور عاملي أن تقبل بأن تكون طرق مواصالتها حتت رحمة قوة 

أخرى خصوصًا اذا كانت منافسة هلا. 

وبالتايل بات خروج الصني إىل العامل يمر عرب الرشق األوسط، متامًا كما حصل مع املغول قبل 
ثمانية قرون بعد أن سيطروا عىل الصني. فرّب الرشق األوسط يمّكن من الوصول إىل أفريقيا، 
وهي املنطقة اليت حتاول الصني االنفتاح عليها لغناها باملوارد الطبيعية. وهذا يفرس رس العالقة 

1- Gavin Menzies, 1421, The Year China Discovered the World, London: Bantam Press, 2003. 
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الطيبة مع السودان الذي بات البوابة الصينية إىل أفريقيا. واجلدير ذكره أن إمرباطور الصني 
أنه اصطدم  الواسعة إال  البحار  املغويل قوبالي خان كان أول من حاول إخراج الصني إىل 
بعقبة اليابان اليت تغطي معظم السواحل الصينية وحترصها يف البحر األصفر مانعة إياها من 
اخلروج إىل املحيط اهلادئ. ويف العرص احلايل ال تزال اليابان تلعب هذا الدور. وبالتايل فإن 
الرشق األوسط جيب أن يبقى مفتوحًا أمام الصني لذا فإن عىل إيران أن تصمد يف مواجهة 
الضغوط الغربية كما أن عىل سورية أن تصمد يف مواجهة حماوالت فرض الوصاية الغربية 
العام  يف  أفغانستان  اجتياح  بعد  الغربية  الصني  حدود  إىل  األمريكيني  وصول  وأدى  عليها. 
إثارة مشكلة األقليات املسلمة يف منطقة غرب الصني ما يعطي مثال إضافيا عىل  2002 إىل 
أمهية أن يكون الرشق األوسط حتت السيطرة الكاملة للواليات املتحدة ألنه من هذا الرشق 
األوسط يمكن لألمريكيني اإلنطالق ملّد نفوذهم داخل املناطق الغربية للصني ذات الغالبية 
املسلمة. وهذا يعطي استقالل سورية عن الغرب أمهية مضاعفة للصني. وهذا ما يفرس إعالن 
وزارة اخلارجية الصينية أن »سورية دولة مهمة جدا يف الرشق األوسط وجيب أن تبقى مستقرة 
وأن حل املشكالت فيها جيب أن يبقى داخليا وأال حيصل تدخل خارجي يف الشؤون الداخلية 

السورية يؤدي إىل تعقيد األمور«)1(.

1- السفري 13 ايار 2011
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خاتمة

خالصة املوضوع أن األزمة اليت نشهدها حاليًا يف منطقة الرشق األوسط ناجمة عن حتوالت 
يف موازين القوى العاملية اليت تؤذن بتحول النظام الدويل إىل نظام متعدد األقطاب سيشهد 
للمرة األوىل منذ مئيت عام هناية اهليمنة الغربية املطلقة عىل املقدرات العاملية. وخيىش الغرب 
وعىل رأسه الواليات املتحدة من صعود قوة أوراسية تتمثل هذه املرة بالصني وروسيا اللتني 
أسستا منظمة شنغهاي للتعاون اليت تشهد قريبا انضمام إيران بشكل كامل لعضويتها هذه 
املنظمة. وألن هذه املنظمة ستسيطر عىل قلب أوراسيا، ومتتلك إمكانيات اقتصادية وبرشية 
إىل  بحرية  الوصول  من  منعها  عرب  إمكانياتها  من  احلد  حتاول  املتحدة  الواليات  فإن  هائلة، 
طرق املالحة البحرية. وهذا ما يفرس السياسات اليت تتبعها الواليات املتحدة يف رشق آسيا 
عرب التحالف مع اليابان وكوريا اجلنوبية والدول املشاطئة جلنوب بحر الصني ضد الصني، 
الرشق  منطقة  يف  األحداث  ويفرس  والغرب،  روسيا  بني  األوكرانية  األزمة  يفرس  ما  وهذا 
الوسط اليت تأخذ شكل حروب غري متوازنة أو حروب بالوكالة تقودها جماعات تّصنف 

عىل أهنا إرهابية. 

لكن التكتالت اليت نشأت يف مواجهة الواليات املتحدة وحلفائها الغربيني أخذت تفرض 
نفسها عىل الساحة، من منظمة شنغهاي للتعاون بزعامة الصني وروسيا، وقريبًا إيران، إىل 
منظمة دول الربيكس بعضوية روسيا وإيران ومعها اهلند والربازيل وجنوب أفريقيا. ويأيت 
هذا يف ظل انتقال مركز الثقل االقتصادي إىل املحيط اهلندي ألول مرة منذ القرن السادس 
بعيدًا  البحرية وحتويلها  املواصالت  إىل طرق  النفاذ  الذكر  اآلنفة  القوى  عرش مع حماوالت 
عن اهليمنة األمريكية. ويرّسع عملية االنتقال هذه تراجع الثقل االقتصادي تدرجييًا ألوروبا 
والواليات املتحدة . لكن تبقى املشكلة يف اهليمنة األمريكية عىل طرق املواصالت هذه عرب 
سيطرتها عىل منطقيت املتوسط والرشق األوسط بنسبة ثمانني باملئة. لكن ما يكرس هذه اهليمنة 



293 اأوراق العمل املقّدمة اإىل املوؤمتر

هو الصعود املرتقب ملرص بدور مستقل سيكون حكمًا عىل حساب املصالح األمريكية. اليت  
شكلت هيمنتها عىل مرص منذ عهد الرئيس أنور السادات قاعدة النفوذ األمريكي يف الرشق 
األوسط ثم إن خروج مرص من هذه اهليمنة يف ظل تقارهبا مع روسيا سيؤدي إىل إضعاف 
اهليمنة األمريكية عىل الرشق األوسط وعىل طرق املواصالت البحرية وخصوصًا يف املحيط 

اهلندي ويعطي زخما للتكتالت املعارضة للهيمنة األمريكية. 
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العرب وإيران...
بين تحديات الواقع والتعاون اإلقليمي

لبضع  إال  قرن،  نصف  من  أكرث  خالل   ،« اإلمربيالية  »احلالة  من  العربية  املنطقة  تتحرر  مل 
سنوات، بسبب موقعها من الرصاعات الدولية واحلرب الباردة، أو بسبب خالفات عنارصها 
االجتماعية  للتحوالت  قبوهلا  وعدم  الداخلية،  بنيتها  هشاشة  عن  ناهيك  احلادة،  الداخلية 

التارخيية املعروفة، واليت حتمي عادة ظهر أي موقف صلب .

أوسطية،  بالرشق  يسّمى  ما  بمرشوع   1951/1950 منذ  املنطقة  تبدأ  أن  بحق  املرء  ويدهش 
لينتهي حاليًا بمتسع كامب ديفيد، الذي يدور حول نفس الفكرة وأهدافها اخلبيثة لبناء تبعية 
غري  ألدوار  إال  يصلحون  ال  من  يتصدرها  قد  لتحالفات،  عضوية  وبنية  بل  رسوخًا،  أكرث 
ذات هيبة أو مكانة، يف عامل الرصاعات الدولية أو اإلقليمية املعروفة. فإذا ما تصّورنا بلدانًا 
كالسعودية أو تركيا يف صدارة هذه املرشوعات اإلقليمية لتحرسنا عىل مقوالت عدم تكرار 
التاريخ حللقاته، ونحن نرى التكرار جمسدًا– مهما اختلفت بعض الوجوه- ألحالف ما كان 
يسّمى بحلف »بغداد« أو »السنتو« أو احللف اإلسالمي طوال اخلمسينيات والستينيات من 

القرن املايض !

التفاعالت  إن كل  بل  املنطقة،  العام واخلاص يف  السيايس  احلراك  التعقيدات شديدة يف  إن 
القوة  رشوط  أمام  التحديات  وتتعدد   ، األطراف  كل  من  ومدّمر  مسلح  بعنف  ترتبط 
اإلقليمية املنشودة، بني طبيعة الرصاع الدويل متعدد األطراف واملرجعيات الدينية والطائفية 
للطموحات القائمة، فضاًل عن إشكاليات مفهوم اإلسالم السيايس وقوى التطرف اإلرهابية 

اجلذرية منها واملستوردة !

د. حلمي ال�صعراوي
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هل ينطبق مفهوم اإلقليم عىل املنطقة؟
وقبل أن نحدد أي أفق لنظام إقليمي جديد ال بد أن نعالج  حزمة من املفاهيم اليت باتت عائمة 
وسط ما جيري من أحداث، ولنبدأ التساؤل عن معىن »الوطن العريب« أو »العامل العريب » يف ظل 
غياب مؤسساته وظروف احلركة الشعبية املساندة، وافتقادنا ملعىن »العامل اإلسالمي« وسط  
شكوك دائمة يف كل تنظيماته منذ أن اقرتح أيزهناور يف عام 1957 حتالف »العامل اإلسالمي« 
شيعًا  حوله  الرصاعات  هذه  وسط  مسلحة،  حتالفات  أو  شكلية  مؤمترات  يف  حتوالته  حىت 
وأطيافًا، ناهيك عن مشكلة اإلسالم السيايس، وكيف جيري التالعب به يف تنظيمات أو يف 

عواصم ال تعرف إال الطموح الزنق.

حلول  ستصدر  العربية  املنطقة  هذه  ومن  باألساس،  عربية  باتت  املشكلة  أن  تقديري  ويف 
كثرية سينكشف فيها املتدخلون انكشافًا سهاًل بالنسبة للقوى الكربى الطامعة اليت تتحرك 
بأطماعها منذ 1951/1950، وانكشافًا فجًا ألطراف تلعب عىل كل احلبال مثل تركيا، أو تبين 
يف صحراء هشة أصاًل لوال أشكال عائلية بينها للتعاون تلملم جراحها، وذلك ضمن عمليات 
يف  النظم  هشاشة  وبسبب  عمومًا.  العريب  العامل  يف  اهلشة  البنية  هلذه  وهناك  هنا  من  اخرتاق 
املنطقة العربية تسهل االخرتاقات اخلارجية اليت تدعم عملية التدمري الداخيل والذايت أيضًا، 
التدمري بكفاءة من حيمل خرائط  اليت جتيد عمليات  القوى اإلرهابية  أنماطًا من  كما تدعم 
»الفوىض البنَّاءة« بعناية فائقة... ويف ظروف تبدو فيها الواليات املتحدة منسحبة من املنطقة 
بعد أن توصلت ألهم اتفاق مع إيران يضمن– يف تقديرها- سالمة »إرسائيل« عىل اعتبار أهنا 
هي اليت ستقوم بدور الرشطي األوحد عىل ما يبدو، وهذا هو اخلطر احلقيقي القائم . ويف 
هذا اإلطار تتحرك أطر للتابعني تسمح للكولونياالت الصغرى مثل فرنسا وبريطانيا وغريها 

باللعب يف املنطقة مستخدمة تركيا تارة واخلليج تارة أخرى.

هذه البنيات املتشابكة جتعل املنطقة غري قابلة حلمل سمة  »اإلقليم« الذي نبحث فيه عن »قوة 
إقليمية أو تنظيمات إقليمية حقيقية« إال أن يسّمى »إقليم الرشق األوسط« يسء السمعة لدى 

شعوبنا حيث  يتضمن أدوارًا ذات تاريخ غري مرّشف. 
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لالحتاد  األكرب  اإلقليم  مظلة  وحتت  األفريقية،  اإلقليمية  أن  أقول  أن  خربيت  يل  تسمح  وقد 
األفريقي عرفت معىن اإلقليم، ومعىن القوة اإلقليمية بشكل أرقى بكثري مما حققته اجلامعة 
العربية أو التجمعات اإلسالمية اهلشة . ففي أفريقيا ثمة منطقة إقليمية متكاملة حتكمها قوة 
للتكامل   سعت  إقليمية  ومنطقة   ،  SADEC »السادك«  ُتسّمى  والكونغو   أفريقيا  جنوب 
يف  وثالثة   ،ECOWAS “األيكواس”  تسّمى  ديفوار  كوت  أو  والسنغال  نيجرييا  حتكمها 
القرن األفريقي ورشق القارة حتكمها إثيوبيا وكينيا. ويف هذه األطر حلت أزمات كربى يف 
ليربيا وسرياليون وغينيا والسودان وجتري مواجهة بوكو حرام يف نيجرييا وأنصار الدين يف 
الشمال  نتجه نحو  . لكننا عندما  الشباب يف الصومال  الخ وحتارص حركة  مايل والنيجر... 
التجمع أو  العريب األفريقي نجد “الفريوس العريب” للخالفات احلادة، حيث يغيب معىن 
اإلقليم، ومن ثم نفتقد معىن القوة اإلقليمية إال باألدوار الصعبة ملرص يف ليبيا، أو للجزائر 

واملغرب يف منطقتها اهلشة بدورها.

شديد  عن  ألعرّب  الغري  مع  العربية  التفاعالت  عن  حمدودة  بخربة  أخرى  مرة  أتوقف  وقد   
قلقي من عملية معلنة مؤخرًا عن “توسيع” اتفاقيات كامب ديفيد املرصية اإلرسائيلية )ألنه 
ثمة “تضييق واضح” عىل كامب ديفيد الفلسطينية!(. فبدخول السعودية وحلفها “الدويل” 
وخليجها إىل كامب ديفيد رسميًا )ألن الكثري مكشوف من قبل أيًضا( نصبح أمام “الرشق 
أوسطية” بحذافريها، قديمها وحديثها، وتلعب فيها تركيا دورها املعهود، وتصبح جماهري 
مرص أمام مصائر جديدة من جهة كما تصبح إيران والفلسطينيون أمام مواقف ال حيسدون 

عليها.

ومن هنا يأيت معىن رضورة التصور اجلديد لإلقليم، وتصّور أدوار القوى اإلقليمية الساعية 
للحضور أو اهليمنة )“إرسائيل” عىل األقل(، وتصبح مرص وإيران أمام خيار صعب إزاء هذه 
اخلطط أو التحفظ عليها رغم مسمى كامب ديفيد املرصية اإلرسائيلية... وكل ثقتنا هنا يف 

شعب قاوم كامب ديفيد األصلية.
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مفهوم الدولة الوطنية

وكاد  العريب،  الوطن  وتصّور  القومية  مفهوم  بتطوير  العربية  املفاهيم  بعض  تقدمت  لقد 
ثم  ومن  والقطر  الوطن  مفهوم  عليه  ينيب  الذي  العنرص  يكون  أن  الوطنية«  »الدولة  مفهوم 
أن  يمكن  الذي  هو  الوطنية«  »الدولة  تكتل  ومفهوم  اإلقليمية،  وتنظيماته  العريب  اإلقليم 
يقبل مشاركات جديدة لتنظيم إقليمي أوسع بعيدًا عن الدين والطائفية.  وكان ذلك يتطور 
بشكل مناسب يف بلدان مهيأة ملعىن الدولة الوطنية فعاًل مثل مرص وسوريا والعراق واجلزائر، 
القائمة عىل بناء مؤسيس للدولة، وإجراء التحول االجتماعي ولو تدرجييًا فضاًل عن أشكال 
من املشاركة السياسية أو ما يسّمى بتأطري املحكومية السياسية. هذه تطورات كادت أن ترتبط 
أحسن  يف  الديموقراطية  التنموية  أو  التنموية  الدولة  بنية  عن  ُعرف  وما  التحديث  بعملية 
السياسية، بل ما زال كذلك يف  النخب  يبدو« مرشوعًا » عند عدد مًن  األحوال. كان ذلك 
السوري والعراقي.  البناء  اهنيار  بعد  الطاحمة يف مرص واجلزائر واملغرب  الفئات  عقول هذه 
لكن ال بد أن يظل يف االعتبار أن كل ذلك ال جيعل من اإلقليم العريب إقليمًا واحدًا يمكن 
احلديث فيه عن قوة إقليمية واحدة، بل إن معظم التشكيالت باتت تتم من اخلارج، أو كما 
نرى حيكمها األفق اإلرسائييل باألساس ودوره يف املنطقة. فإىل أي حد تتطور املفاهيم يف دول 
اجلوار صاحبة املصلحة يف احلوار مع هذه البنية العربية من أجل مصالح وطنية جديدة  وإىل 

أي حد تبدو متعاونة يف سعيها لتقوم كقوة إقليمية بدورها.

الوهابية قتلت روح التسامح واحلوار

كما  الدينية  الدولة  وفكرة  القوة،  هلذه  إطارًا  يشكل  أن  يمكن  الديين  املفهوم  أن  أتصور  ال 
اإلسالم السيايس باتت مرتبطة باالنغالق عىل املصالح الذاتية أو التوسع الدعوي، املخلص 
أو املّدعى، خاصة وأن أصحاب الوهابية قتلوا كل روح للتسامح أو احلوار، وبدت الدعوية 
مرتبطة بتأسيس حركات العنف باسم اجلهاد الذي تطور إىل اإلرهاب رغم مزاعم مقاومته  

من صانعيه!
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ورغم وضوح معامل الدولة الوطنية يف إيران فإن جتربة شعوب املنطقة مع الدولة اإلسالمية 
الوهابية ال تطمنئ شعوبنا إىل تطور سلمي يبين الدولة الوطنية باملرجعية اليت تريدها . أما 
املزاعم الرتكية العثمانية، ذات املرجعية والظهري األطلنطي، فال يمكن أن تكون من عنارص 
اتصال  أداة  تركيا  فيه  تصبح  وانتهازيًا،  منافقًا  حوارًا  سيكون  حيث  املنطقة،  هذه  يف  احلوار 
بني األطلنطي )مثلما جيري يف ليبيا( و«إرسائيل« اليت باتت أرض النفاق الرتكي والكامب 

ديفيدية املعممة، فضاًل عن الدور القبيح املعروف مع مدمري سوريا والعراق.

والعراق  سوريا  من  املوقف  يف  واضحة  عنارص  حتكمه  السياسية  اخلريطة  يف  االرتباك  هذا 
ولبنان. حىت املوقف املرصي، الذي نتحفظ عن كثري من تعامله مع املشاكل الداخلية، فإنه 
يعايش شعبًا منتبهًا لعنارص هذه اخلريطة، وال بد أن نسجل هنا كيف يدفع الشعب املرصي 
املوقف  أن  كما  العراقية..  وحىت  والليبية،  واليمنية  السورية  املشكلة  إزاء  املتوازن  املوقف 
املرصي واضح من التالعب الرتكي باإلسالم السيايس، والدعم األطلنطي واملطامح  الزنقة  

جتاه مرشوع الرشق أوسطية.

طبيعة املوقف اإليراين والبدائل املحتملة

وال بد أن يكون واضحًا للجميع أيضًا طبيعة املوقف اإليراين من كل ذلك، ألنه ال يكفي 
ارتياح البعض من تأمني حماية الشعب السوري عىل وحدته وحماية مساره للمستقبل الذى 
نأمل أن يكون قريبًا ومبرشًا باالستقرار. ولكن املخاوف تأيت من القلق عىل طبيعة املوقف 
من االخرتاقات الغربية وخاصة األمريكية للمنطقة أو الرتايض مع السلوك الرتكي لظروف 
خاصة بالطبع فلو اتضحت أبعاد املوقف اإليراين ومدى تأثري املستقبل القريب عىل احلوار 
ديفيد من جهة  االتفاق حول كامب  املوقف ألبعاد  بشأن سوريا من جهة واتضاح  املمكن 
أخرى وعىل اجلبهة الوهابية، فإننا يمكن أن نتعامل مع املواجهات املعوقة للتقدم بروح أكرث 

اطمئنانًا لننتقل من مواجهة التحديات إىل طرح البدائل املحتملة وأطر احلوار والتعاون.
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إيران ومرص كمحور متمزّي للحوار

لقد كنا نأمل أن تكون املنطقة العربية موقعًا للتماسك حول مواثيقها اليت ال حتىص عن العمل 

رُضبت  كيف  رأينا  ولكننا  ومدنية  اقتصادية  أو  عسكرية  املشرتكة،  والتنظيمات  املشرتك، 

فكرة القيادة العربية املوحدة، وكيف يتم تشكيل التحالفات العسكرية الدولية واإلسالمية، 

وحيرض أوباما اجتماعات إقليمية دون حرج وتأيت قيادة املغرب كما يأيت اجلنود السنغاليون 

يف حتالفات غريبة باملنطقة. ومعىن ذلك أن االخرتاقات اخلارجية هي صاحبة اليد العليا يف 

تأسيس تشكيالت املنطقة، فإىل أي حد تصبح إيران بعيدة عن مثل هذه الطموحات، إننا يف 

مرص مثاًل ال نعرف بالضبط ماذا يقلق العالقات بني بلدين مثل مرص وإيران، فمرص مل تشتبك 

سياسيًا عىل أساس ديين من قبل، وال تقلقها مذهبية السنة أو الشيعة إال ما يرد مع موجات 

البلدين. ومن ثم مل يفهم  اإلعالم والرتبيطات اخلارجية، وال يوجد مرشوعات تنافس بني 

معظم املرصيني ماذا يقلق هذه العالقة بني طرفني  مثل مرص وإيران يمكن أن يشكال حمورًا 

متمزيًا للحوار العريب مع دول اجلوار اليت ال جمال للرصاع معها عىل أساس ديين أو طائفي.

خماوف  عىل  قائمًا  كان  ما  إال  البلدين  بني  للمواجهة   أسبابا   جيدون  ال  املرصيني  معظم  إن 

من التوجهات الدينية أو مرياث نظام مبارك االستبدادي، يف وقت يتطلع فيه املرصيون إىل 

بناء الدولة املدنية الديمقراطية احلديثة، كما أنه ثمة خماوف من قوى اإلسالم السيايس اليت 

ملصلحتهم  إيران  من  األمريكيون  فيه  يقرتب  وقت  يف  األمريكي  الدعم  عىل  مبكرًا  راهنت 

اخلاصة وتأمني »إرسائيل« بضم التحالفات اإلسالمية إىل كامب ديفيد. ويف هذا الصدد خيىش 

عىل  احلصول  عىل  األمريكية  والقدرة  العراق،  احتالل  يف  األمريكية  التجربة  من  املرصيون 

ترايض إيران مع هذا الوضع.. وهي نفس املخاوف من املوقف اإليراين مع تركيا اليت تشكل 

خطرًا حقيقيًا عىل األمن القومي املرصي.
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الطرف  الديين واملدين، ألن  تتعلق باخلطاب  إنين أتصور أن تصل للمرصيني رسائل هادئة 
املرصي يف أي حوار عريب مع دول اجلوار ال يمكن جتاهله، وال التهوين منه. ويف تقديري أن 
بناء أي بنية إقليمية جديدة ال بد أن يأخذ يف اعتباره متايز وضع مرص وإيران حتديدًا وقدراتهما 

اإلقليمية: 

أواًل: إن مرص أكرث من أية دولة أخرى فيما يسّمى الرشق األوسط  هلا امتداداتها يف القارة 
اسرتاتيجية  فقط  تنقصه  بما  اهلندي  واملحيط  األحمر  والبحر  املتوسط  وجنوب  األفريقية 
أن إليران  أي حوار الحق. وأظن  بثقلها يف  والتحرك  االمتدادات  حكيمة الستيعاب هذه 
امتدادها يف وسط آسيا ورشقيها بما ال جيعلها يف حاجة لرتضية تركيا أو االنحشار يف القالقل 
من  الكثري  سيكسب  آسيا  يف  إيران  امتداد  أن  وأتصور  الكثريين.  نمو  عوقت  اليت  العربية 
قادرة  بما جيعلها  الروس والصني وباكستان وجمهوريات وسط آسيا  الوثيقة مع  عالقاتها 

بدورها عىل أي حوار مع بالد تتوفر هلا ممزيات مثل مرص يف جنوهبا األفريقي.

ثانيًا: وإزاء ما لدى مرص من متسع يف بلدان االحتاد األفريقي عمومًا من جهة وحوض النيل 
والقرن األفريقي من جهة أخرى، حتتاج هذه املناطق الستثمارات وخطابات سياسية هادئة 
ويف  للزراعة،  السودان  ويف  النهضة،  سد  مشكلة  ملواجهة  إثيوبيا  يف  إلنجازها  مرص  تسعى 
مناطق  وهذه  هناك.  األثيويب  النفوذ  ومواجهة  األحمر  البحر  حوض  بناء  إلعادة  الصومال 
عن  مزاعمها  تستدعي  اليت  الغربية  الرأسمالية  بمصادر  إال  دراية  أية  دون  تركيا  هلا  تسعى 

اإلسالم. 

إىل  فاعلة  باستثمارات  للتمدد  البلدين  بفاعلية، حيرر عالقة  الديين  إن جمال تطوير اخلطاب 
مرص نفسها وإىل امتداداتها اجلنوبية، وال بد أنه سيحرر مرص من التطلع بشكل رئييس إىل 

املال الوهايب الذي يزعم السعي لالستقالل لتبدو مرص هي التابع.

ثالثًا: وال ننىس أنه بالتحرر التدرجيي من املأزق  القائم يف املرشق العريب، والسعي املشرتك 
إىل أواسط آسيا وحوض النيل، بل والبحر األفريقي عمومًا، فإن ذلك سيشكل ثقاًل فعليًا 
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لدعم دور مشرتك يف كتلة اجلنوب باقرتابات مناسبة من جمموعة »الربيكس« واملحيط اهلندي 
بسبب  متقدمة  اآلن مكانة  أفريقيا  فيها  اليت تشكل  مثااًل(  )الـ 77  النامية  الدول  وجماعات 

معدل النمو والتطور الديمقراطي الذي نفتقده يف الشمال األفريقي ووسط آسيا . 

املتطرف  الوهايب  اخلطاب  حيارص  أن  يمكن  الذى  هو  والسيايس  الديين  اخلطاب  تطوير  إن 
وتستعيد القوى املدنية والديمقراطية بذلك قواها احلّية يف مستوى املرشق العريب والشمال 

األفريقي.

ويقوم  إال  املرصي،  الشعيب  اجلانب  يف  وخاصة  إيرانيًا،  عربيًا  حوارًا  نتصور  ال  إننا  رابعًا: 
باألساس عىل حمارصة مناورات ومؤامرات التحالف الصهيوين اإلمربيايل لالقرتاب من هذه 
أو تلك من دول املنطقة، عرب الكفاءة التقنية أو االستهواء بمقاربات غربية أو جتارة السالح 
واملزاعم األمنية ، وكل ذلك لتعميم كامب ديفيد وأبعادها اإلمربيالية، رغم حجج السالم 

العادل واألمن اإلقليمي للمنطقة .

ال  العسكرية–  أو  التوسعية  استبعاد  ومع  حقيقي،  اجتماعي  سيايس  حوار  أي  إن  خامسًا: 
 ، االجتماعية  احلركات  تنظيمات  اآلن  متثلها  اليت  الشعبية  القوى  حوار  عىل  يتأسس  أن  بد 
وأنماط املنظمات الديمقراطية والفئات املثقفة ، وليس جمرد احلوار القومي اإلسالمي املجرد  
الذي خرج من عباءته شيوخ اإلسالم السيايس رغم مرجعيتهم املعروفة من أفغانستان إىل 
إسطنبول يف غري ما خري ألي من هذه الشعوب. ويف هذا الصدد فقد عرف العمل الشعيب 
األفريقي، واألفريقي اآلسيوي، أنماطًا من حترك القوى العمالية والنقابية والثقافية ال يمكن 
جتاهلها ، وتستطيع القوى الشعبية املرصية واإليرانية أن تعود لدور بارز مرة أخرى يف هذا 
املجال عىل املستوى األفريقي واآلسيوي، لنخرج من العباءات املشبوهة اليت تسود املنطقة .
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مجاالت التكامل االقتصادي

إن هذه الورقة تتناول ضمن منهجية البحث العلمي املسائل اآلتية:

مقاربة لألوضاع االقتصادية يف دول اإلقليم. أواًل:- 

ثانيًا:- املخاطر والتحديات االقتصادية اليت تواجه دول اإلقليم.

املخاطر والتحديات االقتصادية يف  اإلقليمي كمدخل ملواجهة  التكامل االقتصادي  ثالثًا:- 
دول اإلقليم )آفاق التكامل وإمكانياته(. 

مقاربة لألوضاع االقتصادية في دول اإلقليم أواًل: 

البلدان العربية:  - 1

تقع البلدان العربية يف املنطقة املمتدة من رشق املتوسط )بما فيها اجلزيرة العربية( يف غرب 
آسيا إىل شمال أفريقيا عىل مساحة تبلغ 13,3 مليون كم2 )1,4 مليار هكتار( بما نسبته 9,6% 
من مساحة العامل،)1( ويسكن هذه املنطقة 378 مليون نسمة بما نسبته %5,2 من سكان العامل. 
يتوزعون عىل 22 دولة )بما فيها فلسطني(. ويبغ عدد القوى العاملة 124 مليون نسمة )2013( 
يف حني يبلغ معدل البطالة %11,3 )وفق بيانات منظمة العمل الدولية، باستثناء سورية وليبيا(.

1- األرقام واإلحصاءات الواردة يف هذا اجلزء من الورقة مأخوذة عن التقرير االقتصادي العريب املوحد لعام 2015، 
مامل يرش إىل غري ذلك.

د. منري احلم�س
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وبلغ الناتج املحيل اإلجمايل عام 2014 )باألسعار اجلارية( 2,757 مليار دوالر بمعدل نمو 

سنوي %1,5 باألسعار اجلارية و%2,5 باألسعار الثابتة )باستثناء الذهب النقدي(. وهكذا فإن 

متوسط نصيب الفرد من الناتج )باألسعار اجلارية( يبلغ 8004 دوالر.

وهنا جتدر املالحظة أن:

آ- األرقام اإلجمالية واملتوسطية ختفي حقيقة التفاوت الكبري بني البلدان العربية من حيث 

هذا  من  الفرد  ونصيب  اإلجمايل،  املحيل  الناتج  حجم  حيث  ومن  السكان  وعدد  املساحة 

الناتج، ففي حني وصل الناتج يف السعودية إىل أكرث من 752 مليار دوالر فإنه ال يتجاوز 692 

مليون دوالر يف جزر القمر- ويف جيبويت حوايل 1,6 مليار دوالر، وانعكس ذلك عىل متوسط 

نصيب الفرد من الناتج، فهو يف قطر يزيد عن 96 ألف دوالر، ويف جزر القمر 910 دوالر.

متمثلة  الريعية  القطاعات  عىل  اعتمادها  العربية  االقتصادية  البنية  يمزي  ما  أهم  أن  ب- 

واملوارد  العائدات  عن  فضاًل  واخلاصة  احلكومية  واخلدمات  االستخراجية  بالقطاعات 

املتحصلة من املمرات املائية واملواقع الطبيعية والتارخيية.

 

املؤكد  العريب  النفط  احتياطي  نسبة  أن  نجد  اإلحصائية  والبيانات  املعلومات  إىل  وبالعودة 

مليون   22,9 إىل  العريب  اخلام  النفط  إنتاج  وصل  وقد   ،55,2% تبلغ  العاملي  االحتياطي  إىل 

إىل  الطبيعي  الغاز  احتياطيات  بلغت  كما  العاملي،  اإلنتاج  من   30,1% بنسبة  يوميًا  برميل 

العاملي.  اإلنتاج  من  نسبته 17,0%  ما  إىل  املسّوق  إنتاجه  العاملي %27,5، ووصل  االحتياطي 

ومع االنخفاضات املتسارعة ألسعار النفط فإن عوائده التصديرية بلغت حوايل 613 مليار 

دوالر أمريكي )2013(.
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ج- تشكل قطاعات اإلنتاج السلعي %57 من الناتج املحيل اإلجمايل باألسعار اجلارية ومنها 
الصناعات االستخراجية %34,2 والصناعات التمويلية %9,8 والزراعة %5,3، يف حني يصل 
إجمايل قطاعات اخلدمات إىل %43 ومنها اخلدمات احلكومية )%12,6( وصايف الرضائب غري 

املبارشة )%0,3(، مما يؤكد الطابع الريعي لالقتصادات العربية.

د- يتوزع الناتج املحيل اإلجمايل حسب بنود اإلنفاق )2014( عىل النحو التايل:

االستهالك النهايئ %64,4 )العائيل 45,9 % ، احلكومي 18,5%(.- 

االستثمار 25,2%- 

فجوة املوارد 10,4%- 

وبالعودة إىل عدد السكان اإلجمايل فإن متوسط نصيب الفرد من االستهالك اإلجمايل يبلغ 
14,12 دوالر للفرد يف اليوم. إال أن ذلك املتوسط خيفي أيضًا حقيقة التفاوت عىل مستوى 
كل دولة، ففي اإلمارات يبلغ نحو 79,38 دوالر يف اليوم، لكنه يف موريتانيا مثاًل يصل إىل 
متوسط  حيث  من  تتوزع  العربية  الدول  أن  الدراسات  أظهرت  وقد  اليوم.  يف  دوالر   2,87

االستهالك إىل:

ولبنان  والسعودية  والبحرين  والكويت  وقطر  اإلمارات  )وهي  املتوسط  من  أعىل  دول   -
وُعمان واألردن(.

والسودان  واملغرب  وليبيا  ومرص  واجلزائر  والعراق  تونس  )وهي  املتوسط  دون  دول   -
وجيبويت واليمن والقمر وموريتانيا(، ومل تتوفر بيانات عن سورية.

 

عىل مستوى الرعاية االجتماعية املقدمة من قبل احلكومات يتضح أن متوسط نصيب الفرد 
العريب من االستهالك احلكومي بلغ 4,06 دوالر يف اليوم. لكن هذا الرقم املتوسطي خيفي 
أيضًا حقيقة التفاوت بني الدول العربية، فهناك دول يبلغ فيها نصيب الفرد من االستهالك 
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احلكومي أعىل من املتوسط وهي: قطر– الكويت– السعودية– ُعمان– البحرين– اإلمارات– 
ليبيا– لبنان، وهناك دول دون املتوسط وهي: العراق– اجلزائر– األردن– تونس– املغرب– 
جيبويت– مرص– اليمن– القمر– السودان– موريتانيا. بالنسبة إىل حجم التفاوت نجد أن أعىل 
متوسط لنصيب الفرد من االستهالك احلكومي هو يف قطر إذ بلغ حوايل 37 دوالر يف اليوم يف 

حني أنه يف موريتانيا أكرث قلياًل من نصف دوالر يف اليوم.

العربية حوايل 695 مليار دوالر )2014( ويشكل  البلدان  يبلغ االتفاق االستثماري يف  هـ- 
هذ املبلغ %25,2 من الناتج املحيل اإلجمايل. وتتفاوت هذه النسبة أيضًا بني البلدان العربية، 
فقد سجلت اجلزائر أعىل نسبة إذ بلغت حوايل %45,3، كما سجلت أدىن نسبة يف ليبيا إذ بلغت 
%6,6، وتدل مؤرشات االستثمار يف البلدان العربية عىل ضعف عوامل اجلذب لالستثمارات 
النخفاض  السليب  األثر  املؤرشات  هذه  تظهر  كما  البينية.  العربية  االستثمارات  وخاصة 
القدرة عىل االستثمار االقتصادي. ولكننا نالحظ أن هذه  انخفاض  النفط، وبالتايل  أسعار 
القدرة مل تنخفض جتاه اإلنفاق عىل رشاء األسلحة من قبل الدول العربية النفطية، وال من 
قدرة هذه الدول عىل التدخل يف الشؤون الداخلية للدول العربية األخرى واستخدام املال 

السيايس لتغذية املنظمات اإلرهابية والتكفريية.

علمًا أن انخفاض عوائد النفط كان له تأثري عىل نسبة االدخار، فقد بلغت هذه النسبة عىل 
املستوى املتوسط %36 يف حني أهنا تتفاوت بني دولة وأخرى، ففي قطر وصلت نسبة االدخار 
إىل %72,1، ويف حني أن فجوة االدخار تقدر يف دولة القمر بـ %27,1، وكانت نسبة االدخار 

سلبية أيضًا يف جيبويت وليبيا واألردن ولبنان.

الصادرات  ترتاجع  حني  ويف  واخلدمات،  السلع  من  الواردات  حجم  ارتفاع  ويالحظ  و- 
فإن نسبة تغطية الصادرات العربية إىل إجمايل الواردات العربية ترتاجع أيضًا فقد بلغت هذه 
النفطية.  النسبة )2014( حوايل %126,2. ويعود هذا الرتاجع إىل انخفاض قيمة الصادرات 
فإذا ما  النفطية،  العوائد  العربية مع اخلارج إجيايب بسبب  الدول  ومع ذلك فإن صايف جتارة 
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تصل  قطر  يف  أهنا  نجد  الدول  مستوى  عىل  الواردات  إىل  الصادرات  تغطية  نسبة  يف  دققنا 
إىل %233,4، بينما هي يف جزر القمر %30,4، كما أن هناك دواًل تقل فيها نسبة التغطية عن 
املتوسط وهي اإلمارات والعراق واجلزائر وتونس واليمن وليبيا واملغرب وموريتانيا ومرص 
واألردن والسودان ولبنان وجيبويت والقمر، يف حني ترتفع نسبة التغطية يف كل من الكويت 

وقطر والبحرين والسعودية وُعمان.

العربية ضعف اهلياكل اإلنتاجية السلعية، وعدم قدرة  التجارة اخلارجية  وتظهر إحصاءات 
املصنعة  والسلع  بالغذاء  يتعلق  ما  وخاصة  االستهالك  احتياجات  تلبية  عىل  اهلياكل  هذه 
واآلالت ووسائل النقل، وهلذا نجد أن فئة املصنوعات تشكل ثليث قيمة الواردات العربية، 

وتصل نسبة واردات السلع الزراعية إىل ما يزيد عن %20 من الواردات العربية.

من  حصة  أعىل  عىل  تستحوذ  واملعادن  الوقود  فئة  فإن  العربية  الصادرات  حيث  من  أما 
الصادرات العربية اإلجمالية، حيث تشكل حوايل %70 من إجمايل الصادرات العربية. بينما 

ال تشكل الصادرات الزراعية سوى حوايل %5 من إجمايل الصادرات العربية.

وتتوجه الصادرات العربية إىل أغلب بلدان العامل، لكن نسبة الصادرات العربية إىل آسيا بما 
فيها الصني واليابان تصل إىل حوايل %60 من إجمايل الصادرات يف حني تبلغ نسبة الصادرات 
املوجهة إىل دول االحتاد األورويب %12,8 من إجمايل الصادرات وإىل الدول العربية %9,9 وإىل 

الواليات املتحدة %6,5، وإىل باقي دول العامل 21,2%.

العربية  الدول  العربية فإن نسبة 27,9 %، تأيت من دول االحتاد األورويب ومن  الواردات  أما 
%13,7، وتستحوذ دول آسيا بما فيها الصني واليابان عىل %35,2 من إجمايل الواردات، وترد 

%11,6 من الواردات العربية من باقي دول العامل.

العربية  احلكومية  اإليرادات  من   70% حوايل   2014 عام  البرتولية  اإليرادات  تشكل  ز- 
اإلجمالية، يف حني أن اإليرادات الرضيبية ال تتجاوز %17,8 من إجمايل اإليرادات واإليرادات 

غري الرضيبية تصل إىل %6,4 والدخل من االستثمار %4,8 كما تشكل املنح 1,8%.
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اإليرادات  فإن  النفطية،  العوائد  انخفاض  وبالتايل  النفط  أسعار  انخفاض  من  الرغم  وعىل 
يؤكد  الذي  األمر  البرتولية  اإليرادات  عىل  العربية  البلدان  اعتماد  استمرار  تؤكد  البرتولية 

الطابع الريعي لالقتصادات العربية.

ج- بلغ فائض املوازنة العامة املجمعة للبلدان العربية ما نسبته وسطيًا %2,4 من الناتج املحيل 
اإلجمايل )2014( ولكن الدول العربية النفطية استطاعت بسبب اإليرادات البرتولية، حتقيق 
فائض قدره %5,2، يف حني أن الدول العربية غري النفطية حققت عجزًا وصل إىل %8,9 من 

الناتج اإلجمايل.

