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  ملخص 
  ١٩٩٣- ١٩٧٩: عالقة إيران بمنظمة التحرير الفلسطينية تطور 

 ، بغية   ١٩٩٣- ١٩٧٩ة خالل الفترة من     تهدف هذه الدراسة إلى استعراض تطور عالقة إيران بمنظمة التحرير الفلسطيني          
 العالقات الثنائيـة    في العام األول من الثورة اإليرانية ، وتفسير حالة التراجع وعدم الثقة             فيتشخيص حالة التقارب الشديد     

  .ومطلع التسعينيات  الثمانينات خالل عقد
إيـران  األيديولوجية ، والمواقف السياسية بين      االختالف في المنطلقات    أن  : ة رئيسية ، مفادها     يوتنطلق الدراسة من فرض   

.  المنطقـة فـي  نتيجة حتمية لحالة التناقض بين الطرفين تجاه العديد من المواقـف والتطـورات               تمنظمة التحرير كان  و  
  .ومنهج صنع القرار  السياسيمنهج تحليل السلوك و ، التاريخي التحليليوسوف تعتمد الدراسة على المنهج 

Development of relations between Iran and the Palestine Liberation Organization: 1979 -1993 

This study aims to review the development of relations between Iran and the Palestine Liberation 
Organization during the period from 1979 -1993, in order to diagnose the state of convergence of the 
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very first year of the Iranian revolution, and the interpretation of the decline and lack of confidence in 
bilateral relations since the early eighties. 
The study starts from the premise key message: that the difference in outlook, ideology, and political 
posturing between Iran and the PLO was an inevitable outcome of the case of contradiction between 
the two sides toward a variety of situations and developments in the region. 
The study will rely on historical analytical approach and the methodology of analysis of political 
behavior and the methodology of decision-making. 

  ١٩٩٣-١٩٧٩: إيران بمنظمة التحرير الفلسطينية تطور عالقة

  :مقدمة
 ، علـى    ١٩٧٩لقد استندت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بعالقاتها مع منظمة التحرير الفلسطينية منـذ العـام               

ات األيديولوجية والفكرية للثورة كركيزة أساسية ، كما تأثرت بطبيعة التحوالت والمتغيرات في البيئـة الـسياسية                 المنطلق
اإليرانية وبتوجهات القيادة الفلسطينية وحساباتها فيما يتعلق بتطورات الصراع العربي اإلسرائيلي ، وبنمط التحالفات بـين                

لذلك تهدف هذه الدراسـة     . النظام الدولي منذ بداية تسعينيات القرن الماضي        أقطاب النظام العربي الرسمي ، ومستجدات       
بغية تشخيص حالة التقـارب   ،١٩٩٣ -١٩٧٩فلسطينية خالل الفترة    إلي استعراض تطور عالقة إيران بمنظمة التحرير ال       

  .ثمانينيات ومطلع التسعينيات الشديد بين الطرفين بعد نجاح الثورة مباشرة ، وتفسير حالة التراجع والتوتر خالل عقد ال
  :هي  ، الدراسة على ثالث فرضيات رئيسيةتستندو
  . يلعب المتغير األيديولوجي دوراً مهماً في التأثير على عملية صنع القرار في إيران تجاه القضية الفلسطينية -١
 إيران بمنظمة التحريـر خـالل عقـد     أثرت المستجدات والمتغيرات في البيئة الداخلية واإلقليمية والدولية على عالقة          -٢

  .الثمانينيات ومطلع التسعينيات 
   ف إلى تراجع العالقات الثنائية.ت. أدى االختالف في المواقف السياسية بين إيران و م-٣
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  :رح للتحليل ، استندت الدراسة علىالمنهج المقت
  . القرار المنهج التاريخي التحليلي ، ومنهج تحليل السلوك السياسي ، ومنهج صنع

