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 البيان الختامي للنسخة الثالثة لندوة تحالف عاصفة الفكرمسودة 

"نحو استراتيجية أمنية متعددة الأقطاب"  
الننللة النغربية ،الرباط  

 4072 شتنبر42ل الموافق7241 الحجة وذ 42

 

الجالجة لوذوة "تخالف عازفة الفلر" التي اذتعافها النعهذ في ختام الوسدة 

 إثويهلايوم  ،بعازنة الننللة النغربية بالرباط النللي للذراذات الإذتراتيحية

 بنصاركة ندبة مه النفلريه ،4172رتوبر   42ل النوافق 7241الخحة وذ 42

 ؛العربي في العالم عذد مه مراكز الذراذات و الأبخاث إلىيوتنون  الباحجيهو

 

 النصاركون بالذور الريادي و بالإندراط النسؤول للننللة  يصيذ إذ

الرريذة لطاحب الحلإلة النلك دمحم السادس نصره  القيادةتخت  ،النغربية

 الؤرىاب مخاربة إلى الهادفة والذولية الؤقلينية النبادرات في ،هللا و أيذه

 حفؽ محال في النغرب به يعؼلع مافتئ الري الذوربو زوره بصتى

 .العالنييه والسلم الأمه

 يتقذم النصاركون بالصلر والتوويه للنعهذالنللي للذراذات  كنا

لتوظيم الواجح لوذوة تخالف على امساعذيه  الإذتراتيحية ومذيره العام و

 .على حفاوة الإذتقبال وكرم العيافةو  الجالجة اعازفة الفلر في نسدته

محال دراذة في  عهذكنا يووىون بالعنل الحاد والذؤوب الري يقوم به الن

 .القعايا الإذتراتيحية

  نظرا للوضعية الأموية النتوترة التي تعيصها بعظ دول النوؼقة العربية

و امام تزايذ التهذيذات التي تصللها التوظينات الإرىابية و النتؼرفة على 

ذ النصاركون على ضرورة تبوي مقاربة مه واذتقرار النوؼقة برمتها، اكأ

للتطذي للتهذيذات الإموية، ترتلز على تقوية الحبهة الذاخلية و  جذيذة

و الخفاظ  ،تعزيز التعاون الؤقليني على أذاس مبذأ النطير النصترك

و في ىرا الطذد  ،على الجوابت و أذز الوحذة الترابية للل بلذ عربي
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ػار السيادة إيؤكذ النصاركون دعنهم لنقترح الخلم الراتي النغربي في 

 الوػوية كخل واقعي للنصلل النفتعل حول قعية الطخراء النغربية.  

 :تية آال التوزياتو في ىرا الطذد تم التركيز على 

 

 ػابع الإذتباقية و الوظرة الصنولية على السياذات إضفاءضرورة  .7

في محال مخاربة  مه ػرف الذول العربية و الإذلإمية النتبعة العنومية

الخرص على الترابغ الفعال بيه مدتلف ملونات  كرا و و التؼرفالؤرىاب 

اقتطاديو النحال  -النحال السوذيو ،الخقل الذيوي الأموية :النوظومة 

 .الأموي

لنواجهة الدؼاب الأيذيولوجي الري  ديوي معاد خؼاببلورة  أىنية .4

 النستقبل في الأمل ثقافة إرعاع على يرتلز ،تتبواه التوظينات النتؼرفة

القيم  و السنخة الؤذلإمية لتعاليمل وفقا السلني والتعايش والتسامح

 اللونية. الؤنسانية

   أىنية تخطيه النحتنع مه كل ما ينله أن ينز  ثوابت الإنفتاح و

بالأخض الإذتجنار الأمجل في النذرذة العربية كفعاء لتلويه التسامح و 

 الأجيال.

 عه ػريق  جعل الرأذنال البصري رافعة للتونية على كافة النستويات

بالؤضافة إلى تؼوير الخلامة و تدليق  ذه ذياذات موذمحة تهم الصباب

ذتقرار و السلم إودعم ال لتخسيه شروط العيش النصترك الخياة العامة

و ذلك قطذ القعاء على الأذباب الهيللية بذل الإكتفاء  ،تناعيالإج

 بنعالحة الأعراض.