ط- بلغ إجمايل الدين العام القائم )الداخيل واخلارجي( يف الدول العربية618,1 مليار دوالر، 
بما يوازي حوايل %53,6 من الناتج اإلجمايل. وينقسم الدين العام إىل داخيل )411,4 مليار 
دوالر( وخارجي )حوايل 206,8 مليار دوالر(. ويرتكز الدين العام اخلارجي بأرقام متفاوتة 
يف كٍل من مرص ولبنان واليمن وسلطنة ُعمان وسورية والسودان وجيبويت واألردن وتونس 

واجلزائر والصومال وجزر القمر وموريتانيا.

املعتمدة  البيانات  فإن  العربية  البلدان  إىل  الوارد  املبارش  األجنيب  االستثمار  ي- عىل صعيد 
االستثمار  تدفقات  أن  إىل  تشري   )1()2014( االستثمار  لضمان  العربية  املؤسسة  تقرير  يف 
األجنيب الواردة عام 2013 جلميع البلدان العربية بلغت 47,33 مليار دوالر منخفضة بنسبة 
%10 عن العام السابق. ويعيد التقرير هذا الرتاجع إىل األوضاع السياسية العامة وحالة عدم 
واألزمات  العاملي  االقتصاد  بأوضاع  تتعلق  أخرى  عوامل  إضافة  يمكن  ولكن  االستقرار، 
اقتصادات  بني  الوثيق  االرتباط  نتائج  من  وهذه  وأروبا،  املتحدة  الواليات  يف  االقتصادية 
العربية  البلدان  إىل  األجنيب  االستثمار  تدفقات  ومتثل  العاملي.  واالقتصاد  العربية  البلدان 
حوايل %3,3 )2013(، وهي نسبة ضئيلة، ال تتناسب مع حجم االقتصادات العربية من جهة، 

1- باالعتماد عىل تقرير االستثمار العاملي )2014(.



309 اأوراق العمل املقّدمة اإىل املوؤمتر

وال مع األهداف التنموية، ولكن هذه النسبة تؤكد العالقات غري املكافئة اليت فرضتها العوملة 
والسياسات الليربالية وأوضاع التبعية لالقتصاد العاملي.

هو  العربية  البلدان  يف  املتبعة  االقتصادية  للسياسات  املبارشة  النتائج  يمزي  ما  أهم  لعل  ك- 
إخفاقها يف حتقيق التكامل االقتصادي العريب- واخفاقها يف حتقيق التنمية القومية والقطرية. 
وسوف نتعرض الحقًا لتجربة التكامل االقتصادي العريب، عىل أن نسلط الضوء هنا عىل أهم 
نتائج اإلخفاق التنموي الذي يتجىل يف حالة الفقر والعدالة االجتماعية، فضاًل عن االختالل 

يف اهلياكل االقتصادية.

 

ويشري تقرير لألسكوا)1( أن معدل الفقر املدقع وفقًا للخط الدويل للفقر )1,25 دوالر( ُيعد 
منخفضًا نسبيًا يف الوطن العريب، وقد تراجع معدل الفقر يف الفرتة من 1990 إىل 2010 من 

%5,5 إىل 4,1%،

أنه  غري  ومرص،  وسورية  األردن  مثل  العربية  الدول  بعض  يف  متت  إلنجازات  ذلك  ويعود 
والفوري  املبارش  األثر  يؤكد  ما  العريب،  املرشق  يف   7,4% ليبلغ   2012 عام  يف  جمددًا  ارتفع 
لالضطرابات السياسية عىل التنمية. ويقول التقرير االقتصادي العريب املوحد )2015( إىل أنه 
رغم عدم توفر بيانات دقيقة حول تطور الفقر يف بعض الدول العربية، إال أنه يتوقع أن يكون 
قد سقط يف براثن الفقر عدد كبري من الشباب بسبب الركود االقتصادي، فضاًل عن ارتفاع 
عدد السكان الالجئني والنازحني العرب الذين يعيشون يف املخيمات بسبب الظروف اليت متر 
هبا بعض البلدان العربية السيما سورية واليمن وليبيا والصومال وفلسطني والعراق. ونزوح 
نسبة كبرية من السكان تتجاوز الثلث حتت خط الفقر املدقع يف عدد من الدول العربية، وهي 

السودان والقمر والصومال وجيبويت وموريتانيا واليمن.

1- نحو خطة للتنمية ملا بعد عام 2015 من منظور عريب: أهداف عاملية وغايات وطنية وأولويات إقليمية – اللجنة 
االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا – 2014(.
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وتشري بعض الدراسات العربية إىل أن معدالت الفقر احلقيقية هي أعىل مما ينرش يف املراجع 
الرسمية اليت حتسب عىل أساس اخلط الدويل للفقر وذلك نتيجة الرتفاع نسبة السكان الذين 
اخلطط  تتبع  من  استنتاجه  يمكن  وما  اليوم،  يف  دوالرات  و3  دوالر   1,25 بني  ما  يعيشون 
املجتمع.  معينة يف  لفئات  تظل حكرًا  فإهنا  )إن وجدت(  النمو  ثمار  أن  العربية  االقتصادية 
وعىل سبيل املثال فإن فقراء مرص والفئات املتوسطة مل يستفيدوا من النمو االقتصادي خالل 

العقد الذي سبق اندالع الثورة فيها عام 2011.

وتربز التقارير االقتصادية العربية والدولية عن اختالالت يف توزيع الرثوة وعىل سبيل املثال)1( 
فإن أغىن %10 من السكان يف مرص امتلكوا نحو %61 من الرثوة فيها عام 2000، ثم ارتفعت 
هذه النسبة إىل %65,3 عام 2007 وإىل %73,3 عام 2014 وتصنف مرص بني الدول األكرث سوءًا 
يف توزيع الرثوات مقرتبة من الواليات املتحدة اليت يستحوذ فيها %10 من األغنياء عىل قرابة 
%75 من الرثوة، وكذلك تقرتب النسب املرصية من النموذج الرتكي الذي يستحوذ فيه أغىن 

%10 من السكان عىل 77,7 % من الرثوة.

فهو  والدخل(  الرثوة  توزيع  )عدالة  جمرد  من  كثريًا  أوسع  االجتماعية  العدالة  مفهوم  لكن 
واالجتماعي  االقتصادي  بمعناه  االستبعاد  وعدم  والتمكني  الفرص  توزيع  عدالة  يشمل 
االقتصادي  االستقرار  تهدد  اليت  العوامل  أهم  من  البطالة  تعترب  هنا  ومن  والسيايس، 

واالجتماعي والسيايس، كما تهدد النسيج االجتماعي واألخالقي.

وتتفاوت معدالت البطالة بني بلد عريب وآخر، ففي حني تصل يف سورية بسبب األحداث 
املأساوية فيها )2014( إىل %35,0 فإهنا تنخفض يف الكويت إىل %1,7، ولكنها تصل يف فلسطني 
لكن خطورة  إىل 11,9%.  األردن  إىل %13,4 ويف  إىل %15,3 ويف مرص  تونس  إىل %23,4 ويف 
التقرير  ويشري  اخلرجيون(،  فيهم  )بمن  الشباب  صفوف  يف  ارتفاعها  يف  تظهر  البطالة  حالة 

1- عن تقرير الرثوات يف العامل الذي يصدره بنك االئتمان واالستثمار املرصيف السويرسي، أورد ذلك أحمد السيد 
النجار يف عدد االهرام الصادر يف 2014/12/29.
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العريب الرابع حول التشغيل والبطالة يف الدول العربية إىل أن معدل البطالة للشباب وصل يف 
الصومال إىل %45 ويف موريتانيا إىل %43,3 ويف فلسطني إىل %37,1 ويف اليمن إىل %35,3 ويف 
السعودية إىل %29,6 ويف مرص إىل %29,8 ويف األردن %27,2 ويف سورية %22,1 ويف العراق 

%30 ويف لبنان %34,3، وذلك كله يف عام 2013.

أما فيما يتعلق باحلماية االجتماعية، فإن تقرير )االسكوا( الذي سبق اإلشارة إليه يشري إىل أن 
احلماية االجتماعية يف البلدان العربية تقوم عىل دعامتني: أوالمها نظام الضمان االجتماعي 
العاملة مقابل احلصول عىل خدماته،  القوى  القائم عىل االشرتاكات ويغطي 30-%40 من 
واألغذية،  الطاقة  ومعونات  النقدية  التحويالت  تشمل  اليت  االجتماعية  املساعدة  وثانيتها 
وال حيصل ثالثة أرباع سكان املنطقة العربية عىل أي حتويالت نقدية يف حني ال يستفيد إال 
الرسمي.  االقتصاد  ضمن  وذلك  االجتماعية،  واملساعدة  االجتماعي  الضمان  من  ربعهم 
ومعظم البلدان العربية تدعم 50-%85 من قطاع الطاقة بما يوازي 3-%14 من الناتج املحيل 
واإلجمايل، ويمثل هذا الدعم ما يقارب %9 من الناتج املحيل اإلجمايل )أي ما يعادل 27% 
من اإلنفاق احلكومي وأكرث من 20 مليار دوالر يف مرص مقابل %13,3 أو 11,3 مليار دوالر 
يف العراق( واإلنفاق عىل دعم الطاقة أكرب كثريًا من دعم قطاعي الصحة والتعليم، واجلدير 

بالذكر أن احلكومات العربية ال تلزتم بتقديم حد أدىن حمدد من احلماية االجتماعية.

وتواجه النظم التعليمية جمموعة من التحديات أمهها القدرة عىل تلبية االحتياجات املزتايدة 
من التعليم لألجيال اجلديدة.

الديمغرايف  الواقع  بتحديات  العربية  البلدان  خمتلف  يف  التعليمية  النظم  تصطدم  ولذلك 
ورضورة التوفيق بني النمو الديمغرايف وتوفري فرص تعليمية مناسبة. وقد ركزت السياسات 
التعليمية عىل توسيع النفاذ إىل اخلدمات التعليمية يف املستويات األساسية، إال أهنا مل تنجح 
تبدو  حيث  والفنية،  والثانوية  املتوسطة  املستويات  إىل  اإلنجازات  هذه  نقل  يف  اآلن  حىت 
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واجلامعي  والثانوي  املتوسط  التعليم  االستيعاب حمدودة يف  التعليمية عىل  املؤسسات  قدرة 
سورية  يف  سنة(   24-15( الشباب  خمس  سوى  حيصل  فال  العربية،  البلدان  من  العديد  يف 
والسودان واليمن عىل فرص تعليمية مقابل ثلث الشباب يف العراق ومرص، أما يف األردن 
يستطيع  إذ  أوسع،  تعليمية  بفرص  الشباب  فينعم  والسعودية،  ولبنان  والكويت  والبحرين 

أكرث من %40 منهم مواصلة دراستهم.

وقد بلغت نسبة اإلنفاق عىل التعليم يف البلدان العربية جمتمعة إىل الدخل القومي اإلجمايل 
حوايل %4,5 )2011( وهي نسبة معتدلة بني الدول النامية، إال أن اإلنفاق عىل التعليم يف البلدان 

العربية يبدو غري فعال حيث ال يؤدي إىل زيادة إنتاجية القوى العاملة والدخل الفردي.

وال يزال موضوع األمية يشكل هاجسًا من معضالت وحتديات التنمية. إذ تقدر نسبة األمية 
بني البالغني )15 سنة وما فوق( عام 2012 بحوايل %22,5، وهي نسبة تفوق مثيالتها يف العامل. 
باستثناء إقليمي جنوب آسيا )%37( وأفريقيا جنوب الصحراء )%41( وتقدر نسبة األمية بني 
البالغني )2012(  األمية بني  يزال معدل  العرب )15-24 سنة( بحوايل %10,3، وال  الشباب 
يصل إىل مستويات تقارب أو تفوق %30 يف كل من اليمن وموريتانيا واملغرب وجيبويت، يف 
حني ينخفض هذا املعدل إىل نحو %5 أو أقل يف كل من األردن والبحرين وفلسطني وقطر 

والكويت. ويالحظ ارتفاع معدل األمية بني اإلناث البالغات إىل حوايل 13,6%.

وفيما يتعلق بالبعد الصحي للعدالة االجتماعية، يشري تقرير االسكوا إىل أن الوطن العريب 
الصحية، واألسوأ من  لتوفري اخلدمات  املحيل اإلجمايل  الناتج  ال خيصص سوى %2,7 من 
ذلك أن هذه اخلدمات آخذه يف التدهور، وينفق السكان العرب نحو %50 من جمموع نفقاتهم 
الصحية من أمواهلم اخلاصة. وال يزال القطاع العام يتوىل املسؤولية الرئيسية يف متويل قطاع 
الصحة يف 14دولة عربية، حيث ترتاوح نسبة اإلنفاق احلكومي )العام( إىل إجمايل اإلنفاق 

عىل الصحة ما بني %55 يف تونس و%82 يف الكويت.
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أساسية  مشكالت  ثالث  هناك  أن  إىل   )2015( املوحد  العريب  االقتصادي  التقرير  ويشري 
متداخلة حتد من قدرة الدول العربية عىل التحرك لالقرتاب من التغطية الشاملة للخدمات 

الصحية، وهذه املشكالت هي:

- حمدودية توافر املوارد املالية.

- االعتماد املفرط عىل الدفع املبارش مقابل األدوية وأتعاب االستشارة.

- عدم الكفاءة والتمزي لصالح املدن.   

االقتصاد اإليراين: -1

لعل أهم ما يمزي االقتصاد اإليراين هو قدرته الفائقة عىل الصمود والنهوض من جديد، رغم 
ما تعرضت له إيران منذ نجاح الثورة )1979(، وجتىل صمود االقتصاد اإليراين يف قدرته عىل 
متويل احلرب اليت امتدت إىل ثمان سنوات، وبذات الوقت كان هناك عمل دؤوب ومستمر 

يف اجتاهني:

الغذايئ(  األمن  ذلك  يف  )بما  االقتصادي  األمن  وضمان  السكان  احتياجات  تأمني  األول: 
واالستمرار يف تقديم اخلدمات االجتماعية والصحية.

والثاين: فتح أبواب املستقبل بالرتكزي عىل العلم وتوطني التكنولوجيا.

املتحدة  والواليات  املتحدة  األمم  من  املفروضة  اجلائرة  العقوبات  ظل  يف  ذلك  جرى  وقد 
إيران  عىل  كان  فقد  وهلذا  واليابان،  اجلنوبية  وكوريا  وأسرتاليا  و  وكندا  األورويب  واالحتاد 
العمل يف عدة اجتاهات ابتداء من ترسيم سياسة االكتفاء الذايت وصواًل إىل فك عزلة إيران 
مرورًا بإصالح اإلدارة ورفع كفاءتها والتخلص من االحتكار والفساد. ومنذ تسلم الرئيس 
السيايس  الصعيدين  عىل  جاٍر  والعمل   )2013 )آب  اجلمهورية  رئاسة  يف  مهامه  روحاين 
واالقتصادي ملواجهة التحديات بعد انخفاض سعر النفط الذي خلق ضغوطًا جديدة عىل 
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االقتصاد اإليراين، وخاصة إذا علمنا إن النفط يشكل حوايل %80 من صادرات إيران، وكان 
العديد من اجلهات يتوقع أن حيدث انخفاض سعر النفط آثارًا كارثية عىل االقتصاد اإليراين، 
عائدات  من   30% حتتسب   2004 عام  منذ  إيران  إن  هؤالء  من  العديد  يعلم  ال  ربما  ولكن 
النفط يف صندوق التنمية الوطنية الذي أنشئ لتعزيز اقتصاد البالد يف حال انخفاض كبري يف 
سعر النفط. وما يساعد إيران عىل حتمل انخفاض سعر النفط إن كلفة برميل النفط ال تتجاوز 
15 دوالرًا ، ما يعين أن إنتاج وبيع النفط ال يزال مربحًا يف ظل انخفاض السعر، هذا فضاًل 
عن أن االقتصاد اإليراين يعترب من االقتصادات األكرث تنوعًا. كما يعترب أكرب قوة رشائية يف 
املنطقة بعد مرص، وتشكل الطبقة الوسطى قطاعًا واسعًا. وإيران تعترب أكرب منتج للسيارات 
يف اإلقليم، كما تشكل صناعات التعدين والصناعات التمويلية حوايل %14 من الناتج املحيل 
اإلجمايل، وال يستهان بصادرات إيران غري النفطية اليت زادت بمقدار ثالثة أضعاف منذ عام 
2005 وحىت عام 2014 حيث وصلت إىل أكرث من 300 مليون دوالر، رغم الضغوط ، ورغم 

املعاناة اليت تبدت يف التضخم وارتفاع معدل البطالة.

من  املكتسبة  الطويلة  اخلربة  إىل  استنادًا  حرب،  كاقتصاد  اإليراين،  االقتصاد  إدارة  متت  لقد 
يمكن  ال  أداء  مستوى  عىل  املحافظة  واحتياجات  والعقوبات  احلرب  حتديات  مع  التعامل 
االقتصاد من الصمود فقط، وإنما حيافظ أيضًا عىل مقّومات التنمية وتلبية حاجات السكان، 
حجمها  البالغ  البرشية  القوة  وخاصة  االقتصاد،  قوة  مقومات  استغالل  يف  إيران  فنجحت 

نحو 78 مليون نسمة نصفهم من الشباب، فضاًل عن املوارد الطبيعية املتنوعة والكبرية.

الناتج املحيل اإلجمايل 500 مليار دوالر)1( ويصل إىل تريليون دوالر بمعيار  هذا ويتجاوز 
القوة الرشائية مع متوسط اسمي معقول لدخل الفرد يبلغ نحو 7 آالف دوالر سنويًا. ويزيد 

عىل 14 ألف دوالر بمعيار القوة الرشائية عام 2012.

1- السياسة الدولية – أحمد خليل الضبع – التعايش: أدوات االقتصاد اإليراين يف مواجهة العقوبات – عدد ابريل/
نيسان 2014.
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صادرات  من   80% يمثل  النفط  أن  من  الرغم  عىل  متنوعًا  اقتصادًا  يعترب  اإليراين  االقتصاد 
برميل/يوم( يستهلك حمليًا، 1,2 مليون  النفط عام 2014 )2,2 مليون  إنتاج  بلغ  فقد  إيران، 
من  يتم  برميل/يوم  ماليني   3 إىل  اإلنتاج  ارتفاع  املتوقع  ومن  الباقي،  ويصدر  برميل/يوم، 
بنسبة  يتوزع  فهو  املتبقي حمليًا،  استهالك  يتم  برميل/يوم يف حني  مليون   1,5 خالهلا تصدير 

%46 للقطاع اخلدمي .

ويتوزع االقتصاد اإليراين بنسبة %10 للقطاع الزراعي و%44 للقطاع اخلدمي و %46 للقطاع 
رغم  الناتج  من   1% يتجاوز  ال  فيها  فالعجز  مرحيًا،  العامة  املوازنة  وضع  ويعترب  الصناعي، 

األعباء املالية االجتماعية.

وتستحوذ الدول اآلسيوية عىل %68 من إجمايل جتارة إيران غري النفطية، يف حني متثل أوروبا 
املرتبة الثانية بنسبة %28. وتعترب مؤرشات االقتصاد اإليراين اخلارجية متوازنة وجيدة فالدين 
اخلارجي منخفض بحدود 12 مليار دوالر يمثل نحو %2 فقط من الناتج املحيل، كما ترتفع 
االحتياطيات الدولية إىل 116 مليار دوالر بما يكفي لتغطية احتياجات 16 شهرًا من الواردات 

السلعية واخلدمية.

والالفت تعامل إيران مع بعض دول اإلقليم وخاصة ديب اليت ُتسهم بـ %33 من واردات إيران 
من اخلارج وتستضيف نحو نصف مليون من العمالة اإليرانية، ولدهيا مليارات الدوالرات 

من االستثمارات اإليرانية يف القطاعات املختلفة، السيما العقارات. 

ويلعب القطاع العام دورًا كبريًا يف االقتصاد اإليراين، مع وجود رقابة عىل األسعار، وحتديد 
كما  املال،  رأس  وحركة  املالية  التحويالت  عىل  قيود  ووجود  األجنبية  العملة  رصف  سعر 
يقترص نشاط القطاع اخلاص عىل اإليرانيني ويرتكز يف القطاعات املساعدة وغري االسرتاتيجية 
واملساعدات  املنح  حجم  ويرتفع  واملتوسطة،  الصغرية  والصناعات  التجارة  السيما 

االجتماعية للطاقة والغذاء، يف حني يتسع القطاع غري الرسمي.
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ونتيجة للعقوبات االقتصادية وأجواء احلرب انخفضت االستثمارات األجنبية املبارشة إىل 
العاملي)1(  التجارة  الفرتة 2007-2012، وحسب مركز  مليار دوالر خالل   2,9 بلغ  متوسط 
و20  أملانية   40( أوروبية  معظمها   2014 عام  حىت  إيران  يف  فقط  أجنبية  رشكة   121 توجد 
سويرسية و11 فرنسية و8 بريطانية ورشكتان من الواليات املتحدة والبقية من اليابان وكوريا 

اجلنوبية وروسيا والصني واإلمارات(.

وسيؤدي رفع العقوبات، اليت تشمل قطاعي البرتوكيماويات والسيارات، إىل إزالة القيود 
تصدير  يف  وكذلك  والتكنولوجيا،  التمويل  جمال  يف  اهلامني  القطاعني  هذين  عىل  املفروضة 

املنتجات للخارج.

واجلدير بالذكر إن العقوبات أثرت سلبًا عىل قطاع البرتوكيماويات وعرقلت جهوده لرفع 
اإلنتاج إىل 250 مليون طن بحلول 2025 حسب ما كان خمطط له، كما أدت العقوبات إىل 
انخفاض إنتاج السيارات من 850 ألف سيارة عام 2011 إىل نحو 600 ألف سيارة عام 2015، 
وتكمن أمهية قطاع إنتاج السيارات يف كونه الصناعة الثانية بعد النفط والغاز – حيث حيتل 
%10 من الناتج املحيل اإلجمايل ويوظف نصف مليون عامل بنسبة %2,3 من القوى العاملة، 
وحيتل املرتبة 12 يف إنتاج السيارات يف العامل واألوىل عىل مستوى اإلقليم، وبعد رفع احلظر 
ستعود رشكات التصنيع العاملية للبحث عن الفرص يف السوق اإليرانية القادرة عىل استيعاب 

16 مليون سيارة. عدا عن القدرة عىل تلبية جزء هام من احتياجات دول املنطقة .

وقد اعتمدت إيران بعد رفع العقوبات سياسات من شأهنا الرتكزي عىل االستثمارات الداخلية 
واالعتماد عىل الكوادر املحلية، إىل جانب سياسات جذب االستثمارات األجنبية برشوط 
معينة، كما اجتهت اإلدارة االقتصادية اإليرانية إىل التعاون الوثيق مع كل من الصني وروسيا 
وبعض الدول اآلسيوية واألوروبية ضمن اتفاقات عدم اإلخالل بااللزتامات، ومن خالل 

معاهدات جتارية تراعي مبادئ )االقتصاد املقاوم( وحتفظ حقوق إيران.

1- املرجع السابق.
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المخاطر والتحديات االقتصادية التي تواجه دول اإلقليم ثانيًا:- 

تتشابك وتتداخل جمموعة من العوامل الداخلية واخلارجية، الذاتية واملوضوعية يف تشكيل 
جذور  له  بعضها  اإلقليم،  دول  تواجه  اليت  االقتصادية  والتحديات  املخاطر  من  جمموعة 
تارخيية وجمتمعية، والبعض اآلخر مفتعل بفضل تدخالت ومفاعيل املصالح األجنبية، كما 
إن بعضها يتأىت من لقاء مصالح فئة حمدودة من الداخل مع مصالح القوى اخلارجية. ولكننا 

وألغراض البحث نقسم املخاطر والتحديات إىل خماطر وحتديات داخلية وأخرى خارجية.

املخاطر والتحديات الداخلية:

حتدي  وهو  ووحيد  رئييس  عنوان  يف  اإلقليم  جمتمعات  يف  الداخلية  التحديات  تتبلور  تكاد 
الناجمة عن عدم حتقيقها، بما يف ذلك ردم الفجوة املعرفية التكنولوجية،  التنمية واملخاطر 
وإذا كانت التنمية هي من أجل الناس وخلريهم وتسعى ألن تكون عملية توسيع خياراتهم 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية فإهنا تسعى من أجل ذلك إىل اكتساب الناس 
بجميع  اإلنسان  أمن  وضمان  القدرات  هذه  الستخدام  أمامهم  الفرص  وإتاحة  للقدرات 
أطيافه، والتوازن بني القدرات والفرص. مما يفرض أن يؤثر هؤالء الناس باملشاركة الفعالة 

يف القرارات والعمليات اليت تشكل حياتهم.

لقد واجهت عملية التنمية يف البلدان العربية مشكالت ومعوقات عديدة متثلت يف اإلمساك 
تتصل  اليت  العملية  هذه  إدارة  أساليب  ويف  واسرتاتيجيًا  نظريًا  التنموية  العملية  بناصية 
بالسياسات االقتصادية واالجتماعية اليت اتبعت يف هذه البلدان، وبشكل املشاركة الشعبية 
وبأساليب احلكم. وغالبًا ما أجهضت عملية التنمية بسبب غياب اخللفية النظرية أو سيطرة 
الفكر االقتصادي الليربايل، أو بسبب فعالية مصالح الفئات الغالبة وقوى الفساد واالحتكار 
االقتصادية  القرارات  يف  التأثري  عىل  القدرة  الليربالية  االقتصادية  السياسات  منحتها  اليت 
هذه  مصادر  حيث  من  املادية،  املوارد  إدارة  حتدي  التنمية،  بتحدي  ويتصل  واالجتماعية، 

املوارد، وحسن وسالمة استخداماتها وتوجيهها، فضاًل عن متابعة التنفيذ وتقييم النتائج.
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وتشري تقارير التنمية البرشية )اإلنسانية( الصادرة عن املنظمات اإلقليمية والدولية إىل إخفاق 
)متفاوت الشدة( البلدان العربية يف حتقيق التنمية. ويعود ذلك عىل نحو رئييس )كما أرى( 
االقتصادية  للسياسات  املتبع  فإن  ولذا  التنمية.  يف  الليربايل  النموذج  سياسات  انتهاج  غىل 
العربية جيد أهنا ختلو من خطط النهوض املجتمعي واإلنتاجي واملعريف لكرس حلقة االقتصاد 
تقوم عىل  اجتماعية واقتصادية  وبناء عالقات  اإلنتاج واملعرفة،  إىل عامل  الريعي، والدخول 
االقتصادية يف  العملية  فقد كان حصاد  االجتماعية، وهلذا  العدالة  واملساواة وحتقيق  العدل 
السنوات األخرية هو استمرار حالة التخلف املتمثلة بالبطالة والفقر واحلرمان واجلهل وسوء 
توزيع الدخل ومتركز الرثوة ونقص املعرفة، وانتشار الفساد واإلفساد، وهذه احلالة، بالذات، 
تقف خلف موجه االنتفاضات وحركة االحتجاجات اليت حتولت يف بعض البلدان العربية 
إىل العنف واإلرهاب. ويف حني متكنت دول اخلليج من إسكات احلركات االحتجاجية عرب 
املقدمة  االجتماعية  واخلدمات  األجور  يف  والزيادات  واملنح  القمعية  السياسات  من  خليط 
يف  وتكفريية  إرهابية  عنارص  خالهلا  من  دخلت  اليت  االحتجاج  حركات  تستمر  للفقراء 
عمليات القتل والتدمري يف كل من سورية والعراق واليمن وليبيا. وإذا كانت كل من مرص 
وتونس قد استطاعتا العبور إىل حالة من االستقرار السيايس اهلش فإن حالة من االحتجاج 
واالقتصادية  املالية  التبعية  حالة  من  اخلروج  استطاعتهما  لعدم  موجودة،  التزال  املكبوت 
جتاه املصادر اخلارجية، وهلذا فإهنما تعانيان من زيادة حجم البطالة واملصاعب املالية بسبب 
تستطيع  واجتماعية  اقتصادية  عامة  سياسات  صياغة  وعدم  البديلة  التنموية  الرؤية  انعدام 
الوسطى وأصحاب اخلربة والكفاءات خارج  الفئات  الشعبية وخاصة  القدرات  استقطاب 
آليات االقتصاد الريعي، وبالتايل حشد املوارد البرشية واملادية، من أجل حتقيق عملية التغيري 
وإنجاز  التكنولوجيا،  وتوطني  واملعرفة  العلم  جمتمع  إىل  والدخول  الشكيل،  ال  اجلوهري 

أهداف )الثورة( يف توفري اخلزب والكرامة واحلرية ألبناء الشعب كافة.

التعريف  عن  خيتلف  للتنمية  أوسع  فهم  عىل  االقتصادي  النموذج  اعتمد  فقد  إيران  يف  أما 
التقليدي الذي يعتمد متغريات الدخل الفردي والنمو املادي، كما يذهب النموذج اإليراين 
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إىل أبعد من النظرة التنموية املعتمدة يف تقارير التنمية البرشية اليت تضيف إىل متغريات الدخل 
والنمو املادي عوامل أخرى تتعلق بالصحة والتعليم والتباين يف توزيع املداخيل بني فئات 

املجتمع.

برر  وقد  )تنمية(،  تعبري  من  بداًل  )تقدم(  تعبري  اخلامنيئ  السيد  اإلمام  سماحة  استخدم  فقد 
ذلك بالقول)1( “ أخذنا كلمة تقدم بدقة، لقد تعمدنا جتنب استعمال كلمة تنمية )وحدها(، 
ألهنا حتمل يف طياتها مضمونًا قيميًا ومفهوميًا، وتتضمن الزتامات ال تنسجم أحيانًا معنا وال 
)وتوجه  داخل عملنا  نزج بمصطلح عاملي معروف  أن  نريد  )دائمًا(. نحن ال  نوافق عليها 
الثورة اإلسالمية ال حيبذ استرياد املفاهيم( فنحن مل نستخدم كلمة )اإلمربيالية( مثاًل بل كلمة 

)االستكبار(.

ويستخلص الدكتور عبد احلليم فضل اهلل)2( يف دراسته من مراجع عدة:

والرؤية  اإلسالمية  اجلمهورية  ودستور  اخلامنيئ  عيل  السيد  اإلمام  وإفادات  أقوال  أوهلا 
مفهومي  من  أوسع  التقدم  مفهوم  بأن  فيقول  خمسية،  خطط  من  هبا  يرتبط  وما  العرشينية 

التنمية املادية والبرشي، وأغزر داللة منهما، وهذا ما يتبني من املجاالت األربعة التالية:

املجال األول: جمال الفكر، ويبدأ من جمموعة النخب ثم يتدفق إىل عموم الناس ومن أدوات 
العمل حتقيقًا لذلك )الرتبية واإلعالم(.

املجال الثاين: جمال العلم، اإلبداع العلمي واحلركة العلمية هي )عماد( التوجه نحو االستقالل 
ولذلك ينبغي التقدم به عىل نحو بنيوي وعميق.

املجال الثالث: جمال احلياة، ويشمل جميع األشياء اليت يراها املجتمع أساسية ورضورية مثل 
)األمن والعدالة والرفاهية واالستقالل والكرامة الوطنية واحلرية والتعاون واحلكم..(.

املنشور يف 2010/12/1،  األول لألفكار االسرتاتيجية  امللتقى  اخلامنيئ يف  اإلمام عيل  النص عن كلمة سماحة   -  1
أورده الدكتور عبد احلليم فضل اهلل يف دراسته )املالمح األربعة لنموذج التنمية يف إيران( 2011/9/1.

2- املرجع املشار إليه يف دراسة د. فضل اهلل.
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املعنوي  املجال  يف  والتكامل  التقدم  وهو  كلها(  وروحها  املجاالت  )أهم  الرابع:  املجال 
مع  وال  العلم  مع  تتعارض  ال  املعنويات  أن  للجميع  يتضح  أن  ينبغي  )لكن  والروحي. 
السياسة وال مع احلرية وال مع املجاالت األخرى، )وعندما تكون املعنويات عىل هذا القدر 

من الرعاية تصبح الدنيا دنيا اإلنسانية بينما هي اآلن دنيا الغابة(.

ويصل د. فضل اهلل إىل بيان مالمح الفكر التنموي اجلديد يف إيران، وذلك الفكر الذي جتسد 
يف الدستور والرؤية العرشينية والسياسات العامة للخطة اخلمسية الرابعة واخلامسة، والذي 

يطمح إىل أن يكون املجتمع اإليراين متمتعًا بـ: 

النمو والتطور تقنيًا وعلميًا واقتصاديًا.  - 1

السالمة والرفاه والبيئة السلمية واخللو من الفساد والتميزي.  - 2

التوزيع العادل للرثوة الوطنية والتأمني االجتماعي والفرص   - 3
املتساوية وانعدام الفقر. 

االحتياجات األساسية للجميع من املسكن وامللبس واملأكل   - 4
والصحة القوية والعالج والرتبية والتعليم.

االستقرار األرسي والقدرة عىل تكوين األرسة.  - 5

النموذج  هذا  فإن  التقدم  نموذج  التنموي من خالل  قد حسمت خيارها  إيران  كانت  وإذا 
يتقاطع مع نموذج الرأسمالية االجتماعية اليت تقوم عىل التوفيق بني حرية األسواق وتوسيع 
عىل  الدولة  بسيطرة  الدولة  رأسمالية  نموذج  مع  يلتقي  كما  التوزيع،  إعادة  شبكات  نطاق 
اخلارجية  التجارة  من  اهلام  اجلزء  وتوىل  اإلنتاجي،  املال  رأس  من  واألهم  األكرب  القسم 

والصناعات اإلنشائية الثقيلة.

واالقتصاد اإليراين، وفق الدستور )املادة 43( يلزم احلكومة باعتماد خطط مركزية لتسيري دفة 
االقتصاد. ولكنه بذات الوقت يويل أمهية كربى للمشاركة الشعبية يف العملية االقتصادية.
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الرؤية اإليرانية لالقتصاد تنطلق من مبادئ  العقيدة اإلسالمية، فإن  وانطالقًا من توجهات 
ثابتة حمورها األسايس منع االحتكار واالستغالل واحرتام امللكية اخلاصة وضمان دور واسع 
للدولة يف تأمني احلقوق االقتصادية واالجتماعية لألفراد وحماية هذه احلقوق ووفقًا هلذه 
الضوابط اإلسالمية، وهو نظام خمتلط  يلزتم  اقتصاد خمطط،  فإن االقتصاد اإليراين  املفاهيم 

يشمل القطاعات الرئيسية الثالثة )احلكومي– التعاوين– اخلاص(.

وإذا كانت املسألة االقتصادية واالجتماعية، حسمت عىل هذا النحو يف إيران فإهنا تعرضت 
منذ انتصار الثورة )1979( ملجموعة من التحديات فكانت يف البداية احلرب الظاملة والعبثية 
عاشت  كما  أمريكية،  ومباركة  خليجي  بتحريض   )1988-1980( العراقي  النظام  شنها  اليت 
الباكستان–  )أفغانستان–  هلا  املجاورة  الدول  غالبية  يف  واألهلية  اإلقليمية  احلروب  أجواء 
أن  حني  يف  النووي،  امللف  أزمة  افتعل  الذي  الغرب،  مع  مريرًا  رصاعًا  وواجهت  العراق( 
خلفية رصاعه مع إيران تكمن يف التوجهات واملواقف السياسية التحررية اليت اختذتها إيران 

جتاه القضايا اإلقليمية والدولية.

وقد انتهجت سياسات اقتصادية جادة ومزتنة يف مواجهة ذلك كله، وخاصة جتاه العقوبات 
االقتصادية )الدولية واإلمربيالية واألوربية(، فكانت هذه املواجهة من أهم التحديات اليت 
تعرضت هلا الثورة اإليرانية، فأكسبتها اخلربة والقوة والقدرة عىل حماية أمنها القومي وأمنها 
الغذايئ من جهة، وان حتقق إنجازات هامة عىل الصعيد العلمي واإلنتاجي من جهة ثانية، مما 
أتاح إليران الفرصة لتعزيز أوضاعها الداخلية وحماية جمتمعها والقيام بدور إقليمي ودويل 

معترب ومعرتف به من جميع األطراف.

إال أن ذلك مل يتحقق دون صعوبات، ودون أن يرتك احلصار االقتصادي الغريب والعقوبات 
النقاط  بعض  يف  هذه  السلبية  اآلثار  ومتثلت  اإليراين،  االقتصاد  يف  بارزة  ندوبًا  االقتصادية 

البارزة:
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انخفاض  بسبب  الوطنية،  العملة  رصف  سعر  عىل  السليب  األثر   - 1
إيرادات التصدير والنقص يف العملة األجنبية وبروز ظاهرة السوق السوداء 
األجانب  املستثمرين  انسحاب  الظاهرة  هذه  من  وفاقم  واملضاربات، 

والرشكات األجنبية.

ملواجهة  العملة  احتياطي  استخدام  إىل  اإليرانية  احلكومة  اضطرار   - 2
متطلبات احلاجة إىل القطع األجنيب.

السياسية  للتوترات  نتيجة  اإلجمالية،  االستثمارات  حجم  تراجع   - 3
والعقوبات االقتصادية املختلفة.

مثل  واالجتماعية  االقتصادية  املؤرشات  عىل  كله  ذلك  انعكاس   - 4
معدالت النمو االقتصادي– حجم البطالة ومعدالت التضخم .

وبعد التوصل إىل االتفاق النووي املرحيل بني إيران وجمموعة )5+1( يف 2013/11/24 الذي 
مهد الطريق لبدء املحادثات النهائية، تم ختفيف العقوبات االقتصادية مما خلق ظروفًا أفضل 
يف  وكذلك  والسيارات(،  )البرتوكيماويات  اإلنتاجي  القطاع  يف  خاصة  اإليراين  لالقتصاد 
العقوبات  ختفيف  إجراءات  وساعدت  والتكنولوجيا،  جمال إزالة القيود عىل نقل األموال  
النهوض،  معاودة  إىل  الرتاجع  أو  بالشلل  أصيبت  اليت  األخرى  القطاعات  مساعدة  عىل 
االستثمار.  عىل  والتشجيع  االرتياح  خلق  شأهنا  من  وسياسية  نفسية  أجواء  خلق  عن  عدا 
النهايئ  النووي  االتفاق  إنجاز  تم  أن  بعد  ستكون  اإليراين  لالقتصاد  املؤكدة  الطفرة  أن  إال 
القواعد  برتسيخ  تتعلق  جدية  حتديات  أمام  اإليراين  االقتصاد  يضع  مما   ،2015/7/14 يف 
األساسية لالقتصاد وتأهيل وجتديد البنية التحتية، وإعادة رسم السياسة االقتصادية الداخلية 
النقدي ومعاجلة  بناء االحتياطي  الوطنية وإعادة  العملة  بتعزيز قوة  من زاوية مرحية تسمح 
قضايا األسعار والتضخم واألجور، ودعم سياسة التعليم والصحة. ومتتني وضع االقتصاد 
الغرب  دول  مع  التكنولوجية  الفجوة  تقليص  طريق  عىل  قدمًا  والسري  عام.  بوجه  اإليراين 



323 اأوراق العمل املقّدمة اإىل املوؤمتر

األجنيب  الرأسمال  جلذب  انفتاحًا  أكرث  استثمارية  بسياسة  املناداة  لكن  املتحدة.  والواليات 

االقتصاد  سحب  متنع  اليت  األسس  بوضع  تتعلق  جادة  مهام  اإليراين  االقتصاد  عىل  يطرح 

اإليراين إىل مواقع ال يرغب هبا، وبحيث ال يؤثر االستثمار األجنيب عىل القرارات االقتصادية 

الوطنية أو أن خيلق زعزعة للعالقات والعادات االجتماعية واالقتصادية املحلية.

املخاطر والتحديات اخلارجية:

نؤكد يف البداية عىل الرتابط الوثيق والتشابك بني املخاطر والتحديات الداخلية واخلارجية، 

املنطقة  دول  تربط  اليت  العالقات  وبحكم  واإليراين،  العريب  اإلقليم  موقع  بحكم  وذلك 

طبيعة  بحكم  أسايس  نحو  وعىل  املتحدة(،  والواليات  الغرب  )وخاصة  األجنبية  بالدول 

النظام االقتصادي الدويل وتطوراته وسياسات دول املركز فضاًل عن املرشوعات اهلادفة إىل 

االندماج باالقتصاد العاملي وااللتحاق بالعوملة.

