
 
 

 هللا الرحمن الرحيم بسم 

 

 

 ؛ املؤسسات والنظام اإلقليمي  الجلسة العمومية

 2022يو ليو  4 -االثنين 

 الخليج الفارس ي   منطقة فيوالتعاون اإلقليمي األمن 
 

 

 السيد الرئيس، 

 أصحاب السعادة، 

 ، السيدات والسادة

أن   وأ  أشارك يسعدني  العاشر  العاملي  السالم  منتدى  معكمفي  الخليج    أفكاري   تقاسم  منطقة  في  األمن  بشأن 

أالفارس ي أن  لعقد هذا . وأود  الخارجية وجامعة تسينغهوا على مبادرتهما  للعالقات  الصيني  الشعب  شكر معهد 

 املنتدى. 
 

 2019في عام  
 
ة هرمز ر الخليج الفارس ي تحت عنوان "مباد  منطقة   السالم واألمن فيتعزيز  ل  ، قدمت إيران مقترحا

كذلك طالبت إيران    8519بل في عام كن هذه املبادرة املقترح اإليراني األول في هذا املجال، . لم ت1( HOPEللسالم" ) 

قد ورد ، و 598لقرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم    8الـ  و   5  الـ  تنفيذ البندينم لألمم املتحدة ب األمين العا

 :فيهما
 

تيان بأي عمل ن ضبط النفس، وأن تمتنع عن اإل: يطلب من جميع الدول األخرى ممارسة أقص ى قدر م5البند  

 2  تصعيد النزاع وتوسيع رقعته، فتسهل بذلك تنفيذ هذا القرار.قد يؤدي إلى 
 

: يطلب كذلك إلى األمين العام أن يدرس، بالتشاور مع إيران والعراق وغيرهما من دول املنطقة، التدابير  8البند  

 3  طقة.الالزمة لتعزيز األمن واالستقرار في املن
 

 
1 Hurmuz Peace Endeavor (HOPE) 

2  Paragraph 5. Calls upon all other States to exercise the utmost restraint and to refrain from any act which may lead to 

further escalation and widening of the conflict, and thus to facilitate the implementation of the present resolution;  

3  Paragraph 8. Further requests the Secretary-General to examine. in consultation with Iran and Iraq and with other 

States of the region, measures to enhance the security and stability of the region; 

 



 
 

مت  ورغم  األسف  مع  الالكن  إيران  البندين  بعة  هذين  ذ  ُينفَّ لم  الحين حروب  فشهدتحثيثة،  ذلك  منذ   منطقتنا 
 
  ا

على    القوى واجد  وت  ،عديدة النطاقاألجنبية   الهيمنة،فرض    ومساعي،  املتطورةألسلحة  اوتكديس    ، واسع 

 اإلرهاب. و تطرف  ظهور كابوس الو وممارسة العداء من قبل مختلف الالعبين، 
 

ناحية   الفارس ي من  الخليج  بين دول منطقة  فوارق  أن هناك  في  السلطة،ال شك  الجغرافية  هيكلية   ،واملساحة 

من التغلب على    لكنها في مستوى من البلوغ يمكنها  وكذلك النظام السياس ي،  وامتالك املوارد الطبيعية والبشرية،

 املنافسات التاريخية إلى التعاون. من اإلقليمي بهدف تحويل وإنشاء آلية لأل فاتها وبناء تكامل في ما بينها خال 
 

الـ    في هذا السياق، فإن القرار رقم    8البند      598من 
 
من أجل وضع   يمكن االعتماد عليه كأساسو ال يزال ساريا

 واالستقرار.    بالسالم واالرتقاءأمنية في املنطقة   آلية

 

 

 الحضور الكرام، 

"األمن" و"التنمية" مفهومان ال    أنالقائل ببدأ  املمهورية اإلسالمية اإليرانية على  لجتقوم السياسة اإلستراتيجية ل

 :  أساسية  مبادئ ة على ثالثة  هذه السياس  شدد. وت تفكيكهمايمكن 
 

 
 
باقي دولهااملنطقة مفهوم مترابطـ حيث  دول  ؛ أمن  أوال في املنطقة وأمن  بين أمن كل دولة   ،توجد عالقة مباشرة 

؛ األمن
 
   ،جماعيالتعاون المن خالل عملية   يجب تحقيقه، بل ليس سلعة قابلة للشراء ثانيا

؛ العالقات االقتصادية 
 
 األمن اإلقليمي. ب  لالرتقاءدول املنطقة عامل مهم  بينوثالثا

 

لوجود   اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  رفض  املنطقة،    القوى ويأتي  في  األخص  األجنبية  املتحدة على   الواليات 

في سياق  يان الصهيونيوالك  من  األ ، 
 
في املنطقة   القوى التاريخ على أن وجود  برهن  إذ    ؛اإلقليمي تحديدا األجنبية 

العبين الدوليين في حروب غرب آسيا  وقد تم توثيق دور الحروب؛  اندالع  حتى  توترات متتالية بل و   إثارةفي    ب  تسبَّ 

الفارس ي   الحقيقة،بوضوحوالخليح  في  الالعب  .  اإلقليمية  و يرى هؤالء  واملنافسات  الخالفات  في  األجانب  فرصة ن 

 عاتهم من األسلحة.  زيادة مبيكذلك تعزيز وجودهم العسكري و ل
 

املتحدة  تنشر من  الآالف    اليوم  الواليات  وأكثر  في   300جنود  املتعددة  العسكرية  قواعدها  في  عسكرية  طائرة 

 ي أي وقت من حاملة طائرات أمريكية واحدة على األقل ف   الخليج الفارس يمنطقة الخليج الفارس ي. وال تخلو مياه  

