العرب وإيران في مواجهة
التحديات اإلقليمية:
الفرص وآفاق الشراكة

متخ�ص�صة تُعنى بحقلي الأبحاث واملعلومات.
م� ّؤ�س�سة علمية
ّ
ال��ع��رب وإي����ران ف��ي م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات اإلقليمية :ال��ف��رص وآف���اق الشراكة

�صادر عن:
خال�صة �أوراق عمل وبحوث ومناق�شات امل�ؤمتر الدويل الذي عقد بتاريخ � 31أيار 1 ،و 2حزيران 2016
�إعداد :مديرية الدرا�سات اال�سرتاتيجية
الإخراج والتن�ضيد� :أحمد �شقري
الطباعة :مطبعة احلرف العربي
التوزيع :لبنان والعامل العربي
تاريخ الن�شر :كانون الأول 2017
املوافق ربيع الأول  1439هجرية
الطبعة :الأوىل.
القيا�س24x17 :

حقوق الطبع حمفوظة للمركز
جميع حقوق الن�شر حمفوظة للمركز .وبالتايل غري م�سموح ن�سخ �أي جزء من �أجزاء التقرير �أو اختزانه
يف �أي نظام الختزان املعلومات وا�سرتجاعها � ,أو نقله ب�أية و�سيلة �سواء �أكانت عادية �أو �إلكرتونية �أو
�شرائط ممغنطة �أو ميكانيكية �أو �أقرا�ص مدجمة ,ا�ستن�ساخاً �أو ت�سجي ً
ال �أو غري ذلك �إال يف حاالت
االقتبا�س املحدودة بغر�ض الدرا�سة واال�ستفادة العلمية مع وجوب ذكر امل�صدر .

العنوان :بئر ح�سن ـ جادة الأ�سد ـ خلف الفانتزي وورلد ـ بناية الورود ـ الطابق الأول.
www.dirasat.net
الربيد الإلكرتوينdirasat@dirasat.net :
P.o.Box: 24 / 47 Baabda 10172010
هاتف01/836610 :
فاك�س01/836611 :
خليوي03/833438 :

العرب وإيران في مواجهة التحديات اإلقليمية:
الفرص وآفاق الشراكة

5

ثبت املحتويات

ثبت المحتويات
7

الهيئات ّ
املنظمة
ال�س رَي الذاتية للم�شاركني
ّ
ورقة عمل امل�ؤمتر
تقدمي

33

الق�سم الأول  /خال�صة �أعمال امل�ؤمتر

35

13
25

37

خال�صة �أعمال امل�ؤمتر � /صالح الأ�شمر
الق�سم الثاين  /اجلل�سة الإفتتاحبة � -أوراق العمل املقدّمة �إىل امل�ؤمتر  -اجلل�سة اخلتامية

87

اجلل�سة االفتتاحية /

91

د .عدنان ال�سيد ح�سني
�أ .طالل �سلمان
د� .سعد اهلل زارعي
د.م�صطفى زهراين
د .عبد احلليم ف�ضل اهلل

93
96
99
101

�أوراق العمل املقدّمة �إىل امل�ؤمتر
الو�ضعان الدويل والإقليمي والعالقات العربية  -الإيرانية  -الرتكية
م�سار العالقات العربية  -الإيرانية :طبيعة العراقيل والتحديات
دور �إيران يف امل�شرق العربي
دور ال�سيا�سات الغربية وتدخالتها يف �إيجاد بيئة للأزمة
ت�أثري امللف النووي الإيراين يف العالقات العربية الإيرانية
واخلالفات بني �إيران والعرب و�إدارتها
�صناعة �صورة الإختالفات ِ

107
د .منري �شفيق
د .م�سعود �أ�سد اللهي
د� .سمري �أمني
د .عدنان من�صور
د .مو�سى الغرير
د .علري�ضا مري يو�سفي

العالقات العربية – الإيرانية بني �شواغل املا�ضي وتطلعات املثالية ال�سيا�سية

د .حممد عبد ال�شفيع عي�سى

109
121
133
141
151
171
183

6

ثبت املحتويات
الدولة الوطنية :وحدة الكيانات و�إدارة امل�شاركة ال�سيا�سية
العرب و�إيران� :أهمية االحتاد وط ُرق حتقيقه
اجلماعات املتطرفة:توظيف العنف �أم ملء الفراغ؟
الن�أي بالعالقات العربية الإيرانية عن «الثنائية القاتلة»
جماالت اخلطاب بني �إيران والعامل العربي