النامية )ومنها  البلدان  لقد بنت دول الغرب )وعىل رأسها الواليات املتحدة( سياستها جتاه 

بلداننا( عىل أساس وحيد وهو إبقاء هذه البلدان يف دائرة التبعية، وهلذا اتسمت هذه السياسة 

بالعمل عىل بقاء شعوبنا جمزأة ومتخلفة وجاهلة، فكان عليها إعاقة التنمية ووضع العراقيل 

أمام تقدمنا ووحدتنا.

االحتاد  ومعها  املتحدة  الواليات  هدفت  )االستكبارية(  اإلمربيالية  املصالح  من  وانطالقًا 

األورويب إىل طرح مشاريع التكتالت االقتصادية بقيادتها لربط البلدان العربية وإيران بدورة 

رأس املال العاملي، لضمان استمرار سيطرتها عىل مقدرات وثروات تلك البلدان.

ويعود إرصار الدول اإلمربيالية )االستكبارية( عىل االستحواذ عىل مقدرات اإلقليم ودفع 

بلدانه إىل االلتحاق بالعوملة واالندماج باالقتصاد العاملي إىل:
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اجلغرايف  املوقع  خالل  من  اإلقليم  هبا  يتمتع  اليت  املزايا   - 1
االسرتاتيجي.

ما يمتلكه اإلقليم من ثروات نفطية وغازية وطبيعية أخرى.  - 2

الغاصب  الصهيوين  الكيان  دولة  حماية  يف  العنيدة  الرغبة   - 3
وضمان استمراره.

ومن أجل حتقيق ذلك عملت عىل إجهاض وإعاقة جميع حماوالت التوحد أو التعاون فيما 
بني بلدان اإلقليم، وسعت إىل ربط تلك البلدان )فرادي( بمشاريعها املتمثلة يف مرشوع الرشق 
األوسط اجلديد )الذي أصبح كبريًا يف عهد بوش االبن( وبمرشوع الرشاكة األوربية، كما 
عملت الواليات املتحدة عىل ربط بلدان اإلقليم العربية جتاريًا من خالل اتفاقيات التجارة 
احلرة أو الرشاكة معها، أو بدفع البلدان العربية لتطبيع العالقات مع الكيان الصهيوين رسيًا 
الصهيوين )مرص–  الكيان  باتفاقيات مع  اليت طبعت سياسيًا  البلدان  وابتدعت مع  وعلنيًا، 
كامب ديفيد واألردن وادي عربة(، تدعى اتفاقيات )الكويز( اليت تتيح للمشاريع الصناعية 
اليت تقام يف مناطق معينة يف مرص واألردن باملشاركة مع الكيان الصهيوين. مزايا تشجيعية من 

خالل اإلعفاءات اجلمركية لدى التصدير إىل الواليات املتحدة.

وتتمزي مرشوعات التكامل املطروحة من قبل الغرب وعىل رأسه الواليات املتحدة بسمتني 
أساسيتني ومها:

التحول نحو اقتصاد السوق، وااللتحاق باالقتصاد العاملي والعوملة   - 1
)وفاق  برشوط  القبول  أو  الدولية  املؤسسات  ونصائح  توصيات  وتنفيذ 

واشنطن(.

والرضوخ  املرشوعات،  تلك  يف  املركزي  إرسائيل  بوجود  القبول   - 2
وتبادل  سيايس  واعرتاف  تطبيع  من  الوجود  هذا  وتداعيات  ملتطلبات 

اقتصادي، وضياع هنايئ لفلسطني والقضية الفلسطينية.
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إعاقة  املتحدة،  الواليات  رأسه  وعىل  الغرب  وآليات  ووسائل  أهداف  تزال،  وال  وكانت، 
اقتصادية وحدوية  قاعدة  أي عملية يف شأهنا خلق  العريب، وإجهاض  االقتصادي  التكامل 
متينة بني البلدان العربية، من خالل آليات عمل تهدد بمجملها األمن القومي للبلدان العربية.

وقد كان هدف حتقيق التكامل االقتصادي العريب، انطالقًا من مداخله التجارية واإلنتاجية، 
هذه  أن  ورغم  العربية،  الدول  جامعة  إطار  يف  املشرتك  العريب  العمل  جماالت  أهم  بني  من 
املحاوالت بدأت يف وقت مبكر فإهنا مل تستطع حتقيق تقدم جدي عىل طريق التكامل، وتدعيم 

األمن القومي لتحقيق األمن االقتصادي.

وكان املثال من األبرز لإلخفاق االقتصادي العريب يف املجال التكاميل يتمثل بحجم التجارة 
يتمثل  كما  السنني،  عرب  العربية  اخلارجية  التجارة  إجمايل  من   10% يتجاوز  مل  الذي  البينية 
بحجم االستثمارات العربية داخل البلدان العربية، هذا فضاًل عن فشل احلكومات العربية 

يف تنسيق مواقفها جتاه العامل اخلارجي يف املنظمات الدولية واإلقليمية.

العوامل الذاتية لإلخفاق يف حتقيق التنمية والتكامل االقتصادي العريب:

دعائم  أهم  اإلخفاق يف حتقيق  إىل  أدت  اليت  اخلارجية  العوامل واألسباب  أوضحنا  كنا  إذا 
األمن القومي أي األمن االقتصادي، وهذه العوامل واألسباب تتعلق بسياسات اإلمربيالية 
)االستكبارية( وفرض السياسات االقتصادية الليربالية اجلديدة واخلضوع بالتايل إىل مصالح 
اخلارج، ونصائح املؤسسات الدولية املعادية أصاًل لقيام تكامل اقتصادي عريب، وفضاًل عن 
والثقافية،  واالقتصادية  االجتماعية  بالسياسات  تتعلق  داخلية  ذاتية  أسبابًا  هناك  فإن  ذلك 
احلاكمة  األنظمة  طبيعة  بسبب  املستقلة  السياسية  اإلرادة  غياب  إىل  أدى  ما  أمهها  ولعل 
ومصالح النخب احلاكمة وغياب احلياة السياسية، وكفاءة اإلطار املؤسيس وقدرته عىل تنفيذ 
أمام ظهور  املجال  أفسح  مما  اإلداري،  البريوقراطية والرتهل  العامة، فضاًل عن  السياسات 
وتنامي األفكار واالجتاهات الرجعية وإشاعة ثقافات مغايرة سمحت بتعاظم دور األفكار 
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االقتصادية الليربالية بتشجيع من املؤسسات الدولية، اهلادفة إىل فرض سياسات من شأهنا 
أجياد الروابط واملصالح اليت توثق عالقة كل بلد عريب مع االقتصاد العاملي، إما مبارشة أو عن 

طريق تكتالت أو احتادات إقليمية غري عربية.

وجود  العريب  االقتصادي  التكامل  أو  لالحتاد  املواتية  غري  األجواء  إشاعة  عىل  شجع  وقد 
النخب الثقافية واألكاديمية املصنعة يف اجلامعات الغربية واألمريكية، ويف أروقة املؤسسات 
التوجهات  تلك  منهم  البعض  فاختار  السنني  عرب  النخب  هذه  تكوين  تم  وقد  الدولية، 
الليربالية املوالية للغرب، إما طوعًا أو قناعة، أو عن طريق اإلغراءات املالية، وقد أصبح هلذه 
النخب بما متتلكه من ثقافة وخربة دورًا أساسيًا يف رسم السياسات االقتصادية يف بلداهنم، 
وقد كان تنامي دورهم عىل حساب انحسار دور وأمهية الثقافة القومية التقدمية املغايرة لثقافة 
الغرب حتت وطأة ممارسات السلطات، مما أدى أيضًا إلتاحة الفرصة لنمو وانتشار األفكار 

الرجعية والتكفريية.

القرار يف مؤسساتها  اختاذ  وآليات  العربية، وطبيعة  الدول  كان ألسلوب عمل جامعة  وقد 
منطق  وتراجع  املشرتك،  العريب  العمل  إجهاض  يف  األكرب  الدور  اجلامعة،  ميثاق  ضمن 
وتشجيع  املشرتك،  العريب  العمل  عن  واالنكفاء  القطرية  فكرة  تعزيز  حمله  ليحل  التكامل، 
عىل  ومعتمد  للتصدير  موجه  اقتصاد  وبناء  الليربالية  السياسات  جذور  تعميق  عىل  الرتكزي 

االستثمارات اخلارجية يدور يف فلك االقتصاد العاملي وينخرط يف آليات العوملة.

التكامل االقتصادي اإلقليمي كمدخل لمواجهة المخاطر  ثالثًا:- 
والتحديات االقتصادية 

يف دول اإلقليم )آفاق التكامل وإمكانياته(

مؤسيس  إطار  يف  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  اإلقليمي  االقتصادي  التكامل  فكرة  ظهرت 
لتظهر العالقة بني عدد من الدول ذات السيادة اليت ترتبط فيما بينها بروابط معينة، هبدف 
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حتسني حياة شعوهبا وتعزيز وضعها يف النظام الدويل/العاملي. ومتثل جتربة االحتاد األورويب 
مؤرشًا لنجاح فكرة التكامل بعد النجاحات اليت حققتها التجربة يف توطيد الروابط املؤسسية 
وتنسيق آليات احلكم بني الدول األوروبية وتعميق التكامل والصالت املجتمعية والثقافية 
بني شعوهبا، مما دفع إىل طموحات واسعة النطاق يف دول العامل األخرى بأن يكون التكامل 

اإلقليمي مدخاًل لتأسيس نظام عاملي جديد اكرث عداًل وتوازنًا.

طرح  سبق  املايض،  القرن  أربعينيات  منتصف  يف  العربية  الدول  جامعة  تأسيس  أن  ورغم 
التكامل جيعل من  به والعجز يف حتقيق  ُمنيت  الذي  الفشل  التكامل األورويب، فإن  مرشوع 
هذه اخلربة )خربة الفشل والعجز( مفيدة يف فهم أزمات التكامل اإلقليمي وعوامل إخفاقه، 

لدى البحث يف أي مرشوع تكاميل آخر.

وبعد عرش سنوات من قيام مرشوع التكامل األورويب انطلقت عمليات تكامل إقليمي أخرى 
وأفريقيا  وآسيا  الالتينية  أمريكا  يف  املرشوع  هلذا  االقتصادي  املدخل  إلستلهام  حماوالت  يف 

ووصواًل إىل بلوغ آفاق أكرث تطورًا ورسوخًا.

ويف بحثنا عن آفاق التكامل االقتصادي بني العرب وإيران، من املفيد أن نلقي بعض الضوء 
عىل جتارب التكامل االقتصادي يف العامل – علنا نستخلص بعض الدروس املفيدة.

أواًل:- االحتاد األورويب:

عليه  هو  ما  إىل  وصل  أن  إىل  عديدة  بمراحل  مرِِّّ  أنه  هو  األورويب،  االحتاد  جتربة  يمزي  ما    
اآلن، وقد سعت الدول األوروبية )الغربية( إىل وضع ترتيبات للتعاون فيما بينها بعد احلرب 
النموذج  منافسة  وملواجهة  جهة،  من  التعمري  إعادة  مقتضيات  وطأة  حتت  الثانية،  العاملية 
االشرتاكي الذي بناه االحتاد السوفيايت، وأصبح حيقق نجاحات هامة عىل الصعيدين السيايس 
نموذج  إقليمية إلقامة  ترتيبات  للبحث عن  األوروبية  الدول  أيضًا  دفع  وما  واالقتصادي، 
املايض، وفضاًل عن  القرن  العاملي يف ثالثينيات  الكساد  أزمة  آثار  اقتصادي خاص هبا، هو 
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أن الواليات املتحدة اليت عرضت مرشوع مارشال ملساعدة الدول األوروبية عىل إعادة بناء 
بينها هبدف االستفادة  فيما  االتفاق  الدول  اليت دمرتها احلرب، طلبت من هذه  اقتصاداتها 

القصوى من مساعدات مرشوع مارشال بما يضمن عدم التضارب بينها.

الدول نقل جانب من  تقبل  إقليمية  التكامل هي إحداث مؤسسات  بدايات عملية  وكانت 
أوجه  خمتلف  يغطي  أن  إىل  تدرجييًا  يزتايد  نحو  عىل  املجاالت  من  عدد  يف  إليها  سلطاتها 
وفقًا  أوسع  سلطات  املؤسسات  هذه  منح  مع  واملعيشية.  واخلدمية  االقتصادية  النشاطات 

للمنهج الوظيفي املحدث.

جانب  إىل  إقليمي  تنظيم  إلقامة  األساس  وضعت  قد  والصلب  الفحم  جماعة  كانت  وإذا 
النظم القطرية، فإن بداية التكامل األورويب اإلقليمي انطلقت مع قيام السوق املشرتكة، اليت 

بدأت بست دول أوروبية.

ومع تعميق التكامل رأسيًا سار التوسع أفقيًا يف العضوية لفتح الباب أمام دول أوروبية أخرى 
إليها  وصلت  اليت  النقطة  من  التكاملية  العملية  إىل  االنضمام  وتقبل  ديمقراطية  نظمًا  تتبع 
السياسية  األهداف  بالعمل عىل حتقيق  االنخراط  مع  كوبنهاجن(،  )معايري  يدعى  ما  ضمن 
يف  تكاميل  إقليمي  جتمع  أكرب  يضم  أصبح  الذي  األورويب  لالحتاد  والنقدية  واالقتصادية 
العامل. تتمثل عنارصه األبرز يف العنارص االقتصادية واملالية أساسًا، وأمهها وأشهرها العملة 

األوروبية املوحدة )اليورو( والبنك املركزي األورويب.

مستقبل االحتاد األورويب:

حقق االحتاد األورويب نجاحات هامة عىل طريق التكامل االقتصادي وأصبح نموذجه مثااًل 
حيتذى به لدى أنصار التكامل، فهو ُيظهر بال شك قدرة الفرقاء عىل جتاوز قرون من اخلالفات 
القومية والعرقية واللغوية واملذهبية اليت أدت تارخييًا إىل احلروب املدمرة، وصواًل إىل التالقي 

واالحتاد من خالل املصالح االقتصادية والتطلعات السياسية والدواعي األمنية.
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الرهون  أزمة  عن  نجمت  اليت  االقتصادية  األزمة  تداعيات  إىل  االحتاد  دول  تعرض  أن  إال 
العقارية يف الواليات املتحدة )2008( عىل بنية وهياكل الدول األوروبية، واضطرار بعض 
الدول )خاصة اليونان وإسبانيا( إىل اتباع برامج التقشف اليت تفرضها سياسات االحتاد يف 
حال عجز الدول عن سداد ديوهنا واضطرارها إىل االستدانة جمددًا، فضاًل عن أزمة اليورو، 
االحتاد.  مصري  حول  األوروبيني،  إىل  بالنسبة  مؤملًا  تساؤاًل  فرضت  التطورات  هذه  جميع 
وتلويح البعض باخلروج منه بعد أن أضافت مسألة اهلجرة واهلوية عنوانًا جديدًا لدى البعض 
تدعيمًا لفكرة اخلروج من االحتاد، خاصة بعد تصاعد قوى اليمني يف انتخابات بعض الدول 

األوروبية مقابل صعود قوى اليسار يف دول أخرى.

ثانيًا:- االحتاد االقتصادي األورايس:

دخل االحتاد األورايس حزي التنفيذ يف بداية عام 2015، ويضم كاًل من روسيا– بيالروسيا– 
كازخستان– أرمينيا– قريغزيستان.

وقد تم إنشاء مؤسسات هذا االحتاد من )املفوضية– املجلس– حمكمة العدل( متأثرًا بالتجربة 
األوروبية.

وتنطلق فكرة االحتاد األورايس عىل فكرة أن االندماج املفيد عامليًا يعتمد عىل مبدأ املساواة، 
عىل  املبين  التعاون  إىل  تصبو  إنما  االحتاد،  داخل  اهليمنة  عىل  تسعى  ال  روسيا  فإن  ولذا 
أن أي جتربة  الدول، مع احلديث عن  املشرتكة يف إطار احرتام سيادة  املتبادلة واملنفعة  الثقة 
ملؤسسات  سيادتها  من  جزء  عن  روسيا،  فيها  بما  األعضاء،  الدول  تنازل  يقتيض  تكاملية 
التدرج فهي تشتمل عىل  التكاملية األوراسية تعتمد  التجربة  فوق حكومية، وعىل هذا فإن 
تسهيل حركة السلع واخلدمات ورؤوس األموال واأليدي العاملة وخلق سوق مشرتكة، مع 
تبين سياسات مشرتكة يف قطاعات االقتصاد الرئيسية )الطاقة– الزراعة– الصناعة– النقل( 
وصواًل إىل سوق موحدة لألدوية ومستلزمات الصيدلة )عام 2016( والكهرباء )عام 2019( 
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والطاقة والغاز )عام 2026(. ومن املقرر الوصول إىل سياسة ماكرو اقتصادية ونقدية ومالية 
موحدة ومكافحة االحتكار )عام 2025(.     

وتشمل خطة االحتاد األورايس توسيع أعماله ليشمل التكامل السيايس، بتبين اسرتاتيجيات 
مشرتكة لتوحيد املواقف جتاه القضايا اإلقليمية والدولية، وخلق آليات العمل املشرتك عىل 

املستويني السيايس واألمين، وهبدف إنشاء قطب قوي يف عامل متعدد األقطاب.

حتديات االحتاد األورايس:

يواجه االحتاد األورايس عددًا من التحديات اليت قد تعيق تقدمه ونجاحه يف حتقيق أهدافه، 
ومن هذه التحديات:

أزمة  مع  روسيا  تعاطي  من  انطالقًا  مقدراته،  عىل  روسيا  هيمنة  من  دوله  بعض  خشية    -
أوكرانيا، وإرصارها عىل انضمام أرمينيا إىل االحتاد )مشكلة ناجورنو كاراباخ بني أذربيجان 

و أرمينيا(.

- الصعوبات اليت تواجهها روسيا يف إقناع باقي دول االحتاد السوفيايت السابق لالنضمام إىل 
اقتصادية  أدوات ضغط  االحتاد )خاصة طاجكستان وجورجيا وأذربيجان..( واستخدامها 
)الطاقة( واملسامهات الروسية يف الرشكات واستثماراتها يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى(.

- تلعب روسيا بورقة 20 مليون رويس قاطنني يف اجلمهوريات السوفياتية السابقة للضغط 
عليها، بما يف ذلك الدول األعضاء حاليًا يف االحتاد الرويس.

دول  ظروف  أن  والواقع  األوريب،  االحتاد  بتجربة  متأثرًا  مرشوعه  األورايس  االحتاد  بىن   -
الفوارق االجتماعية  االحتاد األورايس ختتلف عن ظروف دول االحتاد األوريب، من حيث 
ومستوى معيشة الدول األعضاء، كما أن الرسعة اليت حكمت القرارات التكاملية لالحتاد 
األورايس كانت قياسية باملقارنة مع النموذج األوريب كون التجربة األوربية استغرقت أربعة 



331 اأوراق العمل املقّدمة اإىل املوؤمتر

عقود لالنتقال من اجلماعة األوربية للفحم والصلب وحىت توقيع معاهدة ماسرتخت عام 
1992. يف حني أن االحتاد األورايس أنشئ االحتاد اجلمركي عام 2010 وقرر التحول لالحتاد 

االقتصادي عام 2015.

فقد حقق  قائمة لدى االحتاد األورايس،  النجاح التزال  فإن مقومات  التحديات  رغم هذه 
جمموعة من املكتسبات لدول األعضاء اليت انفتحت عىل السوق الروسية الواسعة لتصدير 
إنتاجها واسترياد احتياجاتها بدون رسوم، كما أن االحتاد أسهم يف إمكانية جتاوز العقوبات 
االحتاد  خارج  من  دول  مع  حتقق  الذي  التعاون  بسبب  روسيا  عىل  املفروضة  االقتصادية 
وخاصة مع الصني. ونشري أخريًا إىل إمكانية حل العديد من املشكالت والزناعات بني الدول 
الباب  أوكرانيا  أقفلت  وإن  ومولدافيا،  وأذربيجان  وجورجيا  طاجكستان  انضمام  حال  يف 

هنائيًا أمام انضمامها.

ثالثًا:- جتربة أمريكا الالتينية:

للتكامل  رئيسيني  نموذجني  العرشين،  القرن  تسعينيات  منذ  الالتينية،  أمريكا  دول  شهدت 
اإلقليمي:

لالندماج  وسيلة  التكامل  كون  عىل  يركز  الذي  اإلقليمي  التكامل  يف  متثل  األول:  النموذج 
الليربالية  وجوهرها  واشنطن«  »توافق  مقوالت  إىل  استنادًا  والعوملة،  العاملي  االقتصاد  يف 
االقتصادية اجلديدة، وخاصة ما يتعلق بتمرير التجارة واالنفتاح االقتصادي أمام االستثمارات 

األجنبية، وتطبيق آليات اقتصاد السوق كوسيلة لتحقيق النمو.

األعضاء  الدول  عقدت  بل  له،  هدفًا  املتحدة  الواليات  معاداة  النموذج  هذا  يضع  وال 
 )AFTAA )االفتا  لألمريكيتني  احلرة  التجارة  منطقة  وأقامت  معها،  احلرة  للتجارة  اتفاقيات 
 )MERCOSUR ويندرج ضمن هذا النموذج كل من السوق املشرتكة للجنوب )املريكوسور

.)PA( باإلضافة إىل حتالف املحيط اهلادي
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النموذج الثاين: وهو النموذج اإلقليمي ملا بعد اهليمنة، أو إقليمية ما بعد التجارة، أو ما بعد 
الليربالية اجلديدة، وبرز هذا النموذج خالل العقد األول من القرن احلادي والعرشين، ويشري 
يف بعده االقتصادي إىل معارضة التكامل التقليدي، ووضع إطار بديل للتكامل اإلقليمي، 
املرتبط بالتنمية الوطنية، مع االبتعاد عن صيغة »توافق واشنطن« من خالل صناعة اسرتاتيجية 
التسعينيات قد أثارت الشكوك  بديلة للتنمية اإلقليمية. وكانت األزمة االقتصادية يف هناية 
تعرض  بعد  احلرة خاصة  السوق  آليات  واقتصاد  اجلديدة،  االقتصادية  الليربالية  يف جدوى 
صعوبات  إىل  التجارة  وحرية  احلدود  فتح  عىل  تعتمد  اليت  اإلقليمي  التكامل  مرشوعات 
اقتصادية، أدت إىل انتقادات شديدة يف األوساط الشعبية والسياسية قادت اليسار إىل الصعود 
اإلقليمي  التكامل  إىل  فيها  ينظر  أصبح  اليت  الالتينية،  أمريكا  دول  من  عدد  يف  احلكم  إىل 
كوسيلة للتصدي لنهج اإلقليمية املفتوحة اليت تروج هلا الواليات املتحدة. وذلك بالدعوة إىل 
التنمية البديلة املستقلة وإقامة نموذجها الذي يعتمد العدالة االجتماعية وإجياد حلول حملية 
املرشوع  ومناهضة  االجتماعي  االقتصادي  الدولة  لدور  استنادًا  الالتينية  أمريكا  ملشكالت 
الليربايل ومعاداة اإلمربيالية، مع املحافظة عىل دور السوق واالتفاقيات التجارية، فقد كان 
اهلدف السيايس من الدعوة إىل النموذج اإلقليمي اجلديد التحرر من هيمنة الواليات املتحدة 
وتشكيل هوية التينية مشرتكة متمزية عن الواليات املتحدة، وعىل عكس التكامل اإلقليمي، 
املفتوح الذي رعته الواليات املتحدة، فإن النموذج اإلقليمي الذي جاء مع حكومات اليسار 
أصبح هيدف إىل حماية أمريكا الالتينية من التهديدات واملخاطر اخلارجية، بما فيها السياسية 
واالقتصادية، اليت تتمثل يف تداعيات االنخراط بالعوملة واالندماج باالقتصاد العاملي، األمر 
يتم استخدام  التهديدات واملخاطر، بحيث  تلك  إطار حمايئ ملواجهة  إجياد  الذي يستدعي 
العالقات  جتاه  والتنسيق  جماعية  مواقف  اختاذ  عليها  اليت  املقاومة«  »الكتل  لبناء  اإلقليمية 
مع االقتصاد العاملي والدول األخرى، من خالل صناعة رؤى بديلة للتنمية اليت تقوم وفقًا 
البديل  النموذج  التكامل وفق  اجلديدة، وقد توجهت دول  االقتصادية  الليربالية  لسياسات 
التحتية  البنية  مثل  أساسية  اإلقليمي جتاه قضايا  التكامل  إطار  تبين سياسات جديدة يف  إىل 
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الدفاع  قضايا  إىل  إضافة  االجتماعي،  التضامن  نحو  والتوجه  املخدرات  وخماطر  والتعليم 
والديمقراطية.

إن نموذج اإلقليمية البديلة الذي طرحه اليسار يتمثل يف كل من البديل البوليفاري لألمريكيتني 
 )UNASUR-2008 )االورناسور  اجلنوبية  أمريكا  دول  واحتاد   )ALBA-2004 )البا 
يواجه  النموذج  هذا   )CELAC- 2011 )السيالك  والكارييب  الالتينية  أمريكا  دول  وجتمع 

حتديات وعوائق جدية بعضها ذايت موضوعي واآلخر خارجي.

االلزتام  عدم  يف  تتمثل  سياسية  معوقات  فهي  واملوضوعية  الذاتية  والعوائق  التحديات  أما 
كما  املالية،  بااللزتامات  الوفاء  يف  الدول  بعض  من  والتقاعس  البديلة  اإلقليمية  بمتطلبات 
أن من أهم املعوقات السياسية سيطرة رؤساء الدول األعضاء فيما بات يعرف بالدبلوماسية 

الرئاسية مقابل غياب املشاركة الشعبية ومؤسسات املجتمع املدين.

التوتر يف  الدول األعضاء، ووجود بعض  السيايس يف عدد من  كما أضاف عدم االستقرار 
عالقات بعض الدول، عوامل إضعاف أخرى جلهود التكامل اإلقليمي.

الربازيل  بني  التنمية  مستويات  يف  الواضحة  التباينات  فإن  السياسية،  املعوقات  جانب  وإىل 
موضوعيًا  أوجدت  أخرى،  جهة  من  وباراجواي  وبوليفيا  جهة  من  وتشييل  واألرجنتني 

اختالفًا يف الرؤية حول جدوى التكامل اإلقليمي، ومردوده عىل مستقبل القارة.

إضافة إىل هذا فإن متاثل اهلياكل االقتصادية اإلنتاجية يف العديد من الدول وخاصة يف جمال 
األسواق  عىل  تنافسها  بسبب  بينها  فيما  التكامل  معوقات  من  ُيعد  األولية،  السلع  إنتاج 

اخلارجية.

ذلك  ويعود  املؤسسية،  الفاعلية  إىل  االفتقار  والسياسية  االقتصادية  املعوقات  إىل  ويضاف 
لتحقيق  املطلوبة  اآلليات  وغياب  التكاملية،  اإلقليمية  به  تتسم  الذي  احلكومي  الطابع  إىل 
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النموذج  مقابل  الالتينية،  أمريكا  يف  اليسار  طرحه  الذي  النموذج  يف  االقتصادي،  التكامل 
واملريكوسور،  اهلادي  املحيط  حتالف  ومها:  اقتصاديني  جتمعني  أكرب  يشمل  الذي  الليربايل، 
من  كال  األول  التحالف  ويضم  العاملي،  باالقتصاد  االندماج  من  املزيد  إىل  يدعوان  اللذان 
تشييل وبريو وكولومبيا واملكسيك إضافة إىل كوسرتيكا وبنما كمراقبني، كما تقود األرجنتني 

والربازيل حتالف املريكوسور ويضم يف عضويته فزنويال واراجواي وباراجوي منذ 1991.

اليمني  بني  ليس  للرصاع،  حماًل  والديمقراطية  السوق  اقتصاد  نحو  التوجه  مسألة  تزال  وال 
واليسار فقط، بل إن االنقسام يف هذه املسألة ينسحب إىل ما يمكن دعوته اليسار النقدي– 
باقتصاد السوق مع  البريو والربازيل وتشييل والذي ال يزال ملزتمًا  الذي متثله  اإلصالحي 
تأكيده رضورة التصدي ملشكالت الفقر، ويسار شعبوي، كما هو احلال يف فزنويال وبوليفا 
يف  ويرى  االقتصادية  والليربالية  السوق  القتصاد  مناهضًا  خطابًا  يعتمد  الذي  واألكودور 

التكامل االقتصادي أداة ووسيلة للتخلص من النفوذ األمريكي.

ويبدو أن التنافس القائم بني النموذجني الليربايل واليساري، سيظل مهيمنًا عىل العالقة بني 
دول أمريكا الالتينية، ما مل حيقق أي منها جتاوزًا عمليًا للصعوبات واملعوقات اليت حتكمها 
السياسات العامة، وحماوالت اهليمنة األمريكية، وستلعب العوامل التالية دور يف تقرير نجاح 

النموذج اإلقليمي ما بعد الليربايل: 

التصدي  عىل  وفزنويال(  )الربازيل  اجلنوبية  أمريكا  يف  الدول  قدرة   - 1
للمشكالت االجتماعية.

بمبادرة  تأسست  اليت  اإلقليمية  والتجمعات  املؤسسات  قدرة   - 2
وبنك  )األلبا  خاصة  )تشافزي(  الراحل  الفزنوييل  الرئيس  من  شخصية 

اجلنوب( عىل االستمرار بفاعلية.

قدرة الربازيل عىل ترسيخ قيادتها اإلقليمية لدول أمريكا اجلنوبية.  - 3

قدرة التيارات اليسارية عىل االستمرار يف احلكم.  - 4



335 اأوراق العمل املقّدمة اإىل املوؤمتر

القدرة عىل التغلب عىل الصعوبات واملعوقات السياسية واالقتصادية   - 5
واملؤسساتية.

رابعًا:- جتارب التكامل اإلفريقية:

خمتلف  إليها  هدفت  اليت  الشاملة  بالوحدة  املناداة  من  اإلفريقية  التكامل  جتارب  انطلقت 
يف  ثم   )1963( اإلفريقية  الوحدة  منظمة  قيام  يف  متثلت  واليت  اإلفريقية  السياسية  التيارات 
االحتاد اإلفريقي بعد إعادة هيكلتها عام 2002، وصواًل إىل التجمعات اإلقليمية الفرعية اليت 

ظهرت عىل أساس أقاليم جغرافية، تأثرت باالستعمار املشرتك)1(.

حتقيق  يف  فشلها  إىل  اإلفريقية  التكامل  جتارب  حول  أجريت  اليت  الدراسات  معظم  وتشري 
زيادة يف التجارة النسبية أو حتقيق تنسيق يف سياساتها. فقد ظلت التجارة قائمة عىل تصدير 
املواد األولية، كما ظل التفاوت قائمًا بني الدول املختلفة يف قدراتها التصديرية. كما تعذر 

عىل االقتصادات الصغرية حتقيق وفورات احلجم عىل األسواق املحلية.

هياكل  يف  تطورًا  حيقق  مل  التكامل  أن  إىل  اإلفريقي  التكامل  نتائج  تواضع  أسباب  وتعود 
االقتصادات اإلفريقية وبنيتها األساسية، فلم يكن للتكامل أثر يذكر عىل التجارة البينية، وكان 
الدراسات  إقامة سوق مشرتكة، وتكاد جتمع خمتلف  الفشل للمجتمعات اليت توجهت إىل 

حول أسباب الفشل عىل العناوين التالية)2(:

1 - كان خضوع جمموعة من الدول اإلفريقية لدول استعمارية معينة قد أوجد روابط ثقافية مع تلك الدولة قوى من 
الروابط العرقية والقبلية بني شعوب تلك الدول مما أدى إىل تقسيم دول القارة ملناطق بعضها ناطق باإلنكلزيية واآلخر 

بالفرنسية بينها جيوب خضعت لدول استعمارية أخرى الربتغال وبلجيكا.
العاملية ومغزاها للتكامل العريب( مركز دراسات  التكامل  2- للتوسع انظر د. حممد حممود اإلمام يف كتاب )جتارب 

الوحدة العربية – بريوت )2004(.
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1 - عدم مالءمة النموذج التكاميل املطبق.

2 - العوامل األساسية وهشاشة الكيانات اإلفريقية.

3 - ضعف التشابكات االقتصادية البينية وتفاوت توزيع منافع وأعباء التكامل. 

4 - غياب اإلدارة السياسية وتشوه العالقات االقتصادية الدولية.

5 - القصور يف آليات التكامل والتحايل عىل إجراءاته.

6 - مشكالت يف األطر املؤسسية للتكامل.

7 - تعدد املشاركة يف جتمعات إقليمية.

8 - حتديات التغري يف البيئة العاملية.
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تجربة التكامل االقتصادي العربي:

مرحلة  من  فبدأ  والشمول  بالتدرج  البداية  منذ  العريب  االقتصادي  التكامل  جهود  إتسمت 
التعاون والتنسيق صعودًا إىل مرحلة بناء رصح التكامل والوحدة االقتصادية، وقد صادق 
ودخلت   ،1957 عام  االقتصادية  الوحدة  اتفاقية  عىل  االقتصادي  واملجلس  اجلامعة  جملس 
التنفيذ يف 1964/4/30، لكنها ظلت بني مد وجزر يف ظل ظروف وعالقات سياسية  حزي 

واقتصادية دولية وعربية مضطربة.

الوحدة االقتصادية من  الوحدة االقتصادية عمل يف سبيل حتقيق  بأن جملس  القول  ويمكن 
خالل أربعة مداخل هي:

املدخل التجاري ذلك بإحداث السوق العربية املشرتكة عام 1964،   - 1
ثم  والكويت،  واألردن  والعراق  وسورية  مرص  من  كل  االتفاقية  وقعت 

انضمت السودان واليمن، وتهدف إىل:

واملنتجات  البضائع  وتبادل  األموال  ورؤوس  األشخاص  انتقال  حرية 
النشاط  وممارسة  واالستخدام  والعمل  اإلقامة  وحرية  واألجنبية  الوطنية 
واملرافئ  النقل  وسائل  واستعمال  والرتانزيت  النقل  وحرية  االقتصادي 

واملطارات املثلية، مما يؤكد عىل أمهية السوق يف عملية التكامل.

املدخل اإلنتاجي: انطالقًا من أن املدخل التجاري وحده ليس كافيًا   - 2
إىل  اجلهود  اجتهت  االقتصادية،  والوحدة  االقتصادي  التكامل  لتحقيق 
إقامة قاعدة إنتاجية متثلت يف مرشوعات مشرتكة تقام بني البلدان العربية، 
والنشاطات  الصناعات  بني  التنسيق  إىل  تهدف  صناعية  نوعية  واحتادات 
الطموحات  حتقيق  يستطع  مل  فإنه  املدخل،  هذا  أمهية  ورغم  املختلفة. 
املؤملة، فقد بقيت املرشوعات اليت أقيمت يف إطار حمدود، ومل تستطع أن 

توجد هلا مكانًا مرموقًا يف العملية اإلنتاجية.
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جملس  من  إدراكًا  العربية:  البلدان  يف  التنمية  خطط  تنسيق  مدخل   - 3
متطور  برنامج  إجياد  حاول  فقد  املدخل،  هذا  بأمهية  االقتصادية  الوحدة 
ومتدرج للتعاون بينه وبني أجهزة التخطيط يف البلدان العربية، إال أن هذه 
املحاولة باءت بالفشل وقد لعبت البريوقراطية احلكومية دورًا أساسيًا يف 

إعاقة عملية التنسيق.

مدخل تنسيق املوقف اجتاه االقتصاد الدويل: نصت اتفاقية الوحدة   - 4
االقتصادية عىل تنسيق سياسات التجارة اخلارجية. إال أن ذلك مل يتحقق، 
من  املزيد  يف  العربية  االقتصادات  وقوع  هو  إليه  الوصول  أمكن  ما  وكل 

التبعية عندما سعت كل دولة عربية لاللتحاق باالقتصاد العاملي منفردة.
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وثائق مؤمتر القمة العربية لعام 1980:

الربط،  تم  القضايا االقتصادية يف عمان عام 1980، وقد  عقد أول مؤمتر قمة عربية ملعاجلة 
ألول مرة بني اجلانبني االقتصادي والسيايس عىل نحو واضح فتم إجياد القواسم املشرتكة ما 
بني األمن القومي واالحتاد االقتصادي، كما تم التأكيد عىل مبدأ التخطيط القومي كأسلوب 

لتوجيه وتنظيم العمل العريب املشرتك ضمن تصور شمويل تنموي مرتابط ومتكامل.

وقد أقر املؤمتر أربع وثائق أساسية هي:

وثيقة اسرتاتيجية العمل العريب املشرتك بأهدافها وأولوياتها وبراجمها.  .1  
ميثاق العمل االقتصادي القومي العريب.  .2  

عقد التنمية العربية املشرتكة.  .3  
االتفاقية العربية املوحدة لالستثمار.  .4  

مسرية  تنفيذها  لدى  تكفل  الوثائق  هذه  أن  عىل  العرب،  االقتصاديني  أغلب  آراء  واتفقت 
العمل العريب املشرتك، ومن شأهنا خلق املناخ واإلطار املالئم لتطويرها وإبعادها عن اهلزات 

السياسية الطارئة.

أسباب فشل التكامل العريب:

إذن ملاذا تفشل جامعة الدول العربية، وهي الكيان الرسمي للنظام العريب اإلقليمي، يف حتقيق 
التكامل االقتصادي العريب، أو أي مستوى مقبول من مستوياته وصواًل إىل الوحدة االقتصادية 
املنشودة؟ جميع هذه القرارات واالتفاقيات واملواثيق تعجز أمام )جربوت( اهلياكل القطرية 
احلكومية  البريوقراطية  قوى  وأمام  والوطنية،  السيادة  عن  زائفة  شعارات  خلف  املتمرتسة 
والفساد اليت طاملا وقفت حائاًل دون تنفيذ االتفاقيات العربية، يف حني أهنا تهرول الهئة من 
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واملؤسسات  املنظمات  مع  أو  األجنبية  الدول  مع  املعقودة  لالتفاقيات  الدقيق  التنفيذ  أجل 
الدولية.

لإلجابة عىل هذه التساؤالت علينا أن نأخذ باالعتبار النقاط اهلامة التالية:

والواليات . 1 القديم،  االستعمار  ودول  الغربية،  القوى  أن  الشك 
املتحدة ومرشوعها االستعماري اجلديد، كلها وقفت دومًا سدًا منيعًا أمام 
أية حماولة عربية للتوحد وعملت باستمرار عىل وضع العراقيل يف طريق 

الوحدة والتحرر والتنمية.

وإذا كان املوقف الغريب مفهومًا فإن ما جيب الرتكزي عليه هو العوامل . 2
الذاتية اليت أعاقت دومًا، التكامل االقتصادي العريب، وحماوالت النهوض 

وحتقيق التنمية.

ويعود ذلك، عىل نحو رئييس، إىل طبيعة األنظمة العربية اليت رأت أن من صاحلها التمسك 
بالتجزئة، انطالقًا من املحافظة عىل )السيادة الوطنية(، مدعومة بالقوى اخلارجية من جهة، 
اليت  ثانية، وحالة اجلهل والتخلف  الداخل من جهة  الفساد وأصحاب املصالح يف  وبقوى 

تعيشها الشعوب العربية بما يف ذلك ختلف املؤسسات واملنظمات السياسية من جهة ثالثة.

ومؤسساتها  اجلامعة  قرارات  يعترب  الذي  العربية  الدول  جامعة  ميثاق  ذلك  يف  وساعدها 
مع  هبا  خاصة  عالقات  نسج  إىل  منفردة  عربية  دولة  كل  سعت  فقد  هذا  وعىل  ملزمة.  غري 
الدول األخرى، أو مع التكتالت اإلقليمية، وامتنعت يف الوقت ذاته عن متطلبات التكامل 
بإثارة  التجزئة  تكريس  تم  وقد  الوطنية.  السيادة  مع  تعارضها  بحجة  العريب  االقتصادي 
مصالح الفئات احلاكمة والفئات األخرى املرتبطة هبا انطالقًا من فكرة احلفاظ عىل املصالح 
والتكتالت  األجنبية  الدول  مع  تم  الذي  االرتباط  ذلك  يف  هي  هنا  املفارقة  لكن  الوطنية، 
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أي  ودون  اجلنسية،  متعدية  والرشكات  الدولية  املؤسسات  عن  فضاًل  األخرى،  اإلقليمية 

حرج بأن هذا االرتباط يؤدي إىل التعدي عىل السيادة الوطنية اليت تدعيها األنظمة.

