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 لمي السيد الدكتور مشعـل بن فهـم الس

 ان العربي ـس الربملـئير              

 ، السيدات والسادة
امن دواعي سروري أن أتواجد اعيوم في حضرة هذه اعكوكب  عإةه 

اعامتاميزة امن أصحنب اعفكِر واعرأي .. وأهل اعامشورة واعقرار.. عامةنقش  
اموضوع أقول بصراحٍ  إةةن تأخرةن كثيرًا في تةنوعه بصورٍة اُماامق  تتجنوز 
اعجنري امن األحداث .. أو اعطنرئ امن اعقضنين .. إعى امن هو استراتيجي 

امسأع   وامن هةن أهامي  اجتامنعةن اعيوم اعذي يطرحبلي وبايد اعامدى.. وامستق
اعتانامل امع دول اعجوار اعجغرافي على طنوع  اعبحث اعفكري، واعحوار اعااملي 

امع  ق امن أسس سليام .. ذعك أن يقيةي أن عالقً  صحي  وصحيح ، تةطل
ر يةبغي أن تحتل امكنةهن كأوعوي  رئيسي  على أجةدة اعفك ،دول اعجوار

 االستراتيجي اعاربي، في جنةبه اعةظري وتطبيقنته اعااملي  على حٍد سواء.
إن أحدًا ال يجندل في أن اعهدف اعامةشود ألي عالق  جوار هو اعةفع 
اعامشترك عطرفيهن .. وال شك أن اعارب، كغيرهم امن شاوب اعدةين، ال يساون 

امشترك  في سوى إعى حسن اعجوار وامد جسور اعتانون عامواجه  اعتهديدات اع
امةطق  تاموج بتحدينت أامةي  وسينسي  واجتامنعي  وبيئي ، كنن امن شأةهن أن 
تفرز أوضنعًن استثةنئي  تامثلت في حنالت ةزوح كبرى وغير امسبوق ، 

وامن .. اعقريب واعبايد ؛في اعامةطق  وأوضنع أامةي  هش  تؤثر على اعجاميع
جسر األقصر عتةنول حيث اعامبدأ، فإن اعحوار اعامبنشر يظل اعسبيل األةجع واع

هذه اعاماضالت جامياًن، بصورة تستجيب عشواغل اعجاميع وتحقق امصنعح 
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اعجاميع.. على أةةن ةقف هةن وةقول: هل يكون هذا اعحوار امن دون أسس أو 
طنره اعانم؟  امبندئ ُتحدد وجهته وأهدافه وا 

إةةي أتحدث هةن على وجه اعتحديد عن دوعتين جنرتين علانعم اعاربي، 
وتركين.. تأزامت األامور اماهامن في اآلوة  األخيرة إعى حد صنر اماه  هامن إيران

اعحوار صابًن، بل وغير امجٍد في اعوقت اعحنعي امن وجه  ةظري .. فنعحوار 
عغرض اعحوار، امن دون إطنر امفنهيامي يحكامه أو ةقنط امرجاي  تضبطه، ال 

ري  .. ال ُيانعج اعقضنين اعجوهشكلي يكون سوى تامرين ذهةي، أو استاراضٍ 
 وال يؤسس عاالق  صحي .

وال أريد أن أخوض فيامن هو اماروف علكنف  امن امظنهر اعتوتر اعشديد 
.. وعكن يكفي أن أقول إةه كنن هةنك امةتدى  في اعاالق  امع هنتين اعجنرتين

خامس دوراٍت عه  ت، وعقد2007علتانون اعاربي اعتركي، تأسس امةذ عنم 
ألسبنب اماروف  عةن  2013على اعامستوى اعوزاري، قبل أن يتوقف في 

فقد صنرت تدخالتهن في اعشئون اعداخلي  علدول اعاربي ، جامياًن.. أامن إيران 
.. وةشنهد اعيوم امن 2015بةدًا دائامًن على أجةدة امجلس اعجناما  اعاربي  امةذ 

امن تهديدات خطيرة عألامن اعقوامي اعاربي .. بل وعألامن  إيران وأذرعهن تُبنشره
أدق امفنصله اعامتالق  بأامن طرق اعتجنرة واعامامرات اعانعامي في واحٍد امن 

 اعبحري  وسالام  اعامةشآت اعبحري . 
أقول إةةي عن أخوض في اعتفنصيل، وهي كثيرة وامؤعام  وتثير اعحزن 
اعشديد إزاء امن اةحدرت إعيه اعاالق  امع دوعتين جنرتين علانعم اعاربي، وعكةي 

  إعى هذا اعحد اعامؤسف القسأكتفي هةن بطرح امن أراه األصل في تأزم اعا
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ُعرى  ناعذي ال يتامةنه أي عربي عاالق  امع دوعتين إسالاميتين تربطةن بهام
 اعدين واعثقنف . أواصر و  ،اعتنريخ واعجغرافين

