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  ):١٩٣٧ -  ١٨٩٧(إيران وفلسطين 
  جذور العالقة وتقلبات السياسة

  علي أكبر واليتي
  سامل مشكور: ترجمه من الفارسية

  .صفحة ٣٢٠. ١٩٩٧دار احلق، : بيروت
  

تــــاريخ العالقــــات العربيــــة، افتقــــاراً شــــديداً، لكتــــاب موثــــوق بــــه عــــن تفتقــــر املكتبــــة 
وعلـــى الــرغم مـــن الصـــلة الوثيقـــة بــين إيـــران وفلســـطين، أكانـــت . الفلســـطينية - اإليرانيــة

، فإن كتاباً علميـاً جـاداً يف إسرائيلة الشعبين أم صلة احلكم البهلوي السابق بدولة صل
  .هذا اجملال ربما كان من الصعب احلصول عليه باللغة العربية

الثغــرة ويلبــي حاجـة فعليــة إىل معرفـة العالقــات بــين  ويـأتي هــذا الكتـاب ليســد هـذه
ويحتوي الكتاب معلومات تم احلصول عليها من وثائق . إيران وفلسطين قديماً وحديثاً

وهــي تُنشــر " مؤسســة الوثــائق الوطنيــة اإليرانيــة"وزارة اخلارجيــة اإليرانيــة وحمفوظــات 
  .املتن وإمّا يف احلواشيبالعربية أول مرة، فضالً عن مصادر أُخرى ذُكرت إمّا يف 

يكشــف الــدكتور علــي أكبــر واليتــي، وزيــر اخلارجيــة اإليــراين األســبق، يف كتابــه هــذا 
ثـم . بداية الصلة بين امللك القاجاري ناصر الـدين شـاه وبـين رئـيس األليـانس يف بغـداد

بــــين رئــــيس حكومــــة إيــــران، حســــين خــــان  ١٨٩٨يعــــرض للمراســــالت التــــي جــــرت ســــنة 
وأثمـــر هـــذا . معيـــة األليـــانس يف فرنســـا الفتتـــاح فـــرع لهـــا يف طهـــرانالقزوينـــي، وبـــين ج

ثــم يتطــرق الكتــاب . التحـرك، يف مــا بعــد، تســهيالت جمـة لهجــرة يهــود إيــران إىل فلسـطين
ثــم . إىل أحــوال فلســطين بعــد احلــرب العامليــة األُوىل ووقوعهــا حتــت االنتــداب البريطــاين

ين بعـــــد وفـــــاة عبـــــاس أفنـــــدي يتحـــــدث عـــــن االنشـــــقاق الـــــذي حـــــدث يف صـــــفوف البهـــــائي
ويعـرض للتقـارير الـواردة مـن ممثليتـي إيـران يف ". بهـاء اللـه"وخالفهم يف شأن منصب 

القــدس والشــام ويف مصــر عــن الوضــع يف فلســطين، ويكشــف أنــه كــان إليــران قنصــالن 
واســــتمر هــــذان . فخريــــان يف مــــدينتي يافــــا وعكــــا همــــا أنــــيس جبــــري وتوفيــــق العفيفــــي

  .١٩٣٥ا حتى سنة القنصالن يف منصبيهم
ويف الكتاب فصل مُشوِّق ومهم عن فتاوى علماء الـدين الشـيعة يف قضـية فلسـطين 
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. ويف بعـــض املســـائل األُخـــرى، مثـــل التقســـيم وبـــين األراضـــي لليهـــود واجلهـــاد وغيرهـــا
 .ويمكن اعتبار الكتاب، بحق، مرجعاً فريداً وذا أهمية علمية ال شك فيها



 

 
 

  

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
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