مؤمتر  عن  صدر  )والذي  القومي  االقتصادي  العريب  العمل  ميثاق  أن  باملالحظة  واجلدير 
القمة احلادية عرش– عمان 1980( أقر حتييد العمل االقتصادي العريب املشرتك، وإبعاده عن 
ومعاملة  االقتصادية  املواطنة  مبدأ  امليثاق  أقر  وكما  العربية،  الدول  بني  السياسية  اخلالفات 
رأس املال العريب والعمل العريب، بما ال يقل عن معاملة مثيلها من أصل وطين يف كل قطر 

عريب، وبما حيقق الضمانات الالزمة واحلوافز املناسبة.

بقيت حربًا عىل ورق،  العربية  القمم  أقرتها  اليت  الوثائق  من  إليه وغريه  املشار  امليثاق  لكن 
للفرقة وزرع  أداة  والتآخي أصبحت  للوحدة  القمم واملجالس عنرصًا  أن تكون  وبداًل من 
الفنت. وقد تبدى ذلك مؤخرًا عندما استخدمت القمة العربية وجمالس اجلامعة غطاء للحرب 
اليت شنها الناتو ضد ليبيا، كما استخدمت أداة لفرض عقوبات اقتصادية عىل سورية، وجتميد 
احلكم  ضد  السورية  املعارضة  دعم  عن  فضاًل  ومؤسساتها،  اجلامعة  أنشطة  يف  عضويتها 
الرشعي يف سورية، مما يشري إىل سابقة خطرية تهدد مستقبل جامعة الدول العربية والعمل 

العريب املشرتك، خاصة وأن امليثاق ينص عىل عدم التدخل يف الشؤون الداخلية. 

يعين  إنما  الوطنية،  بالسيادة  واالدعاء  اخلارجية،  وارتباطاتها  العربية،  األنظمة  طبيعة  إن 
القدرة  عدم  يعين  كما  العريب،  االقتصادي  والتكامل  القومية  التنمية  حتقيق  يف  اإلخفاق 
عىل  واحرتامه  وجوده  يفرض  أن  عىل  قادر  عريب  تكتل  أو  جمموعة  تكوين  عىل  )واإلرادة( 
الساحة الدولية. يف وقت تفقد فيه الدول الضعيفة واألنظمة اهلشة حقها يف احلياة واالحرتام 

بني دول العامل.

إن التدقيق والبحث يف مسرية العمل العريب املشرتك، واإلخفاق من حتقيق التنمية والتكامل، 

جيعلنا نقف أمام جمموعة املفارقات:



اأوراق العمل املقّدمة اإىل املوؤمتر 342

قرارات واتفاقيات تصدر عن  تنفيذ  العربية  الدول  املفارقة األوىل: هي كيف ترفض بعض 
جامعة الدول العربية وجمالسها ومؤسساتها، يف الوقت الذي تتسابق فيه إىل االنصياع والقبول 
بقرارات أو توصيات ونصائح تصدر عن األمم املتحدة ومنظماتها وعن املؤسسات املالية 
تنفيذ  ترفض  عندما  الوطنية  بالسيادة  التمسك  بحجة  اجلنسية،  متعدية  والرشكات  الدولية 
األجنبية  الدول  مع  عالقاتها  يف  السيادة  هذه  وتتجاهل  الوحدوية،  والتوجهات  القرارات 

ومنظمات ومؤسسات األمم املتحدة؟!

دولة من  اقتصادية بحق شعب  العربية عقوبات  الدول  الثانية: كيف تصدر جامعة  املفارقة 
أعضائها يف الوقت الذي يفرتض أن تكون قراراتها عامل وحدة وتكامل ؟!

العربية لتغطية عدوان عىل بلد عريب،  الثالثة: كيف يسمح باستخدام جامعة الدول  املفارقة 
يف الوقت الذي عليها أن تقف ضد العدوان بوجه عام، وضد أي عدوان عىل أي بلد عريب 

بوجه خاص؟!

املفارقة الرابعة: كيف تقبل جامعة الدول العربية بتأجيج األزمات الداخلية، وتغّض النظر 
عن قيام بعض أعضائها بزتويد طرف من أطراف األزمة السورية باملال والسالح، يف الوقت 
الذي تسكت فيه عن موت مئات األطفال يف بعض الدول العربية، بسبب اجلوع، وحتجب 

فيه الدول الغنية املساعدات اجلدية عن الدول العربية الفقرية من أجل النهوض والتنمية؟!

العريب  العمل  تراجع  يف  عجب  ال  السياسية،  اإلرادة  غياب  ومع  املفارقات  هذه  ضوء  يف 
املشرتك، وال يف اإلخفاق يف حتقيق التنمية والتكامل وال يف تراجع سمعة وتواجد العرب يف 

الساحة الدولية!!
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آفاق التكامل العربي اإليراني:

يأخذ  أن  البد  اإليراين،   – العريب  االقتصادي  للتكامل  آفاق  عن  البحث  يف  االنطالق  إن 
باالعتبار النقاط اهلامة التالية:

1 - اإلخفاق يف جهود التكامل االقتصادي العريب، وأسبابه.

2 - النجاح الذي حققته جتارب عاملية أخرى، وما آلت إليه.

3 - أسباب فشل أو إخفاق أو نجاح بعض التجارب يف الدول النامية.

وجيعلنا ذلك أن نطرح عىل أنفسنا أسئلة من الواجب اإلجابة عليها وهي:

1 - ماهي أهداف التكامل املبحوث عنه؟ وماهي املبادئ اليت يقوم عليها ؟

2 - عىل أي أساس نظري اقتصادي ُيراد بناء التكامل االقتصادي العريب– اإليراين؟.

3 - عىل أي قاعدة سياسية سيقام التكامل، وكيف نضمن استمراره وتطويره؟

4 - عمق التكامل املراد حتقيقه وأبعاده وصيغه.

5 - من أين نبدأ؟

أواًل: األهداف واملبادئ:

بوجه عام، يمكن القول إن التكامل يعترب أداة أو وسيلة لتحقيق أهداف جمتمعية ذات طبيعة 

مشرتكة بني جمموعة من الدول األعضاء، ومن خالل االطالع عىل جتارب التكامل القائمة 

أهداف  توضع  بحيث  األهداف،  لتلك  رئيسية  عناوين  نورد  أن  يمكن  الدول  بني  حاليًا 

التكامل املرغوب من بينها وفق ما يتم عليه االتفاق:

1 - حتقيق االزدهار االقتصادي ورفع مستوى املعيشة ملواطين الدول األعضاء 
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وحتسني نوعية احلياة ورفع الدخل احلقيقي. وذلك باتباع مناهج مشرتكة لألداء 
االقتصادي واختاذ إجراءات اقتصادية مشرتكة يتعذر بلوغ الدول إياها منفردة.

2 - حتقيق التوظيف الكامل وحتسني ظروف العمل للعاملني، ويتصل بذلك من 
انتقال العمالة واعتماد أسس مشرتكة لتحسني ظروف العمل والتقريب  مترير 

فيما بينها.

3 - االستخدام األمثل للموارد البرشية والطبيعية عىل نحو أفضل مما يتيرس لكل 
دولة بمفردها.

4 - مواجهة املشكالت ذات الطبيعة املشرتكة كقضايا البيئة والتلوث.

5 - دعم التنمية القطرية، وجعل مرشوعاتها تندرج يف االطار التكاميل.

أجل  من  اإلقليمي  التعاون  بدعم  وحتدياتها،  العوملة  قضايا  مع  التكامل   -  6
كمجموعة  العاملي  االقتصاد  مع  والتعامل  للعوملة،  السلبية  اآلثار  مواجهة 

اقتصادية موحدة، بداًل عن التعامل عىل نحو منفرد.

العناوين  يف  تندرج  أن  فيمكن  التكامل  يف  األعضاء  الدول  قبل  من  تراعى  اليت  املبادئ  أما 
البارزة التالية:

1 - احرتام سيادة الدول األعضاء وضمان سالمة ووحدة أراضيها.

2 - االلزتام بمبدأ عدم االعتداء بني الدول األعضاء– والعمل عىل حتقيق السالم 
واألمن واالستقرار.

العملية  السري قدمًا يف  يعيق  ما  الزناعات سلميًا، وإزالة  أو  3 -فض اخلالفات 
التكاملية، وتنسيق السياسات االقتصادية واالجتماعية .
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األعضاء،  الدول  بني  التكامل  منافع  توزيع  يف  والعدالة  املساواة  ضمان   -  4
برصف النظر عن حجم الدولة ومستوى نموها.

5 - االعتماد املتبادل بني الدول األعضاء وتعزيز االعتماد اجلماعي عىل الذات، 
وتعزيز الروابط التارخيية واالجتماعية والثقافية املشرتكة.

6 - العمل عىل زيادة مستوى املشاركة الشعبية يف األنشطة التكاملية.

7 - احرتام حقوق اإلنسان والشعوب وحمايتها.

8 - احرتام القانون داخليًا ودوليًا، واختاذ ما يلزم لسيادة القانون ومؤسساته.

ثانيًا: النظرة االقتصادية اليت تؤسس لعملية التكامل:

وضمان  التكامل  عملية  يف  أساسيًا  دورًا  النظرية  وخلفياتها  االقتصادية  السياسات  تلعب 
العوملة  يف  االنخراط  باجتاه  الدفع  إىل  تزنع  الليربالية  االقتصادية  فالسياسات  نجاحها. 
بني  اخلارجية  التجارة  حترير  إىل  تسعى  فإهنا  وهلذا  الرأسمايل،  العاملي  باالقتصاد  واالندماج 
الدول األعضاء يف التكامل وبينها وبني العامل اخلارجي، مما يعين خضوع اقتصادات الدول 
األعضاء للتقسيم الدويل للعمل حتت مظلة اقتصاد السوق واالقتصاد الليربايل، مما يعين بقاء 
دول التكامل سوقًا ملنتجات الدول الصناعية املتقدمة، وموردًا صافيًا للمواد األولية لتشغيل 
مصانع تلك الدول. وحىت لو سمح هلا بحدود معينة للنشاط الصناعي، فإن الصناعات اليت 
ومصالح  ملقتضيات  وفقًا  للبيئة  ملوثة  أو  هامشية  صناعات  ستظل  التكامل  دول  يف  ستقام 

الدول الصناعية املتقدمة.

الذات،  عىل  املعتمدة  املستقبلية  التنمية  حتقيق  إىل  اهلادفة  االقتصادية  السياسات  أن  حني  يف 
ورفع مستوى معيشة السكان واالهتمام بتضيق الفجوة العلمية والتكنولوجية، تعمل عىل 
بناء اقتصاد قوي ومستقل يعتمد عىل موارده اخلاصة، وخيضع للتخطيط ويعمل عىل التوفيق 
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بني االقتصاد املوجه من الدولة، وآليات السوق، وبالتايل فإنه حياول التعامل مع مقتضيات 
العوملة وحتدياتها دون االندماج هبا بل باالستفادة من الفرص اليت تتيحها، كما أنه يتعامل مع 
االقتصاد العاملي باستقاللية حترتم السيادة دون أن يقع يف براثن االنعزال، فيعمد إىل االنفتاح 

التدرجيي املدروس، واملنضبط وفق ما متليه مصالح البالد وضمان سيادتها.

االنفتاح  اجتاه  يف  تندفع  فاألوىل  واالستقاللية،  الليربالية  السياستني  بني  واضح  والفرق 
تعمل  الثانية  أن  حني  يف  التبعية.  إىل  يقود  مما  السوق،  واقتصاد  التجارة  وحرية  االقتصادي 
أواًل عىل متكني اقتصادها وبناءه عىل أسس قوية ومتينة تتيح له التعامل مع اآلخرين عىل قدم 

املساواة والتكافؤ والندية.

وفقًا  االقتصادية،  سياساتها  وتنسيق  بناء  التكامل  يف  األعضاء  الدول  عىل  أن  يعين  وهذا 
لألهداف املراد حتقيقها.

ما  متقاربة  السياسات عىل نحو جيعلها  التنسيق بني هذه  الدنيا من  توفر احلدود  بد من  وال 
يكفل هلا النجاح، وبناء تكتل اقتصادي معترب وحمرتم عىل الصعيد الدويل.

ثالثًا: القاعدة السياسية:

عىل أية قاعدة سياسية سيُبىن عليها التكامل؟ ال شك أن األهداف السياسية اليت تكمن يف 
خلفية العمل التكاميل ستكون حاسمة يف قرار االنضمام إىل التكامل، وكذلك يف استمراره 
االقتصادية  النظرية  مع  ومتوافقة  منسجمة  ستكون  السياسة  هذه  فإن  وبالطبع  وتطويره، 

احلاكمة لعملية التكامل.

وإذا ما عدنا للمشاريع التكاملية املطروحة عىل اإلقليم فإننا نجد أن مرشوع الرشق األوسط 
الكبري الذي ترعاه الواليات املتحدة هيدف سياسيًا إىل انضواء دول اإلقليم حتت لواء اهليمنة 
بالكيان  االعرتاف  يستدعي  مما  املنطقة،  دول  بني  اإلرسائييل  بالوجود  والقبول  األمريكية 
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الصهيوين والتطبيع معه، البل وقيام هذا الكيان بدور مركزي يف املرشوع، وال يبعد مرشوع 
الرشاكة األوربية بأهدافه السياسية عن أهداف املرشوع األمريكي– الصهيوين.

السياسية مغايرة  البلدان وإيران فإن أهدافه  التكاميل يف رؤيتنا والذي سيشمل  أما املرشوع 
ترفض  وحتررية،  مستقلة  رؤية  من  ينطلق  فهو  واألوربية،  والصهيونية  األمريكية  لألهداف 
التبعية، كما ترفض الكيان الصهيوين، وتستعيد فكرة القضية املركزية لدول اإلقليم، ونعين 

هبا القضية الفلسطينية.

لكن األفق السيايس للمرشوع، يتسع النضمام دول إقليمية أخرى، ويأمل بإقامة عالقات 
تعاون سياسية واقتصادية مع تكتالت أخرى تلتقي معه باألهداف السياسية واالقتصادية، 
الطابع  ذات  واملنظمات  الكتل  من  وغريها  شنغهاي  ومنظمة  الربكس  دول  كمنظمة 

االستقاليل.

رابعًا: عمق التكامل املستهدف وأبعاده وصيغه:
ختتلف الرتتيبات التكاملية من حيث عمق التكامل املراد حتقيقه، ويمكن التميزي بني ثالث 

درجات:

الدرجة األوىل: توقف العملية التكاملية عند حدود التعاون يف عدد من املجاالت اليت تواجه 
مشكالت متماثلة أو تسعى إىل أهداف يصعب عليها حتقيقها منفردة.

كما  الوطنية،  استقالهلا وسيادتها  احلريصة عىل  الدول  تناسب  التكامل،  من  الدرجة  وهذه 
هو احلال يف )رابطة اآلسيان(، كما أن هذا األسلوب يناسب الدول اليت ال تسعى إىل وحدة 

سياسية، واقتصادية.

الدرجة الثانية: السعي لالندماج بني دول التجمع باتباع منهج االحتاد السيايس.

الدرجة الثالثة: وهي درجة وسط بني صبغة التعاون وصيغة االندماج الكامل، مما يعين دخول 
الدول األعضاء يف عملية تتواىل مراحلها إىل أن تصل يف هنايتها إىل االحتاد الكامل.
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وإذا ما توصلنا إىل أن التكامل عملية متتالية املراحل تنتهي باحتاد سيايس واقتصادي فإن هذا 
ترتبط جميعها  أدوارًا  والثقافية  السياسية واالقتصادية واالجتماعية  األبعاد  تلعب  أن  يعين 

عىل نحو معني بعملية التنمية.

وعىل هذا فإن الرابطة وثيقة بني التكامل والتنمية بأبعادها املختلفة.

أما صيغ الرتتيبات التكاملية ومداخلها فهي:

1 - املدخل التجاري: حترير التبادل التجاري بني الدول األعضاء يف التكامل، 
سواء من الرسوم اجلمركية )العوائق الكمية واإلدارية( وعىل أن يتم ذلك تدرجييًا 

وفق ترتيبات جتارية يتفق عليها.

     ويشمل هذا املدخل تسهيل التبادل التجاري، وتبسيط اإلجراءات املتعلقة 
بالعمالت  مقومة  مشرتكة  وثائق  واعتماد  التأمني  تكاليف  وختفيض  بالنقل 
أيضًا  التجاري  املدخل  القطع األجنيب. ويقع ضمن  إىل  احلاجة  لتوفري  املحلية 
تشجيع التبادل التجاري البيين بتوفري املعلومات للمشتغلني يف هذا النشاط إىل 

جانب توفري اخلدمات املرتبطة بالتمويل واالئتمان.

2 - املدخل اإلنتاجي للتكامل: يستند النجاح يف املدخل التجاري للتكامل إىل 
وجود البنية اإلنتاجية املتطورة، وإال فإن حترير التجارة سيكون لصالح املنتجني 
املدخل  يسبق  ان  الرضوري  من  فإن  هلذا  اآلخرين.  حساب  عىل  كفاءة  األكرث 
التجاري تطويرًا مهمًا للبنية اإلنتاجية، وتظهر هنا احلاجة إىل التخطيط اإلقليمي 
الداعمة  احلوافز  توفر  اليت  السياسات  بتنسيق  مصحوبًا  والتبادل  لإلنتاج 

للتكامل.

بني  التخصص  تشجيع  إىل  تهدف  صناعي  تكامل  اتفاقيات  عقد  املجال  هذا  يف  ويمكن 
الطاقات  تشغيل  أو  احلجم  وفورات  الستغالل  القائمة  اإلنتاجية  العمليات  أو  املنشآت 
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املعطلة، وكذلك عقد اتفاقيات ختصيص ملنتجات معينة أو صناعات معينة لكل من الدول 
األعضاء يف التكامل. فضاًل عن إمكانية إقامة مرشوعات مشرتكة بصيغ خمتلفة تتناسب مع 
أو  املنتجات  من  لعدد  تفضيلية  معامالت  منح  املجال  هذا  يف  ويمكن  املعروضة،  احلاالت 

الصناعات اإلقليمية بداًل من التحرير الكامل للتبادل التجاري.

تعريفة جمركية  الفرصة لفرض  يتيح االحتاد اجلمركي  1 -  االحتاد اجلمركي: 
خارجية مشرتكة إزاء العامل اخلارجي، وتعديلها كلما اقتضت احلاجة إىل ذلك، 
متماثلة مشرتكة مع  املجال التباع سياسات جتارية  يتيح االحتاد اجلمركي  كما 

العامل اخلارجي.

2 - السوق املشرتكة: وهي مرحلة متقدمة أخرى، تقوم عىل أساس حرية انتقال 
رأس املال والعمال وتكامل املوارد.

خامسًا: من أين نبدأ ؟:

اليت  والتحديات  املخاطر  استعراض  وبعد  واإليرانية،  العربية  لالقتصادات  مقاربتنا  بعد 
منه،  البد  الذي  السؤال  إىل  ووصلنا  االقتصادي،  التكامل  عملية  آفاق  يف  بحثنا  تعرتضها، 

وهو من أين نبدأ؟ كيف يمكن البدء بعملية تقود إىل حتقيق التكامل؟.

الثاين من  املحور  إذا كان  فيما  أعرف  أن اإلجابة تعرتضها بعض اإلشكاليات، ال  والواقع 
حماور املؤمتر تعرض هلا، وان كان تعرض هلا، ماهي حصيلة ما توصل إليه املؤمتر؟.

عىل أي حال فإن اإلشكالية اليت تتعرض هلا عملية التكامل، وهي إشكالية عامة تتعرض هلا 
جممل حماور العالقات العربية– اإليرانية تتمحور حول اخلطاب الديين الذي يطبع سياسة كل 
من إيران وبعض الدول العربية، والتعارض املفتعل هلذا اخلطاب الذي اسُتخدم من األعداء 
لشق صف دول املنطقة بخلفية مذهبية تصطنع عددًا ومهيًا من دول املنطقة ذاتها، كوسيلة 
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العدو احلقيقي، والفتعال معارك وخصومات ونزاعات تستهلك قوى دول  ال بعادها عن 
املنطقة يف أمور ال طائل منها، تقع يف النهاية ملصلحة العدو املشرتك.

وعدم  األعضاء  الدول  سيادة  احرتام  االقتصادي  للتكامل  املحسومة  املبادئ  من  كان  فإدا 
التدخل يف الشؤون الداخلية، وضمان املساواة والتكافؤ يف العالقات التكاملية، فإن احرتام 
هذه  وضع  يقتيض  مما  التكامل،  يف  البداية  نقطة  أولويات  حمور  يكون  أن  جيب  املبادئ  هذه 
املسألة عىل طاولة البحث ومواجهتها برصاحة وشجاعة واالتفاق عىل األسس اليت تريض 

اجلميع من أجل جتاوز حالة اهلواجس واملخاوف املتبادلة.

فاجلانب العريب يشعر بالقلق وتنتابه اهلواجس بشأن مسألة )تصدير الثورة اإلسالمية( ورغم 
أن القناعة لدى فئات واسعة من السياسيني واملثقفني العرب أن )الثورة اإلسالمية( ليست 
بصدد تصدير ثورتها، إال أن قطاعًا واسعًا من الرأي العام العريب، مدعومًا ببعض ممارسات 
احلقيقية  النوايا  من  القلق  يمتلكه  يزال  ال  املعادي،  اإلعالمي  الضخ  ومع  اإليرانية  اإلدارة 

إليران.

وما يؤكد هواجس البعض أن بعض مواقف وترصحيات بعض املسؤولني وسلوكهم يؤكد أن 
هناك خطابًا خمفيًا إليران ال يزال يرى إمكانية تصدير الثورة اإلسالمية. ويؤكد ذلك ما جاء 

يف مقدمة السياسات العامة للربنامج الرابع للتنمية يف اجلمهورية اإلسالمية، إذ جاء فيها.

»سوف تكون إيران بلدًا ناميًا متطورًا، ويف الصدارة عىل املستوى التقين والعلمي واالقتصادي، 
وعىل الصعيد اإلقليمي، مع املحافظة عىل اهلوية اإلسالمية والثورية، وسوف تكون مصدر 
إهلام الشعوب اإلسالمية، كما أهنا سوف تكون مؤثرة وفاعلة عىل مستوى العالقات الدولية 

عىل الساحة العاملية«.

ألحد  وليس  بسيادتها  يتعلق  أمر  فهذا  والثورية،  اإلسالمية  هويتها  عىل  إيران  حتافظ  أن 
للشعوب اإلسالمية  إهلام  والثورية مصدر  اهلوية اإلسالمية  تكون  أن  أما  عليه،  االعرتاض 

فهذا أمر حيتمل التأويل ويدع جمااًل للشك.
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عىل أي حال فإن نقطة البداية يف إقامة عالقات سليمة وصحية بني إيران والبالد العربية )بما 
يف ذلك التكامل( البد أن متر عرب حالة من املصارحة واملكاشفة وحل جميع القضايا املعلقة 

أو امللتبسة.

ويف املقابل، فإن هناك قضايا تشغل بال إيران من مواقف بعض العرب جتاهها، وهنا أيضًا البد 
للجانب العريب أن يبذل اجلهد الالزم إلزالة أي شكوك حول املواقف من إيران، بما يف ذلك 
تسهيل حل بعض املشكالت العالقة بروح منفتحة – فإيران أواًل وأخريًا بلد جار فيه شعب 
شقيق تربطه مع العرب عالقات تارخيية وثقافية، وجتمعه معه اآلن وحدة املوقف واملصري من 
القضايا اليت تتعرض هلا املنطقة العربية ودول اإلقليم، وخاصة القضية الفلسطينية واملوقف 
من املقاومة اليت جيب أن تظل عنوانًا ألي جهد يف العالقات بني إيران والعرب، وبينها وبني 

العامل اخلارجي.

إيران  بني  العالقات  لطبيعة  مثااًل  يعترب  أن  يمكن  السورية  املسألة  من  اإليراين  املوقف  إن 
والدول العربية ومستقبل هذه العالقات، وقد جاء هذا املوقف تدعيمًا ملوقف املقاومة من 
اقتصادية  لعالقات  نموذجًا  ذاته  الوقت  يف  وهو  اإلرهاب،  مكافحة  ملبدأ  وترسيخًا  جهة، 

يمكن تطويرها باجتاه التكامل املنشود.

وباالستفادة من دروس جتارب التكامل الفاشلة منها والناجحة يمكن أن تبدأ فيما بني الدول 
العربية)منفردة أو جممعة( وإيران، فكرة التعاون كمقدمة يمكن البناء عليها وصواًل إىل مراحل 
متقدمة أكرث عىل طريق التكامل. وهذا النمط تفضله عادة الدول احلريصة عىل استقالهلا، كما 
هو احلال يف )رابطة اآلسيان( أو لدى الدول اليت ال تهدف غىل وحدة سياسية أو اقتصادية، 
كما هو احلال يف )منظمة التعاون االقتصادي للتنمية(، وهيدف نموذج )التعاون( إىل تعاون 
الدول األعضاء يف املجاالت اليت تواجه فيها مشكالت متماثلة أو تسعى إىل أهداف يصعب 

عليها حتقيها بمفردها.
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ويف حالة البلدان العربية وإيران يمكن أن تكون البداية يف التعاون من أجل التنمية، مما يزيد 
من قدرة الدول املعنية عىل الدخول يف صيغ أكرث تقدمًا عىل طريق التكامل.

بعملية حترير  البدء  التنمية،  التعاون من أجل  اتباعها عىل طريق  اليت يمكن  ومن اخلطوات 
التبادل التجاري بني الدول األعضاء، وتسهيل التبادل السلعي واخلدمايت، وانتقال العمالة، 
سوق  تأسيس  يتلوه  جمركي  احتاد  إلقامة  اإلضافية  اخلطوات  ببعض  والسري  املال.  ورأس 

مشرتكة.

إنتاجية مشرتكة. إن جماالت  ومن خالل هذه العملية يمكن العمل باجتاه إقامة مرشوعات 
املشاركة والتعاون يف القطاعات االقتصادية واسع جدًا يمكن البدء به من زاوية النفط والغاز 
واإلنتاج  االحتياطيات  يف  هائلة  إمكانات  العربية  والبلدان  إيران  من  كل  فيه  متلك  الذي 

واملوقع اجلغرايف )إقامة خط أنابيب للتصدير(.

وملا كانت إيران متتلك خربة واسعة يف جمال الصناعات البرتوكيماوية والسيارات فإن جماالت 
سورية  بني  التعاون  بالفعل  بدأ  وقد   . جدًا  واسعة  النشاطني  هذين  يف  التعاون  يف  التوسع 

وإيران يف إنتاج السيارات.

لكننا هنا نشري إىل جانب هام من جوانب التنمية أال وهو اجلانب العلمي واملعريف وتوطني 
أنه عن طريق  نعتقد  فإننا  املجال  واسعة يف هذا  متتلك خربة  إيران  كانت  وملا  التكنولوجيا. 
يلعب  أن  يمكن  التكنولوجيا  ونقل  واملعريف  العلمي  التعاون  فإن  التجارب  ونقل  التعاون 
دورًا هامًا يف أجياد األساس العلمي النهضوي لتنمية حقيقية ترفد التطلعات إىل تعميق فكرة 

التعاون باجتاه التكامل.

إن قيام التعاون االقتصادي بني البلدان العربية وإيران، الذي سيقام عىل أساس البعد السيايس 
بعملية  جدًا  واسعة  آفاقًا  يفتح  سوف  اإلرهاب،  ومكافحة  املقاومة  دعم  يف  واملتمثل  املتني 
التكامل. ويف الظروف القائمة حاليًا ال يمكن أن يتحقق التعاون إال عىل نحو تدرجيي. يمكن 
يف البداية أن يضم دولة أو دولتني عىل أن يكون مفتوحًا النضمام باقي الدول العربية عندما 



353 اأوراق العمل املقّدمة اإىل املوؤمتر

تسمح الظروف بذلك. ونقصد بالظروف جمموعة من العوامل لعل أمهها التحرر من التبعية 
السياسات  قيود  عن  بعيدًا  حتررية  اقتصادية  سياسات  وانتهاج  والعوملة،  العاملي  لالقتصاد 
متعددة  والرشكات  الدولية  املالية  املؤسسات  من  املفروضة  والقيود  الليربالية،  االقتصادية 
اجلنسية وانتهاج سياسة تنموية مستقلة باالعتماد عىل الذات، واالعتماد اجلماعي عىل الذات 

الذي يمكن أن يتوفر من خالل التعاون اإلقليمي.

إن قيام التعاون اإلقليمي بني البلدان العربية وإيران، ال يتعارض مع جهود حتقيق التكامل 
االقتصادي العريب، ال بل إن قيام التكامل االقتصادي العريب سوف ُيسهل عملية استكمال 
التعاون اإلقليمي مع إيران. ويفتح آفاق العالقات والتعاون مع املنظمات االقتصادية الدولية 
األخرى )كمنظمة الربكس( اليت نلتقي معهًا عىل أسس واضحة إلقامة نظام اقتصادي عاملي 

جديد بعيدًا عن اهليمنة األمريكية واالستغالل والتبعية.
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التجانس االقتصادي
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

مقدمة 

الرشق  يف  واالنسجام  التجانس  لتحقيق  والسياسات  اإلجراءات  من  العديد  تنفيذ  تّم  لقد 
األوسط يف وقٍت سابٍق بكثري لسائر املناطق األخرى. فمنذ أواخر السبعينيات كان تأسيس 
ألجل  املؤسساتية  الرتتيبات  جملة  من  اإلسالمي  التنمية  ومرصف  العريب  النقد  صندوق 
احلّرة  التجارة  برنامج  املجال  هذا  يف  اإلقدامات  أحدث  ومن  املنطقة.  يف  التعاون  حتقيق 
الدول  جامعة  أعضاء  من  دولة   22 أصل  من  دولة   17 ِقبل  من  توقيعه  تّم  الذي  العربية)1( 
السنوية إىل 15%  العربية الكربى ختفيض اجلمارك  التجارة احلرة  برنامج  العربية. وقد حدد 
التعاون  من  النوع  ذلك  تصميم  يتّم  مل  اإلجراءات  هذه  كل  ورغم   .)Hoekman,2010(
اإلقليمي الالزم ليحمي ويدعم املؤسسات والرشكات اإلقليمية وكان التقّدم يف هذا املجال 

بطيًئا بشدة. 

والواقع أنه بسبب عدم رغبة الدول يف التخيّل عن املداخيل احلاصلة من التعرفات اجلمركية مل 
يكن للجهود اإلقليمية املبذولة يف سبيل حتقيق التناغم االقتصادي نتائج ملحوظة. إذ مل تكن 
لدى الدول الرغبة يف أن تفتح باب التنافس أمام  صناعاتها الداخلية، وذلك ألّن غالبية هذه 
الصناعات موجودة يف الدول املجاورة وتعتمد بشكٍل أسايس عىل التعرفات اجلمركية وليس 
عىل االستثمار الداخيل اإلقليمي )االستثمار بني دول املنطقة(. وال تشّكل التجارة الداخلية 
اإلقليمية يف الوقت احلايل سوى %3 من جممل التجارة. فاملوانع التجارية املوجودة بني هذه 
الدول تعترب من أكرب املوانع يف العامل.)Masetti, 2013( ومن هذه املوانع التكاليف العالية 

1 - Great Arab Free Trade Agreement )GAFTA(

اأ. فهيمة عبا�صي
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للنقل واملواصالت، والبىن التحتية غري املتطورة والتدابري واإلجراءات التجارية غري الفّعالة 
اليت تعّرض التجارة للرضر واملخاطر. 

ومن جهٍة أخرى فقد اجتهت العالقات التجارية يف شمال أفريقيا وبالد الشام تارخيًيا نحو 
العالقات مع االحتاد  املنطقة. وتشمل  إذ يعترب االحتاد األورويب أهم رشيك لدول  أوروبا، 
وحتويالت  املبارش  اخلارجي  االستثمار  إىل  وصواًل  التجارة  من  يبدأ  واسًعا  طيًفا  األورويب 
املهاجرين وتردد السّياح. ويف حني تعترب العالقات االقتصادية مع منطقة متقدمة أمًرا إجيابًيا 
ويف بعض األحيان أمًرا طبيعًيا نظًرا للقرب اجلغرايف إال أّن هذه الدول تشهد تغيرياٍت سلبية 

من ضمنها األزمة يف منطقة اليورو. 

لتحقق  االقتصادية  الناحية  من  مانًعا  كانت  اليت  العوامل  أهم  إىل  ييل  فيما  اإلشارة  ويمكن 
االنسجام االقتصادي داخل منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا: 

* إرث نظام وضع السياسات التجاري الداعم للحوسبة فعىل الرغم من بدء 
التحرر ال تزال التعرفات اجلمركية والعقبات غري اجلمركية عالية. 

* البىن اإلنتاجية املتشاهبة اليت أّدت إىل فقدان التنويع يف املنتوجات أو التكامل 
يف اإلنتاج.  

* التكاليف التجارية الباهظة يف املنطقة اليت أّدت إىل ارتفاع تكاليف التبادالت 
والقيود عىل التجارة مما أّثر يف النتيجة بشكٍل سليب عىل القدرة التنافسية. 

املتمركزة حول  الطبيعية وكرثة ظهور االقتصادات  * كوارث وخماطر املصادر 
الصادرات واألحادية الناتج واملعّرضة للمخاطر أمام قيمة الطاقة واألهم من 

كل ذلك عدم التحرك نحو التنويع االقتصادي. 

* امليل نحو تقسيم الرشق األوسط إىل مناطق وأقاليم صغرية متقدمة وبشكٍل 
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أسايس مناطق صغرية تبحث عن رشكاء هلا خارج املنطقة. وعىل سبيل املثال، 
قامت كّل دولة من دول جملس التعاون اخلليجي بتوقيع اتفاقيات التجارة احلرة 

 .)Saidid,2010( الثنائية مع الواليات املتحدة

املرحلة اجلديدة للطفرة النفطية: التعاون االقتصادي الداخيل

الثالثة غرّيا  الرشق األوسط: األول، احتالل  لقد حصل حدثان أساسيان يف أوائل األلفية 

الواليات املتحدة األمريكية للعراق، والثاين الطفرة النفطية بني سنة 2000 و2008 م. واليت 

شّكلت اقتصاًدا سياسًيا جديًدا يف الرشق األوسط. هذه الطفرة النفطية اليت أوصلت سعر 

الداخل  يف  االقتصادي  التعاون  من  جديدة  مرحلة  فتحت  دوالرًا   140 حدود  إىل  النفط 

اإلقليمي. يف هذه املرحلة، وبسبب اجلو السائد يف الغرب بعد هجمات 11 أيلول، ترّكزت 

للمنطقة  النفطية  استفادت حىت االقتصاديات غري  النتيجة  املنطقة ويف  االستثمارات داخل 

بسبب التحويالت املالية للعمال العاملني يف حقل االقتصاديات النفطية. يف هذه املرحلة كان 

مزيان املدفوعات اخلارجية إجيابيًا بالنسبة ألكرث دول املنطقة وقّدر صندوق النقد الدويل النمو 

)Hertog,2007( .الواقعي لإلنتاج اإلجمايل الداخيل يف الرشق األوسط بـ 8/%5 تقريًبا

ومن أبرز ممزيات حركة ورود االستثمارات اخلارجية املبارشة يف هذه املرحلة األمهية املزتايدة 

يف   2000 سنة  منذ  املبارشة  اخلارجية  االستثمارات  استقرت  فقد  الداخلية.  لالستثمارات 

مركز التعاون االقتصادي اإلقليمي وأصبحت أكرث من ثلث حجم االستثمارات اخلارجية 

املنطقة )داخل اإلقليم( وقد أّدى هذا األمر أيضًا إىل نمو االقتصاديات غري  املبارشة داخل 

إىل  أسايس  بشكٍل  املرحلة  هذه  يف  اخلليجي  التعاون  جملس  اقتصاديات  وحتوّلت  النفطية. 

االستثمارية  املشاريع  بتمويل  وقامت  أفريقيا  شمال  اقتصاديات  يف  لالستثمارات  مصدٍر 
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الضخمة يف مرص وتونس واملغرب وليبيا. ومن املثري لالهتمام أّنه فيما بني سنة 2003 و2010 

حتّولت اإلمارات العربية املتحدة إىل أكرب مستثمر يف هذه املنطقة من خالل استثمارها بـما 

)MENA-OECD programme,2014( .جمموعه 163 مليار دوالر

االستثمارات اخلارجية املبارشة يف دول شمال أفريقيا 

ومن أهم تباينات هذه الطفرة النفطية مع املراحل السابقة نمو القطاع اخلاص وخاصة يف دول 

اخلليج. فبعد أن كان حجم التبادل التجاري الثنايئ بني إيران ودول جملس التعاون اخلليجي 

لينتقل من 1،3 مليار دوالر سنة 2000 إىل  حمدوًدا حىت هناية سنة 2000 نما بشكٍل الفت 

13،4 مليار دوالر سنة 2008. ووصلت صادرات إيران إىل دول التعاون اخلليجي سنة 2008 

استفادت  النتيجة،  يف   .2000 سنة  دوالر  مليون   630 كانت  أن  بعد  دوالر  مليار   2،26 إىل 

دول جملس التعاون اخلليجي من فائٍض جتاري ضخم يف عالقاتها التجارية مع إيران حيث 

بلغ مزيان هذه العالقات ذروته يف سنة 2008 بارتفاع وصل إىل مزيان 10،7 مليار دوالر. 