يتامثل في أن كال اعدوعتين يحامل  -امن وجه  ةظري–إن أصل اعاماضل  
اعامةطق  امشروعًن سينسيًن يرى تطبيقه خنرج حدود دوعته.. وبنعتحديد في 

.. إيران تاتبر أن اعامةطق  اعاربي  سنح  امفتوح  وامبنح  عامشروعهن  اعاربي 
، وُتاطي عةفسهن حق اعتدخل في أزامنت اعدول اعاربي ، بل إشانل اعتوساي

هذه األزامنت في أحينن كثيرة، امن أجل اعدفع ُقدامًن بهذا اعامشروع اعذي 
يضرب بامبدأ اعسيندة يتانرض امع أسس اعدوع  اعوطةي  على طول اعخط .. و 

أتون وعدم اعتدخل في اعشئون اعداخلي  ُعرض اعحنئط.. ويدفع بنعامةطق  إعى 
 في عدد امن ةزاعنت اعامةطق  اعيوم.  -عألسف–حروب طنئفي  ةرى تجلينتهن 

.. ياتةق اإلسالم  ال يقل خطورة أامن تركين فهي تدفع بامشروع آخر
اى إعى اعترويج عامةطلقنته .. ويس في ثوب امن اعاثامنةي  اعجديدة اعسينسي

امن جنةب تركين، األيديوعوجي  في امةقطٍ  ثبت أةهن ترفض هذا اعامشروع .. و 
عامن  فنعنً د آخر، ُتاطي عةفسهن اعحق بنعتدخل واعتوغل في أراضي دوٍل عربي 

تاتبره أامةهن اعقوامي، وامن دون أي اعتبنر ألامن اآلخرين أو سيندة اعدول.. 
وامتوازة  بين طرفين تقوم على عاالق  سليام  وهو توجه امرفوض وال يؤسس 

 االحترام اعامتبندل، واإلدراك اعامشترك امن كل طرف عشواغل اعطرف اآلخر. 
كال اعامشروعين، اإليراةي واعتركي، توساي ويؤسس عاالق  تقوم بين  

طرف اُمهامين وآخر تنبع .. وكالهامن يقفز فوق اعدول وسيندتهن.. وكالهامن 
ئرة في اعامةطق  ُفرص  علتغلغل واعتامدد .. وهو ةظٌر يرى في اعصراعنت اعدا



 

Amira-speech-2(1)  5 

تقوم على اعثق  قنصر يقتةص امغنةم قريب  وال يهتم باالق  طويل  األامد 
ُتحقق امةفا  امشترك  علجاميع عبر اعتانون في امواجه  تهديدات، اعامتبندع ، و 

ذاك  فيه هي بطبياتهن، تستلزم حوارًا إقلياميًن.. إةةن ةتطلع إعى يوم يتغير
 يكون علحوار سنعتهن اماةى وةتيج .عةهج، فا

اعاالقنت امع جوارةن األوروبي فأقول إن اعحوار اعاربي  أةتقل إعىو  
األوروبي امستامٌر امةذ سبايةنت اعقرن اعامنضي.. وبين اعارب وأوروبن امصنعح 

، سواء على اعصايد اعامتوسطي وأطر امؤسسي  امامتدةراسخ  وقواسم امشترك  
أو األوروبي اعانم.. وأشير هةن إعى اختراق امهم تحقق امؤخرًا بنةاقند اعقام  

امهدت هذه  حيثاألوروبي  األوعى بشرم اعشيخ في فبراير اعامنضي.. -اعاربي 
اعقام  اعطريق عحواٍر صريح وبةنء يخنطب شواغل اعطرفين؛ اعاربي 

ار، عكي يكون م أن أؤكد أن هذا اعحو واألوروبي.. ويهامةي في هذا اعامقن
امثامرًا، البد أن يشامل اعقضنين اعتي تهم اعطرفين، وأال يةطلق أو يتأسس على 
ةامن يخنطب امختلف أوجه  قضي  بايةهن، كنعهجرة غير اعةظنامي  أو غيرهن.. وا 
اعاالقنت بين امةطقتين تجاماهامن روابط سينسي  واقتصندي  وثقنفي  .. وعكل 

 األامةي  واعسينسي . هنامةهامن شواغل
تحتنج إعى  -وبكل صراح –أامن اعاالقنت امع جوارةن اإلفريقي فإةهن  

-دفا  تُةشطهن وتبث اعحينة في أوصنعهن.. صحيح أن أربع قامٍم عربي 
اعخنامس  بنعاماملك  اعاربي   اةاقند افريقي  قد ُعقدت إعى اعيوم.. )وةتطلع إعى
القنت امن زاعت بايدة عن اعامستوى اعساودي  في ةوفامبر اعقندم(.. إال أن اعا