  :أما المحاور الرئيسية للدراسة فهي
  ) .خلفية تاريخية( تبلور العالقات اإليرانية الفلسطينية  :أوال 
   محددات موقف الجمهورية اإلسالمية في إيران من القضية الفلسطينية :ثانيا
   .١٩٧٩ف تجاه الثورة اإليرانية عام .ت.موقف م:ثالثا 
  ران بمنظمة التحرير  أسباب تراجع عالقة إي:رابعاً 

  . اتهام منظمة التحرير بالتورط في الصراع السياسي داخل إيران  - أ
  . العراقي خالل حرب الخليج األولى – التقارب الفلسطيني-ب
  .  بغداد – عمان –ف من محور القاهرة .ت. تقارب قيادة م-ج
 .ف مع واشنطن .ت. وحوار م١٩٨٨ مبادرة السالم الفلسطينية عام -د

  .١٩٩٠ف من الغزو العراقي للكويت عام .ت.ف م موق-ه
  .١٩٩٣ ،وانطالق العملية السلمية عام ١٩٩١ف في مؤتمر مدريد .ت. مشاركة م-و

  ).خلفية تاريخية(تطور العالقات اإليرانية الفلسطينية : أوال
ت بيـع   ، محمد حسين آل كاشف الغطاء ضـد عمليـا         ن الماضي ، وقف رجال الدين أمثال      خالل ثالثينيات القر  
، كمـا عـارض     )١(عتهم وإخراجهم من ملة اإلسـالم     ، وأفتى بوجوب اجتناب أصحابها ومقاط     األراضي الفلسطينية لليهود  

قسيم فلسطين وارسلو إلـى     ، ومحمد مهدي األصفهاني قرار ت     ستاني ، ومحمد مهدي الصدر    هبة الدين الشهر  : العلماء أمثال 
  . )٢(م الرافضنية موقفهمم ووزارة الخارجية البريطاعصبة اال

 من  - ازداد االهتمام اإليراني بالقضية الفلسطينية، حيث ظهر آية اهللا الكاشاني            ١٩٤٨وأثناء حرب فلسطين عام     
  على المسرح الـسياسي اإليرانـي        -كبار علماء الشيعة اإليرانيين الذي يثمن الوظيفة السياسية والدور الجهادي للفقهاء            

 ، تندد باغتصاب فلسطين، فضالً عـن        ١٩٤٨اً للمظاهرات التي خرجت في طهران عام        ومنظمً  ألول مرة باعتباره قائدا   
ي حرب فلسطين لمقاومة    أنه قام بتخصيص قسماً من زكاة الخمس لتمويل المجاهدين اإليرانيين الذين أرسلوا كمتطوعين ف             

  .)٣(إسرائيل
ستينات فقد حركّت بقوة وجدان الـشباب       وعندما بدأت المقاومة  الفلسطينية المسلحة ضد إسرائيل  في منتصف ال           

للمظلوميـة   " اإليراني الذين اعتبروا الثورة الفلسطينية عمالً جهادياً ونضالياً ، وباتت الثورة الفلـسطينية  رمـزاً جديـداً             
  . التي تشكل أحد أركان البناء النفسي الشيعي" التاريخية 

امت جماعات من اليسار اإليرانـي باإلتـصال بقـوى           فقد مثلت نقطة اإلنطالق ، حيث ق       ١٩٦٧ أما هزيمة عام  
اليسار الفلسطيني ، وخصوصاً فلسطيني األردن، وكان الهدف من ذلك ، هو االستفادة من اإلمكانات الفلسطينية في تدريب                  

لكن نظـراً   و. اإليرانيين عسكرياً ، واستثمار وسائل اإلعالم الفلسطينية في بيروت لصالح الحملة الدعائية ضد نظام الشاه                
  . لمحدودية دور اليسار اإليراني في الخارج ، فقد بقيت تلك العالقات محدودة األثر وضيقة النطاق 

