
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  262، ص )1990 فيرخ( 4، العدد 1المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  
  
  
  

  البيان املشترك عن حمادثات
  .الرئيسين حافظ األسد وهاشمي رفسنجاين

  ]مقتطفات[ .26/9/1990طهران، 
  
  

قام الرئيس حافظ األسد، على رأس وفد رسمي سوري، بزيارة رسمية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف 
فدي البلدين بيان مشترك جاء بنتيجة املباحثات بين و وقد صدر. 1990سبتمبر / أيلول 25إىل  22الفترة من 

  :فيه
.......  

  
  أ ـ اجتياح العراق للكويت

  
. بقلق كبير األوضاع اإلقليمية وخاصة املستجدات األخيرة يف منطقة اخلليج الفارسي ناقش الرئيسان

ل مبدأ العدوان ونددا باحتال اكما تدارسا هذه املستجدات واألحداث يف ضوء العدوان العراقي على الكويت وشجب
النظام العراقي للكويت واعتبراه عمالً أدى إىل زعزعة األمن واالستقرار يف املنطقة حيث وفّر الذريعة الالزمة 

ويعتقد الرئيسان أن دفع هذا اخلطر عن . للتواجد األجنبي فيها مع ما قد يشكله من خطر شديد على شعوب املنطقة
ويف هذا السياق أكد الرئيسان على ضرورة . اقي والتواجد األجنبياملنطقة إنما يكون بالعمل على إزالة العدوان العر

انسحاب القوات العراقية غير املشروط من الكويت واستعادة هذا البلد استقالله وسيادته الوطنية واحلكومية ووحدة 
  .أراضيه بشكل ال يمكن النظام املعتدي من احلصول على أية مكاسب من جراء هذا العدوان

سان عن عدم قبولهما ألي تبديل يف اخلارطة السياسية للمنطقة كما أعربا عن قناعتهما بأن وأعرب الرئي
أي مبادرة سياسية حلل أزمة اخلليج يجب أن تبنى على أساس االنسحاب الكامل وغير املشروط من الكويت لتجنب 

  .املنطقة شبح الصراعات واحلروب
  

  ب ـ أمن املنطقة
  

 عاون الوثيق بين الدول العربية واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية التي تربطأكد اجلانبان على أهمية الت
ا شتركة لهذه الدول ضماناً ملصاحلهبينهما روابط التاريخ املشترك والقيم اإلسالمية، األمر الذي يعزز املواقف امل

ى اجلانبان أن إقامة نظام وانطالقاً من ذلك ير. وحفاظاً على استقاللها وسيادتها بعيداً عن أي تدخالت أجنبية
أمن إقليمي بمشاركة بلدان املنطقة هو أجنح وأفضل احللول لتوفير األمن واالستقرار لدولها وشعوبها، آخذين بعين 

االعتبار بأن ذلك يشكل خطوة هامة على مسار توسيع وتعميق أوجه التعاون بين بلدان املنطقة وتعزيز روح 
  .مي يف مواجهة اخملططات املشبوهةاألخوة والتضامن العربي واإلسال

  
  ج ـ الوضع بين إيران والعراق

  
القائم بين إيران والعراق الهادفة إلنهاء عقد من احلرب الرئيسان التطورات األخيرة للوضع  استعرض

 وقد أيد اجلانب السوري موقف اجلانب اإليراين الداعي إىل فصل مسألة تسوية اخلالفات العراقية ـ. وسفك الدماء
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اإليرانية عن أزمة اخلليج الناجمة عن االجتياح العراقي للكويت ومعرباً عن ارتياحه للنتائج واالتفاقات التي تم 
  .التوصل إليها بين اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية والعراق

ة إزاء وقد عبّر اجلانب اإليراين عن شكره وتقديره العايل للمواقف التي اتخذتها اجلمهورية العربية السوري
احلرب العراقية ـ اإليرانية منذ بدايتها، وسعيها املتواصل ملنع انتشارها، حيث أثبتت التطورات الالحقة مبدئية هذه 