في ضوء كون عشر دول عربي  أعضنء في االتحند  اعامأامولاالستراتيجي 
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اإلفريقي ... وكذا في ضوء أهامي  اعجوار اإلفريقي اعامتزايدة، سواء على 
يتالق بقضنين بايةهن  فيامنخنص  اعصايد األامةي أو اعسينسي أو االقتصندي، 

ن .. إواألامن اعامنئي رهنب واعتانون االقتصنديامثل اعهجرة غير اعةظنامي  واإل 
اعاالقنت امع جوارةن اإلفريقي واعٌد وامبشر.. وثام  دول عربي  تُبنشر  أفق

ودوعه.. إال أن  هذه اعاالقنت تجري  هذا اعجوارعالقنت ةشط  وامتشاب  امع 
بين هذه اعدوع  اعاربي  أو تلك وةظيراتهن امن  في أغلبهن في امسنرات ثةنئي 

.. وال يتم اعتخطيط عهن أو تةسيقهن على صايد جامنعي.. وامن اإلفريقي اعدول 
ثم فال ياود أثرهن على اعامةطق  اعاربي  ككل، وال تةاكس على قضنينهن 

كنةت اميدان  افريقيناعجامنعي  .. امثل اعقضي  اعفلسطيةي  ... وعيس سرًا أن 
أن امينهًن قد  تأييد تقليدي عهذه اعقضي  اعامركزي  عدى اعجنةب اعاربي.. إال

.. وباض اعامسئوعي  ةتحامله  ، فتغيرت اعصورة ةوعًن امنجرت تحت اعجسور
 كطرف عربي امن دون شك.

وأخيرًا .. تبقى ةقطتنن أحسبهامن على جنةب امن األهامي  في سينق اعتانامل 
 :امع دول اعجوار

ن عم ةذكر إسرائيل في سينق هذا اعحديث، إال أةةن ةةظر  األوعى: أةةن، وا 
إعيهن أيضًن بوصفهن دوع  جوار.. بيةةن وبيةهن قضي  واضح  وامحددة هي 
اعقضي  اعفلسطيةي  .. إن هي اختنرت اعسبيل اعوحيد اعاماقول واعامقبول امن 

حدود جنةبةن كارب عحلهن .. وهو إقنام  اعدوع  اعفلسطيةي  اعامستقل  على 
إن هي اختنرت هذا  ، وعنصامتهن اعقدس اعشرقي ..1967اعرابع امن يوةيو 

ُقبلت في اعامةطق  كطرٍف إقليامي طبياي.. وهذا هو جوهر امبندرة  اعسبيل



 

Amira-speech-2(1)  7 

ن هي امنطلت وراوغت امن أجل قةص ثامنر اعسالم امن  اعسالم اعاربي  .. وا 
قنت طبياي  دون دفع ثامةه اعاندل .. فإن قبوعهن كطرٍف إقليامي ةقيم اماه عال

.. وأي اعتفنف عليهن،  سيظل بايد اعامةنل.. تلك هي اعاماندع  ببسنط 
بامبندرات دوعي  أو غيرهن، عن ُيفضي إعى شيء.. طنعامن بقي أصل اعقضي  

 وجوهر اعصراع امن دون حٍل عندل ودائم.
أي تانامٍل امع جوارةن اإلقليامي، وعكي  أامن اعةقط  اعثنةي  فتتامثل في أن

امجديًن، البد أن يسبقه اتفنق بيةةن كدول عربي  على أوعوينت يكون ةنفاًن و 
.. فال  وتوافق واضح حول امةطلقنتةن االستراتيجي  اعرئيسي ، أامةةن اعقوامي

ُيضاف اعاموقف اعاربي شيء قدر اعحوار امع اآلخرين فرادى .. امن دون 
أوعوينت واضح  امتفق عليهن، أو اموقف جامنعي امحدد ةةطلق امةه .. وامن 

هو حوار امع اعذات، قبل أن ةةتقل إعى امرحل   -أوالً –ن اعحوار اعامطلوب ثّم فإ
ويقيةي أن اعجناما  اعاربي  هي خيُر امن يرعى امثل هذا ..اعحوار امع اآلخر.

يأتي أن عقنء اعيوم  ال شكو  اعحوار اعذي طنعبُت به امةذ توعيت اعامسئوعي   ...
ت امن جنةب كنف  تتواصل امثل هذه اعامبندراأرجو أن و  في هذا اإلطنر.. 

اعفنعلينت اعاماةي  بنعشأن اعقوامي واعتفكير االستراتيجي واعقضنين اعاربي  .. 
 اعانعم اعاربي امن اعامحيط إعى اعخليج. بنامتداد

 

 شكـــــرًا عكـــــــــم،
 