على النستوى  ،الأجهزة الأمويةضنان الترابغ الفعال بيه مدتلف  .4

 .بالؤضافة تساىم في الرفع مه التوسيق بيوها آلياتعبر خلق  الذاخلي،

بيه  الواجخةالتحارب  تبادلتلجيف الحهود و  يحب العنل على ىرا إلى

وقذ خلض  و العسلري. على النستوى الأموي الؤذلإميةو  الذول العربية

مأذسة العنل العربي النصترك في النحال النصاركون إلى ضرورة 

 .الأموي و العسلري
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  الأموية و مراكز البخث في الذول  اتالفحوة بيه النؤذس إزالةضرورة

 .العربية

السياذات العنومية في محال مخاربة  رذاء قواعذ اعلإم بواء متزن يسانذإ .2

 الإرىاب ويواكبها تأثيرا و اذتصرافا.

إنصاء أمانة عامة لتخالف لى إالرامي مقترح مركز عيسى الجقافي تفعيل  .5

عازفة الفلر، مه أجل عقذ الوذوة دوريا والخفاظ على دينومتها، فعلإ 

وقذ قررت  .عه تؼوير مهامها، والإرتقاء بنستوى نتاج ععوياتها كنا ونوعا

انتداب  أن يلون مقر الأمانة العامة بالبخريه. كنا تم اللحوة التأذيسية

 مذير عام مركز الؤمارات  معالي الذكتور جنال ذوذ السويذي،

رئيسا لتخالف عازفة الفلر و الأذتاذ  ،الإذتراتيحيةللذراذات والبخوث 

أميوا عاما  ،الجقافينركز عيسى مستصار العلإقات الدارجية ب فواز ذلينان،

 لنذة ثلإث ذووات.

 الأععاء التالية أذناءىم:، فيتلون مه الأمواءفينا يدض محلز  أما

 النذير التوفيري لنركز  ،خليفة آلخليفة  معالي الذكتور الصيد خالذ به

  )البخريه منللة(عيسى الجقافي 

 الإذتراتيحية مذير عام النعهذ النللي للذراذات  ،دمحم توفيق مليه الأذتاذ

 )النغربية الننللة(

 الأردنية الننللة(أميه عام موتذى الفلر العربي  ،الذكتور دمحم ابو حنور 

 )الهارنية

 و السياذية للذراذات الأىرام مركز مذير ،الأذتاذ ضياء رروان 

 )العربية مصر جنهورية( الإذتراتيحية

 ،دولة ( لذى فرنسا ،وزير خارجية ذابق ذفير الينه الذكتور رياض ياذيه

 )الينه

 اللويت دولة(كاتب وإعلإمي  ،الذكتور عايذ النواع( 

 الننللة (أذتاذ جامعات في العلإقات الذولية ،الذكتور عبذ الخق العزوزي 

 )النغربية
 

مقره  الإذتراتيحيةتأييذ مقترح الوفذ الينوي بإنصاء مركز الينه للذراذات  .2

مراكز الفلر النوعوية و اعتبار ىرا النركز احذ لبوات التعاون بيه بعذن، 

 تؼويرتقذيم الذعم النؤذساتي و فينا يدض  تخت لواء عازفة الفلر

 .قذراتال
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 رابعةال الذورة باذتعافة جنهورية مصر العربية وفذ اقتراح على النوافقة .1

 رهر خلإل وذلك الصيد،شرم  في "الفلر عازفة تخالف" لوذوة

 .4171مارس

مفلرون و باحجون  لوسدة الجالجة لوذوة تخالف عازفة الفلررارك في ا .8

 العربية الؤمارات دولة النغربية، الننللة :التالية الذوللى إيوتنون 

 الأردنية الننللة ،البخريه منللة السعودية، العربية الننللة النتخذة،

 دولة الينه. العربية، مصر جنهورية اللويت، ،دولة قؼر دولة الهارنية،