195
ال�شيخ جواد اخلال�صي
211
د .معن اجلربا
219
د .كمال الهلباوي
ال�شيخ �إبراهيم ال�صالح
د .ا�سماعيل الريجاين

التعاون وال�شراكة املمكنان بني العرب و�إيران يف جمال «الت�صنيع املت�أخر»

د� .ألرب داغر

احلوار املبا�شر �سبي ًال ملواجهة الإرها�صات العربية – الإيرانية
الأزمة الراهنة يف ظل املوازين الدولية والإقليمية
العرب و�إيران ...بني حتديات الواقع والتعاون الإقليمي
جماالت التكامل االقت�صادي
التجان�س االقت�صادي يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا

اجلل�سة اخلتامية
�أ .معن ب�شور
د .منو�شهر متكي
د .منري �شفيق
النائب حممد رعد
د .ح�سن رحيم بور �أزغدي
د .م�صطفى زهراين
د .عبد احلليم ف�ضل اهلل

�أ� .إ�سكندر �شاهر �سعد
د .جمال واكيم
د .حلمي ال�شعراوي
د .منري احلم�ش
�أ .فهيمة عبا�سي

221
229
247
259
267
295
303
355
361
363
364
368
370
374
377
379

ّ
المنظمة
الهيئات

9

الهيئات ّ
املنظمة

املركز اال�ست�شاري للدرا�سات والتوثيق
مؤسسة علمية متخصصة تُعىن 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 ،مص ّنفة
وفق أحدث الطرق واألساليب العلمية والتقنية ،ويصدر الدراسات
والتقارير وامللفات اليت تس ّلط الضوء عىل قضايا وأحداث وتطورات
مستجدة يف لبنان واملنطقة والعامل.

م�ؤ�س�سة مطالعات اندي�شه �سازان نور
تأسس معهد «انديشه سازان نور» عام ُ 2002يعىن بالدراسات
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  170كتاب ًا باللغة الفارسية والعربية واالنكلزيية حول قضايا
العامل االسالمي.
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الهيئات ّ
املنظمة

مركز الدرا�سات ال�سيا�سية والدولية
هو مركز األبحاث السياسية التابع لوزارة الشؤون اخلارجية اإليرانية.
تأسس يف العام ُ .1983يعدّ يف طليعة املؤسسات البحثية اليت نشأت
بعد الثورة اإلسالمية اإليرانية عام ُ .1979يعىن بالدراسات والبحوث
يف القضايا املتعلقة بالسياسة اخلارجية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
وقد ّ
نظم املركز العديد من املؤمترات والندوات اليت ناقشت خمتلف
القضايا السياسية والدولية.

اجلامعة اللبنانية
اجلامعة الوطنية الرسمية يف لبنان ،تأسست يف العام  ،1951وهي تعمل
عىل إنماء وتطوير الطابع احلضاري واإلنساين للتعليم العايل الرسمي،
وإقامة رصح علمي وثقايف متكامل يستوعب الطاقات الشابة يف خمتلف
تم تصنيف اجلامعة
جماالت العلم واملعرفة واالختصاصات كافة .وقد ّ
من حيث األبحاث والدراسات والتحصيل العلمي من اجلامعات
األفضل يف منطقة الرشق األوسط.

جريدة ال�سفري
أسسها األستاذ طالل
مؤسسة صحافية سياسية عربية يومية مرموقةّ ،

سلمان .صدر العدد األول منها يف  26/3/1974وحمل شعار،

«جريدة لبنان يف الوطن العريب وجريدة الوطن العريب يف لبنان» ،فض ً
ال
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الهيئات ّ
املنظمة

عن شعار «صوت الذين ال صوت هلم» .وتعترب صحيفة السفري من
الصحف الرائدة يف تاريخ النضال العريب ضدّ العدو الصهيوين ،بحيث
كانت مواقفها الوطنية والقومية املرشّ فة سند ًا للحركات التحرر ّية يف
لبنان والوطن العريب والعامل.

املركز العربي للدرا�سات الإ�سرتاتيجية
مؤسسة علمية عربية ،تهتم بدراسة القضايا العربية العامة ذات
الطابع االسرتاتيجي عىل املستويات السياسية واالقتصادية واألمنية
واالجتماعية والثقافية .يديرها الرئيس اليمين السابق عيل نارص حممد.

املجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية
وهي جملة فصلية ّ
حمكمة تصدر عن اجلمعية العربية للعلوم السياسية،
تُعىن بشؤون سياسية نظرية ،عربية وإقليمية متنوعة .ويشارك يف إعداد
موضوعاتها نخبة من الك ّتاب والباحثني.

الس َير الذاتية للمشاركين
ّ
(حسب الرتتيب األلفبايئ)

ال�س رَي الذاتية
ّ

15

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

م�سعود �أ�سد اللهي
كاتب وأستاذ جامعي إيراين ،من مواليد العام  ،1960حائز 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».

�أمني ا�سكندر
كاتب وسيايس ،هو أمني عام حزب الكرامة ،شارك يف الكثري من التظاهرات الشعبية يف الفرتة
السابقة ويف العديد من اللقاءات الفكرية والسياسية اليت تتعلق بمواجهة التطبيع والرصاع العريب
اإلرسائييل.

ح�سني �أكربي
الدولية ،عضو يف اهليئة العلمية
سفري اجلمهورية اإلسالمية يف ليبيا ،حائز عىل دكتوراه يف الدراسات
ّ

جلامعة اإلمام احلسني(ع) .من مؤلفاته :الكابوس اجليوسيايس يف العراق؛ ليبيا بعد القذايف؛ العراق
وجريانه يف أفق املستقبل.
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ال�س رَي الذاتية
ّ

�سمري �أمني
مفكر ّ
ومنظر 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.
أهم مؤلفاته ،الترّ اكم عىل الصعيد
شغل منصب مدير ملعهد األمم املتحدة لل ّتخطيط االقتصادي .من ّ
ريفية.
العاملي؛ املغرب العريب املعارص؛ املاو ّية
ّ
والتح ّ

حممد �إيراين
ديبلومايس ،يشغل حاليا منصب مدير عام قسم شؤون الرشق األوسط وشمال أفريقيا يف وزارة
خارجية اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

معن ب�شور
مفكر وكاتب سيايس قومي عريب ،يعدّ من قيادي العمل الوحدوي العريب ،حاصل عىل شهادة
بكالوريوس اقتصاد من اجلامعة األمريكية يف بريوت وإجازة يف احلقوق من اجلامعة اللبنانية ،وله
العديد من املؤلفات والكتب ،باإلضافة إىل مقاالت ودراسات يف الصحف والدوريات اللبنانية
والعربية حول قضايا النضال العريب واملرشوع احلضاري العريب واالقتصاد العاملي.

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

سفري لبنان السابق يف واشنطن ،ورئيس مركز عصام فارس لألبحاث والدراسات سابق ًا ،وهو نائب
رئيس الرابطة املارونية حالي ًا .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

ال�س رَي الذاتية
ّ
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زياد احلافظ
أستاذ جامعي ومتخصص بالشأن األمريكي ،األمني العام للمؤمتر القومي العريب ،له العديد من املقاالت
منها :ثقافة القبول باآلخر ،ثقافة اإلقصاء يف الغرب وعند العرب ،املزاج السيايس األمريكي يف السنة
األخرية لوالية أوباما.

منري احلم�ش
حائز عىل دكتوراه يف فلسفة االقتصاد وحائز عىل دبلوم دراسات عليا يف االقتصاد من جامعة
القاهرة .شغل العديد من الوظائف اإلدار ّية واالقتصادية يف احلكومة السورية وله العديد من الكتب
االقتصادية أبرزها :تطور االقتصاد السوري احلديث؛ الثقافة االقتصادية؛ التجارة الداخلية؛ السوق
والتنمية.

جواد اخلال�صي
الكاظمية .انتسب إىل معهد التكنولوجيا -القسم
عامل دين وباحث عراقي ،ولد سنة  1951يف
ّ

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

عبد احل�سني خ�سرو بناه
حائز عىل دكتوراه يف الكالم اإلسالمي .رئيس معهد البحوث يف حكمة وفلسفة إيران .عضو يف

جملس شورى جامعة اإلمام الصادق(ع) ،عضو يف هيئة أمناء املركز اجلامع للعلوم اإلسالمية يف
حوزة قم العلمية .عضو يف جلنة أسلمة اجلامعات ال ّتابع للمجلس األعىل للثورة الثقافية وعضو
حتول وارتقاء العلوم اإلنسانية يف إيران.
أسايس يف جملس ّ