مقابلة مع اإلمام الخميني أعلن فيها تأييده للكفاح الفلسطيني المسلح ، وأجاز            " فتح  "  نشرت مجلة    ١٩٦٨وفي عام   
بل الواجب تخصيص قسم من الحقـوق الـشرعية       ، من الراجح    :" الزكاة والتبرعات والصدقات لدعم الفدائيين  حيث قال       

 للمجاهدين في سبيل اهللا، المرابطين في خطوط الشرف والمجد ، للقضاء علـى              – بما فيه الكفاية     –من الزكاة وحق اإلمام   
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 مسلم يؤمن بـاهللا     وعلى كل ... واستعادة المجد اإلسالمي الجريح وتعزيز التاريخ المشرف        ، الصهيونية الكافرة الآلنسانية  
وإخواننا الفاتحون ، بإذن اهللا العلى القدير، رجال حركة فتح ومقاتليها           ... واليوم األخر، أن يبذل كل جهوده في سبيل هذا          

قوات العاصفة وسائر الفدائيين األحرار، هؤالء المجاهدين في سبيل اهللا، يجب مـساندتهم ومـساعدتهم بكـل الطاقـات                   
  .")٤( التوفيقمكانيات واهللا وليواإل

 الصلبة النطـالق  ةلقد شكل خطاب اإلمام الخميني وموقفه من القضية الفلسطينية ببعديها الديني واإلنساني الركيز           
مـن  "  جالل الـدين الفارسـي  "لذا، كان .عالقة وثيقة بين الشعب اإليراني ومرجعياته الدينية  والثورة الفلسطينية فيما بعد           

، وكانت مهمته استقبال الشباب اإليراني وإلحاقهم بـدورات عـسكرية           ١٩٦٩وا بيروت عام    طالئع اإليرانيين الذين وصل   
أما عباس زماني فهو أحد المثقفين اإليرانيين الذين انخرطوا مـع المقاومـة الفلـسطينية  ،                 . وتدريبية في معسكرات فتح   

  .كروبي ومحمد صالح الحسيني وقاتلوا في عدة مواقع خاصة في الجبل وعين طورة ، وأيضا محمد منتظري وحسن 
هؤالء الخمسة كانوا في طليعة اإليرانيين الذين أقاموا عالقات وثيقة مع الفلسطينيين منذ نهاية الستينيات ومطلـع                 

  . وتراوحت أدوارهم بين االشتراك في القتال أو األعمال التنظيمية أو عمليات التسليح. السبعينيات 
 دوراً هاماً في توثيق العالقـة بـين         –ي كان يوصف بين شيعة لبنان باإلمام         الذ –كما لعب السيد موسى الصدر      

  .)٥(و قطب زادة وصادق طباطبائي، ي ، والذي كان من أبرزهم إبراهيم يزداإليرانيين و الثورة الفلسطينيةالليبراليين 
اهاتهـا  اإليرانية بمختلف اتج  ومن الملفت لإلنتباه ، إن قوى الثورة الفلسطينية  كانت مهتمة باإلتصال بالمعارضة              

ومـن األسـماء    . مة التحرير الفلـسطينية فـي أوروبـا       ، وكانت تلك إحدى مهام ممثلي منظ      وأطيافها للضغط على الشاه   
، فإن  في الوقت ذاته  .  ممثل منظمة التحرير في باريس      " عز الدين خلف    " الفلسطينية التي كان لها دور في تلك المرحلة         

دون بـأن  كـانوا ينـا  " جبهة تحرير إيران"، فرجال نكانت حريصة على أن تقيم عالقة مع الفلسطينيي   المعارضة اإليرانية   
، سوف يكسبهم شرعية أكثر لدى الجماهير اإليرانية ، ويقّوى          لتحالف السياسي  في ظل أي صيغة ل     اقترابهم من الفلسطينيين  
   .)٦(يراني وفي مواجهة نظام الشاهمركزهم في الشارع اإل

، والرغبة في التنسيق والتعاون ، قامـت م         ما المتقاربة ومصالحهما المشتركة   اً من رغبة الطرفين ومواقفه    فإنطالق
ف باستقبال العديد من اإليرانيين الفارين من أجهزة مخابرات الشاه ، وعملت على تدريبهم عسكريا ليصبحوا قادرين                 .ت  .

