
  
                www.palestine-studies.org 

  
  
  

  275، ص )1996 فيص( 27، العدد 7المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  علي أكبر  حديث صحايف لوزير اخلارجية اإليراين،
  بشأن العالقات بلبنان وسورية ونتائج واليتي،

  االنتخابات اإلسرائيلية والعالقة بالسلطة الفلسطينية
  ]مقتطفات[ *.طهران

  
  

  [.......]  
 خالل ياً الدوائر السياسية واإلعالمية يف طهران اعتبرت أن الدبلوماسية اإليرانية حققت جناحاً سياس

يف العالقة بين " اهتزاز"لكن الرئيس اللبناين الياس الهراوي حتدث عن وجود . العدوان اإلسرائيلي على لبنان
كيف تفسرون هذه . ورئيس احلكومة اللبنانية رفيق احلريري" حزب الله"لبنان وإيران، وتأزمت العالقة بين 

 املفارقة؟
 وخالل زيارتي األخيرة للبنان التقيت رئيسي . ة والشعبمع لبنان عالقات شاملة، مع الدول عالقتنا
املدير العام لدائرة الشرق (واحلكومة، وكذلك كان األمر مع السيد حممد كاظم خنساري ) نبيه بري(البرملان 

وهذا نهجنا منذ القدم يف سياستنا مع . إذ التقى جميع املسؤولين يف الدولة) األوسط يف وزارة اخلارجية اإليرانية
لبنان، إذ كانت وال تزال لنا عالقات باحلكومة واجلهات الرسمية، وكذلك مع شخصيات شعبية بارزة، وهذا يعود 

ونعتبر ما حصل جمرد سوء تفاهم، ألن هدفنا مل يكن تهميش الدولة . إىل القواسم العديدة املشتركة بيننا ولبنان
ر اإلسكان اإليراين إىل يلذلك ذهب وز. والدوائر الرسميةوال تقوم سياستنا الرسمية على إقصاء احلكومة اللبنانية 

بيروت وحتدث إىل اجلهات الرسمية، أي إىل املسؤولين يف الدولة، يف شأن مساهمتنا يف إعادة إعمار جانب مما 
وعلى هذا . كذلك قدمنا مساعدات إنسانية إىل احلكومة. دمره القصف اإلسرائيلي، وكل ذلك عبر احلكومة اللبنانية

 .األساس، ال نرى وجود أي اهتزاز يف عالقتنا ولبنان
 

  ر هواجس وهناك من يرى يف احلزب ورقة ضغط إيرانية يف املنطقةتثي" حزب الله" بعالقة إيران. 
  ومكانته أرفع بكثير من أن يكون ورقة سياسية أو غير سياسية، سواء يف يدنا أو يف " حزب الله"إن مقام

كونه عنصراً مؤثراً يف حتديد مصير لبنان، إذ إن دوره أساسي " حزب الله"نظر بتقدير إىل لكننا ن. أُخرىيد أي جهة 
له نواب يف كذلك، هو حزب قانوين . يف طرد االحتالل اإلسرائيلي من لبنان إىل ما وراء الشريط احلدودي احملتل

 .البرملان، ودوره كبير يف الدفاع عن أرض لبنان وشعبه، بل يف املساهمة يف حتقيق طموحات الفلسطينيين
  

  ؟ "حزب الله" بدمشق هل يمكن أن تربطوا استمرار عالقتكم احلالية بسورية بعالقة 
 كذلك جيدة " هحزب الل"عالقتنا مع سورية قوية ووطيدة ومتينة، وحسب معلوماتنا عالقة سورية و
 .ووطيدة

  
 ؟"حزب الله"بمعنى آخر، هل يمكن أن يؤثر سلباً يف عالقتكم بدمشق أي سوء يف العالقة بين سورية و  
 لدفاع عن مصالح العرب واملسلمين يف املنطقةليف خندق واحد " حزب الله"نعتقد أننا وسورية و. 

  
 رة االنتخابات اإلسرائيلية على مسيكيف ترون انعكاسات فوز زعيم تكتل ليكود بنيامين نتنياهو يف 

  التسوية يف الشرق األوسط؟
  ليكود، فكالهما يسعى إىل تعزيز هيمنة الصهاينة ونفوذهم على  وتكتلال نرى أي فارق بين حزب العمل

لكن انتصار ليكود أثبت ألولئك الذين تراجعوا عن املواقف املبدئية للعرب واملسلمين على أمل . العامل اإلسالمي
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حتقيق سالم مع إسرائيل أن ال شيء يثني الصهاينة ويدفعهم إىل التراجع عن طموحاتهم وأهدافهم أياً تكن درجة 
  .بعبارة أُخرى، عودة ليكود إىل السلطة تعبير عن الفشل الذريع خليار االستسالميين. االستسالم لهم

  [.......]  
 ان، تمت بينكم وبين الرئيس ياسر عرفات أثناء مراسم تشييع الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتر

  لِ املصافحة الرمزية مصاحلة بين طهران وعرفات؟مصافحة ملاذا مل تَ 
  مكانه وتوجه إيلّ، ومد يده مصافحاً ثم عاد إىل مكانهكنت واقفاً يف مكاين، وترك السيد عرفات .

ا عن إمكانية حتول العالقة معه، أمّ. مصافحتي له مل تكن حتمل أي داللة من جانبي، سوى أنها تصرف إنساين
مّا عالقته معنا فكانت على الدوام بوجهين، أفأقول باختصار إن سياسة السيد عرفات فاشلة، وأثبتت األيام ذلك 

األمر ليس ويتعاون معهم، وإن كان ) اإليرانية املعارضة" جماهدين خلق"منظمة (وهو اآلن يتصل باملنافقين 
، التقى السيد هاين احلسن 1981وأذكر أنه يف عام . وىل للثورة كان يقيم معهم عالقاتفمنذ السنوات األُ. جديداً

  .املنافقين) ممثل منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك يف طهران(
  [.......]  

 
  

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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