�ألرب داغر
حائز عىل دكتوراه يف العلوم االقتصادية من جامعة باريس .استاذ يف كلية العلوم االقتصادية وإدارة

األعمال يف اجلامعة اللبنانية .كان باحث ًا مشارك ًا يف «مركز األبحاث الفرنيس يف بريوت» .وله كتابان
بالفرنسية وخمسة كتب بالعربية ،والعديد من الدراسات املنشورة يف جمالت فرنسية وعربية .من

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

حممد رعد
نائب يف الربملان اللبناين منذ سنة  ،1992رئيس 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 عدّ ة مقاالت يف قضايا إسالمية وسياسية.

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

الصادق األسبوعية وأستاذ يف اجلامعة وله حوايل  5كتب و 100مقالة علمية.

م�صطفى زهراين
حائز عىل الدكتوراه يف العالقات الدولية من جامعة طهران يف العام  .2002من مواليد العام  1954يف
إيران .كان عضو ًا يف وزارة الشؤون اخلارجية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية .وعينّ نائب ًا لرئيس احلكومة

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

طالل �سلمان
صحايف لبناين مؤسس ونارش صحيفة السفري اللبنانية اليومية .اليت َّ
شكلت منذ عقود مرجعية

إعالمية يف الشؤون العربية واللبنانية حتظى بالتقدير ،وبالتأثري يف الرأي العام .ولد يف بلدة شمسطار

تفرغ إلصدار «السفري» يف أواخر العام  ،1973عضو جملس نقابة الصحافة اللبنانية
عام ّ .1938
منذ العام  .1976من 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 ،نّ ِ
عي رئيس اجلامعة اللبنانية منذ  5ترشين األول  /نوفمرب  .2011من
مواليد يف بلدة اللويزة  -جنوب لبنان ،حائز عىل دبلوم تربوي يف ال ّتعليم من املركز الرتبوي للبحوث

واإلنماء .وعىل دكتوراه دولة يف العلوم السياسية سنة  .1989من أهم مؤلفاته :العامل القومي

اإلقليمية
اإلرسائيلية؛ سياسة كامب ديفيد وأبعادها
التوسع يف اإلسرتاتيجية
يف السياسة املرص ّية؛
ّ
ّ
ّ

ولية؛ دراسات يف تاريخ املجتمع العريب.
والدّ ّ

ا�سكندر �شاهر �سعد
حائز عىل بكالوريوس يف علوم الرشيعة من سوريا .أستاذ منذ أوائل التسعينيات يف كل من اليمن
وسوريا ولبنان .له عدّ ة جمموعات قصصية.

حممد مهدي �شريعتمدار
مواليد العام  .1960حائز عىل إجازة يف اإلقتصاد النظري والقانون الدويل من جامعة طهران.
شغل عدّ ة مناصب منها :وكيل األمني العام إلحتاد االذاعات والتلفزيونات اإلسالمية ومستشار

رئيس مركز الدراسات اإلسرتاتيجية التابع ملجمع تشخيص مصلحة النظام .له العديد من املقاالت
والبحوث والدراسات والكتب الصادرة تأليف ًا وترجمة .شارك يف العديد من املؤمترات ،منها
مؤمترات املجمع العاملي لألديان .

حلمي ال�شعراوي
خترج من
سيايس مرصي خبري يف الشؤون األفريقية ومؤسس مركز البحوث العربية-األفريقيةّ .

قسم االجتماع يف جامعة القاهرة وعمل كمسؤول حركات التحرير األفريقية يف مرص .أستاذ علوم
القومية يف مرص.
سياسية يف جامعة جوبا (السودان) سابق ًا .أمني جلنة الدفاع عن الثقافة
ّ

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

العديد من املؤلفات .انخرط يف العمل السيايس والنضايل.
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ابراهيم ال�صالح
من مواليد طرابلس العام  ،1954حاصل عىلإجازة يف التاريخ من اجلامعة اللبنانية ،ويف تاريخ الفلسفة من
جامعة  D.E.Aالسوربون  -فرنسا ،مدير مركز الفيحاء للبحوث والتخطيط يف طرابلس.