مبيعات الواليات املتحدة وحلفائها من األسلحة الفتاكة لدول الخليج . من جهة أخرى، تصل  تقوم بدوريات فيها

   دوالر  اتالفارس ي إلى مئات مليار 
 
 يالسالح العاملية خالل السنوات األخيرة. بينما الحقيقة ه  تجارةربع    تشكل تقريبا

 .  تلك الدول وتبديد مخاوفهامن  أ تعزيز على لم تساعد  األسلحةشراء إستراتيجية  أن
 



 
 

  يمكن شراءجيراننا. باملال  التعاون مع  على  و على شعبنا    نعتمد  إنناإيران خوض سباق التسلح في املنطقة؛    تنوي ال  

   األسلحة
 
 شراء،  األكثر تطورا

 
بحاجة إلى إطالق حوار شامل بغية إنشاء   نحن!  األمن واالستقرار   لكن ال يمكن أبدا

 .  يهايستمر عدم االستقرار فس ف بدون ذلك، أما أمن شبكي مترابط في املنطقة. 

 

 

 السيدات والسادة، 

  ين  الرئيس    ين  بين الالعب    التعاون   تعتمد علىجديدة في منطقة الخليج الفارس ي  إقليمية  من الواضح أن أي ترتيبات  

والسعودية.فيها إيران  البلدين،    ،  بين  الجدية  الخالفات  بعض  أنه   تعتقد رغم  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية 

إننا  املنطقة.  هذه  ين لطاقات بعضهما باتجاه إرساء السالم واالستقرار والتنمية في  لمكم    كونا يأن    البلدينبمقدور  

في هذا السياق، يسعدنا أنه ومية.  على أتم االستعداد للحوار مع السعودية بشأن جميع القضايا الثنائية واإلقلي

 لحكومة العراقية.  فضل املساعي الحميدة ل بحتى اآلن  عدة جوالت من املباحثات بين البلدين ُعقدت
 

.  هانسعى إلى عالقات جيدة معباقي دول منطقة الخليج الفارس ي و   تجاهإننا نتبنى نفس الرؤية  
 
مع األسف   جميعا

خطأ  ارتكبت   الدول  تلك   بعض 
 
للكيان   قاتال الفارس ي  الخليج  في  قدم  موطئ  إيجاد  على  وتعمل  حساباتها  في 

يمثل  نحو التحالف مع إسرائيل.    جاوزت مرحلة تطبيع العالقات وتتجه لحروب؛ بل وتاملثير ل   العنصري   اإلسرائيلي

 
 
 جسيما

 
ن هنا، ع بشدة وتيرة تصاعد التوترات والصراعات في املنطقة. ميسر  من شأنه أن    ذلك خطأ إستراتيجيا

 من تبعات  
 
   وجودفإن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تحذر مسبقا

ُ
  إسرائيل في منطقة الخليج الفارس ي وت

تلك  ل  حم 

 الدول مسؤولية أي تداعيات خطيرة تترتب عليه.  

 

 

 السيد الرئيس،  

 املشاركون الكرام، 

الفارس ي الخليج  إلى    إن منطقة  أمنية بحاجة  قو هيمنة  تحول دون    آلية  إقليمأي  عاملية.ية، سواء  أو    ويتطلب  ة 

إجراءات لبناء الثقة في مجاالت مثل إدارة موارد   وضع جميع دول املنطقة على جدول أعمالهاتحقيق هذا الهدف  

واالستثمار، التعاون االقتصادي، والتجارة،  ، والسياحة، و وي من الطاقاأل املياه، وحماية البيئة، واألمن النووي، و 

 ر، وتمكين املواطنين.الفق  والقضاء على
 

السالم واالستقرار واالز   طرحنا  وعليه، فإن في املنطقةلضمان  التزام جميع الدول املطلة على    على  ،دهار  أساس 

 ما يلي: قوم على  ، يالخليج الفارس ي
 

 ؛ ن جميع دول منطقة الخليج الفارس ي، والتعاون بيالفهم املشترك، والعالقات الوديةتعزيز  -

 حدودها الدولية؛واحترام اض ي جميع الدول املطلة على الخليج الفارس ي ضمان وحدة أر  -



 
 

 التعاون بصدد استئصال اإلرهاب، والتطرف، والنعرات الطائفية في أنحاء املنطقة؛  -

 تسوية جميع التوترات اإلقليمية والخالفات بطرق سلمية وعبر الحوار؛  -

 للجميع.  وي من الطاقاأل ضمان حرية املالحة و  -
 

"، الحترام املتبادل"ا"، واملساواة مبادئ "الحوار"، و"ب  كلهاية تحقيق هذه األهداف، يجب أن تلتزم دول املنطقة  بغ

تتجنب  و  القوة"أن  الستخدام  و"االعتداء  اللجوء  في و "،  و"املشاركة  للبعض"،  الداخلية  الشؤون  في  التدخل 

 ". بعضها االتحادات والتحالفات الدولية ضد 
 

ا الجمهورية  وتسوية تؤكد  الفهم  سوء  حاالت  إلزالة   
 
فاعال  

 
أسلوبا بصفته  الحوار  على   

 
دائما اإليرانية  إلسالمية 

 للحوار اإلقليمي" أن يساهم    وطيدالنزاعات وت
 
املشتركات. وإنني على ثقة بأنه من شأن التوجه نحو إنشاء "مجمعا

املنطقة؛   في  األمنية  القول  في تسوية املشاكل  ال  أن  هووقصارى  املنطقة  الصريحو حوار األخوي  تعزيز    ،بين دول 

 .، هو مفتاح حل املشاكلجنبياأل تدخل  الالوجود و  بمنأى عن

 

 

 على اهتمامكم 
ً
 شكرا