 أسـاليب التنظـيم     يرانيين ببعض األسلحة الخفيفة وتدريبهم على     على المواجهة ، وقامت منظمة التحرير بتزويد الثوار اإل        
  . )٧(وحرب العصابات

، مؤكداً اعترافه الواضح والـصريح   رفضه لمنظمة التحرير الفلسطينية واعتبارها منظمة إرهابيةلذلك أعلن الشاه  
، ة الغربية هي جـزء مـن األردن   الضفوقال أن الملك حسين هو الذي يمثل الشعب الفلسطيني، وان . بأن فلسطين لليهود    

  .)٨(لمقدسة في القدس ويرفض عروبتهاوأعلن بأنه يقبل بسيطرة المسلمين على األماكن ا
وشملت المساعدات الفلسطينية للثورة    . ورداً على هذا الموقف قامت الثورة الفلسطينية بتهريب السالح إلى إيران            

ة واإلعالمية، بحيث أفرزت وسائل اإلعالم الفلـسطينية مـساحات واسـعة            اإليرانية التدريبات العسكرية، المساعدة المادي    
  .)٩(ثورة اإليرانية ومهاجمة الشاةللحديث عن ال

إن إسرائيل هـي وليـدة      " :ا بالغدة السرطانية،قائالً    كما دعا الخميني إلى مقاطعة إسرائيل اقتصاديا، بعدما وصفه        
ـ            التفكير والتبني المشترك للدول االستعمارية، ا      شعوب لشرقية منها والغربية، وقد وجدت في األساس الحتـواء وقمـع ال

  .)١٠("اإلسالمية في المنطقة
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أنا أعلن إلى جميع الدول اإلسالمية وإلى كافة المسلمين فـي مـشارق             " :وأيضاً وضح موقفه من إسرائيل بقوله       
إن الشعب اإليرانـي ال     ...ل التي تعترف بها     األرض ومغاربها أن المسلمين الشيعة هم أعداء إسرائيل ، وأبرياء من الدو           

  .)١١("و بريء من هذا الذنب العظيميمكن أن ينسجم مع إسرائيل البغيضة وه
من الواضح ، أن المواقف الجذرية الرافضة إلسرائيل من قبل اإلمام الخميني جاءت رداً على طبيعـة العالقـة                   

  .صاب االقتصاد اإليراني من دمار جراء هذه العالقة من جانب آخر وما أ. الوثيقة بين الشاه  وتل أبيب ، هذا من جانب 
 وصلت إلى مـا     ١٩٧٧-١٩٧٦فتشير اإلحصائيات إلى أن حجم الصادرات  اإلسرائيلية إلى إيران خالل عامي             

  .  )١٣( مليون دوالر٢٢٥ما يقارب من  إلى ١٩٧٨، بينما وصلت في العام )١٢( مليون دوالر١٩٥ يقارب من
تطور عالقة الزعامة الشعبية والدينية في إيران مع منظمة التحريـر ، لـم تقتـصر العالقـة علـى              وفي سياق   

 بل  تعمقت من خالل زيارات متبادلة ، فكان أول لقاء لياسر عرفات مـع تجمـع                  لمساعدات أو التصريحات والمواقف،   ا
توفي في لندن بعد خروجه من سجن الشاه         الذي   – في أعقاب وفاة الدكتور علي شريعتي        ١٩٧٦إسالمي إيراني قد تم عام      

 حيث  أقيم حفل لتأبينه في ذكرى األربعين في مدينة بيروت ، وفي تلـك المناسـبة التقـى           -في أعقاب وساطة جزائرية     
  . عرفات ألول مرة مع وجوه اإلسالميين اإليرانيين ، وتعرف على منتظري والفارسي وأبو شريف ومصطفى شمران 