ن�صري ال�صايغ
نائب رئيس حترير جريدة السفري(بريوت) ،أستاذ الفلسفة واحلضارة يف(اإلنجيلية الفرنسية) ومنهج
املالحظة يف علم اإلجتماع يف جامعة بنهران(اجلزائر) .كاتب سيايس وله عدّ ة مؤلفات منها(،لو كنت
هيود ًّيا)( ،حوار احلفات والعقارب-دفاع ًا عن املقاومة)(،القاتل إن حكى)(-مصارع االستبداد)،

(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
االسالمية» .شاركت يف مؤمتر العرب وإيران يف مواجهة التحديات االقليمية :الفرص وآفاق

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
الرتبوي وعلم النفس االجتماعي يف اجلامعة اللبنانية .شغل منصب مدير املعهد العايل للدكتوراه
يف اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية .مدير مركز الدراسات االجتماعية والرتبوية يف بريوت.

عضو اهليئة االستشارية يف مركز باحث للدراسات واألبحاث.

حممد عبد ال�شفيع عي�سى
متخصص يف العالقات االقتصادية الدولية وبروفسور يف معهد التخطيط القومي يف القاهرة.
حائز عىل دكتوراه من كلية االقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة .هيتم بشكل أسايس

بالفكر السيايس العريب والتطور السيايس الدويل وقضايا ال ّتطور ال ّتكنولوجي .له أكرث من 15مؤلف ًا

ّ
املحكمة ،باإلضافة إىل
وعرشات األبحاث والدراسات املنشورة يف الدوريات العلمية العربية
املقاالت املتنوعة.
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حممد فني�ش
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�ضل اهلل
رئيس املركز االستشاري للدراسات والتوثيق وأستاذ يف اجلامعة اللبنانية .حائز عىل دكتوراه يف
االقتصاد ،من مواليد العام  .1968نرش عدد ًا من الكتب والعديد من األبحاث يف قضايا الفقر

والتنمية واإلصالح االقتصادي والسيايس من بينها :فخ الالمساواة ( ،)2016التمويل املرصيف
للدين العام يف لبنان ( .)2009شارك يف العديد من املؤمترات وحلقات النقاش يف لبنان واخلارج،

كما أرشف عىل عدد من املشاريع البحثية من بينها:اسرتاتيجيات اإلصالح االقتصادي واملايل

واإلداري ،وإنماء مناطق األطراف يف لبنان.

حبيب ف ّيا�ض
أستاذ مادة فلسفة واألديان يف اجلامعة اللبنانية ،خبري يف الشؤون اإلقليمية اإليرانية وله عدد من

املقاالت العلمية والسياسية املنشورة ،والكتب أمهها :إرسائيل بني متغريات اإلقليم وجدار كفركال؛
ال ّنووي اإليراين وال ّنظام اإلقليمي اجلديد؛ حزب اهلل يف زمن الفتنة.

حممد قائمقامي
مدرس يف احلكمة اإلسالمية،
أستاذ يف احلوزة العلمية يف مستويات بحث اخلارج للفقه واألصولّ ،
اخلفية
له العديد من املقاالت يف جمال احلكمة اإلهلية وتأمالت يف اآليات القرآنية واألومانيسم
ّ
واملراحل األربعة والفقه االستداليل ،وهو خبري يف الربامج التلفزيونية اليت تُبث عرب تلفزيون

اجلمهورية اإلسالمية واليت تتناول موضوعات احلكمة والفلسفة واحلداثة.

�إ�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 املقدّ س .رئيس حترير جملة ثقافة
الصمود ورئيس املعهد البحيث جلامعة أهل البيت الدولية.
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منو�شهر متكي
وزير اخلارجية اإليرانية من العام  2005حىت العام  .2010من مواليد  .1953حائز 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�صور
ديبلومايس لبناين وسيايس من مواليد برج الرباجنة  -لبنان ،وزير اخلارجية اللبنانية من العام 2011

وحىت العام  ،2014حائز عىل دكتوراه يف العلوم السياسية وماجستري يف النظرية السياسية .له عدّ ة
مؤلفات مثَّل لبنان يف مؤمتر املرصف العريب للتنمية االقتصادية يف أفريقيا  .1978من 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�ضا مرييو�سفي
مدير العالقات الدولية والسياسية يف معهد طهران الدويل ،وممثل وزارة اخلارجية اإليرانية يف بعثة

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية إىل األمم املتحدة.