)Habibi, 2010(

مصّدٍر  أول  إىل  اخلليج  دول  بني  من  املتحدة  العربية  اإلمارات  حتّولت  الفرتة،  هذه  يف 

للمنتوجات إىل إيران واحتّلت السعودية املرتبة الثانية. عىل هذا األساس ازدادت حصة دول 

أعضاء جملس التعاون اخلليجي بشكٍل الفت بني األعوام 2000 و2008 من جمموع واردات 

إيران؛ يف حني بقيت حصة الدول األوروبية ثابتة نسبًيا. ويف هذه املرحلة من الطفرة النفطية 

االقتصادي  التعاون  شمل  أيلول   11 أحداث  بعد  السائد  السيايس  اجلو  مع  ترافقت  اليت 

اإلقليمي اجلمهورية اإلسالمية يف إيران اليت عّدلت مبادئها التجارية نحو جرياهنا العرب. 
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موجة االنتفاضات العربية والالإستقرار االقتصادي يف املنطقة

كان للثورات العربية سنة 2011 تأثرياٍت شديدة عىل األنشطة االقتصادية يف شمال أفريقيا 
وبالد الشام. فقد انخفض النمو الواقعي لإلنتاج اإلجمايل الداخيل يف املنطقة من %4،2 إىل 

)Masatti,2013( .2،2 يف سنة 2011. ووصل إىل أدىن مستوى يف مدة العقد األخري%

يف الواقع، لقد أوجدت موجة انعدام األمن عىل أثر ظهور نوع جديد من اإلرهاب منطقتني 
من الناحية االقتصادية: “منطقة آمنة” تتمتع بأدىن مستويات األخطار االقتصادية والسياسية 
“منطقة  هي  الثانية  واملنطقة  الفاريس،  اخلليج  دول  من  ستًا  أسايس  بشكٍل  تشمل  وهي 
والرصاعات  السيايس  والالإستقرار  األمنية  املخاطر  من  عاليًا  مستوى  تشهد  اليت  اخلطر” 
ولبنان  وليبيا  والعراق  سوريا  دول  تشمل  املنطقة  وهذه  والقومية.  واملذهبية  األيديولوجية 
واجلزائر واليمن ومرص. طبًعا هناك منطقة عازلة بني املجموعتني املذكورتني وهي ال تعاين 
وتدّخل  اجتماعية  اقتصادية–  مشاكل  وجود  ولكّن  الثانية  كاملنطقة  األمنية  التحديات  من 
الوسطى دواًل مثل  اقتصادها جعلها تكون يف منطقٍة وسطى. وتشمل املجموعة  الدولة يف 

)Kravchenko,2013( .املغرب وتونس واألردن

يف هذا املجال نرى أن أشد الدول ترضًرا هي اليت شّكلت مركز الربيع العريب مثل ليبيا وتونس 
ومرص وسوريا واليمن. ويتمزي املغرب بأنه البلد الوحيد يف هذه املنطقة الذي شهد يف سنة 
2011 نمًوا يف اإلنتاج اإلجمايل الداخيل. ومن أهم تأثريات هذه التحوالت انخفاض اإلقبال 
عىل السياحة بشكٍل كبري. إذ بلغ عدد السياح يف خمسة مقاصد أصلية يف املنطقة أي مرص 
وتونس واملغرب واألردن ولبنان 15 مليون سائح يف سنة 2011 بعد أن كان 20 مليونًا يف سنة 
2010. وهذا االنخفاض كان ملحوًظا بشكٍل كبري يف مرص وتونس. صحيح أن إقبال السّياح 
الثورات.  قبل  السياحة عليه  ما كانت  إىل  يرجع  مل  انتعش يف سنة 2012 ولكّنه  املنطقة  عىل 
ونظًرا إىل أّن حصة السياحة بلغت أكرث من %20 من اإلنتاج اإلجمايل الداخيل يف لبنان، و12% 
يف األردن، وبني 5-8 يف املغرب وتونس ومرص. فقد ترك هذا االنخفاض تأثرياٍت كبرية عىل 
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النمو االقتصادي يف هذه الدول. كذلك انخفض تدفق االستثمار اخلارجي املبارش بشدة إذ 
وصل بني عامي 2010 و2011 إىل 11.4 مليار دوالر منخفًضا %46. وكان هذا االنخفاض 

بشكل أسايس يف مرص وتونس ولبنان بسبب انخفاض تدفق االستثمارات. )ن.م.(

اإلرادة السياسية: القوة الدافعة لالنسجام االقتصادي داخل اإلقليم

السؤال الذي يطرح نفسه اآلن: ما هو اليشء الذي يستطيع أن حيقق االنسجام والتجانس 
االقتصادي؟ يبدو أّن هناك عوامل موجودة يف منطقة الرشق األوسط يمكنها أن تكون يف 
صالح االقتصاد اإلقليمي. ومن جملة هذه العوامل اللغة والثقافة املشرتكة والقرب اجلغرايف. 
املناطق. عىل هذا  باملقارنة مع سائر  متخّلفًا  االقتصادي  االنسجام  يزال  ورغم كل ذلك ال 
األساس، ما الذي يمكن أن يشّكل القوة الدافعة للتوّجه نحو التجانس االقتصادي اإلقليمي 
طريق  عن  االقتصادي  التعاون  بأّن  القائلة  الشائعة  الرؤية  أّن  يبدو  األوسط؟  الرشق  يف 
العالقات املتبادلة يؤدي إىل التخفيف من التشنجات السياسية، يف الرشق األوسط وشمال 
افريقيا. إذ إن التعاون االقتصادي يف هذه املنطقة بحاجة إىل عنرٍص مهٍم هو اإلرادة السياسية 
التعاون االقتصادي  أن  العملية االقتصادية. ذلك  املشرتكة بحيث حيّرك  السياسية  واإلدارة 
يف منطقة الرشق األوسط يقتيض وجود اإلرادة السياسية ويف مرحلٍة الحقة جيب أن تكون 
دول املنطقة قادرة عىل أجياد مؤسساٍت ويمكنها املحافظة عىل إنجازات التعاون االقتصادي 
وتنميتها. ولقد كانت السعودية تؤدي دائًما دوًرا تقليدًيا يف هذه املنطقة أال وهو دور منتج 
البديل)1(  يف سوق الطاقة بحيث إهّنا تقوم عند احلاجة بإعادة التوازن إىل السوق. هذا الدور 
كانت أملانيا وفرنسا تؤديانه يف االحتاد األورويب تارخيًيا، ومتلك إيران والسعودية نفس الدور 
يف منطقة الرشق األوسط وذلك بصفتهما أكرب مصّدرين للنفط يف منظمة أوبك من جهة، 
البلدين يمّكنهما من حتقيق االنسجام االقتصادي يف  الكبري لكال  وألّن احلجم االقتصادي 

الرشق األوسط من جهة أخرى.

1 - Swing producer
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معن بشور: أ. 

املركز االستشاري  املبادرة  املهم ولصاحب  املؤمتر  القائمة عىل هذا  الشكر للمؤسسات  بعد 

للدراسات والتوثيق، وللحضور واملحارضين الكرام، أود أن أقول إن هذا املؤمتر هو امتداد 

بني  العالقة  أي خلل أصاب  ومبادرات حرصت عىل تصحيح  وندوات  لسلسلة مؤمترات 

العرب وإيران أو أي من دول اإلقليم. لكن مزية هذا املؤمتر أنه يأيت يف ظل ظروف صعبة. 

ال  ألنه  متخصصة  ملؤمترات  اآلفاق  يفتح  أن  املؤمتر  هذا  مهمة  من  أن  أعتقد  بالتأكيد  كنت 

والتارخيية واالسرتاتيجية  األكاديمية  اخللفيات  تقدم  احلوار وأن  أمهية  أن نحارض يف  يكفي 

بل جيب أن ندخل مبارشة يف املواضيع املشتعلة اليت يراهن عليها أعداء العرب وأعداء إيران 

أن يكون  املؤمتر جيب  أن هذا  أعتقد  الكبريتني. لذلك  الفجوة بني األمتني  من أجل توسيع 

فاحتة ملؤمترات متخصصة حول القضايا املشتعلة لكي نتداول يف هذه القضايا: قضية سوريا، 

مع  العرب  بعض  عليها  ربما خيتلف  اليت  املتعددة  والقضايا  والبحرين،  واليمن،  والعراق، 

هذا  من  أمتنا  ُيخرجوا  لكي  بشأهنا  توافقات  إىل  يصلوا  أن  بد  ال  لكنهم  اإليرانيني،  بعض 

االحتقان املريض الذي يريد الغرب إدخاله إلينا.

واألمر اآلخر أنه جيب أن نشكل خلية تفكري بني جمموعة من الشخصيات العربية واإليرانية 

تنعقد بشكل دوري وتناقش كل القضايا املطروحة وخترج بتوصيات ألصحاب القرار. ربما 

كان معظم احلكام يف بالدنا ال يملكون قراراهم ولكن يف اجلمهورية اإلسالمية هم أصحاب 

الذي  االستشاري  املركز  مقدمها  ويف  املنظمة  اهليئات  برسم  أضعها  األفكار  هذه  القرار. 

يلعب دورًا هامًا يف مد اجلسور بني العرب وإيران بل بني العرب وأي دولة من دول اجلوار 

احلضاري اليت نسميها اإلقليم.
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د. منوشهر متكي:

مواجهة  يف  العربية  القارة  وشبه  إيران  مواضيع  يتناول  الذي  املؤمتر  هذا  أشكر  أن  أود 

التحديات، وأيضًا أود أن أشكر السيد عبد احلليم فضل اهلل من أجل دعوته يل للمشاركة يف 

هذا املؤمتر. اليوم يصادف الذكرى السنوية الرحتال شخص عظيم كان منطقه موجب إلجياد 

منطق عظيم يف العامل اإلسالمي. وإن القوة والقدرة اليت نتجت من الثورة اإلسالمية خالل 

العقود األربعة املاضية قد تبدلت إىل أقوى حتد قد يواجهه منطق اهليمنة واالستكبار. ولروح 

اإلمام اخلميين نلقي حتية ونقرأ الفاحتة. 

سيدي الرئيس، أساتذيت الكرام، 

قبل 12 عامًا ُعقد اجتماع مماثل هبمة مكتب الدراسات السياسية والدولية يف طهران وكان 

والعامل  إيران  يف  واألساتذة  املفكرين  قبل  من  طرحها  تم  اليت  املواضيع  من  الكثري  هناك 

العريب. وعندما نظرت ودققت يف املواضيع اليت رأيتها اليوم وجدت أن هناك مواد مشرتكة 

يف املواضيع اليت تتم اآلن مناقشتها، ولكن عندما أنظر إىل النتائج اآلتية ملثل هذه املؤمترات 

يمكننا أن نالحظ هنا أننا بحاجة إىل أن نتطرق إىل مثل هذه املواضيع بشكل أدق وأرصح ألن 

تشخيص املرض مثلما يقول األطباء هو %50 من العالج. نشهد اليوم عىل املستوى الدويل 

معادالت جديدة. بدايًة كان اإلرث العثماين وهناك تقسيمات جديدة يف هذه املرحلة، فيها 

ثالث نقاط أساسية. أوهلا أن املعادالت العاملية قد تغريت فأمريكا أصبحت أقوى، وأوروبا 

عادت إىل املقعد اخللفي. والبعض يقول إن أوروبا خالل الـ 15 سنة املنرصمة كانت فاقدة 

ألي حس من السياسة اخلارجية، وإن أمريكا قد جتاوزت مرحلة القوة ودفع األثمان، وهي 

اليوم ليست جاهزة لدفع أثمان التغريات اليت حتصل يف منطقة الرشق األوسط، وما نسمعه 

األمريكية  اإلدارة  عاتق  عىل  املسؤوليات  بعض  إضافة  هو  األوسط  الرشق  تغيري  نظرة  عن 
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لذلك لن تقوم أمريكا بدفع مزيد من األثمان. وطبعًا أود أن أشري إىل أن أمريكا لدهيا بعض 

املشاكل األخرى هي ضعف حلفائها. من ناحية أخرى، نرى أن روسيا عىل الرغم من اهنيار 

أثرت يف  املعادلة  نشيطة، وهذه  وتبدو  امليدان  للمخاطرة يف  باتت جاهزة  السوفيايت  االحتاد 

تركيب القوى يف املنطقة. بتعبري آخر إذا ما نظرنا إىل احلدود يف هذه احلرب العاملية اجلديدة 

ومدافع  اإلسالمية  للثورة  مركز  بصفتها  إيران  تغيريها.  يتم  أن  جيب  احلدود  هذه  أن  نرى 

عن املقاومة ظهرت بشكل قوي واستطاعت أن تؤثر يف املعادالت اإلقليمية، ويف الواقع ال 

يمكن إخفاء الدور اإليراين يف املنطقة، واملّمزي األسايس للسياسة اإليرانية هو عدم التدخل يف 

سياسات الدول األخرى. وأود أن أشري إىل أن أمريكا ليست لدهيا قوة ذاتية أو داخلية، لذلك 

رأينا أن الدول املتحالفة مع إيران قد استطاعت أن تنترص عىل الدول املتحالفة مع أمريكا، 

وأن األمم والشعوب يف هذا الرشق األوسط اجلديد هي اليت تقوم بتحديد مصريها، وليس 

األوضاع املتأتية عن احلرب العاملية األوىل، حيث قامت إنكلرتا وفرنسا برتسيم حدود هذه 

الدول، ملاذا؟  ألن الشعوب واألمم بات لدهيا دور أسايس، وألن الدول املتحالفة مع إيران 

لدهيا قوة أكرب.

يف املوضوع اإلقليمي جيب أن نلتفت إىل هنضة تركيا، بداية كانت هنضة اقتصادية، وكانت 

بالتوازي مع تقدم سياسة السيد أردوغان بصفته سلطانًا يريد أن يلعب الدور الذي كان يلعبه 

السلطان العثماين. طبعًا تركيا لن تكون قادرة عىل هذا الدور ألهنا تفتقر إىل التجربة وأيضًا 

ليس لدهيا استقالل كامل أمام الغرب، وأمام ما تدعيه من اإلمكانيات املتوفرة لدهيا. يكفي 

أن ننظر إىل التغريات اليت حصلت يف السنوات األخرية يف تركيا كي نستطيع أن نؤكد هذه 

النظرة ونفهمها. أما السعودية فال يمكن أن نعتربها القوة األوىل يف اإلقليم، ألهنا ال تتمتع 

تعاين  السابقة كانت  السنوات  السعودية خالل  أن  ثقافية، كما  بقوة برشية وليس لدهيا قوة 

السابقة  السنوات  خالل  الغرب  يطلبها  اليت  املذهبية  اهلوية  وإن  املستقلة.  اهلوية  فقدان  من 



اجلل�سة اخلتامية 366

وأيضًا هوية التطرف واإلرهاب باسم اإلسالم يف قالب جمموعات تكفريية، هذه اهلوية كانت 

السعودية يف السابق تشارك يف تأسيسها ودعم املنظمات التكفريية، ومن جهة أخرى كانت 

تشارك يف االئتالفات اليت تريد رضب هذه املجموعات التكفريية، لذلك ال يمكن أن نعترب 

سياستها مطمئنة حىت لألطراف الغربية. وجيب أن أشري إىل أنه من أجل الوصول إىل احلدود 

املتضعضعة يف هذه املنطقة قاموا بتفعيل اخلالفات املذهبية وأدى ذلك إىل ظهور توترات يف 

املنطقة. والسعودية مستعدة بمساعدة اإلنكلزي لتقوم بتقوية هذه التوترات وتفعيلها من أجل 

أن تغطي الضعف الذي تعاين منه. واذا ما عدنا إىل املالحظات الثالث، يمكننا أن نقول إن 

الدماء، واهلدف من كل ذلك هو تهديد سيادة  بركة من  منطقة الرشق األوسط تعوم فوق 

الدول، ويف هذا السياق إن احلرب السياسية ليست يف سوريا وال يف لبنان بل يف العراق، وهذه 

هي احلرب السياسية. بالنسبة ملؤمتر املنامة واالتفاق الذي تم الوصول إليه مع بعض الدول 

العربية قام السيد ربيعي من العراق حينها بعرض الظروف العراقية، فسأله أحد السعوديني: 

بأي عمل يف  تقوم  أن ال  السعودية  نطلب من  العراقيون نحن  فقال  فعله؟  يمكننا  الذي  ما 

العراق. والسعودية إىل اآلن مل تقبل التغيريات يف العراق ومل تقبل حكم األكرثية يف العراق، 

وحتاول قدر اإلمكان أن تعود األوضاع إىل ما كانت عليه يف السابق. لألسف إن تركيا قد 

العراق. طبعًا إن إمكانية نجاح هذه اخلطط صفر%. إن أمريكا  السعودية يف  ُخدعت بحيلة 

والصهاينة يريدون متابعة احلرب يف سوريا وأكرث طرف استفاد من احلرب عىل سوريا هو 

الصهاينة، وإذا ما عدنا إىل موضوع فلسطني ووضع امللف الفلسطيين يف أولوية أهداف هذه 

الدول وإيران يمكننا أن نؤثر عىل هذه املعادلة وعىل اسرتاتيجيتهم. أما يف العراق فالسعودية 

حتمل  يف  تستمر  أن  السعودية  اخلزانة  تستطيع  هل  املعركة،  إمتام  تريدان  اللتان  مها  وتركيا 

خسارة الدوالرات النفطية وتكاليف األسلحة اليت يتم إرساهلا إىل املجموعات اإلرهابية؟ 

هل يمكن للبنك املركزي أن يعلن عن مستوى رشاء النفط املرسوق من هذه الدول واألموال 
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اليت يتم إرساهلا إىل هذه املجموعات؟ وبالنسبة ملوضوع العراق وسوريا هناك مالحظة مهمة 

وهي أن »إرسائيل« والسعودية وأمريكا وتركيا يقومون بكل ذلك، ويف الواقع إن الشعوب يف 

املنطقة هي اليت سوف حتدد مصريها. إن احلوار بني إيران والعرب يمكن أن يؤدي إىل حتديد 

رضورة  كان  املؤمتر  هذا  إن  املشرتكة.  املخاوف  حتديد  وأيضًا  بيننا،  مشرتكة  بحث  جماالت 

من أجل أن نعرف ما هي املجاالت اليت يمكن التعاون فيها بني دول املنطقة، وإن الوضع 

الراهن بني إيران واملنطقة ال يمكن أن يستمر عىل ما هو عليه ألن املصالح املشرتكة ختتلف 

عن الوضع الراهن، وطبعًا لن يبقى الوضع عىل حاله يف املستقبل، واملستقبل سوف يبني ما 

هي وجهة نظرنا. البعض يريد بناء جسور التفاهم والتعاون االسرتاتيجي بني شعوب املنطقة 

املشرتكني  األعداء  بمواجهة  يقوموا  أن  عليهم  لذلك  املعوقات.  من  الكثري  يواجهون  وهم 

لألمة اإلسالمية، طبعًا مواجهة هؤالء صعبة ولكن أصعب يشء هو مواجهة اإلرهاب ألهنم 

يلبسون لباس الدين ويتم دعمهم من قبل دول املنطقة كما أن بعض النخب يقومون بتبين 

السياسات الكربى لبعض هذه الدول.
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منير شفيق: د. 

العربية-  املنطقة  تعانيه  التوصل إىل خطوط عريضة للخروج مما  الندوة  إن من أهداف هذه 
اإليرانية،  العربية  بالعالقات  يتعلق  ما  سيما  وال  ورصاعات  أزمات  من  الرتكية  اإليرانية- 
مع اإلدراك من جانب املنظمني واملشاركني أن هذه األهداف طموحة جدًا، إذ إن ما تعانيه 
املنطقة من انقسامات ورصاعات ال تكفي ملناقشتها املدة املخصصة للمؤمتر وهي ثالثة أيام 
وهلذا  واملناقشني.  األوراق  مقدمي  من  املشاركني  من  الكبري  العدد  عن  فضاًل  جدًا،  قصرية 
القراءات  املمكن أن يتحقق اإلسهام يف طرح اإلشكاالت واالستماع إىل تعدد  ما كان من 
وحماولة حرصها والتقدم بمقرتحات تفتح اآلفاق أمام وضعها عىل بداية الطريق واإلجابة 

عن السؤال ما العمل؟

يف  ناجحة  الندوة  هذه  جعل  الصحيح  االجتاه  ويف  األمام  إىل  خطوتني  أو  خطوة  التقدم  إن 
التأكيد عىل  هو  إليه  نتوصل  أن  يمكن  ما  أهم  ولعل  أهداف  من  ما حملته  إىل  الطريق  شق 
والعالقات  الرتكية،  العربية-  والعالقات  اإليرانية،  العربية-  العالقات  تصحيح  أمهية 
الرتكية- اإليرانية، وعىل وجه التحديد تصحيح العالقات الرتكية- السورية- السعودية، ثم 
االنتقال هبا إىل إرشاك مرص وبقية الدول العربية فروسيا فالعامل. إن دولنا وشعوبنا يف هذه 
املنطقة جيمعها دين اإلسالم وله تاريخ عريق من رصاعات وتفامهات وتعايش ومن جرية 
وتفاعل وتكامل ومصالح مشرتكة وأهداف عليا تدفع إىل حماولة إنقاذ ما تدهور من عالقات 
ومنها ما اندلع من رصاعات وما حلق من خسائر برشية ومادية ومعنوية، وما جيب أن حتمله 
بناء نظام إقليمي عىل أنقاض ما إهنار  بلداننا ودولنا وشعوبنا من تطلعات مستقبلية بإعادة 
من نظام إقليمي فرض عىل املنطقة العربية- الرتكية- اإليرانية من قبل الدول االستعمارية 
واإلمربيالية، منذ ما بعد احلرب العاملية األوىل إىل عهد قريب، فضاًل عن التطلع إىل اخلروج 
الدول  متعددة  إىل وحدة  والشيعة  السنة  بني  الطائفية  والفتنة  والرصاعات  االنقسامات  من 
والكيانات واملكونات والقوميات واألديان واملذاهب بعيدًا عن اهليمنة والظلم واالستبداد 
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والتهميش. وهذا هيدف إىل حتقيق العدالة االجتماعية وإىل أفضل ما يمكن، وهذا هو الطريق 
اغتصبت  حني  العامل  وأحرار  واملسلمني  والعرب  بالفلسطينيني  حلق  الذي  الظلم  لتصفية 
فلسطني وأقيم عليها الكيان الصهيوين، غدًة رسطانية ترتكب اجلرائم، ولكن حلني يتحقق 
وبسبب  غزة،  وقطاع  والقدس  الغربية  الضفة  يف  الفلسطينيني  أمام  فإن  اجلليل  اهلدف  هذا 
الغربية  والضفة  القدس  عن  االحتالل  لدحر  فرصة  القوى،  مزيان  يف  األخرية  التطورات 
وتفكيك املستوطنات وبال قيد أو رشط، فضاًل عن اطالق كل األرسى، وفك احلصار عن 
العاملية  والفوىض  الدولية  للقطبية  تعدد  من  يسود  ما  الصهيوين يف ظل  فالكيان  قطاع غزة، 
وانحصار للنفوذ األمريكي- األورويب، وما راح يسوده من عالئم الضعف والعزلة سوف 
جيد نفسه مضطرًا لالنسحاب وتفكيك املستوطنات وفك حصار غزة واطالق األرسى بال 
قيد أو رشط، وذلك إذا متت مواجهته بوحدة فلسطينية تضم كل الفصائل مع فتح وحماس 
واجلبهة الشعبية والديمقراطية وكل الفصائل األخرى يف ظل تصعيد االنتفاضة املندلعة إىل 
أن تصبح عصيانًا شعبيًا، مدنيًا، سلميًا، يمأل شوارع املدن واملخيمات، وال ينفّض إال بفرض 
دحر االحتالل وتفكيك املستوطنات وهو ما تتجه إليه التطورات الراهنة، وهو سيعزز من 
جهة بسبب ضعف جيش االحتالل املهزوم يف أربع حروب، وقد أصبح قوات رشطة بعد 
املقاومة واالنتفاضات وحيمي االحتالل واملستوطنات، كما  يطارد  أكرث من 25 عامًا، وهو 
فضاًل  احلرب،  جرائم  وارتكاب  باألخطاء  ومتخبطة  متخلفة  احلالية،  الصهيونية  القيادة  أن 
عن عزلتها الدولية وقرص نظرها وال سيما انقالب الرأي العام ضدها. ومن جهة أخرى فإن 
عصيان الشعب املدين سيتعزز بدعم الشعوب العربية واإلسالمية والرأي العام العاملي، مما 
سزييد من فرص االنتصار. من هنا أهيا األخوة واألخوات ينبغي لنا جميعًا أن نحث اخلطى 
والرتكية-  الرتكية،  والعربية-  اإليرانية،  العربية-  العالقات  بناء  وإعادة  تصحيح  طريق  يف 
اإليرانية، من أجل اإلسهام أكرث يف دعم انتفاضة القدس وسكاكينها وهي تتحول إىل عصيان 

شعيب سلمي ومتيض بقوة نحو االنتصار.
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النائب محمد رعد:

يف اللحظة اليت حتتدم فيها األزمة عىل خمتلف اجلبهات بني إيران وبعض الدول العربية يغدو 
انعقاد مؤمتر بحيث للتنقيب عن آفاق لفرص الرشاكة هبدف مواجهة التحديات اإلقليمية رضبًا 
من رضوب السباحة عكس التيار ووقفة جريئة تنطوي عىل جملة من الرسائل والدالالت 

أمهها: 

- شجب وإدانة الواقع املأزوم للعالقات العربية اإليرانية.

- األسف واملرارة للهدر اهلائل للفرص اليت تضيع بعيدًا عن 
مصلحة األمة وبلداهنا.

- الدعوة الصارخة اليت تطلقها شعوب املنطقة عرب عقالئها 
تداعياتها  خترج  تكاد  اليت  املهزلة  هذه  تتوقف  أن  لوجوب 

عن السيطرة.

يف ضوء فهمنا لتلك الدالئل، فإن املخططني هلذا املؤمتر وعناوين أبحاثه، ال أخال أبدًا أهنم 
الزناع  ودافعهم حث طريف  كان مههم  ما  بقدر  السجاالت  تسعري  فتح حماكمة  كانوا بصدد 
املعنيني بشكل أسايس لتربيد جبهاتهم والرشوع يف حوار تارخيي للوصول حلل واقعي استنادًا 
للحقائق اليت قد ييضء عليها هذا املؤمتر يف خمتلف الزوايا واالجتاهات. ال يضري املؤمتر أيضًا 
أن يعتربه البعض عامل ضغط من أجل وقف الزنف احلاصل يف األمة، إذا أن الضغط يف هذا 
االجتاه هو مهمة نبيلة يصبو للقيام هبا كل حر ورشيف. إن املشاركني يف أعمال هذا املؤمتر 
الديمقراطية  وأدعياء  الدولية  واهليئات  املؤسسات  سبق  من  أول  يكونوا  أن  رشفًا  يكفيهم 
والدفاع عن حقوق اإلنسان للبحث يف الفرص وآفاق الرشاكة بني العرب وإيران بغية إهناء 
أزمتهم املفتوحة عىل استثمارات وابزتازات دنيئة، يقدم عليها بنهم ملحوظ العدو اإلرسائييل 
ودول الرأسمال املتوحش الناهبة خلريات الشعوب والطامعة يف مزيد من السيطرة والتحكم 

بإدارة العامل وفق مصاحلها.
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إن التناقض اجلذري بني إيران والغرب عىل مستوى اهلوية واملوقع واملصالح مل يمنع الطرفني 

من تنشيط حوار بينهما حول معضلة متفجرة هلما مصلحة مشرتكة يف معاجلتها. فأي مانع 

حيول بني حوار إقليمي مبارش بني دول العرب وإيران حول املعضالت الساخنة بينهما واليت 

املتفاقمة  األزمة  بتداعيات  االستخفاف  إن  معاجلتها.  يف  أكيدة  مشرتكة  مصلحة  معًا  هلما 

واستسهال افتعال احلروب املتنقلة من شاهنما دفع األمور إىل مستوى املخاطر االسرتاتيجية 

الكربى، كما أن تشويه اهلوية احلضارية وموقع ودور كل من إيران والعرب أعظم وأفظع 

كلفة وخسارة من كل اهلدر الذي يرتب عىل األمة تفاقم األزمة واستمرارها، فضاًل عن أن 

التفاهم والتعاون  أكيد  العربية وللشعب اإليراين تقتيض بشكل  املصالح احلقيقية للشعوب 

بل رشاكة جدية يف مواجهة التحديات اإلقليمية الراهنة واملرتقبة، إن أعداء األمة العربية ال 

مصلحة هلم بمثل هذا التفاهم والتعاون أو الرشاكة بني دول املنطقة، بل إن مصلحتهم تكمن 

ومصاحلهم.  نفوذهم  وتوسعة  عليهما  االستثمار  أجل  من  واالختالف  التباين  استمرار  يف 

نحن نسجل ذلك مع االحتفاظ بتقييمنا ملدى مسؤولية كل من األطراف وملدى صوابية كل 

منهم ولصحة أو خطأ رهاناتهم وحساباتهم، بيد أنه ال بد من اإلشارة إىل هواجس متبادلة 

ومؤثرات تارخيية ومذهبية قد أسهم األعداء واملنتفعون بتضخيمها، وأن ثمة حاجزًا كثيفًا 

من انعدام الثقة وإساءة الظن قد تراكم بني أطراف اخلالف، وقد بات حيتاج إىل جهود وكثري 

من الوقت لتبديده. ثمة طرقات بنوية بني الدول العربية واجلمهورية اإلسالمية، وكذلك فإن 

شبكات املصالح الدولية لدى كل منهما ختتلف اختالفًا واضحًا ناهيك عن اختالف منهجية 

التفكري ومنسوب الثقة بالنفس وباجلمهور وبمراكز القوة والقرار. ال جيب أن نتوهم متاهي 

العرب وإيران يف الشخصية واملنهجية والعالقات واالهتمامات إال أن من حقنا التطلع إىل 

عالقات بينية سليمة قائمة عىل تشخيص دقيق للمخاطر والتهديدات االسرتاتيجية للمنطقة.
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هذه هي مساحة األفكار املشرتكة، أما مساحة بناء القدرات املشرتكة لتحقيق أهداف مشرتكة 

فتشمل أولويات يمكن أن تلزتمها تلك الرشاكة كأولوية التحرير أو التحرر؟ أولوية االعتماد 

عىل الدولة الراعية ملكافحة اجلهل والظواهر االجتماعية الناشزة والتخلف التنموي أو إرشاك 

املجتمع األهيل لتحمل مسؤوليته يف ذلك مع توفري احلماية ملبادرته وملؤسساته؟ األسئلة كثرية 

واملقاربات لألجوبة يفرتض أن تكون موحدة عند اإليرانيني أنفسهم وعند العرب أيضًا ويف 

مستدامة  حوارات  بفتح  معين  املؤمتر  هذا  أن  كما  أنه  نفرتض  نحن  كذلك.  اجلانبني  بني  ما 

املمكن،  وفق  وغريها  األسئلة  هذه  عن  اإلجابة  يف  متناغمة  مقاربات  إىل  للوصول  وهادفة 

كذلك ال بد أن تتسع احلوارات يف كل بلد عريب ويف إيران وتنعقد ندوات ومؤمترات إلغناء 

الوطنية والقومية واإلسالمية والثقافية  الفعاليات والقوى  النقاش اجلاد واملسؤول بني كل 

والسياسية هبدف التوصل إىل إجابات متقاربة أو غري متنافرة. 

رضورة  هو  وإنما  أوضاعنا  لتقوية  نطلبه  ترفًا  ليس  والعرب  إيران  بني  احلوار  السادة،  أهيا 

وفقًا  املبارش  للتفهم  دائمة  منهجية  واعتماد  بينهما،  ما  يف  املعمقة  االسرتاتيجية  للمصالح 

واردًا جلب مصالح.  يكن  مل  إن  األقل  للمفاسد عىل  درءًا  أو  والصداقة  األخوة  ملقتضيات 

اإلخوة  ضد  احلروب  وشن  لألمة  االسرتاتيجية  باألعباء  االستقواء  البعض  استسهال  إن 

واجلريان هو أمر غري مقبول وفق أي منطق حضاري أو إنساين. 

أهيا السادة، يف نقاط االرتكاز اليت تنبين عليها الرشاكة بني العرب وإيران تكمن اإلجابة عن 

األسئلة املطروحة عىل اجلانبني: أواًل، ما هي التحديات اإلقليمية اليت يستشعرها الفريقان؟ 

عن  ماذا  ثم  قضيتها؟  تصفية  يف  أم  حتريرها؟  يف  يكمن  التحدي  هل  فلسطني؟  عن  ماذا 

اإلرهاب؟ التحدي هو يف إهنائه أم يف توظيفه؟ ماذا عن االستقالل والتبعية أو احلرية؟ وماذا 

عن القانون والدولة؟ ماذا عن العوملة، والسوق اإلقليمية املشرتكة؟
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ثانيًا، أي فرص تبدو متاحة للعرب وإيران جمتمعني أو منفردين يف ظل األحادية أو التعددية 

القطبية؟

بوعي  للنهوض  والعرب  إيران  بني  املأمولة  الرشاكة  تشغلها  أن  يمكن  مساحة  أي  ثالثًا، 

والضياع،  التخلف  متاهات  يف  االنزالق  ضد  وشعوبنا  دولنا  حتصني  أجل  من  ومسؤولية 

واالبتعاد عن الدور احلضاري ألمتنا الذي يغين اإلنسانية ويدفع عنها املخاطر والتهديدات. 

إننا من موقع جتربتنا يف املقاومة ضد العدو اإلرسائييل الذي احتل جنوب لبنان قرابة عقدين 

من السنني ونجحنا يف هزيمته، وعىل الرغم من تعقيدات أوضاعنا اللبنانية الداخلية، قمنا بما 

عجزت عنه جيوش دول جمتمعة وذلك باالتكال عىل اهلل وعىل إرادة شعبنا املضحي واملعطاء. 

لقد خلصنا إىل أن الشعوب تصدق من يصدقها وتضحي وتصمد عندما جتد قياداتها تتقدم 

التهديدات ال تقوى عليه سلطات منبوذة من  مسرية اجلهد بإخالص. إن التصدي ملخاطر 

شعوهبا، لكن الشعوب تعطي بال حساب حني تصدق سلطاتها يف التعبري عن تطلعاتها.

إن عاملنا العريب واإلسالمي يتهدده خطران: خطر اإلرهاب اإلرسائييل اهلادف لتصفية قضية 

فلسطني وانزتاع الرشعية، واخلطر اإلرهايب التكفريي اهلادف إىل تفتيت جمتمعاتنا وإضعاف 

دولنا. فلتكن منا املبادرة للتصدي هلذين اخلطرين ونشارك إيران والعرب جميعًا يف إنجاز 

بعضًا،  بعضنا  ليشارك  واحلوارات  الوقت  من  الكثري  علينا  يوفر  ذلك  فلعل  األولوية،  هذه 

وحني نقصد نصل، فالقصد أول خطوة عىل طريق الوصول. أخريًا أوجه الشكر لكل اجلهات 

املنظمة هلذا املؤمتر.
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حسن رحيم بور أزغدي: د. 

أود أن أطرح فقط أربعة عناوين:

لبنان  جنوب  يف  تارخيها  يف  مرة  ألول  خسائر  بأربع  »إرسائيل«  ُمنيت  حىت  حصل  الذي  ما 
اجلمهورية  بمساعدة  وحماس  اإلسالمي  اجلهاد  وحركة  اهلل  حزب  جهاد  طبعًا  وغزة؟ 
اإلسالمية هزم »إرسائيل« أربع مرات متتالية. إن هذه احلرب اليت كان ينبغي أن تشن ضد 
الصهاينة قد امتدت إىل سوريا واليمن، وبدل أن يكون هناك جهاد ضد االستكبار كان هناك 
التشيع  خطر  ظهر  فجأة  االنتصارات؟  هذه  كل  بعد  حصل  الذي  ما  املسلمني.  ضد  جهاد 
أحد  هناك  هل  العرب،  عن  نتحدث  عندما  العريب.  العامل  ضد  الفارسية  اإلمربيالية  وخطر 
يمكنه أن يقول إن إيران هي شخص واحد وفيها صوت واحد؟ هل أن هناك شيئًا ُيسمى 
العامل العريب؟ ليس املجتمع العريب جمتمعًا موحدًا؟ أو ليست إيران هي إيران واحدة؟ فكيف 
وإن  سيطرة  حرب  هناك  إن  نقول  ذلك  بعد  من  ثم  أساسًا؟  السؤال  هذا  نطرح  أن  يمكننا 
العرب هم ضحية هذه احلرب ثم يتم اقرتاح تقسيم بني إيران وتركيا والسعودية. املوضوع 
هو موضوع احلرب ضد االستكبار، احلرب ضد الصهاينة، وبعد ذلك بدلوا هذه احلرب إىل 

حرب إيران ضد العرب، وحرب الشيعة ضد السّنة، ولألسف هم منخدعون هبذا األمر.

الصهيوين؟  املنظر  كيسنجر  غري  له  رّوج  الذي  هو  من  الفارسية  اإلمرباطورية  خطر  إن  ثم 
وبعده أول شخص استخدم هذه الكلمة قال إن خطر الصهاينة والنظام االستبدادي ليس 

مطروحًا عىل الطاولة، وإن اخلطر احلقيقي هو خطر اإلمربيالية والشيعة.

اخلميين  اإلمام  وهو  واحد،  شخص  إيديولوجيتها،  وواضع  ومنظرها،  اإلسالمية  الثورة 
الذي نشارف عىل الذكرى السنوية لرحيله، وقد قال لنا إننا نعارض أي حرب مذهبية ودينية 
ونعارض التعصب، واحلرب هي حرب املظلوم ضد الظامل، كما فعل هابيل ضد قابيل. ليس 
هناك فارق بني العرب والعجم، واملوضوع هنا هو التوحيد فإذا قام أحد األشخاص اجلهالء 
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يف إيران بعرض وجهة نظر معينة يتم الرتويج هلا يف كثري من وسائل اإلعالم وكأهنا موقف 
احلكومة اإليرانية. وهذا كذب.

إيران تسهم يف جمال العلم والتكنولوجيا وبناء احلضارة احلديثة ويمكن أن تلعب دورًا مهمًا يف 

بناء حضارة إسالمية حديثة؟ كانت احلضارة اإلسالمية قد ُبنيت بكثري من املفكرين الفرس؟ 

ملاذا ال تقوم بذلك اآلن؟ هل يمكن أن نصلح هذا املسار؟ ومن جيب أن يواجه اإلرهاب؟ 

وما هي املعايري األخالقية اليت جيب أن نراعيها؟

يف إيران قبل انتصار الثورة كان نظام الشاه يطلب مواجهة أي عمل يشري إىل اإلسالم أو أي 

عالقة  عىل  احلكام  أصبح  وعندما  العربية.  املصطلحات  عن  والتخيل  عربية،  لغة  فيه  عمل 

اإلسالمي  العامل  يف  الالتينية.  باللغة  يستبدلوها  وأن  الفارسية  اللغة  بإلغاء  طالبوا  بالغرب 

عندما يكون هناك حديث عن السّنة والشيعة يصبح هذا احلديث عن حرب السّنة والشيعة. 

عندما تتحدث عن العرب تتحدث عن امللك حسني وحسين مبارك وجمال عبد النارص أو 

السيد نرص اهلل؟ جميعهم عرب. عندما تتحدث عن إيران الشاه أو إيران اخلميين؟ هل يمكن 

أن يكون لدينا مرشوع مشرتك توحيدي لقيام احلضارة اإلسالمية احلديثة يف إيران؟ ونحن 

نعدُّ من الدول الـ 15 األوائل، ملاذا ال يقوم العرب بأخذ هذا بعني االعتبار؟ اليوم إخوانكم 

اإليرانيون يرسلون القمر الصناعي اإلسالمي الفضايئ واإليرانيون مل يصنعوا القنبلة النووية. 

ونرى أن حزب اهلل ال يملك قنبلة نووية وقد هزم »إرسائيل«، وبينما هناك العديد من الدول 

النووية. والسؤال  القنبلة  املوضوع ليس  النووية واهنزمت.  القنبلة  كإرسائيل وروسيا متلك 

اجليش  يقوم  عندما  تتقدم؟  أن  العربية  للشعوب  تريد  ال  العربية  االستبدادية  األنظمة  ملاذا 

السعودي بقتل اليمين أو العراقي، ويتدخلون هناك؟ ملاذا يقرتح البعض االحتاد مع العرب 

ملواجهة اإلرهاب وهم ليسوا ملتفتني إىل أن هؤالء التكفرييني يتم متويلهم من قبل الغرب؟ 

أليست هذه هي الطريقة اليت استطاعت أن تنجي الصهاينة من اهلالك؟
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ممكن.  غري  هذا  أقول  وأنا  السياسة.  من  والدين  واإلسالم  املذهب  بحذف  قال  البعض  إن 
حذف اإلسالم السيايس ليس حاًل.

أخريًا، لو كنا نحن اإلسالميني نعمل بتعاليم القرآن ملا واجهنا هذه اخلالفات. لو كنا فعاًل 
نعمل هبذه اآليات ملا كنا لنصل إىل ما نحن عليه حاليًا.
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مصطفى زهراني: د.  

أحد اطراف املعادلة هي اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، ومن املهم يف هذه املرحلة أن أشري 
إىل ذلك. كان من املقرر اإلعالن عن عدم إيقاف العقوبات ضد إيران والقيام بحرب ضد 
إيران ألن املطبلني للحرب يف أمريكا يريدون أن يقوموا بحرب ضد إيران. وطبعًا الضغط 
ما  أمرًا جديًا.  كان  بل  تهديد  يكن جمرد  مل  إيران  األمريكية ضد  اإلدارة  كانت متارسه  الذي 
حدث يف املباحثات النووية هو أهنا متكنت من أن حتول دون حرب دموية ضخمة. طبعًا ثاين 
نتيجة للمفاوضات أن إيران كانت يف احلرب العاملية األوىل والثانية ليس هلا أي دور وكانت 
األطراف األخرى حارضة يف بالدنا وكانوا هم الذين يتخذون القرارات، فلم يكن إليران أي 
دور يف هذه املفاوضات. أما اليوم فقد شهدنا أول مرة كيف أن القوى الكربى يف العامل تقبل 
أن حتتكم إىل املفاوضات مع دولة ثورية وتّفهم كل العامل أننا ال نستطيع أن نتعامل أو نتعاطى 
مع إيران كمواطن يف الدرجة الثانية. وهذا أحد إنجازات الدولة اإليرانية. أما اإلنجاز الثالث 
فهو أن كوريا الشمالية واهلند وباكستان هي دول نووية ولكن غري قانونية. ويف االتفاق الذي 
العظمى  القوى  عىل  تفرض  أن  اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية  استطاعت  عليه  التوقيع  تم 
إرادتها وإيران اآلن من الناحية الدولية هي ضمن الدول النووية، يف حني أننا مل نسع يف يوم 
من األيام إىل تصنيع قنبلة نووية. طبعًا هذا إنجاز كبري وال يمكننا أن نغفل التغريات اليت أتت 
اليوم بات يرى أن دور  العامل  النووية. املوضوع اآلخر هو أن  نتيجة معادلة حظر األسلحة 
التغريات اإلقليمية بات يوافق عليه، يف السابق كانوا يتجاهلون إيران بشأن  البناء يف  إيران 
الوضع يف سوريا أو أي موضوع آخر. جيب أن نلتفت إىل هذا املوضوع. طبعًا هذه هي بعض 
اإلنجازات اليت جتعل من إيران دولة جديدة وقوة يف العامل ويمكنها أن تقول كلمتها عىل هذا 
األساس. إن غضب »إرسائيل« ونتنياهو من هذا األمر هو أمر طبيعي، فنتنياهو كانت مساعيه 
تصب يف أن ُيدخل القوى الكربى يف حرب مع إيران وأن امللف النووي كان جمرد حجة قد 
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متت إزالتها وحىت تم قبول إيران بصفتها قوة عظمى يف املنطقة ومن الطبيعي أن يواجه هذا 
األمر يف »إرسائيل« بغضب شديد.