 المقيم حينئذ في النجف األشراف بالعراق       –ام ياسر عرفات بإرسال برقية تعزية إلى الخميني          ق ١٩٧٧وفي العام   
  بوفاة إبنه مصطفى الذي اغتالته مخابرات السافاك ، وكان ذلك أول اتصال مجاملة بين ياسر عرفات واإلمام الخمينـي     -

سر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية المحتـرم        حضرة المجاهد السيد يا   : " ، وبعدها رد الخميني ببرقية قائال فيها        
إن ما حل بنا يهون  إزاء ما يعانيه اإلسالم والمسلمون ،و إنني بعدما شهدت كل تلك الكوارث التي ارتكبتهـا عائلـة                       ... 

الـت  إن القضية الفلسطينية كانت شاغلي األساسي منذ كنت في إيـران، ومـا ز             ... بهلوي البد  أن تهون لدى المصائب        
أملنا في اهللا أن تشهد على أيديكم تطهير القـدس  ... تشغلني في المنفى، انطالقا من كونها جزءا مما تعانيه األمة اإلسالمية   

  .")١٤(ني المسلم إلى أرضه فلسطينوالمسجد األقصى من رجس الصهاينة، وعودة الشعب الفلسطي
الليبراليـة واليـسارية    ( اإليرانيـة    ئل والشخصيات يون يتعاملون مع مختلف الفصا    في تلك المرحلة كان الفلسطين    

 :ه مع إسرائيل ، ومن هـذه الشخـصيات        التي تزور بيروت ودمشق كونها معارضة للشاه ومناهضة لعالقات        ) واإلسالمية
بازركان ، سنجابي ، بني صدر ، يزدى ، قطب زادة ، ومن اليسار اإليراني حزب تودة الماركسي ، ومجاهدي خلـق ،                       

  . شعبوفدائي ال
) خليـل  الـوزير   (أما الشخصيات الفلسطينية  األخرى التي كان لها اتصاالت بالخميني في منفاه بباريس ، أبـو جهـاد          

  ) .فاروق القدومي (وأبواللطف 
 دعا ياسر عرفات إلى اجتماع حضره عدد من مستشاريه وبعض اإليرانيين من رمـوز        ١٩٧٨في منتصف العام    
 في بيروت، واقترح بعض اإليرانيين الذين حضروا اإلجتماع على أن يقوم عرفات بمخاطبـة               التيار اإلسالمي الموجودين  

أحد مثقفي الشيعة البارزين فـي جنـوب لبنـان          " هاني فحص "آية اهللا الخميني في مقره بالنجف وفعال تم ذلك، حيث قام            
  .إلى الخميني لعرفات إلى آية اهللا الخميني وحمل أول رسالة عمل  من الرئيس عرفات ثكمبعو

إنني اشكر السيد  يا سر عرفات على هذه العاطفة الكريمة وأقدر مواقفه البطولية، وآمل أن                : " فرد الخميني قائال  
بلّغوا ياسر عرفات بأنني أنظر بالتقدير الكبير إلى جهوده ومساعيه ، وأتمنى عليـه              ... يستمر في سعيه لتسوية الصفوف      
  .)١٥("ميع من إنجاز المهام الكبرىد الكلمة حتى يتمكن الجأن يضاعف من هذه الجهود لتوحي
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تعكس مدى العالقة بين القيادة الفلسطينية والزعامة الروحية للشعب اإليراني، تلك التي علـى          ، وفي خطوة أخرى  
ـ ، و)١٦(الخوئي ، شريعتمداري: ا قام مراجع الشيعة البارزون مثل    أثره سطيني فـي  الخميني بالتضامن والتأييد للموقف الفل

  .١٩٧٨ا من تل أبيب إلى القدس عام مواجهة مساعي إسرائيل بنقل عاصمته
 بعث الخميني برسالة إلى أبـو       - بعد رحلته الغامضة إلى ليبيا     – ١٩٧٨وعندما اختفى اإلمام موسى الصدر عام       