نحا�س
�شربل ّ
وزير االقتصاد ووزير العمل السابق.أستاذ يف اجلامعة اللبنانية واألمريكية .درس اهلندسة وال ّتخطيط
يف باريس إىل جانب العلوم االقتصادية واإلنرتبولوجيا .كان مسؤو ًال عن إعادة إعمار وسط بريوت
بني  1982و .1986عمل يف القطاع املرصيف وشارك يف تصميم برنامج التصحيح املايل يف حكومة

الرئيس احلص .ويعمل يف جمايل االستشارات واألبحاث االقتصادية واملدينية.

�أني�س النّقا�ش
اإلسرتاتيجية .ولد يف بريوت عام  ،1951التحق بصفوف
منسق شبكة األمان للبحوث والدراسات
ّ
ّ

حركة فتح عام  1968وتس ّلم فيها عدّ ة مناصب .كان له دور هام يف ال ّتنسيق بني قيادة الثّورة
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الفلسطينية وقيادة الثّورة اإلسالمية اإليرانية .صدر له مؤخر ًا كتاب حتت عنوان :الكونفدرالية

املرشقية.

ح�سني �سجاد جناد
حائز عىل دكتوراه يف احلقوق ،ويشغل حالي ًا منصب امللحق التجاري واملستشار للسفري يف الشؤون

التجارية يف السفارة اإليرانية .كما يمثّل مركز تنمية الصادرات اإليرانية يف لبنان.

كمال الهلباوي
متخصص يف جمال السياسات واإلسرتاتيجيات ،انضم لإلخوان املسلمني يف العام  ،1951شارك يف

العديد من املؤمترات يف بلدان عربية وأجنبية .كتب وترجم عدد ًا من الكتب واملقاالت عن اإلسالم
والغرب واحلركات اإلسالمية والقضايا العربية واإلسالمية ومنها قضية أفغانستان وفلسطني.

شارك يف مرص نائب ًا 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
الدولية .له عدّ ة مؤلفات ،أمهها« :رصاع القوى الكربى عىل سوريا»؛ «األبعاد اجليوسياسية ألزمة
ّ
»2011؛ السياسة اخلارجية الرتكية.

ورقة عمل المؤتمر

ورقة عمل امل�ؤمتر

ورقة عمل المؤتمر
�أ ّدى الهجوم الأمريكي على املنطقة الذي بد�أ قبل ما يزيد عن عقد
من الزمن �إىل زعزعة ا�ستقرارها وهدم البنية الأ�سا�سية التي لطاملا
ا�ستندت �إليها .ثم كان من نتائج الف�شل الذريع الذي �أ�صاب امل�شاريع
احلربية لوا�شنطن وحليفتها «�إ�سرائيل» �أن م ّهد النطالق موجة
تغيريات كربى متعددة الأبعاد �شملت العامل لكنها �أ�صابت منطقتنا
على وجه اخل�صو�ص .فقد تزامن الإنح�سار الفعلي للنفوذ الأمريكي،
وتراجع قدرة الواليات املتحدة على التحكم مب�سار الأحداث وال�سيطرة
عليها وحتى على �سيا�سات حلفائها التقليديني ،مع انفجار الأزمات
ال�سيا�سية واالجتماعية يف عدد من الدول العربية .و�سرعان ما حتولت
هذه الأزمات بفعل �ضعف التكوين التاريخي الجتماعها ال�سيا�سي
وات�ساع نطاق التدخالت الأجنبية يف �ش�ؤونها اىل حروب �أهلية م�ستعرة
ترافقت مع ا�ستقطاب حاد وخالفات غري م�سبوقة بني الدول املحورية
يف الإقليم.
جاء هذا التطور معاك�س ًا لتوقعات الذين اعتربوا �أن تراجع الهيمنة
الغربية �سي�ؤدي حتم ًا �إىل تطبيع العالقات بني هذه الدول بل و�إعادة
�صياغة النظام الإقليمي على قاعدة تعزيز �أوا�صر التعاون وتعظيم
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ورقة عمل امل�ؤمتر
املنافع املتبادلة ومواجهة املخاطر امل�شرتكة .وعلى العك�س من ذلك
بات ال�شرق الأو�سط م�سرح ًا ملواجهة �أهلية و�إقليمية عابرة حلدود
الكيانات الوطنية ي�ستخدم فيها بع�ض الأطراف وعلى نحو مق�صود
ال�شحن املذهبي و�سيلة �أ�سا�سية للتعبئة وحتقيق املكا�سب ،مما �أدى �إىل
ا�ستقطاب ال �سابق له يف التاريخ املعا�صر للعاملني العربي والإ�سالمي
يتجاوز �ساحة املواجهة املبا�شرة �إىل �أرجاء هذين العاملني بل يتجاوزهما
�إىل اجلاليات يف دول املهجر.
ولي�س من املبالغة القول �إن املرحلة احلالية هي من �أخطر املراحل
يف تاريخ دول املنطقة و�شعوبها ،و�إن ا�ستمرار ال�صراع وات�ساعه بني
الأقطاب الإقليمية والكتل االجتماعية الوازنة �ستكون له نتائج مدمرة
وكارثية على هذه الدول واملجتمعات و حتى على الإ�سالم كدين .مع
ذلك ميكن اال�ستنتاج �أن �أحداث املنطقة وحروبها التي مل تتمخ�ض
حتى الآن عن تغيريات �شاملة �أعادت �إنتاج اال�ستقطاب ال�صراعي
ال�سابق والذي يدور منذ حرب العراق الثانية بني اجتاهني:
الإجتاه الأول ي�سعى �إىل ا�ستعادة الو�ضع ال�سابق و�إحباط والدة قوى
جديدة مناف�سة �أو قيام �أو�ضاع تهدد �إم�ساكه بالقرار العربي ،وملا
كانت لأطراف هذا االجتاه خماوف ،مربرة �أو غري مربرة ،فهي ال تزال
تف�ضل احل�سم واملجابهة على احلوار والت�سوية ،مع ما يت�ضمنه ذلك من
ت�صعيد خطري للعالقة مع دول اجلوار وزيادة حدة التوتر بني الكيانات
االجتماعية يف املنطقة وتهديد تن ّوع ن�سيجها الداخلي وتقوي�ض وحدتها.

