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  وزير اخلارجية اإليراينحديث صحايف ل
  المؤتمر السماملوقف من شأن ب

  ]مقتطفات[ .8/12/1991دكار، 
  
  

  [.......]  
    نعرف أن إيران تعارض عملية مدريد للسالم يف الشرق األوسط، ويف إحدى اجللسات

مة التحرير السياسية يف منظ املغلقة على مستوى الوزراء، قال السيد فاروق القدومي رئيس الدائرة
ن هذه قضية دفع الفلسطينيون غالياً من أجلها من دماء وشهداء، وأضاف الفلسطينية ملندوبكم إ

أن إيران إذا شاءت املزايدة على الفلسطينيين فلتتفضل بأكثر من جمرد الكالم، ما هو ردكم على 
  ذلك؟

ا لالنتفاضة ولهؤالء الذين قائمة على دعم االنتفاضة ولقد مدينا دعمن تناـ سياس  
ويف رأينا، أن هذه هي الطريقة الوحيدة إلنقاذ . يناضلون ضد إسرائيل يف األراضي احملتلة

أما مشاركة بعض الفلسطينيين يف حمادثات مدريد، فهي . الفلسطينيين ولتحرير األراضي احملتلة
دة، وإنما هي مؤذية لقضية يف الواقع، هذه املشاركة ليست فقط غير مفي. يف رأينا، بال فائدة

  .الفلسطينيين
   إن الذين شاركوا يف مؤتمر مدريد هم أهل االنتفاضة وجزء من االنتفاضة.  
إن الذين قاموا باالنتفاضة هم ضد مشاركة الدول العربية والفلسطينيين . ـ ال أوافق معك  

ة التي تناضل داخل األراضي ومثالً، إن اجملموعة الرئيسي. يف مؤتمر مدريد ولقد أعلنوا عن موقفهم
واجملموعتان تقفان ضد " اجلهاد اإلسالمي"، يف تقديرنا، تليها جمموعة "حماس"احملتلة هي 
  .مؤتمر مدريد

   البديل من منظمة " اجلهاد اإلسالمي"وجمموعة " حماس"أن تكون  هل تعني أنك تقترح
  التحرير الفلسطينية؟

والواقع هو . إنما هذا هو الواقع. لسطينيين ليس مهمتناـ اتخاذ مثل هذا القرار نيابة عن الف  
  ".اجلهاد اإلسالمي"و " حماس"أن هناك جمموعتين مهمتين تناضالن داخل األراضي احملتلة هما 

   ن منظمة التحرير الفلسطينية تخون القضية الفلسطينية؟هل تقصد القول إ  
يقاتلون ويناضلون ضد الصهاينة ال  إن ما أقوله هو أن الفلسطينيين الذين. ـ مل أقل هذا  

  .يوافقون على مؤتمر مدريد
   يران أكثر من جمرد الكالم لسيد قدومي يف قوله إذا كان لدى إوما هو ردك على حتدي ا

  .واخلطب فلتتفضل إيران به

                                                 
  "واليتي إىل العاصمة السنغالية للمشاركة وقد قدم . أجرت احلديث راغدة درغام. 9/12/1991، )لندن" (احلياة

  .11/12/1991ـ  9اإلسالمي الذي سيعقد خالل الفترة يف مؤتمر القمة السادس لدول منظمة املؤتمر 
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ثانيًا، إن ممثلنا . ين به ما قالهـ مل يكن ما جاء على لسانه بهذا القدر من العنف الذي تنقل  
إننا ندعم الفلسطينيين الذين يقاتلون ضد . عبر عن موقف إيران الرسمي يف شأن مشكلة فلسطين

  .الصهاينة وليس أولئك الذين يبيعون فلسطين يف واشنطن أو يف مدريد
   دء عملية تبنى املؤتمر اإلسالمي هنا قراراً أيّد فيه اجلهود واملساعي التي أدت إىل ب

  .مدريد
  .ـ لكننا سجلنا حتفظاتنا جتاه هذا القرار  
   ،الدولة الوحيدة التي حتفظت عن هذا القرار، هل تشهر أنكم  عملياً، بما أن إيران هي

  خارج التيار العام؟
القضية الفلسطينية ورغبة الفلسطينيين الذين يناضلون  ـ إذا كنا الدولة الوحيدة التي تدعم  

فال مانع، وال نبايل إذا دعمت دول أخرى هذه القضية أو املقاتلين من أجلها أو مل ضد إسرائيل، 
  .تدعمها أية دولة أخرى، فال فارق عندنا

    إن الدول اإلسالمية يف هذا املؤتمر تسير يف اجتاه أكثر تماشياً مع ما يعرف بالنظام
  ملاذا؟. اآلخرين باجتاه معاكس لكنكم هنا تظهرون متميزين عن. الدويل اجلديد ومع البراغماتية

ـ أوًال، عليك أن تعريف ما هو النظام الدويل اجلديد، ثم نبحث إذا كان املؤتمر اإلسالمي   
  .سيدعم النظام الدويل اجلديد كما تريده بعض الدول الغربية

   ن املؤتمر اإلسالمي يرسم لنفسه توجهاً جديداًلنقل على األقل إ.  
يتغير، إنما هذا ال يعني أن مواقف املؤتمر اإلسالمي تتطابق  ـ هذا طبيعي، فالعامل  

فإذا كان العامل يمر بتغييرات، ال بد للمؤتمر . وتتماشى كلياً مع ما تريده بعض الدول الغربية
  .اإلسالمي أن يأخذها بعين االعتبار

  [.......]  
  



 

 
 

  

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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