ه إليها هذا السؤال: ملاذا كل هذا الغضب؟ كنتم تقولون  ولكن بعض دول املنطقة جيب أن يوجَّ
إننا نريد أن نحل كل هذه املشاكل يف املنطقة، لقد حلت هذه املشاكل؟ ملاذا كل هذه الدول 
باتت غاضبة مما حصل ونتنياهو يف الواقع كان يريد أن ُيدخل هذه الدول يف حرب عاملية، 
ملاذا كل هذه الضجة؟ نحن لسنا أناسًا بسيطني؟ يف أربيل قد جهزوا حقائبهم يف العودة إىل 
إيران بسبب احلرب هناك، ولكن قاسم سليماين ذهب إىل هناك وحارب معهم. نحن نقوم 
بالدفاع وندفع ثمن ذلك الكثري من الشهداء والدماء وكل ذلك يعترب جريمة؟ ملاذا ال يكون 

هناك تفكري منطقي يف هذه األمور؟
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عبد الحليم فضل هللا: د. 

هذه  يف  املؤمتر  هذا  عقد  إن  الكلمة.  بمعىن  بكل  حتديًا  كان  املؤمتر  هذا  إن  برصاحة  أقول 
الظروف الصعبة هو سباحة بعكس التيار وكان جمرد انعقاده بحضوركم وحضور املحارضين 
من الدول العربية وإيران، وطبعًا املشاركني من لبنان، نجاحًا بحد ذاته، لذلك نأمل أن يكون 
من  انتقال  وهي  نقاش  بداية  هي  ومتنوعة  متعددة  بطرق  فيه  نستمر  أن  نطمح  ملسار  بداية 
عىل  الرتكزي  كما  الكربى،  القضايا  عىل  والرتكزي  التفاصيل  مالمسة  إىل  الكبرية  التعميمات 
نتفق عىل هنايات إال يف قضايا  أو  املتفرقة. لكن قد ال نصل إىل خالصات  املصالح اجلزئية 
حمددة، علمًا بأن طموح املؤمتر مل يكن هو الوصول إىل توصيات وخالصات. ربما نجحنا 
يف بلورة األسئلة بطريقة أفضل وعاجلنا اإلشكاليات بطريقة أدق، وربما بدأنا بوضع جدول 
أعمال ألي نقاش آت حول هذه املواضيع املطروحة. لقد ناقشنا برصاحة وبعمق وبصدق، 
اليت متت خالل جلسات  املناقشات  من  تعلمنا  األحيان.  من  كثري  بحذر يف  ذلك  كان  وإن 
هذا املؤمتر والحظنا أن التوافق كبري بشأن القضايا الكبرية. بشأن مركزية القضية الفلسطينية 
وبشأن أمهية إعادة بناء الدولة العربية وأمهية التوافق حول أي نظام إقليمي نريد. لكن التوافق 
كان أكرث صعوبة لو غادرنا هذه املساحة إىل التفاصيل وألزداد صعوبة إذا ما خلطنا النقاش 
السيايس بالنقاش اإليديولوجي والعقائدي الذي أقول أن ليس الزمان زمانه وليس هذا املكان 
مكانه. من اخلالصات أو األفكار اليت تم التداول فيها ونويص بالرتكزي عليها سواء داخل 
هذا املسار أو أي مسار حواري آخر، رضورة ملء الفراغ بالتعاون. هناك فراغ كبري يف املنطقة 
يمكن ملؤه من خالل نظام إقليمي مستقل وفاعل. إن إعادة التوازن عىل ضفيت الفضاءين 
اإليراين والعريب ال تتم فقط بمنارصة القضايا املركزية، وإنما أيضًا بإعادة بناء الدول العربية 
فمن دون بناء الدولة العربية ال يعود التوازن إىل هذه املنطقة حىت تستطيع أن تعرّب عن آمال 
شعوهبا وطموحاتها بطريقة صحيحة. لقد ُطرحت فكرة التعاون بني الدول األربع وهناك 
وإيران  بني مرص  التعاون  أكرث وحتدث عن  بواقعية  نظر  من  الثالث وهناك  الدول  قال  من 
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وتركيا.. طرح أيضًا موضوع مهم بشأن الكتلة التارخيية اليت تبىن من خالل حوارات من هذا 
النوع ومن خالل حوار جنوب- جنوب ومن خالل حوار بني احلركات االجتماعية والشعبية 
وعدم االقتصار عىل األنظمة والدول، بل جيب أن تكون الشعوب جزءًا ال يتجزأ من مثل هذا 
النقاش. نعرف أن النصاب مل يكن تامًا. يف هذه اجللسات كنا اتفقنا عىل العديد من القضايا، 
لكن نصاب احلضور مل يكن تامًا ألن هناك نريانًا داخل العامل العريب. إما أن بعض املدعويني 
مل يستجب الدعوة إىل هذا املؤمتر أو ألن الوقت مل حين بعد إلرشاكهم بحوارات عريضة من 
هذا النوع. إذًا، مل يكن النصاب تامًا ومل ُتطرح كل األفكار داخل هذا املؤمتر احلواري خالل 

يومني ونصف اليوم ومل ندخل فعاًل يف مناقشة التفاصيل بالقدر الكايف.

اإليرانيون فكرة  يستمر. ولقد طرح اإلخوة  بداية مسار سوف  املؤمتر  بأن هذا  نقول  لذلك 
بالتمهيد  وإياهم جميعًا  نوفق نحن  أن  ونأمل  قادم يف طهران،  لقاء  املؤمتر يف  استئناف هذا 
هلذا اللقاء يف إيران أو أي بلد أو عاصمة عربية أخرى. كما أن بريوت هي مساحة تالق دائم 

وساحة مفتوحة للمشاركة.

أخريًا، من التوصيات اليت يعزتم املنظمون العمل عليها:

إطالق منتدى للحوار العريب- اإليراين لتأطري احلوارات، ولتأطري النقاشات املستمرة ملتابعة 
هذا املسار داخل إطار مشرتك وحمدد سلفًا، وسنعمل عىل إطالق هذا املنتدى، الذي سيكون 
له متثالت وفعاليات وطرق وأنشطة متعددة وخمتلفة وُيعترب املشاركون يف هذا املؤمتر مؤسسني 

للمنتدى ومشاركني فعالني فيه.

ال يسعين يف النهاية إال أن أشكر املشاركني يف هذه اجللسة اخلتامية واملحارضين يف اجللسات 
النقاش.  هذا  أفق  لتوسيع  والصدق  والرصاحة  اجلرأة  لدهيم  وكانت  النقاش  أغنوا  الذين 
وأشكر املؤسسات اخلمس اليت تضامنت يف تنظيم هذا املؤمتر. وأشكر فريق العمل اجلنود 
املجهولني وعملهم املتواصل ألشهر وليس أليام وكان بودي أن ُأسميهم فردًا فردًا، فأمتىن 

هلم ولكم التوفيق.
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 Dr. Fadlallah hoped that this conference will be the beginning of a long 
track and will continue in many different ways. These ways are the begin-
ning of a discussion, shifting from generalization touching on details and 
focusing on major issues. He said that the consensus during the conference 
sessions was on big issues: the centrality of the Palestinian issue, the impor-
tance of rebuilding the Arab state and the importance of consensus on the 
required regional system.

He noted that there was a great vacuum in the region which could be filled 
through an independent and effective regional order. He stressed that retriev-
ing balance on both sides of the scale, Iran and the Arab world, is not only in 
support of central issues, but also the reconstruction of Arab countries, and 
without building the Arab state there is no balance in this region. Fadlallah 
referred in this context to the ideas that had been put forward on coopera-
tion between the countries of the region, and the historical mass that is built 
through this type of dialogue which is not limited to regimes and states, but 
should be an integral part of such a debate.

He also said that the Iranian brothers participating in this conference have 
raised the idea of resuming talks in a forthcoming meeting in Tehran, ex-
pressing hope to prepare for the meeting in Tehran or in any Arab country. 
Then he noted that the recommendations that organizers intend to work on 
include: launching a forum for Arab-Iranian dialogue to put the ongoing 
discussions within a common and predetermined framework. Finally, he 
thanked the participants in the Conference, the institutions that had contrib-
uted in organizing this work, and the working groups that had spent months 
preparing for this conference.
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Professor Hassan Rahim Azghadi wondered about the reasons behind “Is-
rael’s” four defeats for the first time in its history in south Lebanon and Gaza. 
The answer here comes from Hezbollah and the Islamic Jihad and Hamas with 
the help of the Islamic Republic, and then he noted that the war that should 
have been waged against the Zionists had spread to Syria and Yemen, and in-
stead of a fight against arrogance there was another struggle against Muslims. 
In response to the claims that there is a war between Sunnis and Shiites, the 
author said: “Imam Khomeini told us that we oppose any doctrinal and reli-
gious war, we oppose intolerance, and the war here is a war of the oppressed 
against the oppressor.” Finally, he wondered why the Arab tyrannical re-
gimes did not want their people to progress. Why is the Saudi army killing 
Yemenis or Iraqis, and intervening in these countries?

Professor Moustafa Zahrani stressed that Iran is a major part of the equa-
tion in the region, after the war advocates in America want to wage a war 
against Iran. He said that the agreement on Iran’s nuclear program had pre-
vented the war, and for the first time, major powers in the world accepted to 
negotiate with a revolutionary state. This is one of the achievements of the 
Iranian state, as well as recognition that Iran has become one of the nuclear 
states noting that Iran has not sought to manufacture a nuclear bomb.

The world also believes that Iran has a constructive role in regional changes 
after they ignored this role in Syria or any other situation. This issue has an-
gered “Israel” and Netanyahu who wanted major powers to begin a war with 
Iran, so the Nuclear file was only a pretext which has been removed. Finally, 
He concluded that the question that should be addressed to some countries 
in the region is: Why all this anger? Why all this noise? 

The closing speech was for Dr. Abdul Halim Fadlallah who said that this 
conference was a complete challenge, and holding the conference in these 
difficult circumstances is like swimming against the current.
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cumulated between the parties of the disputes; therefore, we need efforts and 
much time to dispel it. “We should not underestimate the identity of Arabs 
and Iran in character, methodology, relationships and interests, but we have 
the right to look forward to sound inter-relationships based on a careful di-
agnosis of strategic risks and threats to the region.  

MP Mohammad Raad also said that “The main points of partnership be-
tween Arabs and Iran are to answer the questions on both sides: First, what 
are the regional challenges the two sides face? What about Palestine? Is the 
challenge to liberate Palestine, or to end the Palestinian cause? What about 
terrorism, is the challenge to end terrorism or to employ it? What about inde-
pendence, subordination or freedom? What about law and state? What about 
globalization and the common regional market?

Second, what opportunities do Arabs and Iran have in common or alone 
in a unilateral or multi-polar world? Third, what space can be occupied by 
the hoped partnership between Iran and Arabs to promote awareness and 
responsibility in order to fortify our countries and people against slipping 
into the labyrinth of lagging and loss and being away from the cultural role 
of our nation?

Finally, he said : “from our own experience in the resistance against the Is-
raeli enemy which occupied southern Lebanon for nearly two decades and 
we succeeded in defeating this enemy, and despite the complexities of our 
internal Lebanese situation, we did what the armies of the combined nations 
failed to do by relying on God and the will of our sacrificing and generous 
people .We concluded in this period that people believe those who are honest 
with them, sacrifice and stand firm when they find their leadership progress-
ing faithfully.” 
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Finally, Shafiq said that people of the region are united by Islam, a long 
history of co-existence, interaction and common interests that lead to an at-
tempt to save relations which have deteriorated, conflicts, human and mate-
rial losses, and look forward to rebuilding a new regional order on the ruins 
of the collapsed regional order.

MP Mohammad Raad began his speech by pointing out that holding of 
such a conference at the moment when the crisis is raging on various fronts 
between Iran and some Arab countries is a form of swimming against the 
trend and a bold stance that involves a number of messages and indications. 
The most important of these messages are: denouncing and condemning the 
deadlock of Arab-Iranian relations, the bitterness of the enormous waste of 
opportunities that are printed away from the interests of the nation and their 
countries, the blatant call of the people of the region through their rationales 
to stop this farce whose consequences are almost out of control.

He applauded the efforts of the conference organizers and said: “The par-
ticipants in this conference are honored to be the first one to surpass inter-
national institutions and bodies, the foes of democracy and the so-called 
defenders of human rights to discuss opportunities and prospects of partner-
ship between Arabs and Iran in order to end their open crisis which has been 
invested greedily by the Israeli enemy and the savage capitalist states that 
stole the people’s resources and controlled the world based on their interests.

MP Mohammad Raad considered that the enemies of the Arab nation have 
no interest in the understanding or partnership between the countries of the 
region, so their interest lies in the continuation of differences and inconsis-
tency, but there is also a need to point out to the mutual concerns and the 
historical and sectarian influences that the enemies and beneficiaries have 
used to exaggerate. And there is here a heavy barrier of mistrust that has ac-



386Summary

to play the same role played by the Ottoman Sultan in the region, but today 

Turkey does not have full independence from the West and could not be con-

sidered the first power in the region. He also said that Saudi Arabia suffers 

from the loss of an independent identity, and they participate in creating the 

sectarian identity which the West wants, they support Takfiri organizations, 

so their policy could not be considered reassuring to the Western parties. 

Meanwhile, Saudi Arabia has not yet accepted the changes that took place 

in Iraq and they are trying as much as possible to take the situation back the 

way it was in the past.

 He believed that the Zionists are biggest party who benefited from the war 

against Syria, and if the Palestinian issue is given priority for Iran and the 

countries of the region, then Iran could influence American and Zionist 

plans. Finally, he concluded that dialogue between Iran and Arabs could lead 

to identifying common areas of research as well as identification of common 

concerns. This conference was important in order to identify the areas in 

which cooperation among the countries of the region could be achieved, and 

the status quo will not remain the same in the future.

Professor Mounir Shafiq considered that one of the goals of this confer-

ence is to reach an outline to end the crises that the Arab-Iranian-Turkish 

region suffer while recognizing that these goals are very ambitious. But 

progress in one step or two steps forward and in the right direction makes 

this conference successful in setting the path towards the goals. “Perhaps the 

most important thing is to emphasize on the importance of correcting Arab-

Iranian relations, Arab-Turkish relations, specifically correcting the Turkish-

Syrian-Saudi relations and the movement towards involving Egypt and the 

rest of the Arab countries, Russia and the world.
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Final session 

Mr. Maan Bashour began the final session with a speech thanking the Con-
sultative Center for Studies and Documentation for holding the conference 
which is part of a series of conferences, seminars and initiatives aimed to 
correct any imbalance between Arabs and Iran or any of the countries of the 
region. He noted that the conference should be the beginning of specialized 
conferences on hot topics such as Syria, Iraq, Yemen, Bahrain and other is-
sues over which some Arabs might disagree with Iran. Finally, He called for 
the formation of a think-tank among a group of Arab and Iranian personali-
ties who can meet periodically and discuss all the issues raised and come up 
with recommendations for decision makers.

Dr. Manoushehr Mottaki began his speech by thanking the Director Gen-
eral of the Consultative Center for Studies and Documentation Dr. Abdul 
Halim Fadlallah for the invitation addressed to him to participate in the con-
ference and paid a special tribute to the spirit of Imam Khomeini since this 
day coincided with the anniversary of his demise. He noted that a similar 
conference was held in Tehran at the invitation of the Political and Interna-
tional Studies Center; the conference addressed many of the topics under 
discussion, so these issues should be addressed more deeply and more ex-
plicitly because the diagnosis of the disease is half the treatment as doctors 
say.

Dr. Mottaki said that the international equations in the region have begun to 
change and the United States was suffering from the weakness of their al-
lies, while the countries allied with Iran were able to win over the countries 
allied with America, so the people of the region are now determining their 
fate. He noted that Turkey is now led by the “Sultan Erdogan” who wants 
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problems and it includes countries such as Morocco, Tunisia and Jordan.

Finally, she concluded that economic cooperation in this region needed an 
important element, which is political will and common political management 
to move the economic process forward. Therefore, first of all there should 
be a political will, and at a later stage the countries of the region should be 
able to find institutions that could maintain and develop the achievements of 
economic cooperation.

Professor Hussein Sajjad Najad presented the history of the Company 
“East India” that had occupied India and other countries and according to 
some studies its founders and owners were Jewish oligarchs. This company 
later took other names and is still active in several countries; for example, 
“Shell” or “The Nobel Prize” and sub-groups of the East India Company. 
Then he mentioned the achievements of the Islamic Republic of Iran from 
the strong infrastructure in all economic, political and social fields. After 
the nuclear agreement, Iran entered a new stage and now there are mul-
tiple opportunities within Iran that could benefit the countries of the region. 
Finally, he said:”Unfortunately, the misinformation and the Zionist goals do 
not allow people of the region to benefit from our experiences, and I hope 
that through this conference we could reach conclusions regarding the future 
of the region.
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free trade program signed by 17 Arab countries out of 55 countries. Also, she 
considered that these procedures had little effect on regional cooperation be-
cause the states were unwilling to abandon tariff revenues, and they had no 
desire to open competition to their domestic industries. At present, regional 
internal management accounts are only 3% of total trade.

In contrast the EU appears to be the most important partner to the states of 
the region. Relations with the European Union include a wide range, starting 
from trade to direct foreign investment, remittances and tourist frequency.

The main factors that have hindered the economic harmony within the 
MENA region are: the legacy of a supportive trade policy-making order, 
similar production structures, high trade costs, the emergence of export-
based and single-output economies at risk, and more importantly, lack of 
movement towards economic diversification. 

The researcher presented the oil boom and its impact on internal econom-
ic cooperation and the movement of foreign investment. In this regard she 
noted that there was an increase in Iran’s exports to the Gulf Cooperation 
Council (GCC) countries which have also benefited from a huge trade sur-
plus in their trade relations with Iran. In this period, UAE became one of the 
first Gulf countries that export products to Iran and Saudi Arabia was ranked 
second.  Then she turned to the reality that resulted from the Arab uprisings 
that created a wave of insecurity following the emergence of a new type of 
terrorism and creation of two distinct economic regions. First, “a safe zone” 
has the lowest levels of economic and political risk, and it includes mainly 
six Gulf States. Second, “ a danger zone” which has a high level of security 
risk, political instability, ideological, sectarian and national conflicts, includ-
ing Syria, Iraq, Lebanon , Libya, Algeria, Yemen and  Egypt . There is a 
buffer zone between the two groups which also faces economic and social 



390Summary

mon historical, social and cultural ties, increasing the level of popular par-
ticipation in complementary activities and respecting and protecting human 
and peoples’ rights. 

The integration arrangements have entrances, mainly: trade liberalization 
between member states, the development of the productive structure through 
regional planning of production and exchange, coordination of policies that 
provide supporting incentives and establishment of customs union. In terms 
of cooperation between Arabs and Iran, both sides should begin to remove 
the doubts and concerns the parties felt such as Arab’s concern about «ex-
porting the revolution issue,» meanwhile the Arab side should make an effort 
to remove any doubts about attitudes from Iran and at the same time work 
hard to resolve some outstanding problems in an open spirit,»«because Iran 
first and foremost is a neighboring country with brotherly people who have 
historical and cultural ties with Arabs. Also, they share a common destiny to 
many issues facing the region, especially the Palestinian issue and the stance 
of the resistance; these issues should remain the title for any effort in the 
relations between Iran and Arabs, and between them and the outside world».

Finally, the researcher said that the Iranian altitude on the Syrian issue could 
be seen as an example of the nature of the relationship between Iran and 
Arab countries and the future of these relations. This attitude came in sup-
port of the resistance attitude on one hand and strengthening the principle 
of combating terrorism on the other hand; meanwhile this attitude is a good 
example for economic relations that could be developed towards the desired 
integration.

Dr. Fahima Abbasi discussed the economic cooperation in the Middle East 
and North Africa. Then she stopped at some targeted projects that aim to 
achieve coherence and compatibility in the region such as the establishment 
of the Arab Monetary Fund, the Islamic Development Bank, and the Arab 
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as a country with a moral, civilized and conscious history that aspires to a 
future order far from socialism, liberalism and fascism, since all of these 
concepts have failed in the world.

He also said that “our Arab brothers who were influenced by the Islamic 
revolution in Iran rebelled against the former regimes, they also rebelled 
against the rulers and the dictatorships, but they were not prepared enough 
to listen to Iran’s message to them, at that time, they faced more problems 
and drowned in chaos. 

Dr. Mounir Al-Hemesh presented a paper including an extensive analysis 
of the economic conditions and challenges facing the countries of the region 
in terms of development and possibilities of economic integration between 
Iran and Arab countries on a wider regional scale.

Then he presented in detail approaches to economic conditions in the coun-
tries of the region, supported by statistics, as on the economic policies of 
Arab countries, or on regional associations such as the European Union, the 
Eurasian Economic Community and the economic cooperation experiences 
in Latin America. Then he stopped at the reasons for the failure of develop-
ment in Arab countries, and the success achieved by Iran after the Islamic 
Revolution, despite the war launched by Iraq and the sanctions imposed on 
Iran by Western countries because of the nuclear file.

Moreover, he focused on “ the concept of progress “ adopted by Iran as an 
alternative to the “concept of development,” and the most important  Iranian 
achievements in terms of technological progress, automotive industry and 
the optimal recruitment of revenue Oil and Human Resources. 

The author noted that the integration between the States of the region should 
be done under basic headings: respect for the sovereignty of member States 
and ensuring their territorial integrity, ensuring equality and justice in dis-
tributing the benefits of integration among member states, promoting com-



392Summary

American interests and its hegemony over Egypt since the era of President 
Anwar Sadat has formed the base of American influence in the Middle East. 
Therefore, Egypt’s exit from this hegemony through its rapprochement with 
Russia will weaken American hegemony over The Middle East and mari-
time transport routes, especially in the Indian Ocean and will give impetus 
to the blocs opposing American hegemony.

Open discussion 

In the open discussion, some participants commented on Professor Moham-
mad Ali Mohtadi presentation about the Arab role in confronting Zionism 
and imperialism. The participant noted that Islamic media often underesti-
mate the geopolitical weight of Egypt especially with regard to Syria, and this 
should be taken into consideration when discussing Arab-Iranian relations. 
Another participant said that he disagreed with Dr. Hilmi al-Sharaawi 
on two points: First, those who follow the Arab nationalist trend con-
sider themselves a kind of brotherhood with   Islamic civilization. Sec-
ond, there is a historical Islamic world that constitutes a fundamental cir-
cle of Arab and foreign policy circles and of national liberation powers. 
One attendee called the countries and governments to be the basis for analy-
sis. And if Iran adopts the regime of clerical rule (velayat-e faqih) this is a 
private matter and they do not impose this rule on other countries. So we 
should emphasize on the threats that face the region.

Economic Integration and Cultural Exchange

The ninth session entitled “Economic Integration and Cultural Exchange” 
was chaired by Ayatollah Sayyed Mohammad Qaemakami. The author 
began his speech in presenting the Iranian Islamic Revolution’s approach in 
terms of their rejection to the prevailing regional order and their attempt to 
establish the Islamic order on the ruins of the collapsed regimes in the re-
gion. Then he called all those who support or criticize Iran to see Iran again 
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for Syria that exposed a Western conspiracy aimed to destabilize the Syrian 
government that supports the resistance against “Israel.” 

Finally, the author stated that the crisis in Middle East is the result of shifts 
in the global balance of power that will mark transformation of the interna-
tional order into a multi-polar order that will witness for the first time in two 
hundred years the end of absolute Western domination of global capabilities. 
Here, The West, led by United States fears the rise of a Eurasian force repre-
sented this time in China and Russia, which founded the Shanghai Coopera-
tion Organization (SCO) that Iran will soon have full membership in. This 
organization will control the heart of Eurasia while having enormous eco-
nomic and human opportunities. So, the United States is trying to limit Eur-
asian potential by denying free access to its shipping routes. This explains 
the US policies in East Asia, through their alliance with Japan, South Korea 
and the countries bordering South China Sea against China, and explains 
at the same time the Ukrainian crisis between Russia and the West and also 
explain events in the Middle East which take the form of unbalanced wars 
or groups of proxy wars classified as terrorist.

But the blocs that have emerged in the face of the United States and its 
Western allies impose themselves on the political scene, from the Shanghai 
Cooperation Organization of China and Russia to BRICS with Russia and 
Iran, along with India, Brazil and South Africa. This issue takes place as the 
economic center of gravity moves to the Indian Ocean for the first time since 
the sixteenth century with the above-mentioned forces attempting to access 
maritime transport routes away from American hegemony. This transition 
accelerates gradually to the reduction of economic weight to Europe and 
the United States. But the problem here remains in the 80% of American 
dominance of these modes of transport through its control over the Mediter-
ranean and Middle East. What breaks this dominance here is Egypt’s pos-
sible ascent to acquire an independent role that will be at the expense of 
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not be an Islamic national dialogue which emerged solely from the mantle 
of political clerics and their godfathers in Afghanistan and Istanbul that do 
not take into account the interests of the region’s peoples.

Dr. Jamal Wakim discussed the current crisis in light of international and 
regional balances. He presented an extensive research about the most impor-
tant developments that took place in the region and the world after the end 
of the First World War and the collapse of the Ottoman Empire that ruled 
the region.

At the international level, the speaker presented what he called the rise of 
China after the period under Western hegemony and its liberation by the 
Chinese revolution led by Mao Zedong, to the economic achievements and 
its efforts to consolidate this rise on the political level up until China’s es-
tablishment of the Group of Five with Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and 
Tajikistan in 1996. This group was named the Shanghai Cooperation Orga-
nization in June 2001 after Uzbekistan was admitted. the main goal to this 
of organization is maintain security and stability in Central Asia and fight 
separatist movements emanating from them.

The second part of wakim’s study discussed Russia’s ascent after the Soviet 
Union collapsed with an introduction highlighting the historical stages that 
Russia experienced, until the present time and the threats that Moscow faces 
from the United States and the West against its national security.

Then he presented the Turkish role after the Islamic Justice and Develop-
ment Party (AKP) came to power in 2002, the Turkish interventions in the 
current events in the region and the relationship with the Israeli entity. In 
The third part of the study the author dealt with the turn of events in Syria 
starting with the Daraa protests to the international attitudes of US and Eu-
rope’s regional attitudes towards Saudi Arabia and turkey that support the 
movements against the Syrian government. Then he came to Iran’s support 
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the recently announced “expansion” process of the Camp David Accord by 
Saudi Arabia and their “international” allies and the official entrance of the 
Gulf to Camp David, here “we are faced with the real Middle East with its 
old and modern order, in which Turkey plays its usual role and Egyptians 
face new destinies as Iran and Palestinians stand in an unenviable position. 

The speaker also discussed the concept of the national state in which lies the 
concept of the country, and the Arab region and its organizations are built 
upon. This concept really begins in countries such as Egypt, Syria, Iraq and 
Algeria. Today, «most state formations are managed by foreign powers or as 
we see it will be governed in the first place by the Israeli horizon.»

 Shaarawi indicated that the religious concept cannot be a framework for 
a regional power because the idea of   a religious state as political Islam, 
became linked to self-interests or expansion of Da’wah” especially when 
Wahhabis killed every spirit of tolerance or dialogue. Da’wah in this matter 
appears to be linked to establishment of violent movements in the name of 
jihad, which has developed into terrorism despite claims of resistance from 
their founders.   

In dealing with possible alternatives to establish a regional order, the author 
considered that Iran and Egypt represent a special axis of dialogue in these 
circumstances in which external interventions appear to be the upper hand 
in establishing regional formations. In this context, he hoped that Egyptians 
would receive quiet messages concerning religious and civil discourse, be-
cause we cannot ignore or underestimate the Egyptian side in any dialogue 
with the neighboring countries. Also, any building of any new regional 
structure should take into account differentiating between Egypt and Iran’s 
situations specifically their regional abilities. Any real political and social 
dialogue, excluding expansionism or militarism, should be based on popular 
power dialogue, which is now represented by social movements and patterns 
of democratic organizations and educated groups, so this dialogue should 
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claims that Iran wants to extend its influence in the region under these prin-
ciples, pointing to Iran’s refusal in discussing any issue rather than their nu-
clear program with the West. Iran also considers Syria, Hezbollah, Palestine 
and the resistance against the Zionist entity as their allies not “cards” used 
for other purposes, in this case, Iran does not impose or dictate anything on 
their allies nor do they believe in compromises, especially with the West. 

After he indicated that the issue of resistance and Palestine is in the heart of 
faith and in the core of principles and cannot be compromised, he said that if 
Saudi Arabia or any Arab country wants to carry the banner of resistance and 
support the Palestinian issue we will support them. After presenting the most 
important global revolutions and events that took place in the region before 
and after the Islamic Revolution, the author stopped at “Deterrence equa-
tion” or balance of terror that Hezbollah made with the Israeli entity, and 
because this deterrent was prohibited, July war 2006 happened, so this war 
was not planned to strike only Hezbollah but to change the whole region. 
Today, there are two camps, first: the resistance camp including the Islamic 
Republic of Iran, Syria, the Islamic resistance in Lebanon, the resistance in 
Palestine, and the second camp that includes Arab Gulf states, namely Saudi 
Arabia, Qatar and UAE, in addition to Jordan, Israel and Turkey against the 
axis of resistance.

Dr. Hilmi Shaarawi said that the Arab region is still “unmanageable” at a 
time when we are looking for regional power or real regional organizations, 
but the so-called Middle East region is notorious among our peoples where 
this region includes roles with an unfavorable history.

The reasons for this bad situation goes to the fragility of Arab regimes that 
facilitate external breakthroughs which support self-destruction, and sup-
port patterns of terrorist powers that efficiently destroy by carefully refining 
the maps of creative chaos. However, he expressed his deep concerns from 
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is a part of the national liberation movement that began with Mossadegh in 
Iran and Abdel Nasser in Egypt.

With regard to Hezbollah and the incitement campaign against this party 
from some Arab regimes, the attendees agreed that this incitement is due 
to the party’s resistance to the Zionist enemy and their stance toward Arab 
regimes that support this enemy. The issue here is not in the resistance dis-
course but in the line taken by those regimes especially Saudi Arabia that 
aims to incite against Hezbollah and claims that Hezbollah represents Shiites 
and not Muslims in general.

The Horizon of the New Regional Order: Foundations and Principles

During the eighth session, entitled “the horizon of the new regional order, 
foundations and principles,” Dr. Ziad Al-Hafiz, spoke as Secretary General 
of the Arab National Conference. The speaker began his speech about re-
quirements of building a new regional order through bridges of confidence 
between Arabs and Iranians, this price might not be sufficient due to the 
mutual suspicions between the two parties. Dr. Hafiz said that the desired 
regional order should be based on a norm of equality between Arabs, Irani-
ans and Turks, and on the basis of complementarity rather than competition. 
These values were not sufficiently available today for all. He also considered 
that there is a suspicion among Iranian brothers from pan -Arabism, but this 
trend is not hostile to Iran, and the Arab nation is the strategic depth of Iran 
and Turkey too. Therefore, from this point of view, we must seek to build a 
regional order which fulfills hopes of this project.

Professor Mohammad Ali Mohtadi considered that the regional order is 
influenced by national equations and a world order. As this global order fac-
es a fluid situation, so the regional order is practically absent. Concerning 
Iran’s regional policy, Mohtadi said: “This policy is governed by principles 
of freedom, independence, resistance and the palestinian issue. He denied 
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standing of the threat so that the Palestinian issue and the liberation of Je-
rusalem will be a basic element in the dialogue between Iran and the Arabs.

Professor Iskandar Shaher Saad presented in his paper the development 
of Iranian-Yemeni relations after the Islamic revolution and in the era of 
the former Yemeni President Ali Nasser Mohammad (1980-1986), and The 
development of these political and commercial relations between the two 
countries. He noted that Iran was refining 3.5 million tons of crude oil to 
Aden, while the refinery was about to stop and lay off workers of the largest 
economic facility in southern Yemen.

The author believed that the geographical proximity can lead to differences 
and tensions and wars (the first Gulf War between Iraq and Iran, and the in-
vasion of Kuwait in 1990). This neighborhood may also be a basic structure 
for political, cultural and civilized dialogue among countries of the region, 
based on common interests away from the disparities between countries, 
whether at the level of religion, language, race or cultural background. 

Open discussion 
The audience interventions in the open debate focused on some Iranian lec-
turers whose emphasis on the ideological side and on the so-called ideal 
way of understanding international relations. The Iranians also regret that 
many Arab countries have underestimated Iranian sacrifices for the Arab and 
Palestinian issue. Some interventions noted that Saudi Arabia adopted an 
aggressive attitude against Iran that could be described as a hostile attitude; 
however, we hope that Iran takes a positive initiative in this regard. Another 
participant considered that the bet on the Muslim Brotherhood was wrong 
because their history testified that they were the tools of confrontation with 
Arab liberation movements. He asked Iran to adopt a definite attitude in their 
political discourse before the Arab people, so this attitude assures that Iran 
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niques and optical techniques such as thermal cameras, laser techniques for 
satellite leaders and hidden aircrafts used for espionage.

Finally, the paper concludes with the following observation: “Late indus-
trialization was the only means for Iran to confront external aggression and 
prevent the great powers from destroying Iran. so, Arabs without Late indus-
trialization will not be able to confront the destruction of their countries and 
societies, address the criminality of external powers that target them, and get 
rid of backwardness. Arabs should be the initiators to develop Arab-Iranian 
cooperation and partnership projects in the late industrial field. 

Dr. Ahmad Zaraan presented the region’s problems as terrorism, extrem-
ism, Western intervention and occupation of Islamic countries directly or in-
directly by imposing wills and orders on countries and governments from ar-
rogant regimes, especially the Zionist regime. These problems are common 
between Iranians and Arabs, but pose a greater threat on the Arab world. 
In this time Iran pays dearly due to its resistance to American policies and 
also for their support to Arab issues, foremost of which is the Palestinian 
cause. The author wondered about the problems that faced Iran after their 
confrontation with the Zionists and the arrogance and order hegemoic. Then 
he noted that there are two axes: first: the axis of resistance which includes 
all those who believe that American and Zionist plans should be confronted. 
Second: the axis of compromise that tries to find strategic alliances with 
America and normalize relations with the Zionists. He also said that Iran is 
supporting the regime in Syria because Syria is the only country that con-
fronts American and Israeli plans and therefore Syria had got their share of 
extremist and terrorist attacks.

Then he wondered if Syria had joined the axis of settlement would we have 
witnessed this war in Syria? Finally he said: we see «Today colonialism in 
a new face seeking to spread discrimination and rivalry among all Muslim 
people. We expect from our brothers to join us in reaching a common under-
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to describe their approach to “sustainable development” are deceptive to 
developing countries and prevent them from thinking about a serious alter-
native in this regard. In this context, the speaker pointed to the failure of the 
Euro-Mediterranean Partnership project which included the principles that 
the neoliberal development strategy contained, including: abandonment of 
protective tools that were adopted by developing countries, opening their 
markets to import, state abandonment of development spending and privati-
zation of state-owned productive enterprises.

 In a call to free the region of the Western model of development, Dr. Dagher 
stopped on the possibility of transferring the successful Iranian experience 
in the field of “late industrialization” which became international ranking 
11th  and fourth among the developing countries in production and exporting 
cars. This experiment involves three stages: “the Traditional Cloning, “the 
tradition that contained innovation” and “original innovation. The achieve-
ments in the automotive sector in Iran belong to the first and second stages 
of dynamic technology. Thousands of engineers in Iranian research institu-
tions have been developing new models for cars that are manufactured in a 
creative and innovation way. and for a quarter of a century, Iran has engaged 
in a race to develop new technologies and achieve “original creativity” in 
some new technologies such as biotechnology and nuclear technology, and 
in areas of military use such as laser techniques.

On the practical proposals for cooperation and partnership between Iran and 
Arabs, the author called for cooperation in scientific research and estab-
lishing Iranian and Arab teams of researchers designated by the two par-
ties to achieve innovations in specific fields. Also, in the field of producing 
spare parts for civilian vehicles, it is possible to establish Arab spare parts 
companies which could benefit from the Iranian experience in the field of 
“localization technology.”. Also, we could benefit from Iran’s experience in 
developing imported weapons and other cloning, developing of radar tech-
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seeks to renew the rhetorical capacity of Islam to produce and transform 
it into true models of life in all spheres, and this is the best way to combat 
arrogance and the great powers of the world and at the same time to revive 
the rights of Muslims and the oppressed people in the world. Also, Imam 
Khomeini’s emphasis on his global appeals of Islam in the ceremony of Hajj 
-Shiites and Sunnis to unify their word and asked them to form one front to 
resist arrogance and defend the resistance movements.  

Dr.Albert Dagher discussed the issue of cooperation and partnership be-
tween Arabs and Iran as part of the “late industrialization,” which is mainly 
based on manufacturing of machinery, based on the experience of Asian 
countries of “technological learning,” i.e. buying of machines from interna-
tional markets and identifying their specifications through dismantling these 
machines and then re-installing them with local and new specifications if 
possible. The Failure to manufacture machines is a failure for development 
as a whole. The first point that the researcher tackled was about the forms 
of cooperation and partnership that Arabs adopted with the outside world 
in order to achieve “late industrialization “. The second point is about the 
possibilities for fruitful cooperation and partnership between the Arab and 
Iranian sides in terms of “late industrialization “. The third point dealt with 
practical proposals in the field of cooperation and partnership between Iran 
and the Arabs in the field of   “late industrialization”.

On the failure of cooperation and partnership between Arabs and the West 
the author noticed that the west is exporting to Arabs destructive econom-
ic policies led to the absence of “late industrialization.” as a result of the 
dominance of neoliberal approach to economic development, known as the 
Washington Consensus, this discourse and these recommendations domi-
nate Arab scientific elites. In this case, the US administration has devel-
oped an economic policy for developing countries entitled “Going Abroad.” 
However, all the formulas that the international institutions have adopted 
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the language of Arabs, but it also ascended to become the language of the 
Koran, the meaning of transcendence and improvement here is the sense 
and not the word or image. Therefore, the Arabic language which is the lan-
guage of the Koran was the most powerful compared to the Persian language 
among the other languages. so, The Persian language had grown alongside 
the Arabic language and we cannot compare the current Persian language 
with middle Persian language in the Sassanid period. Meanwhile, Iranian 
writers have worked hard to organize Arabic grammar so that they can use 
grammar to understand the verses of the Koran. He added that those who 
limit the semantic language of the Koran with the Arabic pronunciation and 
set off the national and linguistic differences between Iran and the Arab 
world are strangers to the truth of Quranic language, because they raised the 
dust before their eyes by inventing baseless sects of Wahhabism.

 Finally, He concluded that scientific and cultural speeches exceeded the 
political issues of peoples; therefore, at some point in history the political 
differences of the rulers cannot lead to cutting and tearing the permanent and 
strong scientific and cultural discourse.

4 - The Islamic Irfan Field of discourse which, stems from religion this dis-
course, was inspired by the teachings of the Koran and the knowledge of 
”Ahl al-Bayt” (family of the Prophet) and the first friends of Prophet Mo-
hammad. 