  .املواقف وسالمتها
  

  د ـ الوضع يف لبنان
  

حماولة  ةوأعربا عن رفضهما ألي استعرض اجلانبان آخر األوضاع التي تشهدها الساحة اللبنانية،
الكامل الستقالل لبنان ووحدة أراضيه وضرورة طي  وأكد الرئيسان على دعمهما. تستهدف جتزئة وتقسيم لبنان

وعبّر الرئيسان عن . امللف اللبناين بعد سنوات طويلة من عدم االستقرار وسفك الدماء واالقتتال بين اللبنانيين
للبنانيين التي سببت خسائر كبيرة يف األرواح واملمتلكات، كما أسفهما الستمرار االشتباكات الدامية بين األخوة ا

أشاد اجلانبان بالتضحيات التي قدمتها املقاومة الوطنية واإلسالمية لطرد قوات الغزو الصهيوين من األراضي 
  .اللبنانية، كما أكدا على استمرار مساندتهما لهذه املقاومة حتى يتحرر آخر شبر من لبنان

  
  الفلسطينية والصراع ضد الصهيونيةهـ ـ القضية 

  
أخذت قضية الصراع مع العدو اإلسرائيلي جانباً مهماً من املباحثات بين اجلانبين يف ضوء التطورات 
الدولية الراهنة والهجرة اليهودية املكثفة إىل فلسطين احملتلة، مع إصرار الكيان الصهيوين على مواصلة العدوان 

  .لفلسطينية بالقوةواحتالل األراضي العربية وا
وقد توصل الرئيسان إىل استنتاج واضح بأن السياسة املتقلبة وغير املسؤولة التي مارستها بعض 

  .األطراف الفلسطينية عقدت املواقف بشكل خطير
وأكد الرئيسان على استمرار نضال البلدين املشترك من أجل ضمان استعادة كامل األراضي احملتلة ويف 

شريف وضمان احلقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني بما فيها حقه يف العودة إىل مقدمتها القدس ال
  .وطنه الفلسطيني احملتل وتقرير مصيره

وأعرب الرئيسان عن بالغ قلقهما إزاء عملية تهجير اليهود اجلماعية إىل فلسطين واألراضي العربية 
لواليات املتحدة األميركية، واستنكرا بشدة هذه الهجرة احملتلة التي تدعمها بكل أسف بعض الدول وخاصة ا
  .املكثفة وحذّرا من نتائجها اخلطيرة وآثارها السلبية

وكانت وجهات نظرهما متفقة على أن هذه الهجرة تشجع الكيان الصهيوين على التشبث يف احتالله 
  .ب املهاجرين اجلددلألراضي العربية وعلى سعيه الحتالل املزيد من األراضي العربية الستيعا

ناشد اجلانبان الدول اإلسالمية والعربية وغير املنحازة بأن تتابع بكل اهتمام ودقة وجدية القضية 
الفلسطينية بصفتها القضية األوىل للعامل اإلسالمي والعربي وأال تكون أزمة اخلليج سبباً لتراجع االهتمام بمخاطر 

  .تي يمارسها العدو الصهيوينالسياسة التوسعية واإلجراءات القمعية ال
وأعرب اجلانبان عن دعمهما الشامل للنضال العادل الذي تخوضه االنتفاضة الفلسطينية البطلة 

واملقاومة الوطنية واإلسالمية يف جنوب لبنان وصمود ومقاومة املواطن العربي السوري يف اجلوالن ضد العدو 
املدافعة عن احلرية والسالم بدعم هذه االنتفاضة وإدانة الصهيوين احملتل، ويهيبان بجميع الدول والشعوب 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي على جرائمها الوحشية وممارساتها القمعية جتاه املواطنين يف األراضي احملتلة 
  .والتي تتناقض مع أبسط القوانين واألعراف الدولية
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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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