ورقة عمل امل�ؤمتر
�أما االجتاه الآخر فقد وجد نف�سه يف حالة دفاع عن مكا�سبه املرتاكمة
يف �أكرث من جبهة وعلى �أكرث من �صعيد ،ال �سيما يف ال�صراع مع الكيان
ال�صهيوين حيث حقق م�ستوى غري م�سبوق من التوازن والردع ،و�أتاح
لل�شعب الفل�سطيني ومقاومته بدائل متينة ملواجهة االحتالل و�إعادة
الق�ضية الفل�سطينية �إىل دائرة الأمل .يظهر هذا االجتاه مي ًال �أكرب اىل
التفاهم �ضمن مقاربة تعرتف ب�ضرورة الإ�صالح ال�سيا�سي الداخلي
لكنها تعطي الأولوية الق�صوى للمحافظة على الإجنازات اجليو
�سيا�سية� .إال �أنّ هذا االجتاه الإقليمي الذي يعي متام ًا �أهدافه الكربى
على م�ستوى الإقليم -املتمثلة خ�صو�ص ًا يف �صيانة توازن الردع مع العدو
وحماية وحدة الكيانات وحفظ تنوعها وتكري�س النزعة اال�ستقاللية يف
التعامل مع الغرب -مل ت�ساعده الظروف حتى الآن على حتويل ر�ؤيته
هذه �إىل م�شروعات �سيا�سية وطنية قابلة للتطبيق من �ش�أن ا�ستتبابها
امل�ساهمة يف احتواء النزاعات وحلها.
لقد مر �أكرث من خم�س �سنوات على اندالع املواجهة احلالية بانفجار
الأزمة ال�سورية التي تلتها الأزمة العراقية ،و�أدى خاللها خطاب ال�شحن
والتحري�ض والتعبئة العن�صرية �إىل ن�شوء ظواهر عدم ّية متطرفة تهدد
مبلء الفراغ وابتالع جمتمعات و�أوطان ب�أكملها .وعلى الرغم من
اخلطورة ال�شديدة التي متثلها الطفرة التكفريية يف م�سرية جماعات
العنف فقد تكون مواجهتها �أو املوقف منها �إحدى نقاط االلتقاء التي
ميكن البناء عليها.
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ورقة عمل امل�ؤمتر
ومبا �أنّ م�سرح النزاع يف املنطقة �صار �إقليمي ًا بالدرجة الأوىل ،وحملي ًا
ودولي ًا بالدرجتني الثانية والثالثة� ،أم�سى البحث يف ُ�سبل قيام تعاون
�إقليمي بني الدول الوازنة واملجتمعات لتجنب ال�سيناريوهات الأ�سو�أ
�أمر ًا ال بد منه ،وهو ما يجب �أن يبد�أ بفهم عميق ومتبادل ملواقف
الأطراف املختلفة ور�ؤاها وت�صوراتها للحا�ضر وامل�ستقبل� .إن من �ش�أن
ذلك تقدمي ت�شخي�ص �أكرث عمق ًا لطبيعة النزاعات القائمة وم�ساراتها
وت�شابكاتها ،التي ميتزج فيها ال�صراع اال�ستئ�صايل بني هويات
متنابذة وهوامات عقائدية ،ورغبات انتقامية مكبوتة ونزعات للهيمنة
وال�سيطرة ،مع التناف�س ال�سيا�سي والإيديولوجي على مبادئ وت�صورات
و�أهداف وغايات وا�سرتاتيجيات و�سيا�سات م�صالح .وهذا ال�شكل من
�أ�شكال التناف�س ،بخالف ال�صراع اال�ستئ�صايل ،ميكن لدول و�شعوب
املنطقة وقواها املم ّثلة �أن حتقق تقاطعات ونقاط اتفاق ب�ش�أنه.
ومبا �أننا نرى �أن املقا�صد العليا لإيران ،دول ًة وم�شروع ًا ن�ضالي ًا
وا�ستقاللي ًا ،وللعرب ،ك�أمة ذات هوية متنوعة وخمزون رمزي وح�ضاري
وموقع حيوي ( وهو ما ال يعرب عنه للأ�سف حا�ضرهم ال�سيا�سي
ومعظم �أنظمتهم) ،تلتقي على �ضرورة البحث عن الفر�ص الكربى
و�آفاق ال�شراكة مبا ي�سمح مبواجهة ناجعة للتهديدات اخلطرية التي
تختزنها البيئة الإقليمية .ومبا �أن التعاون والت�سويات ال حت�صل دون
فهم عميق وعر�ض دقيق للمواقف والآراء فقد اخرتنا مل�ؤمترنا العنوان
الآتي« :العرب و�إيران يف مواجهة التحديات الإقليمية :الفر�ص ،و�آفاق
ال�شراكة».