The establishment and stability of the Islamic Republic of Iran has provid-
ed an opportunity for a comprehensive discourse that combines these dis-
courses, including historical, scientific and cultural discourse, added to them 
language and thought. Imam Khomeini demanded to export the values   of 
these discourses to the whole world as he said: “Today our revolution has 
spread everywhere in the name of Islam, the oppressed people look forward 
to Islam, and Islam should be presented in its good image to the world.” 
So, Imam Khomeini by correcting the concept of exporting the revolution 
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horizons of cooperation and integration between countries and their peoples 
and reinforce mechanisms of mutual understanding that sometimes claim to 
weaken relations and ties between the wings of this nation, Arab world and 
other Islamic countries, especially Iran which has witnessed over the past 
decades a comprehensive political, scientific and development renaissance. 

Dr. Ismail Mansour Larijani’s paper discussed the areas of discourse be-
tween Iran and Arab world. He considered that the first rhetorical structure 
was Arab nationalism that emphasized race despite Islamic guidance pre-
cepts, and Iran’s second national rhetoric, whose owners still drum the dif-
ferences between Iran and Arabs and see Arabs’ attack on Iran as the great-
est disaster in history. The third rhetorical structure is directed towards the 
post-Islamic religious mysticism that appears after Islam and also directed 
towards the local potentials and scientific and cultural characteristics of Iran, 
which identify with the Qur’anic appeal. This structure in which the writer 
focused on through an extensive research dealt with the following areas:

1- The historical field of discourse with the emergence of Islam.As  Islam is 
a religion sent to the whole world, so with the school of bright Islam, splen-
dor of colors, nationalities and races fade. In this regard, the writer said that 
Iranians converted to Islam through Yemen; where they were exist after Saif 
bin zi Yazen asked for help from King Anu sharwan to remove the Ethiopian 
forces from Yemen. At that time Yemen and their Iranian rulers provided the 
first civil race between Iran and the Arab world, and by overcoming nation-
alist sentiments Iranians have provided the grounds for Islam to spread and 
progress throughout the country. 

2. The Scientific and philosophical field of discourse, Which is the most 
beautiful and deep discourse between Iran and the Islamic world, and in this 
area the author quoted many statements of Iranian poets and philosophers 

3 - The linguistic field of discourse, since the Arabic language is no longer 
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Western army to occupy an Islamic state and settle and they will help these 
countries as much as possible, finally the author said: “Iran paid many ex-
penses to help the Arab world, we always paid the price and if the Islamic 
Revolution had signed an agreement with the enemies against Palestine, we 
would not be facing any problem.”

Open discussion 

Interventions in the open discussion focused on the need to consider the 
causes of terrorism and extremist groups. Some called for a conference to 
study extremism and how to confront it. There was a consensus that the 
United States and its Western and regional allies were the ones who fueled 
terrorism by several means including maintaining lagging and corruption 
prevalent in the world. 

One of the Attendees criticized calling for an Islamic project, saying that 
this is problematic in relations between Iran and Arabs, and that issue needs 
more discussion because it concerns the essence of the Arab man.  He saw 
that there was a contradiction between rationality and faith that Dr. Abed 
al- Hussein Khosrobnah had spoken about. Dr. Khosrobnah considered there 
is no contradiction between rationality and faith. Then he asked: Why was 
rationalism compatible with liberalism and Zionism and was not compatible 
with faith? 

Finally, Khosrobnah concluded that both Zionism and Takfiri forces are en-
emies of the Ummah and they are from one origin as they cause damage to 
the Islamic world.

Mutual Visions: What do we want from the other partner?

The seventh session, entitled “Mutual visions, what do we want from the 
other partner?” began with a lecture for Dr. Mohammad Mahdi Shari-
atmadar who expressed his hope to form a common line of thought for the 
comprehensive issues that should settle the conflicts in the region, to draw 
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opment of Arab-Iranian relations require closing the doors where the wind 
comes. Therefore, turkey should be part of the solution and we should make 
an agreement with them. Here Saudi Arabia is characterized by its ability to 
succeed where others failed.

On the relations between Arab and Iran, Dr. Hussein Rahim Bour Azgha-
di criticized dealing with the issue from a national point of view saying 
it should be addressed from an Islamic point of view as recommended by 
Imam Khomeini who did not say that we should fight the French people, 
British and the Americans, then we come and take their place. After the 
presentation of what the writer sees as reasons for Arabs’ dictatorships and 
backwardness, and what the Westerners also say about Arabs plagued by 
lagging and dictatorship and what Western media and Zionism are broad-
casting in this context, the author said that Arabs have tried many forms of 
government, political beliefs, coups and revolutions, they get nothing, fur-
thermore, they turn towards inflaming Arab nationalism instead of saying: 
“The Islamic nation.” 

Then he gave two explanations for returning to Islam. The first is returning 
to moral values, justice and unification, the second is returning to Prophet 
Mohammad.

The second explanation is evidence of alienation and regressive. In this 
context, only one language remains, takfirism and extremism. “This second 
reading was better sponsored by Wahhabi ideology and best supported by 
oil dollars.”

 He noted that the West is always talking about Islamic terrorism and has 
never confronted Wahhabi terrorism and does not want to offer any other 
explanation about Islam. As for the regimes that were close to falling, they 
sabotaged the Arab region in cooperation with America and Zionism; these 
acts could not be done by Western armies. Also, Iran will not allow any 
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an “Arab autumn” after it was a “spring” by agreement ... And how America 
managed to turn its defeats into victories, or it is that we are prone to colo-
nialism”.

In his response to the claim that Saudi Arabia has been defeated in the region 
with its Saudi-led axis in the region against the Iranian-led axis, Al-Saleh 
said, in the absence of the five major Arab states (Algeria and Morocco vic-
tims of dual containment- Egypt in its internal division into a failed state 
- Syria and Iraq and their Civil wars) Saudi Arabia in this case became num-
ber one in the Arab region and even among Islamic states, this gave Saudis 
the right to decide. Today, Saudi Arabia has reached a position had never 
been in before, by “taking advantage of the high degree of National and re-
ligious- bilateral fatality, even though they are one of the parties that is most 
blatantly part of these conflicts, and it is the only remaining party to reach 
an understanding on behalf of Arabs.” However, if Saudi Arabia agrees with 
the understandings that are taking place in the region, then the forces that 
are causing chaos in the region will lead their people and countries to pay a 
high price.

Then he said that the forces which are fighting on the ground are a reflec-
tion of international and regional conflicts, and America from its position 
as a director or maestro of conflicts in the world has a degree of respect on 
conflicting powers. This degree allows USA to control many of these forces 
to facilitate their mission not only with power but from the force of impo-
sition and terrorism they possess in the face of the conflicting powers. He 
believed that many of the region’s powers are looking forward to partnership 
with the effective international forces, and the chaos and violence prevailing 
in the region today is the result of these aspirations. In this case, instead of 
understanding between the countries of the region, that is the cause of direct 
repercussions, these countries turn to the international powers that reduce 
and weaken them by prolonging conflicts. Finally, He concluded that devel-
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cres committing and Muslims’ atonement to each other, all these issues are 
the result of ignorance of religious teachings and knowledge. Finally, he 
suggested two solutions, one of which is short-term dialogue between elites, 
and the second is the medium-term effort to stop wars within Muslim coun-
tries. It is also necessary here to confront one of the problems in the Islamic 
world, which is the jurisprudential system that should have objective provi-
sions of Sunnis, Shiites, Iranian and Arab elites to remove the reservations 
in the governmental cooperation in the scientific track and strengthening 
relationships based on faith.

Sheikh Ibrahim Al-Saleh’s paper focused on the need to be aware in Ar-
ab-Iranian relations of the “fatal bilateral ties” based on “Arab-Sunni” and 
“Persian-Shiite.” This dualism was put forward by the enemies of the Iranian 
revolution at the beginning of the Iran-Iraq War, although the reality of the 
conflict was not so. As The Iraqi army was composed mostly of Shiites who 
also formed the base of the Baath Party. Nevertheless, Imam Khomeini’s 
call for Islamic unity contributed relatively in the failure of this plan till the 
victory achieved by the Islamic resistance in Lebanon in 2000 and 2006, this 
victory raised a counter-problem.

 After the outbreak of 2011-2012 events in the region, or what was termed 
in the media as “the Arab Spring,” the region witnessed a return to the pe-
riod preceding the call for Islamic unity and resurgence of bilateralism that 
Imam Khomeini rebelled against and tried to dismantle. And after Iran was 
so close to the heart of the Arab world through their role in the conflict with 
the Zionist enemy, they moved away again after being engulfed in internal 
Arab conflicts. This issue prompted Iranian adversaries to price the conflict 
and evoke deep hostility into history so this conflict became the engine of 
regional conflicts.

Then he wondered: How did toppling of Arab regimes after the victory of 
the resistance and the defeat of America and Israel in July 2006 turned into 
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(of Jihad, for example). The second example is, spreading the rumor that 
“Israel” is a country threatened by Islam and Arabs in order to gain support-
ers and sympathizers in the West, acquire weapons and justify production 
of nuclear weapons .The third example is the “Arab Spring revolutions,” 
which are one of the clearest examples of the attempt to fill the vacuum re-
sulting from the weakness of Arab countries’ legitimacy that led to popular 
anger reaching suicide and manslaughter, and raising many slogans to fill 
the vacuum such as freedom, justice, dignity, etc. The fourth example is 
Yemen, where weakness of political life shows incapability in containing 
popular forces, that are raising the spirit of resistance and the weakness 
of the military and security institution. Finally, the paper included diagrams 
for projects and proposed strategies. 

Dr. Abed al- Hussein Khasrobnah returned to the subject of cooperation 
between Arabs and Iran, pointing that the intended goal is to cooperate in or-
der to solve regional problems and achieve the Islamic civilization’s objec-
tives in development and growth. He believed that there could be one nation 
with different governments, people and nations. Also, he criticized some 
Islamic countries that deal with European and American countries and even 
with Zionism believing that they achieve development and urbanization, this 
claim is nothing but a pipe dream because the aim of global arrogance is 
colonialism and theft of wealth. 

And on what the West calls “the illusion of Iranophobia or Shiites Phobia,” 
the author said that this issue was the result of hostility towards Zionism 
that is broadcasted by Western media claiming that Iran is the enemy and 
this leads to abandoning the resistance, the Palestinian issue and fighting 
between Muslims. He stressed that Iran’s project in addition to being based 
on the defense of oppressed people- is also built on cooperation and dealing 
with Arab countries -in order to achieve the Islamic civilization that faces 
obstacles, most notably sectarian distinction, political division, the massa-
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worlds to gain power and progress due to backwardness .The Zionist impe-
rialist movement had succeeded in employing violence in the Arab region, 
they employed some rulers and princes and organizations to confirm this, as 
some Arab rulers have considered the resistance terrorism , though even the 
whole world looks to the Palestinian resistance and Hezbollah and the Arab 
liberation movement in general as terrorist, suspicious, or potential violence 
movements . 

Based on the Egyptian experience that has so far eluded terrorism, Helbawi  
said I proposed two projects that “could contribute to deciphering most vio-
lence in the Arab and Muslim world: the issue of terrorism, and the alien-
ation of enemies from outside thinking that they are friends or being igno-
rant of their enemies. He called also for adopting a new strategy with interest 
in three things: first, study the old experiences and assimilate and criticize 
it without embarrassment or intolerance to overcome their negative aspects. 
Second: analyse carefully the current Arab and Islamic reality on putting the 
hand on reality, including strong and weak points. Third:  the future requires 
further approaches in method thinking and implementation. 

Then the writer suggested two projects. First: confronting violence, second: 
confronting the atonement and decay project. He considered that Egypt and 
Lebanon are the best environments for implementation of these two proj-
ects, Egypt in its strategy and with their great scientific potential and good 
media that is sometimes deviant, and Lebanon with pluralism and open-
ness to all. He explained that the new strategy is evident by studying many 
models of employment of violence or by using it to fill the vacuum. Then he 
introduced three models.

The first one is the violent attacks of September 11 2001 and the claims that 
Islam is the new enemy of the West after the defeat of communism. Provid-
ing of justification for occupation (Afghanistan, Iraq, US and Western bases 
in the Gulf, and the quest to change some concepts in educational curricula 
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Arab and Persians have no relations with Shiism historically, and the people 
of Iran followed Shafi’i or Hanafi Sunni sect until Safavids victory that were 
initially on the Shafi’i sect then they converted to Shiite religion and all Iran 
converted to Shiism. 

 Open discussion and interventions

The open discussion that followed focused on a wide range of ideas and pro-
posals: first: working to produce a new joint project between Arabs and Iran 
based on managing diversity and on a real understanding of Islam. Second: 
the necessity of gathering a broader conference between Arabs, Turks and 
Persians to deal with convergence and cooperation. Third: resistance which 
has achieved victories over the Zionist enemy should have a project for the 
region; this project should have its own national civil-economic character. In 
this context, there is a need for deep dialogue that leads to unity in the face 
of hostile blocs. Finally, there was a broad consensus for dialogue between 
Shiites and Sunnis, and the ball here is in religious scholars’ field.

Extremist Groups: Employing Violence or Filling the Vacuum 

Dr. Abdallah Abo-Habib opened the sixth session with a very brief state-
ment by US President Barak Obama when he went to Africa or Latin 
America.”All people ask him how America can improve people’s situation, 
advance the world or follow the civilization, but when he comes to the Mid-
dle East, every leader asks how he can raise a dispute then asks for help to 
prevail over the other.” Dr. Bou Habib commented: Let’s put responsibility 
on ourselves, not to say they allow us or not.

The sixth session began with Dr. Kamal Helbawi’s paper that focused on 
the Zionist movement and its imperial expansion projects and Arab frag-
mentation. This movement seeks to employ everything that serves its pur-
pose and benefits in its expansion from the vacuum in the Arab and Islamic 



411 Summary

Therefore, any political project that is not progressive and does not have the 
engine to advance in societies is a project that defends what it inherited, and 
will not win against any other project on earth. The other item in this project 
is the commitment to the principles of pluralism and unity. Finally, the au-
thor said: “in the framework of this ascent, respect for pluralism, its proper 
management and focus on providing the economic power that protects any 
project, the United States will not be able to separate us. The main impetus 
in this project is to arrange our priorities, and the basic challenge that brings 
together all these points is the liberation of Palestine through the axis of 
resistance. 

Islamic unity on the basis of the trio, Arabs - Iran-Turkey was the project 
advocated by Dr. Maan Ali Jarba. He saw that The Islamic world is like a 
bird with a heart and wings, the main region is the heart of the Arab-Islamic 
Middle East, the right wing is represented by Islamic countries of Asia, and 
the left wing is represented in the Arab Maghreb. The triangle, composed of 
Arabs, Persians and Turks constitutes at present a true nucleus of an Islamic 
force the world will fear, while achieving at the same time an ethnic and reli-
gious balance. Also, in dealing with Arab-Iranian relations, he saw that unity 
can only be achieved through efforts from the top of the pyramid to the bot-
tom, and this requires higher political decision, In contrast, the institutions, 
civil societies, intellectuals and scientists should prepare the fertile ground 
for this unity by screening history and purifying of impurities and allowing 
the mind to rule.

For example, the established ideas in the Sunni street mentality that Per-
sians or Iranians are enemies of Sunnis throughout history, knowing that the 
majority of scholars and heads of Sunni schools were historically Persians, 
and Iran became Shiite only in the late days of Safavid state. There is also a 
common idea that Iranians invented Shiism theory in order to destroy Islam 
and divide its unity. While the historical facts say that Shiism was originally 
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In this context, the author believes that Kurds, Arabs, Persians and Turks are 
the four nationalities of the Islamic nation, and the interest of the Kurds here 
is not to demand an independent state, and this was the attitude of the Kurd-
ish leader Sheikh Said, who considered “that Kurds’ good luck is not to have 
a state, as through their distribution and relations with their brethren from 
other peoples they can reunite the nation again”. After al-Khalisi presented 
the policy against American hegemony and anti-Israeli entity, he believed 
that if Arabs and Iran could reach a unified word they could be influential in 
the world and solve the Palestine issue. 

Mr. Anis Al-Nakkash returned to the subject of identities and the argument 
that Arabs are people and Iran is a state to conclude that the diseases the 
region suffers today revolve around the identity struggle, and identity has 
historically been nervous or destructive.

 He noted that political projects were being given for religious, sectarian and 
factional identities. In the Orient they want the main instigator of fighting to 
be sectarian conflict, while In Morocco, where there is no Sunni-Shiite sec-
tarian conflict, the fighting has turned into a regional inter-regional conflict 
or secular-Islamic conflict, all of which take the name of identity.

Then he believed that the human in any geographical location and in any 
religion or sect or nationality is a component in which combines a set of 
identities.

He considered also that the priority issue of freedoms and political elections 
put the cart before the horse, as the strength and ability of countries where 
security is good not of freedoms, elections or multiparty, but because their 
peoples are satisfied with their collective security, political stability, eco-
nomic comfort and well-fare. He also said that the project which we should 
search for “is the ascent project,” that we have lost in our heritage and reli-
gious thought.
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most important model nowadays is the Islamic resistance in Lebanon and the 
resistance factions in Gaza and the West Bank. And on this axis, wars were 
launched and fires were ignited and burned countries that had been emp-
tied of their national components and prevented Political participation. The 
writer ended his paper by asking: Which province has the region become? 
Is it a region reconciled with its major issues or a region whose parties are 
moved religiously and ideologically? There is difficulty in understanding 
the post-war features of which appears clearly is that powerful Iran is now a 
reality, and Arabs are a mirage of a state, so, with whom will the relationship 
emerge in the future? 

Sheikh Jawad Al-Khalisi presented in his paper the phases of the presence 
of a large political entity in the past, the Ottoman Empire, and the Iranian 
state of Qajaria. After the First World War these two countries were disman-
tled in order to complete the pre-war steps when Afghanistan and Azerbaijan 
separated from Iran, and Balkans, Bulgaria and other parts separated from 
the Ottoman Empire. The Gulf emirates and some Arab countries allied with 
the British plan to dismantle Muslim countries and share in the Turkish state 
company, which was called the sick man. 

Then Al-Khalisi noted that the emerging national entities after the first war 
are now facing the risk of disintegration and division, he felt that two things 
were needed to prevent the new scheme: first: not to allow the disintegration 
of these territories by any argument, either national rights, nor the injustices 
of totalitarian regimes. Second, participation of all citizens in the political 
administration in light of the growing sense of oppression and marginaliza-
tion, whether it is real or by deliberate escalation to provoke the people 
against each other, which give many opportunists the opportunity to push 
their compatriots to the wrong attitudes and demand a division based on 
external forces. 
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Egypt, Iran, Turkey and Saudi Arabia. Their roles must be integrated, it may 
be appropriate here to establish a common economic zone to share the ben-
efits of all the peoples of the region. The requirements for effectiveness of 
this regional order, is to exclude foreign intervention from the major global 
powers, especially the United States. The author concluded that “from an 
idealistic - political - ideological and moral angle, the need to build a civi-
lized area without Zionism is necessarily assured. 

The National State, Unity of Entities and Management of Political 
Participation

Mr. Nasri Al-Sayegh opened the fifth session with a speech expressing his 
belief that talking about the state is already too early, while the region is wit-
nessing devastating wars still in their early stages and where two nihilistic 
ideas dominate the current situation: nihilistic of victory and nihilistic of 
solutions. He called on everyone not to indulge in optimistic expectations 
because the region is still preoccupied with civil wars that have called on 
regional countries and international forums to be partners in rewarding wars 
with their regional and international bets and destruction to pre-war state, 
post-Sykes-Picot. These states were bearing the seeds of their explosion 
within them after the regimes raped these countries and emptied them from 
thought, criticism, popular authorities and accountability, and neglected the 
human as a value and policy and relied on security which hides the problems 
instead of solving them.

 In such situations, freedom is considered a danger, parties are curse, democ-
racy is heresy and participation is a concession. Thus, foreign interference 
breaks up and the windows of looking to external forces are opened. Only 
the axis of resistance, which saved the nation from the continuous loss and 
restored the right to Palestine and established power models, remained. The 
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- the revolution) found before it a reality surrounded by three branches: 
- A coalition system from the United States and the Gulf Coopera-
tion Council countries, especially in the shadow of the three Gulf wars. 
 -A political vacuum left behind the Russian intervention in Afghanistan 
and the subsequent collapse of the Soviet system, then the Afghan-Pakistani 
chaos and the direct American war to overthrow the Taliban regime.  

- the subsequent American occupation of Iraq then withdrawal from this 
country. After that came the general vacuum that extended across Arab Gulf 
region during the last two decades which paved the way for the emergence 
of two forces from outside Arab region which are Turkey and “Israel.” In 
this case, the Islamic Republic should show their international revolutionary 
face and the demographic space available to them within the complex com-
binations of the people in the Gulf Coast, the Arabian Peninsula, Syria and 
Lebanon, and before that in Iraq which suffered from vacancy in place and 
status after its three wars, especially after the US invasion in spring 2003.

And with regard to Egypt and their  relations with Saudi Arabia and their 
attitude from Iran, the author said “ Egypt is aware that Iran had a heavy-
weight, so it is logical to restore diplomatic relations at least, but they take 
into account the countries that should be taken into account, for both finan-
cial and strategic reasons, and Egypt is  restrained by iron through the “peace 
treaty” with the Zionist entity.” Perhaps without the security coordination, 
Egypt could not have been able to fight the remnants of the “Brotherhood 
alliance’s support for legitimacy” in the Sinai Peninsula, and combating ex-
tremist armed groups under the banner of the “Sinai State” alleged  ISIS 
Daesh and their branches of the “Agnad Egypt” and others.

Finally, the author proceeds to say that when Egypt is able to rise from its 
temporary stalemate in front of international, regional and Arab parties: 
America, Turkey, Israel, Iran and Saudi Arabia, therefore Egypt should form 
an effective belt of four regional states in the central Islamic Arab region -: 
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attitude from these two revolutions, and the differences in attitude between 
Saudi Arabia and United States.

In response to the claim that the internal differences in Iran are the obstacle 
to dialogue with others, Mir Yousfi stressed that officials at the level of lead-
ership, the presidency and the Ministry of Foreign Affairs extend a hand 
to cooperate with neighbors and that is one of the top priorities of Iranian 
foreign policy, which is characterized as the most stable policy in the re-
gion. Concerning the claim that Iran is an enemy of Saudi Arabia, this claim 
is baseless and Iran does not seek to abolish Saudi Arabia from regional 
equations, but on the contrary, Iran had always sought to exercise maximum 
restraint despite many provocative Saudi moves, but at the same time Iran 
does not accept it being abolished from regional equations. 

Finally, the writer concluded four possible scenarios between Iran and Saudi 
Arabia:

1 - Outbreak of war between Iran and Saudi Arabia: This is unlikely because 
the two countries are aware of the consequences of such a war and its results. 

2 – Returning of relations before 2011 or 2006, this issue has no great chance 
due to the changes in the region during the past five years.

3. Continuation of the current cold war, which is currently the most preva-
lent.

4. Transition into a situation of cold peace. This is the most suitable possibil-
ity for both parties that they accept each other’s role and their participation 
in regional equations, the starting point of such a track is the creation of a 
regional dialogue forum that Iranian Foreign Minister Mohammad Jawad 
Zarif has proposed several times.

Dr. Mohammad Abed Al-Shafie Issa paper dealt with the most promi-
nent features of Iran as a state, and as an Islamic revolution that has its 
regional and international known trends .Issa considered that Iran (the state 
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Finally, the author ended his paper with an inventory of the challenges and 
opportunities that face Arab-Iranian relations. The most important chal-
lenges are: Promoting positive points and overcoming negatives in relations 
between Iran and Arab regimes , benefiting from Iranian nuclear energy 
for peaceful purposes making it accessible to Arabs, and  in order to trans-
form the challenges into opportunities, parties of the Arab-Iranian relations 
should dispel the fears of each other, by not interfering in internal affairs, 
refraining from launching wars and supporting them, and forming basic pil-
lars for building strong brotherly relations that limit foreign intervention and 
destabilize its role in the region’s security and stability . 

Dr. Ali Reza Mir Yousifi said that the participants and similarities do not 
necessarily lead to more cooperation and interdependence between coun-
tries in the Middle East. Also, differences and variations did not prevent 
cooperation between EU countries, and they do not constitute a fundamental 
obstacle to cooperation between Iran and Arab countries, but the barrier goes 
to the image made by both parties around each other in the media battle in 
which the Arab media has succeeded in promoting some of the most false 
beliefs near to myth against Iran. They have presented Iran as the leader of 
Shiites who represent them in exchange for Saudi Arabia as the leader of the 
Sunnis, or somehow claim here that the difference of opinion within Iran is 
preventing the rapprochement with Arabs, or also that Iran has an enmity 
towards Saudi Arabia and they are fighting a proxy war against them. Here, 
the Western media is supporting this Arab media by presenting an incorrect 
image of Iran, as this image forms the main obstacle to rapprochement be-
tween the two sides.

Then the author presented the most important stages of the Iranian-Arab re-
lations since the victory of the Islamic Revolution in 1979 going to the Arab 
peace initiative in 2002, till the outbreak of events in some Arab countries in 
2011, starting with Tunisia and Egypt, ending with the American and Saudi 
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its projects and pass its plans .

Then the writer presented the war that the former Iraqi regime waged against 
Iran, which caused a severance of relations and was intended to create a di-
viding line between Arabs and Iranians and an alternative to the Arab-Israeli 
conflict in an Arab-Persian conflict. Syrian President Hafez Al-Assad had 
alerted to this issue by supporting the Iranian Islamic Revolution as he saw 
that this revolution is a shining point in the region, and it was a strong stab in 
the heart of imperialist politics by raising slogans that support Arabs against 
the Israeli enemy. However, the Iranian attitude did not prevent the continu-
ation of the crisis in Arab-Iranian relations, especially with Saudi Arabia and 
Gulf States. Relations did not begin to improve until Saddam’s invasion of 
Kuwait, when the regimes that supported Saddam in his war began to retreat 
and apologize for their attitudes and statements against Iran. Thereafter, atti-
tudes of these Arab countries from Iran changed again during the long crisis 
between Iran and the West on the Iranian nuclear file, where many of the 
Arab regimes primarily Saudi Arabia supported Western attitudes and could 
not assimilate the lessons of the past, especially those drawn from the Iraq –
Iran war and see the importance of Arab cooperation and uniting their efforts 
in conducting Arab-Iranian dialogue that will be established to correct their 
relations and rid them of impurities.

After the agreement between Iran and the West on the Iranian nuclear is-
sue, attitudes of these countries intensified against Iran instead of benefiting 
from the method of negotiation that led to the nuclear agreement to begin 
Arab-Iranian dialogue that ends the crisis in the relations between the two 
sides and benefit from the additional power of Iran to build a power in the 
face of the Zionist enemy. These relations, especially with countries that do 
not have friendly relations with Iran escalated and acquired sectarian dimen-
sions in response to the plan calling for continued support and strengthening 
the Zionist entity. 
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Arab societies in order to protect them from colonial influence. As for Arab 
states they consist of regimes, most of which are contrary authorities to their 
people’s will and do not hold Arabism and its project. Also, he called for not 
overlooking the responsibility and role of each Arab order, their policies and 
priorities and how they have dealt with the victory of the Islamic Republic 
of Iran and hostility towards this regime, in particular the opposition of some 
of these orders to the Iranian policy constants in terms of conflict with the 
Zionist entity: supporting the resistance, rejecting American hegemony and 
building the country’s own capacity and independence of decision in the 
Arab and Islamic worlds.

 Minister Fneish noted that terrorist groups are eluding in one form or an-
other from the control of their supporters and they threaten the countries 
of the region and the security of all humanity. Also, he called for stopping 
the bleeding, wasting of energies and dropping attempts to stir strife and 
use sectarian and ethnic diversity to spread hatred and fragment our soci-
ety’s unity. Finally, he concluded that all this imposes a return to rationality 
searching for the common economic, cultural and political interests, stop-
ping incitement and finding possible and realistic solutions that serve the 
interests of all. 

Dr. Mousa Al Ghurair’s paper included a detailed methodological presen-
tation of the development of Arab-Iranian relations after the Islamic revolu-
tion. He believes the objectives of the revolution’s foreign policy to remove 
the impurities that feed the contradiction between Iran and the Arab-Islamic 
partners were not achieved despite: closing the Israeli embassy in Tehran 
and turning it into an embassy for the State of Palestine, cessation of the flow 
of Iranian oil to the Zionist entity, Iran’s departure from anti-Arab alliances 
and movement into forces supportive of Arab issues and emphasizing that 
the problems and security of the region are the responsibility of their leaders 
and the outside factor should not be allowed to intervene in order to impose 
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and its purpose is to influence the other. Then he stopped at the faces of Sim-
ilarity in escalation between the speeches of the two countries which are four 
elements: the first element in the ideological dimension and the second is the 
system of government. In other words, each of the two countries considers 
that it has religious legitimacy and has central position to deal with the envi-
ronment beyond borders. The third element is oil; as Iran and Saudi Arabia 
are among the largest oil exporters in the region. The fourth element is the 
issue of security; both countries considered their security to be threatened by 
the policies of the other state. He noted that the Iranian official discourse is 
superior to Arab discourse, while Saudi discourse specifically, outperforms 
the Iranian media discourse, meaning that the speech of the Leader of the 
Revolution and Iranian leadership is more capable of influencing Saudi Ara-
bia official discourse and other Arab countries.

Therefore, discourse here is not a result of the crisis, but rather a reason for 
it, because the relations are inevitable between the two sides, we find that 
speech is inevitable as well. In many cases this inevitable discourse is the 
one that leads to more tension between the two sides. Also, this discourse is 
futile because each side addresses its audience without giving a clear con-
viction of the other’s audience, and this discourse increases the congestion 
of the supporter’s public resentment and hostility towards the other public. 
Here, the discourse is no longer a matter of change and reporting.

Issues of Contrast and Discussion

The fourth session was chaired by Minister Mohammad Fneish, who be-
gan the session with a speech on the title, “Issues of Contradiction and De-
bate,” in which he stressed on the need to differentiate between the total 
Arab countries and the concept of Arabism. Arabism is a concept that in-
volves a single culture and civilization and also on aspirations and hopes that 
have a project its priorities are: liberation of Palestine, unity and freedom of 
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“If we lose this compass, we will discover that we are in a quagmire called 
Sunni and Shiite conflict. They regain some events from the past and build 
on them strategic scenarios in order to ignite the region with strife, which is 
helped by corrupt regimes, and we still continue building our legitimacy in 
most of our countries on myths and family concerns.

 Finally, Iskender noted that Iran is a state with a natural role in the region 
and they have not changed at all except that the revolutionary government 
in Iran was more connected to Arabs and adopted the main cause which was 
abandoned by all other nations, namely the issue of Palestine. This issue was 
a correct entry for Arab-Iranian co-existence, and there are other entrances 
of which we recognize that Arab people are the basis not the regimes, there-
fore, that is the narrative we should adhere to  in order to confront strife in 
this region.

Dr. Habib Fayyad presented a theoretical approach to the subject of dis-
course and narrative based on a conclusion that there is “Similarity in Esca-
lation at the level of discourse between Arabs and Iran” and there is “differ-
ence” on the level of narratives between Arabs and Iran “. What is meant by 
Similarity in escalation is similarity in subject matter despite the difference 
in the side and the picture, whereas «different” meant the difference in both.      

This result is based on the statement or vision that the discourse is related 
to perceptions, beliefs and ideas, while narratives are related to facts and 
events whether these facts are true or artificial, or whether they are local or 
fake. In this context, Fayyed highlighted the general framework in which 
the discourse and narratives in the relations between Arabs and Iran exist. 
He believed that resolving the existing crises between Iran and Arabs, spe-
cifically between Iran and Saudi Arabia as head of the Arab axis requires 
searching for the functional pragmatic dimensions mutually beneficial. 

 He saw that the relationship between the two sides is based on resistance 
and opposition. In general discourse is the promotion of beliefs and ideas 
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sectarian and yielding discourse that some Arab regimes have pumped blood 
by talking about the Shiite crescent and the uncalculated “adventure” that 
was carried out by the resistance, that determined to liberate the prisoners by 
kidnapping enemy soldiers. The sectarian discourse escalated with Syrian 
events, so that some of the current crisis narratives turned into doctrinal and 
chauvinistic narratives.

Dr. Saadallah Zaraei discussed the US role in the region, which is evident 
through visits by US officials to countries in the region such as Saudi Arabia, 
Qatar and others. These countries goals’ are to incite hatred against Iran even 
on the nuclear issue and the agreement between Iran and the West. Zaraei 
said that the region is witnessing a great crisis called mistrust of some Mus-
lims towards other Muslims. Iran has confidence in Muslim peoples, and 
we should work to overcome this crisis of mistrust. We should ask about 
the steps that should be taken to create unity in the nation, to heal the rift, as 
ethnic disputes have never been a reason for us to fight.

He noted that there are real threats by the Zionists against Lebanon, Syria, 
Palestine, Jordan and Egypt. So, what are the plans and programs that Arab 
countries have put forth to confront these threats? What is the role of Iran in 
this context, and could Arab countries win without cooperation with Iran? 
Finally, He called for concerted Arab and Iranian efforts to confront threats.

Mr. Amin Iskandar began his paper with the following problem: “We 
should define carefully the nature of the Iranian role in the region and the 
nature of Arabs. If Arabs are regimes, we have to wait until the conditions 
of the Arab regimes improve. We must wait for a comprehensive change in 
Western colonial policy; this issue is not possible, not in the near future nor 
in the average. Therefore, the correct discourse and narrative is that there are 
global colonial powers that take new forms to fit the idea of globalization 
and have clear interests in the region, namely stabilization of the Zionist en-
tity, oil, and preservation of countries and orders loyal to the United States. 
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state with globalization, accordingly, the national interests of America are the 
basis, that is securing the interests of home over anything external.”

Criticism of Crisis Discourse and its Narratives

The third session focused on “criticism of crisis discourse and its narra-
tives.” The session was initiated by Mr. Samah Idris. Mr.Idris focused on 
the fact that the crisis has turned into a complete narrative for its protago-
nists, analysts and experts, especially after 1967 Arab defeat by Israel, and 
after the Palestinian resistance departure from Beirut in 1982. He noted that 
there are many writers and intellectuals who have participated in analyzing 
the causes of the 1967 defeat as discussed by novelists, but we rarely return 
to the novels that are suitable to criticize the discourse of narratives. The 
speech of the crisis has sometimes turned into an outlook that addresses all 
the tragedies of Arabs: their nationality, religion or their founding books, 
and as the poet Adonis said, so The Arab crisis has become a platform for 
self-flagellation and an Arab obituary as a nation.

The big event that broke the atmosphere of despair and frustration was rep-
resented in the victory of the Lebanese national resistance in 2000. For the 
first time, Arab intellectuals, especially the leftists, felt that their national 
poems and patriotic songs had not been in vain, but had played a role in this 
great victory that led to expell the Israeli enemy from south Lebanon by the 
efforts of the resistance. 

Mr. Idris said that “crisis speech” has retreated in those historical moments 
16 years ago, replacing it with discourse of self-confidence and self-respect 
and hope in a victory that is no longer impossible. However, US occupation 
of Iraq in 2003 was accompanied by the deliberate ignition of Sunni-Shiite 
sectarian disputes specifically the Iranian-Arab regional disputes. In that pe-
riod, The steadfastness of the resistance in 2006 and their destruction of the 
enemy’s goals in crushing and disarming did not stop the advancement of 
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jective of this Western hegemony is to eliminate the national government in 
Syria the resistance movements, and to ultimately weaken Iran. Dr. Mansour 
considered that this American behavior towards Syria, Iran and the region 
in general falls within the general behavior of the West and Israel in terms 
of playing on the chord of ethnic and sectarian components in the Arab and 
Islamic worlds.

In this context, the West has been working for years to convince Arab re-
gimes and their peoples to replace their real enemy” Israel” with an “imagi-
nary” enemy “Iran”. They had succeeded in this matter especially in the Gulf 
region. On the other hand, the West’s constants for Arab and Muslim worlds 
are: ensuring the dismantling of the region, especially Syria and Iraq, and 
supporting sectarian movements to strengthen the internal division.  The link 
between terrorist organizations in the West and Gulf regimes subordinate to 
America is no secret. The conclusions here are that the West’s strategic in-
terests dictate a consistent attempt of creating living environments embrace 
crises in which our nations are wandering, while searching for redemption 
through independence, freedom, development and security, a redemption 
that the West does not want for us, neither yesterday nor today or tomorrow.

Professor Mustafa Zahrani tackled the issue of globalization in the context 
of post-Cold War changes. He pointed out that the characteristic of globaliza-
tion is to confront the state control that is based on four components: con-
trol, land, legitimacy, exclusive use of force by the government. Therefore, 
the theory fragmentation of state authority has been proposed from now on. 
He said that naming the changes that took place after “The Arab Spring” as 
global changes is a big mistake; then he wondered whether the September 11 
events were the result of globalization; his answer was that Bill Clinton says 
September 11 is the dark side of the globalization order. In this context Zah-
ran pointed to President Donald trump’s words: “I have replaced the nation-
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came a decisive factor in ISIS (Daesh) victories that occupied northeastern 
Syria. But despite all this, the plan did not reach its expected goal of an ISIS 
(Daesh) invasion of Damascus and the collapse of the Syrian regime.

After reviewing the recent political developments on the ground, Dr. Samir 
Amin returned to the relations between Iran and Arab countries, stressing on 
the following conclusions:

- In facing the challenges of our era: Solidarity between the people of Iran 
and the Arab world is required because it establishes the success of their 
liberation.

- The first goal of this solidarity is to defeat the strategy led by the US and 
its European allies that aims to destroy the countries and the social structure 
of Iran, Egypt, Lebanon and Iraq. This geostrategy has its allies: Turkey and 
Gulf states.

- The Iranian government supports the forces that resist the US-European 
intervention and the devastating attack, especially on Syria, which is led 
by terrorist organizations that consider themselves Islamic (while in fact, 
they are anti-Islamic, and we have to support these initiatives from Iran). 
-Our solidarity and joint action will not work unless our country moves be-
yond the neoliberal policies of all governments of the region, which have 
produced and will continue to produce social disasters that in turn open the 
way to dispersed options whose victims are the poor classes, granting cred-
ibility to terrorist alternatives.

- At the same time, going to the independent project will create conditions 
for progress towards a democratic popular culture that we miss in our coun-
tries.

Dr. Adnan Mansour’s paper included the phases of Western hegemony 
over the region and the latest plan aimed at striking the anti-American axis 
that includes Iran, Iraq, Syria, Lebanon and Gaza. The most important ob-



426Summary

Amin, included a detailed presentation of stages for foreign intervention 
in Iran. Dr. Amin described Iran “as an ancient and great nation proud of 
its history.” He pointed that Iranians began their revolution in 1907 against 
the rulers of Kajari corrupt dynasty who proved incapable of resisting for-
eigners. Many intellectuals participated in the revolution and received their 
training in the Russian Caucasus with The Russian Social Democratic Work-
ers’ Party who carried out the Bolshevik Revolution in 1917. In the Pahlavi 
family era which was founded in 1921, the authorities took reactionary atti-
tudes towards social change, and there was wide popular opposition up until 
Prime Minister Dr. Mossadegh nationalized the country’s oil in 1951. This 
issue led US intelligence to sponsor the coup against Mossadegh allowing 
Mohammad Reza Shah to turn the tide and re-join the Western camp. When 
the writer reaches to the period of the rise of the Islamic order, he draws 
attention to the American role in mobilizing its ally the Iraqi President Sad-
dam Hussein to engage in a criminal and irrational war againt Iran for ten 
years. This led to form an Arab camp under the auspices of Washington in-
cluded pro-Saddam Gulf states that provoked enmity between Iran (Shiite) 
and the (mainly Sunni) Gulf.

Thus, Iran had become a rival to Western powers over the past decades and 
subjected to sanctions from the West. Then came the nuclear issue that Unit-
ed States took as a new pretext for its original plan to get rid of the Iranian 
regime. In the past, Iran had been able to face the threat and bear the burden 
of economic sanctions in cooperation with Russia and China. Then America 
invented the ignition of the Syrian- revolution “spring” and imagined that 
the Syrian government will collapse similar to the Libyan regime. This sce-
nario did not happen. At this point, United States encouraged the emergence 
of ISIS (Daesh) which would not have been possible without the Gulf’s 
support through money and arms. After that, the new Islamic Turkey joined 
the bloc that led to Syria’s invasion, until Turkey’s presence in the arena be-
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between the main components of this civilization, namely Iranians, Arabs 
and Turks. Some participants wondered about the nature of this project, and 
what is the desired form on which it could be based, taking into account the 
Arab and Iranian national security determinants at this stage, and how they 
intersect on both sides.

These discussions required responses from the lecturers, which can be sum-
marized as follows:

Dr. Massoud Aassadullahi emphasized that  “The problem with the Arab 
world is limited to the problem with Saudi Arabia and there are no fun-
damental problems with other Arab countries and regimes, because Saudi 
Arabia cannot deal with popular revolutions, or with elected governments. 

Professor Mounir Shafiq said: “the problem is not Saudi-Iranian only, or 
how could the Arab League and the Islamic Cooperation Council agree with 
Saudi Arabia’s attitudes? And as regards to the American attitude in the re-
gion, he mentioned that US strategy which was based on direct intervention, 
wars and occupation has turned into a soft strategy. This softness is a result 
of retreat, which is weaker than the USA previous policy. He saw that the 
main role now is for the internal powers, and this role could be presented 
by Turkish-Iranian-Saudi-Egyptian-Arab understanding in general to restore 
and rebuild the old regime that collapsed.

Western Interventions in Establishing the Crisis

The second session was chaired by Dr. Mohammad Irani who began with 
a brief speech about the recent Western interventions in the region, which 
were established through Sykes-Picot agreements, where leadership of the 
region was entrusted to local pro-Western elements.

In this session, which focused on “the role of Western policies and their 
Interventions in structuring the crisis”, a paper signed by Dr. Samir 
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nuclear agreement with Iran. Furthermore, Dr. Assadullahi gave a presen-
tation on the nature of Saudi Arabia’s political, social and religious order, 
which is contradictory to the nature of governance in Iran, he concluded: 
“Saudi Arabia’s vision of the region, its financial potential, sectarian influ-
ence and its alliance with the United States and Israel are currently the main 
obstacles and the main challenge in Arab-Iranian relations.”

Finally, the researcher stated a number of proposals to help ease tensions be-
tween Iran and Saudi Arabia. First, a focus on the Palestinian issue as a cen-
tral cause among peoples of the region to prevent the Zionist entity and the 
United States from exploiting Islamic differences. Second, there is a need to 
reinforce Egypt’s position in the Arab world. Concerning this point, experi-
ence and history have proven an inverse ratio between the political and sec-
tarian positions of both Egypt and Saudi Arabia, the stronger the position of  
Egypt in the Muslim world the weaker the position of Saudi Arabia and vice 
versa, strengthening the new regime in Iraq militarily security and economi-
cally, and preserving its territorial integrity, supporting the government in 
Syria and Iraq and preserving their territorial integrity , supporting the axis 
of resistance, focusing on combating takfiri terrorist groups ideologically 
and jurisprudentially, confronting the media that spread sectarian division 
and stir sectarian strife, reform Shiite and Sunni religious institutions and 
improve their visions ,Cultural exchange, promoting tourism, establishing 
student camps and promoting the economic, social, cultural and scientific 
relations between Iran and Arabs.

Open discussion 

The audience’s interventions during the open discussion focused on the call 
to produce a Renaissance project based on the victory achieved by the Is-
lamic resistance against the Israeli occupation in 2000, and to build at the 
same time a regional project to revive Islamic civilization based on dialogue 
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that are friendly to Iran such as Syria, Algeria, Lebanon, and South Yemen; 
the second group includes the enemy states to Iran such as Saudi Arabia, 
Iraq during Saddam and Egypt during Mubarak era, the third group includes 
neutral countries such as Oman, Tunisia, Morocco, Mauritania, Sudan and 
northern Yemen at that time.

Then he presented the development of relations between Iran and each of 
these three groups or axes through five stages: the first phase (February 1979 
to August 1990), where relations with the countries of the first group were 
very strained because of the war launched by Iraqi President Saddam Husse-
in on Iran, the second phase in Iranian - Arab relations (From August 1990 to 
March 2003) this phase began with the occupation of Kuwait by Iraqi forces, 
which became the reason for the start of improved relations between Iran and 
the members of the Gulf Cooperation Council, It was then that Saudi Arabia 
asked the Iranian President Sheikh Hashemi Rafsanjani to restore diplomatic 
relations, after three years of cutting ties, and send Iranian pilgrims for Hajj 
in 1990. During the third phase (from 2003 to 2011) tension and differences 
between countries of the first Arab group and Iran returned especially be-
tween Tehran and Riyadh. The fourth phase began after the events broke in 
Tunisia, Egypt, Bahrain and Yemen, and after the demonstrations in Libya 
and Syria deviated into a military war which led to the known foreign inter-
ventions. At this stage, the relations between Iran and Saudi Arabia which 
used sectarian slogans in its interventions in Syria, Iraq, Lebanon and Yemen 
increased, leading to the rise of Takfiri terrorist organizations.

 The fifth phase (from the beginning of 2015 until now), this phase was 
characterized by the arrival of King Salman bin Abed al- Aziz to power in 
Saudi Arabia and the Kingdom’s departure from its traditional conserva-
tive context and entering into the public and official context of extremism, 
whether through its aggression of declaring “Decisive storm” war on Ye-
men, or the aggravated situation in Syria, and finally its stance towards the 
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on representation of group identity. Identity here is also the main pillar of 
all the State powers, which are based only on identities and money. There-
fore, institutions of Arab countries had done nothing with the shocks of geo-
graphical transition and rural migration on the one hand, and expansion of 
generating economy on the orther hand.

In the Reasons behind the current status quo: the speaker noted that since 
Arab countries failed to manage these two shocks they tried to maneuver 
between a domestic scene which they were no longer able to control so they 
scare off the outside- and an inside is no longer dared to face it, and so they 
claimed to protect the outside from the outside playing with the mirror of 
identity until the mirror was broken and the two lies became a fact. What is 
astonishing here is that the Zionist entity has turned into an internal factor in 
all Arab countries because its failure in ethnic cleansing has left no room for 
it to continue its project except through dismantling these countries.

He considered that promotion of sub-state identities rejects social mobility, 
and in the case of Lebanon, the mainstay of the armed resistance against “Is-
rael,” this issue hinders the development of states. After posing the question 
of how we can combine goals and procedures? And what are the options of 
interests between Iran and Lebanon, his answer was that the bilateral inter-
ests of the two countries are minimal, but there are great interests for both 
countries on regional arena, so on what frameworks could such interests be 
crystallized, and what is the most important issue that could be negotiated 
bilaterally. 

Iranian researcher Dr. Masoud Assadullahi did not hesitate to confirm from 
the beginning that talking about Arab-Iranian relations is not accurate be-
cause Iran is one nation while Arabs are non-unified nations and inconsistent 
group and there is no consensus on any subject among Arab rulers.

In this context, he divided the Arab countries in relation to Iran after the vic-
tory of the Islamic Revolution into three groups: the first group of countries 



431 Summary

after the American occupation, collapse of Libya and Yemen, loss of large 
areas of Syria’s territory to both  ISIS (Daesh) and jabhat Al-Nusra and other 
armed factions. Then came the Russian and American intervention in Syria 
and US intervention in Iraq, where ISIS (Daesh) controlled large areas, and 
along with this came the deepening of Shiite Sunni conflict inside Iraq and in 
the Arab Mashreq. This was followed by direct Iranian and Turkish involve-
ment in Syria and Iraq. He saw that collapsing of the former regional order 
and the spreading of chaos enabled extreme organizations to weave their 
way into the aforementioned countries. 

Finally, He concluded that the new phase requires building new relations 
among Arabs, Iran and Turkey in order to establish a new regional order to 
replace the old order that had been imposed by colonialism, and overcome 
differences between elements of this regional tripartite, even on the “con-
temporary style of Hilf al-Fudul” . 

Dr. Sharbel Nahhas saw from the beginning that the title of the confer-
ence is problematic since “Iran is a state and Arabs are group of people, 
so, how could a country make a dialogue with a group of different peo-
ple?” Here, he agrees with Mr. Talal Salman’s plan in the opening ses-
sion.  And with regards to the title of the session on conflict of interest and 
identity explosions, Nahhas approached the issue through three stations:  
- In theoretical narratives, he pointed to divisions, fragmentation, ethnic and 
sectarian civil strife, collapse of the national state and collapse of the armies, 
and thus increasing external dangers. In this context, he wondered where in-
terests lie and where identities are located. Since interests are within reason, 
they are subject to consensus, as identities, they cannot control the mind 
because it removes them as identities, therefore, it rejects with commitment 
of reason.

-  In the process: he saw that identity is the main pillar of legitimacy of pow-
er because every authority seeks to justify its legitimacy should be based 
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Professor Mounir Shafiq presented his paper entitled “ The International 
and Regional Situation and the Arab-Iranian-Turkish Relations”, which be-
gan with notes about the international situation which is, in his opinion,  
characterized by multi-polarization, disorder and decline of Western hege-
mony especially weakness of the US’s ability to influence the changes and 
events in the region, which includes Arab countries, Turkey and Iran. There-
fore, Arab and regional powers have become the most important players in 
deciding the fate of events.

He saw that the decline of American-European dominance in the global or-
der as well as the Arab-Turkish-Iranian regional order constituted a vacuum 
which has led to a conflict between local and regional powers in order to fill 
it. From that issue a new equation has been formed, this equation has made 
all powers stand on quicksand. Then he goes into the direct reasons of the 
imbalance in US strategy in the Clinton and George Bush administrations, 
when they focused on changing the “Middle East” for the interest of the Zi-
onist entity, and left Russia collapsed to regain its strength especially under 
President Vladimir Putin. They have also left China to expand commercially 
and economically in the world and develop militarily and technically from 
within.

Then he noted that these international changes reflected directly and rapidly 
in the Arab-Iranian-Turkish region. In this case, he saw that there is a need 
to differentiate between revolutions witnessed by Tunisia, Egypt, Libya and 
Yemen on one hand, and events in Syria which quickly turned from popular 
demands that could be achieved through consensus to an armed counter-
revolution aimed at toppling the government and cutting Syria’s relations 
with Iran, Hezbollah and Hamas, as Burhan Ghalioun, the first president of 
the Syrian opposition council said.  

In a quick listing of the transformations that have taken place in the past six 
years, Shafiq stated the following observations: collapse of the Iraqi  state 
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He concluded by saying: “we have endeavored to hold this conference with 
our partners in hopes that we will contribute in narrowing the gap between an 
influential and active group of researchers and thinkers from the Arab world 
and Iran while creating a space for dialogue between them. Although they 
come from politically, culturally and intellectually diverse backgrounds, they 
meet to give great importance to working towards internal reform, avoiding 
fragmentation, protecting pluralism and adopting an independent vision to-
wards the region against domination, occupation and arrogance.

Conflict of Interests and Explosion of Identity

Dr.Talal Atrissi headed the first session, which was held under the title 
“Readings in the nature of the regional crisis in light of conflict of interests 
and explosion of identities.”

In his speech Dr. Atrissi noted that the issue of Arab-Iranian relations is be-
ing raised today in a very complex environment that had not been present 
several years back. This environment is unstable and makes threats great and 
mutual. There is no stable regional order or a fixed international order, but 
rather tends towards multi-polarization. Then he summarized the problems 
facing Arab-Iranian relations through three questions: Is there a serious de-
sire on the part of Arab parties and Iranian side to handle these problems? 
Are Arab parties in agreement on the nature of the problem with Iran? Or is 
there more than one opinion and more than one point of view?

 After he mentioned that some Arabs, not all, have problems with Iran, he 
concluded that only Saudi Arabia has a problem with Iran, and this point of 
view should be discussed. He concluded that the main tasks of this confer-
ence is to discuss clearly and explicitly the nature of these problems and 
try to give answers, and how to deal with them in this volatile environment 
regionally and internationally.
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Before the Islamic revolution in 1979, Iran was an integral part of the re-
gion’s geopolitics due to its close relations with Arab regimes and their posi-
tion within the circle of relations dependent on America and the West. To-
day, Iran remains an integral part of the political geography, but on the basis 
of alliance with independent, popular and resistance forces. He saw that the 
paradox here is that the conservative Arab regimes that have agreed to have 
unequal relations with Iran before the revolution refuse now normalized rela-
tions based on equality, and refrain from responding to calls for cooperation 
and reconciliation from Iran. The Islamic Republic has, however, pledged to 
strengthen its Arab relations after the revolution on the basis of supporting 
just causes, namely the Palestinian cause, confronting the imperialist wars 
and rejecting attempts to dominate them and make them subordinate. 

Moreover, Dr. Fadlallah considered that there are many explanations for the 
regional crisis and the Arab-Iranian crisis, but one story could not reflect the 
whole truth, and agreement on established principles does not diminish the 
threat of circumstantial and changing interests. And if the main objective of 
any constructive dialogue between Arabs and Iran is to seek ways to estab-
lish a regional order capable of resolving crises, this order will require first 
and foremost reflecting the new facts created by realities and highlighted by 
events.

He noted also that common affiliation with Islam as a religion, culture and 
civilization is a firm basis for any unity and fraternal approach between Arab 
nations and its immediate neighbors, but this issue should be within the true 
understanding of the diversity and variety of the region. He considered that 
a closer look at the rich social terrain in the region and its multiple configu-
rations is the most successful way to establish a universal identity that will 
interact within it, and where the different identities and affiliations reconcile 
without being overwhelmed by one another.
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lead the people to victory to build a better future. As for the Arab League, it 
has become simply a building where the voices of its members are different 
and they gather only for a memorial picture with a deceptive smile. He con-
cluded that openness and honesty should be the basis of access to convergence 
between Arabs and Iran, pointing out that the most critical issue is to handle 
the causes of division and divergence between these two great nations.

Dr. Saadallah Zariee hoped that dialogue in this conference will lead to im-
proving the opportunities for cooperation between Iran and the Arab world, 
noting that what connects them is not limited to cultural, religious and geo-
graphical roots, but what makes this interdependence necessary today are 
the recent events that are important to all of us and at the same time affect 
our destiny. He regretted the ferocious media campaign against Iran despite 
all the support that Iran has given in order to help “our Muslim brothers in 
Afghanistan, Iraq, Lebanon and Palestine.” Then he asked: “Has Iran aban-
doned its responsibilities and was Iran behind weakening the Arab world 
against the enemies? Or as if were we always close to our Arab brothers and 
were partners with them and helped them move forward better in the future.” 

He called for a transition “from the narrow crisis of the divided media into 
the wide doors of scholarly institutes to promote dialogue in the academic 
field.” Then he wondered whether replacing the Palestinian issue with ani-
mosity towards Iran, and forgetting this cause could solve the problems of 
the Arab world and restore dignity and pride. Finally, he hoped that the con-
ference will pave the way for constructive dialogue among researchers and 
move these talks to political levels and levels of decision-makers.

Dr. Abdul Halim Fadlallah, president of the Consultative Center for Stud-
ies and Documentation, reviewed the characteristics of Arab-Iranian rela-
tions before and after the Islamic revolution, and the critical events wit-
nessed by the Arab world in recent years stressing the following points:
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summary

The opening session of the conference began with a speech for Dr. Adnan 
Al-sayed Hussein, President of the Lebanese University. Dr. Hussein called 
for the enhancement of Arab-Iranian relations in various fields. He also con-
sidered that there is a serious strategic deviation when some people wonder 
about the threat that faces the Arab world? Is it Iran or “Israel?” After that 
he asked: If we were advocates of openness to the international community, 
in this case, should we not open relations with Iran? Dr. Hussein concluded 
that the first strategic objective should be to achieve stable security in Arab-
Iranian relations and develop these relations in economic and cultural levels. 
Finally, he said he was at the disposal of the participants in the conference 
if they wished to join the PHD doctoral studies at the Lebanese University.

The next speech was for Mr. Talal Salman, editor in chief of the Lebanese 
daily, al-Safir. Mr. Salman considered from the beginning that the title of 
the conference contains aspirations rather than reflecting the reality of the 
situation, given the disparity between the Arab and Iranian sides. Iran is 
a nation-state, and its unity is firm. The leaders of the Iranians are united, 
and their decisions are one, even if their applications are numerous. While 
Arabs are various states with different resolutions from the point of conflict 
concerning entity interests, purposes of the regimes, or even concerning sub-
ordination and dependence on US foreign dictates, including Israel. Then 
he added:”It is no secret here that many Arab regimes prefer confrontations 
with Iran rather than facing the real challenges enforced by calls of duty to 

Prepared by: Saleh Ashmar  
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mate interpretation of nation’s affairs its mutual challenges. 
The second is to identify mutually, questions, problems, and 
issues of ambiguity in the region. This shall lead to the third 
goal, which is to adopt a common approach to the supreme 
principles, interests, goals, aims, and visions that could be 
the cornerstone on which the future and united destiny of 
Arabs and Iran could be built.

Nevertheless, the main objective of the conference is to 
provide an open forum for discussion between participants. 
These participants are supposed to have intersecting views 
regarding the need for internal reform, the development of 
political systems, rejection of division, partition and frag-
mentation, protection of cultural and religious pluralism, 
and preferring cooperation over conflict between the states 
and components of the region. In addition, they adopt a vi-
sion of independence in the face of foreign hegemony, oc-
cupation and domination. Such general and initial vision 
does not deny the existence of many differences in view re-
garding how to bring this vision into effect, and concerning 
the chosen options, the adopted policies, and the analysis of 
opportunities and risks.
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case scenarios. This search should start by a profound and 
reciprocal understanding of all parties’ stances, visions and 
conceptions for the present and the future.

This shall therefore present a deeper analysis of the nature, 
courses and dilemmas  of the existing conflicts, in which 
an eradicating struggle between disputing identities, doc-
trinal illusions, suppressed  revenge desires, hegemony and 
domination trends are mixed with a political and ideological 
competition over principles, conceptualizations, goals, strat-
egies and policies of interest. The latter kind of competition, 
unlike the eradicating struggle, can have regional countries 
find some points on which they agree, in this regard.

It is clear that the superior objectives of Iran, as a state and 
project of struggle and independence, and Arabs, as nations 
of a diverse identity, symbolic and civilized heritage and 
vital location (unfortunately not reflected by their politi-
cal states and regimes), agree on the necessity to search for 
major opportunities and partnership horizons, to effectively 
confront critical threats against the region. In addition, since 
cooperation and settlements cannot be reached without a 
deep understanding and an exact presentation of the stances 
and views, we have chosen the following title for our con-
ference: 

«Arabs and Iran in the face of Regional Challenges» 
Opportunities, and Prospects for Partnership

This conference seeks to achieve three major objectives: 
The first is to discuss the means to formulate a common 
understanding to the challenges and threats, and an approxi-
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rael”, where it reached an unprecedented level of balance 
and deterrence. It also enabled the Palestinian people to 
have firmer alternatives to resist the Zionist occupation, and 
restore hope to the Palestinian cause.  This trend shows a 
wider attempt to reach an understanding within an approach 
that acknowledges the need for internal political reform, yet 
gives the absolute priority to the preservation of the geo-
political achievements. However, this regional trend, fully 
aware of its regional goals (maintaining balance of deter-
rence with the enemy, protecting the unity of entities, pre-
serving the diversity of regional countries and establishing 
independence in dealing with the west), has not yet been 
able, due to circumstances, to change its vision into appli-
cable national political projects, which could contain and 
resolve conflicts.

It has been more than five years since the Syrian crisis broke 
out, followed by the Iraqi crisis, during which the discourse 
of incitement and racial mobilization led to the emergence 
of extremist and nihilist phenomena that threaten to fill the 
vacuum and swallow entire societies and countries. Despite 
the vehement danger manifested by the “Takfiri” mutation 
in the violent movements, confronting it or taking a unified 
stance against it could be a point of intersection, which rep-
resents a cornerstone to build on. Since the conflict platform 
became regional in the first place, and national and inter-
national in the second and third places, it became a must 
to search for means of establishing regional cooperation 
between powerful countries and societies to avoid worst 
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as an essential means to mobilize and attain benefits. This 
led to an unprecedented polarization in the modern history 
of the Arab and Muslim worlds, which transcends the arena 
of the direct conflict into the various parts of the two worlds 
and even to the communities abroad.

In fact, the current period is among the most dangerous 
in the history of the region, and that the continuity of the 
struggle and its extension into the main regional poles and 
the significant social blocs would lead to devastating reper-
cussions on these states and societies, and even on Islam as 
a religion. Despite all this, one can deduce that the region’s 
events and wars that have not yet given rise to universal 
changes has reproduced the previous conflict-polarization, 
which has been ongoing between two trends since the sec-
ond Iraqi war.

The first trend seeks to restore the previous situation and 
thwart the birth of new competing forces, or the emergence 
of situations that threaten its control of the Arab decision. 
Since the parties of this trend have fears that are justified or 
unjustified, they still prefer confrontation and decisiveness 
to dialogue and settlements, regarding of everything it en-
tails; be it a critical threat to the relations with neighboring 
countries, increase in tension between social entities in the 
region, and threat to undermine the diversity of its internal 
structure and unity.

 The second trend found itself defending its accumulated 
gains on many levels, mainly in the struggle against ”Is-
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The American offensive on the region, which started more 
than a decade ago, has destabilized it, and destroyed the ba-
sic structure it has always depended on. The big failure of 
Washington and its ”Israeli” ally’s war projects, paved the 
way for launching a series of big multi-dimensional chang-
es that hit the entire world in general and our region in par-
ticular. The actual restraint of the American hegemony and 
the decrease in the United States’ capability to control the 
course of events or the policies of its traditional allies, co-
incided with the explosions of the political and social crises 
in a number of the Arab countries. These crises then turned 
quickly, due to the historical structural weakness of their 
political sociology, in addition to the vast foreign interfer-
ence in their affairs, into civil wars that were accompanied 
by an acute polarization and unprecedented differences be-
tween the pivotal states in the region.

This development came contrary to the expectations of those 
who thought that the restraint of the western hegemony 
would inevitably lead to the normalization of the relations 
between these (Arab) countries, and the restructuring of the 
regional order; on the basis of enhancing cooperation, pro-
moting mutual interests and confronting common threats. 
Instead, the Middle East became a platform for a civil and 
regional confrontation which crossed national borders, in 
which certain parties deliberately used sectarian incitement 
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has written and translated a number of books and articles on Islam and the 
West, the Islamic movements and Arab and Islamic issues, including the is-
sue of Afghanistan and Palestine.He participated in Egypt as Vice-Chairman 
of the 50th Committee which established the Constitution of the new Egypt 
and he is a member of the National Council for Human Rights.

Jamal Wakim

A specialist in international relations,  a professor at the Lebanese Univer-
sity and president of the media department at the Lebanese International 
University. He has several books, mainly: “The Great Powers’ Struggle over 
Syria”;” The Geopolitical Dimensions of 2011 Crisis ‘, “Turkish Foreign 
Policy”. 
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Adnan Mansour 
Lebanese and political diplomat born in Bourj el-Barajneh, Lebanon, former 
foreign minister from 2011Until 2014, he holds a doctorate in political sci-
ence and a master degree in political theory.  He represented Lebanon at the 
Arab Bank for Economic Development Conference in Africa 1978. He had 
many Publications, including:  “the Jewish State: The Impossible Continuity 
and the Lebanese Radiance in Egypt”.

Charbel  Nahhas
A former Lebanese Labour minister and a former Minister of Economy. Pro-
fessor at the Lebanese and American University. He Studied engineering 
and planning in Paris as well as economic sciences and anthropology. He 
was responsible for the Reconstruction of  Beirut downtown between 1982 
and 1986. He worked in the banking sector and participated in the design of 
the fiscal consolidation program in Hoss government. He works in the areas 
of consultation and economic and urban research. 

Anis Al-Nakkash
Coordinator of “ Aman” Network for Research and Strategic Studies. Born 
in Beirut in 1951, he joined the ranks of Fatah movement in 1968 and re-
ceived several positions. He played an important role in coordinating be-
tween the leadership of the Palestinian revolution and the Iranian Islamic 
Revolution. He recently published a book entitled Eastern Confederation. 

Hussein Sajjad Najjad 
He holds a PhD in law. He currently serves as Commercial Attaché in the 
Iranian Embassy in Beirut. He also represents the Export development cen-
ter in Lebanon. 

Kamal Helbawi
A specialist in policy and strategy, he joined the Muslim Brotherhood in 
1951, he participated in many conferences in Arab and foreign countries. He 
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abroad, He also oversaw a number of research projects, including: economic 
and financial reform strategies, and the development of the suburban areas 
in Lebanon.

Habib Fayyad 
Professor of Philosophy and Religions at the Lebanese University, an ex-
pert on Iranian regional affairs. He had a number of scientific and political 
published articles, and books, mainly: “Israel between the variables of the 
region and Kafarkela wall”, “The Iranian nuclear program and the new re-
gional order”; “Hezbollah in times of strife”. 

Mohammad Qaemakami
Professor in Qom seminary  (hawza) at the high research levels for jurispru-
dence and assets, a teacher in Islamic wisdom, He had many articles in the 
divine wisdom and reflections in the Quranic verses, the hidden Omansism 
, the four stages and the inferential jurisprudence. He is an expert on tele-
vision programs that broadcast via Islamic Republic television which deal 
with the topics of wisdom, philosophy and modernity.

Ismail Mansour Larijani

He holds a doctorate in international relations and Irfan from the University 
of Tehran and Azad University for Science and Research. Professor in Imam 
Hussein University (p), and in charge in the Encyclopedia of Sacred De-
fense Center.  Editor in chief to Al-Samoud magazine ,and president of the 
research institute of Ahl al-Bayt International University. 

Manoushahr Mottaki

Iranian Foreign Minister from 2005 to 2010. He was born in 1953. He had a 
Master degree in international relations from Bangalore University in India; 
he served as ambassador to his country in Turkey and Japan and was elected 
deputy in the Iranian parliament for two consecutive terms.
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Talal Atrissi
He holds a PhD in Education Sociology from the Sorbonne University in 
Paris. Professor of Education Sociology and Educational psychology at the 
Lebanese University. He was the Director of the Higher Institute of PhD. in 
Arts, Humanities and Social Sciences. Director of the Social and Education-
al Studies center in Beirut. Member of consultative body at Baheth center 
for Palestinian and strategic studies.

Mohammad Abed Al-Shafie Issa
A specialist in international economic relations, and professor at the Na-
tional Planning Institute in Cairo. He holds a PhD from the Faculty of Eco-
nomics and Political Science from Cairo University. Mainly interested in 
Arab political thought, international political development, and technologi-
cal development issues. He had more than 15 publications and dozens of 
researches and studies published in good Arab scientific periodicals, in ad-
dition to various articles.

Mohammad Fneish
Minister of State for Parliamentary Affairs in the Lebanese Government. 
Lebanese deputy in the loyalty to the resistance bloc in the Lebanese Parlia-
ment, he holds a degree in mathematics and a Bachelor’s degree in political 
science from the Faculty of Law and Political Science at the Lebanese Uni-
versity.  He had a number of published articles and contributions.

Abdul Halim Fadlallah
President of the Consultative Center for Studies and Documentation, profes-
sor at the Lebanese University. He holds a PhD in Economy, born in 1968. 
He published a number of books and numerous research papers on pov-
erty, Development and economic and political reform, including:” the trap 
of inequality (2016)”,” banking finance for public debt in Lebanon (2009)”, 
he Participated in many conferences and panel discussions in Lebanon and 
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Cairo University and worked as an official of the African liberation move-

ments in Egypt. 
Professor of political Science at the University of Joba  (Sudan). Former 
Secretary of the Committee for Defense of National Culture in Egypt.

Mounir Shafiq
He is an Arab and Islamic activist and researcher. Born in 1934 in Jerusalem. 
He engaged in the national straggliest politician work since his youth, one 
of the famous men of the Palestinian revolution. One of his most important 
works is  “Marxism Leninism and the urgent  revolution”;  “the science of 
war; between the rise and fall” ; issues of development and independence, 
and others.

Ibrahim Al-Saleh
Born in Tripoli in 1954, he holds a degree in history from the Lebanese Uni-
versity and in the history of philosophy from University of D.E.A Sorbonne 
- France, Director of the Fayhaa Center for Research and Planning in Tripoli.

Nasri Sayegh 
Deputy Editor-in-Chief of As-Safir newspaper  (Beirut), Professor of Phi-
losophy and Civilization (French Evangelical) and Methodology Note in 
sociology at the University of banharan (Algeria), political writer and had 
several books, including “(if you were a Jewish) , “The dialogue of snakes 
and scorpions” –“ in defense of the resistance” –“ the killer when talks”- 
“Death of tyranny” –“Take your share from killing”.

Fahimah Abbasi

Phd student in Middle East and North Africa studies, department of politi-
cal science, Faculty of law and political science, University of Tehran,Iran. 
She had many publications,”Libya and the Islamic awakening”. Also, she 
presented in “Iran-Arab in Confronting Regional Challenges: Opportunities, 
obstacles and the Future of partnership Conference”, Lebanon, 2016.
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member of the Lebanese Press Syndicate since 1976. One of his most im-
portant Works, “with Fatah and the Fedayeen” ; “chatter over Lake Leman”; 
“to a princess named Beirut”. 

Adnan Al-Sayyed Hussein 
A former Lebanese minister and academician, he has been appointed presi-
dent of the Lebanese University since 5 November 2011. He was born in Al-
Luizah in Southern Lebanon. He holds an educational diploma in education 
from the Educational Research and development Center.

He holds a PhD. in Political Science in 1989. One of his most important 
books is “the national factor in Egyptian politics”; “expansion in the Israeli 
strategy”; the Camp David policy and its regional and International dimen-
sions”, and studies in the history of Arab society.

Iskandar shaher Saad  

He holds a Bachelor of Science of Sharia from Syria. Professor since the ear-

ly nineties in Yemen, Syria and Lebanon. He has several story collections. 

Mohammad Mahdi Shariatmadar 
Born in 1960. He holds a degree in theoretical economics and international 
law from Tehran University. He held several positions including: Under-
Secretary-General of the Federation of Islamic Radio and Television, and 
a consultant for the President of the Center for Strategic Studies for the 
Expediency Discernment Council of the System. He had many articles, Re-
searches, studies and books issued in writing and translation. He participated 
in many conferences, including Conferences of the World assembly of Re-
ligions.

Hilmi Al-Shaarawi
An Egyptian politician, an expert on African affairs and founder of the Arab-

African Research Center. He graduated from Department of Sociology at 
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al-Sadr’s first movement. He managed the Editorial Board of Al-Ahed mag-
azine for ten years. He had several articles on Islamic and political issues.

Ahmad Zaraan 
He holds a PhD in sociology from Azad University. Professor and researcher 
in the Cultural Committee of the Center for the codification of the Islamic 
Progressive Iranian model of the Directorate of Planning and Strategic Con-
trol in the Presidency of the Republic. Director of the Studies Department 
«Shamat» of the Foundation for Strategic Studies «Andisheh Sazan Noor «, 
one of his most notable writings is” Syria’s Alawites “.

Saadallah Zaraie 
President of the Strategic Studies Institute “Andishe Sazan Noor”. He holds 
a PhD in the Department of Homeland Security and he is a member of the 
Editorial Board of the Keyhan Magazine. Former editor of Al-Sobh Al-Sadiq 
weekly magazine and professor at the university. he had about 5 books and 

100 scientific articles.

Mustafa Zahrani 

He holds a doctorate in international relations from Tehran University in 

2002. Born in 1954 in Iran. He was a member in the Ministry of Foreign Af-

fairs of the Islamic Republic of Iran. He was a Vice-President for the prime 

minister from 1985 to 1990. He is the Director General of the Institute for 

Political and International Studies.

Talal Salman  

Lebanese journalist.  founder and publisher of the Lebanese daily newspaper 

As-Safir, Which formed for decades an appreciated media reference in Arab 

and Lebanese affairs and influenced in public opinion.

He was born in Shmestar in 1938. He released Al-Safir in late 1973; he is a 
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Abed Al-Hussein Khasrobnah  

Holds a Doctorate in Islamic speech. Member of the Shoura Council in Imam 
Sadeq University in Tehran, Member of the Board of Trustees to the Center 
for Islamic Sciences in the Qom Seminary. Member in Committee for the 
Islamization of universities of the Supreme Council of Cultural Revolution, 
and he is a key member in the Council for the transformation and advance-
ment of humanities in Iran. 

Albert Dagher

Holds a PhD in Economics from the University of Paris.  Professor in the 

Faculty of Economic Sciences and Business Administration at the Lebanese 
University. 
He was a Research Associate in the “ French Research Center in Beirut “. 
He had two books in French and Five books in Arabic and a number of pub-
lished studies.
His most important writings: }For an Arab development policy”; “the crisis 
of state building in Lebanon” . 

Ali Reza MirYousefi

Head of politics and international relations at the institute of tehran, Repre-
sentative of Iranian Foreign Ministry in the Permanent Mission of Iran to the 
United Nations Office at  Geneva.

Mohammad Ali Mouhtady

The Senior Adviser of the Centre for Middle Eastern Strategic Studies, pres-
ident of Gulf forum for studies and political analysis. 

Mohammad Raad 

Deputy in the Lebanese parliament since 1992, Head of Loyalty to the Re-
sistance Bloc in the Lebanese Parliament from 2ooo. He studied philosophy 
at the Lebanese University and participated in the activities of Imam Musa 
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Abdallah Bou Habib 

Born in 1941. PHD in economist from Vanderbilt University in Nashville. 

Former Ambassador to Lebanon in Washington. Former President of the Is-
sam Fares Center for Research and Studies. Vice- chairmen of the Maronite 
League in Lebanon. Had numerous writings: Yellow Light: US Policy in 
Lebanon. 

Maan Al-Jarba 

Member of the General Secretariat of the Arab and Islamic Gathering, Mem-
ber of the General Secretariat of the Arab National Guard. He holds a doc-
torate in international private law from Cairo University, from Saudi Arabia, 
born in 1969. 

Ziad Hafiz 

A university professor and specialist in the American affairs, secretary-gen-
eral of the Arab National conference, he had many articles including: culture 
of acceptance, culture of exclusion in the West and Arabs, the American 
political mood in the last year of Obama’s state. 

Mounir Al-Hemish 

Earned a doctorate in economics and holds a post-graduate diploma in eco-
nomics from Cairo University, He served in many managerial and economic 
positions in the Syrian government.

He had many economic publications the most important of which are: the 
development of the modern Syrian economy; economic culture; domestic 
trade and development. 

Jawad Al-Khalisi  

A religious scholar, Iraqi researcher. Born in 1951 in khazemia . He went to 
Institute of Technology- the civilian section, his most prominent writings: 
Science in the service of religious” “Marxist, science and philosophy.
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books: the geopolitical nightmare in Iraq; Libya after Gaddafi; Iraq and its 
neighbors in the horizon of the future.

Samir Amine

Intellectual and Global Economist. Born in Egypt. Earned a diploma in po-
litical science before having a PhD from Sorbonne University in Statistics 
and Economics. He joined the French Communist Party. Served as director 
in the United Nations Institute for Economic Planning. His most important 
works:  Accumulation on global level. Contemporary Maghreb, Maoist and 
revisionism.

Mohammad Irani

Diplomat, Mr Irani is currently the director of the Middle East and North Af-
rican Section in the Ministry of foreign Affairs of th Islamic Republic of Iran.

Mousa Al Ghurair

Syrian Researcher.  B.A in economic science from Aleppo University, PHD 
from the Academy of Economic Studies in Romania at 17th Jan. 2011. Dr. 
Al Ghurair held many scientific and academic tasks; also he was a professor 
in Damascus University, he supervises a large number of masters and PHD 
in Economics and Planning. Head of Economics department in Damascus 
University.

Maan Bashour

Is a political writer and Arab nationalism intellectual. He is one of pan – Ara-
bism leaders, he holds a BA degree from the American University in Beirut, 
and also he holds a law degree from the Lebanese University. 

He had a lot of works and books as well as articles and studies in many Arab 
and Lebanese newspapers and periodicals about Arab struggle, the Arab civ-
ilizational project and global economy. 
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Samah Idriss 

MA from Columbia University. Lebanese writer .president of the Leba-
nese Literatures Journal, he had writings in literature, politics, culture and 
thought. He was known as supporter to the Palestinian and Lebanese peoples 
and solving Iraqi crisis. He writes in the Lebanese newspaper Al-Akhbar. 

Hasan Raheem Bor Azghadi

Islamic thinker, PHD in Islamic thinker, PHD in human and islamic scienc-
es, member of the cultural revolutionary high council in the islamic republic 
of iran, notable works: dialectical circles: essays on religious democracy and 
islamic sciences, member of the culteral revolutionary high council in the is-
lamic republic of iran, notable works: dialectical circles: essays on religious 
democracy Revolutionary high council of culture.

Massoud Assadullahi

 Iranian writer and professor. Born in 1960, PHD on political science from 
Imam Sadeq University in Tehran.  Researcher and expert on the Middle 
East and the Arab world. He had many books and articles in Persian and Ara-
bic, including: Islamists in the pluralistic society «Hezbollah in Lebanon»; 
«the guardianship of the Islamic jurist (velayat-e faqih ) and democracy».

Amine Iskandar

Amine  Iskandar was born in 1952. He is a politician and writer, and Secre-
tary-General of Dignity party (Ḥizb al-Karama ). He participated in many 
popular demonstrations and intellectual and political meetings which deal 
with the confrontation of normalization and the Arab-Israeli conflict.

Hussein Akbari 

 Ambassador of the Islamic Republic of Libya.  PhD in International Stud-
ies. Member in the Scientific Committee in Imam Hussein University. His 
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Arab world’s newspaper in Lebanon”, in addition to 
the slogan “the voice of the voiceless”. Assafir is con-
sidered one of the leading newspaper in the history of 
the Arab struggle against the Zionist enemy, whereby 
its honorable patriotic and nationalist stances served 
as a pillar of support for the liberation movements in 
Lebanon, the Arab world, and the world.

The Arab Center for strategic studies

A scientific Arab institution which specializes in the 
study of Arab causes of strategic nature at the po-
litical, economic, security, social and cultural levels. 
The center run by the former Yemeni president Ali 
Nasser Mohammad.

The Arab for Political Science Magazine

It is a compact quarterly magazine issued by the Arab 
university for political science which specializes in 
theoretical political affairs, Arab and regional. elite 
of writers and researchers participate in preparaing 
its topics
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Institute for Political and International Studies
The center is a political research center affiliated with 
to Iran’s foreign ministry and was founded in 1983. It 
is considered one of the leading research institutions 
that established after the Islamic revolution in 1979. 
It specializes on research and studies on issues related 
to the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. 
The Center has organized a number of conferences 
and seminars which discussed different international 
and regional affairs.

The Lebanese University

The National Official University in Lebanon was es-
tablished in 1951, which work to develop and enhance 
the civilized and humanized nature of official higher 
education, and to establish an integrated scientific and 
cultural edifice which absorbs all the young people in 
various fields of education and knowledge, and from 
all different disciplines. The university was classified as 
one of the best Universities in the Middle East in terms 
of research and studies and educational attainment.

Assafir Newspaper

A prestigious daily political Arab press foundation 
founded by Mr Talal Salman. The first issue of the 
newspaper was published on 26/3/1974 under the slo-
gan ”Lebanon’s newspaper in the Arab world and the 
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The Consultative Center for Studies and Documentation

A scientific institution specialized in research and in-
formation focused on social and regional issues which 
keeps pace with strategic affairs and influential world 
developments, in addition to issues related to resis-
tance and the conflict with the enemy. The activity 
of the Center is mainly focused in Lebanon, whereby 
it strives to achieve its designated goals and meet its 
research and informational needs. The center also ac-
cumulates abroad information base, filed according 
to the most modern scientific and technical means. 
The center also issues studies, reports, and documen-
tations which highlight the latest matters, events, and 
developments in Lebanon, the region and the world.

The Andesha Sazan Nour Institute

The institute was established in 2002 and specializes 
in political studies and research related to the Islamic 
world. The most prominent publications of the center 
is the quarterly  magazine ”Jihan Islam” for strategic 
studies which follows the current changes and develop-
ments in the Muslim world. The center has published 
around 170 books about the Islamic world in Persian, 
Arabic and English.
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