ورقة عمل امل�ؤمتر
�سعى امل�ؤمتر من خالل جل�ساته وحماوره اىل حتقيق ثالثة �أهداف
رئي�سية :الأول؛ مناق�شة ُ�سبل �صياغة فهم م�شرتك للتحديات واملخاطر
وت�شخي�ص متقارب لأحوال الأمة وحتدياتها امل�شرتكة ،والثاين؛ حتديد
متبادل للأ�سئلة والإ�شكاليات ومناطق االلتبا�س والت�سا�ؤل يف ق�ضايا
املنطقة والإقليم .وذلك و�صو ًال �إىل هدف ثالث هو تبني مقاربة م�شرتكة
للمبادئ العليا وامل�صالح والأهداف والغايات والر�ؤى الت�أ�سي�سية التي
ُيبنى عليها امل�ستقبل وامل�صري الواحد للعرب و�إيران.
على �أنّ الغاية العامة للم�ؤمتر هي توفري م�ساحة مفتوحة لنقا�ش بني
م�شاركني يفرت�ض �أن لديهم تقاطعات يف النظرة �إىل �ضرورة الإ�صالح
الداخلي وتطوير الأنظمة ال�سيا�سية ،ورف�ض التق�سيم والتجزئة
والتفتيت ،وحماية التنوع الثقايف والديني ،وتف�ضيل التعاون على
ال�صراع بني دول الإقليم ومكوناته ،و�أنهم يتبنون �أي�ض ًا ر�ؤية ا�ستقاللية
مل�ستقبل املنطقة يف مواجهة الهيمنة واالحتالل وال�سيطرة من خارجها.
على �أن االنطالق من ر�ؤية عامة مبدئية كهذه ال يلغي وجود فوارق
كثرية ب�ش�أن �سبل حتقيق هذه النظرة وجت�سيدها على ار�ض الواقع� ،إىل
جانب تباينات حمتملة �أخرى بخ�صو�ص اخليارات املعتمدة وال�سيا�سات
املتبناة وحتليل الفر�ص واملخاطر.
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