  .)١٧(ل جهوده لمحاولة العثور عليهعمار تدعوه لبذ
لمفصل الهام من تاريخ العالقات اإليرانية بالثورة الفلـسطينية وقيادتهـا،           ختاماً، لما تم استعراضه في سياق هذا ا       

تبين أن هذه العالقة أخذت طابعاً ايجابياً وذلك على مستوى المشاعر والدين والمبادئ  والتقاء المصالح في مواجهة عـدو                    
  ) . الشاه وإسرائيل(مشترك 

 ، فأن الدراسة ارتأت ضرورة تسليط الـضوء     ١٩٧٩ فى عام    ، قبل تناول العالقات الثنائية منذ نجاح الثورة       ولكن
، ور هـذه العالقـة    ، ألن ذلك يسهم في فهم تط      ة فى إيران من القضية الفلسطينية     على محددات سياسة الجمهورية اإلسالمي    

  .وجدلية التناقض بين الطرفين 
  ة في إيران من القضية الفلسطينيةمحددات موقف الجمهورية اإلسالمي: ثانياً

دافه تجاه القضية الفلسطينية    ثمة مجموعة من المحددات التي في ضوئها ارتأى صانع القرار في إيران بلورت مواقفه وأه              
  :وهي
  :مساندة القضية الفلسطينية  -١

يلعب المتغير األيديولوجي دوراً مهماً في التأثير في عملية صنع القرار في إيران تجاه القضية الفلسطينية ، ومن                  
فخالل مرحلة الثورة كانت الـسياسة الخارجيـة        . ق تعتبر قضية محورية في فكر نظام الجمهورية اإلسالمية          هذا المنطل 

لجمهورية إيران اإلسالمية تجاه إسرائيل سياسة هجومية من خالل الشعارات المعارضة والمعادية إلسـرائيل ، وكانـت                 
صبة لفلسطين التي تشكل جزءاً من األراضـي اإلسـالمية ،           معتمدة على عقيدة ثابتة وإنسانية ، معتبرة إسرائيل دولة مغت         

وتسببت في تشريد الشعب الفلسطيني ، لذا فمن واجب إيران الديني يتطلب دعم القضية الفلسطينية ورفض شرعية الكيـان       
  .اإلسرائيلي 

يني هاجم القومية العربيـة     ، بل يعتبرها قضية إسالمية ،فالخم     " قضية قومية   " ويرفض الخميني اعتبار القضية الفلسطينية      
  .)١٨( في االنقسام بين المسلمينمعتبرها سبباً

  
   :معاداة الصهيونية -٢

تعتبر إيران الصهيونية العدو الحقيقي ، ألن إستراتجيتها تتعارض تعارضاً تاماً مع إستراتيجية النظام اإليرانـي ،           
 كونه حاكماً   –رية العالمية ، ففي ضوء فكر الخميني        وتعتبر إيران النظام الصهيوني أكبر مظهر لإلرهاب الدولي والعنص        

 بين خطر الصهيونية على مستقبل الدول اإلسـالمية وشـعوبها ، ونـادى بتوحيـد                –لتوجهات النظام السياسي اإليراني     
  .)١٩(ومواجهتهم للصهيونية العالميةالمسلمين وتحريرهم من االستعمار ، 

   :يةرفض الدور األمريكي في القضية الفلسطين -٣
، " بالـشيطان األكبـر     " تُكن الثورة اإلسالمية عداء شديداً للواليات المتحدة األمريكية التي نعتها اإلمام الخميني             

علـى  . ، فالصورة النمطية لدى صانع القرار في إيران تجاه الواليات المتحدة ، سلبية وسوداوية جداً                " اإلستكبار  " وقوى  
وكونها دعمت نظـام    . يل والمدافعة عن سلوكها العدواني تجاه الشعب الفلسطيني ، واللبناني         اعتبارها الداعم األكبر إلسرائ   
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، وعالقاتها الوطيدة أيـضاً     )٢٠(لمصالح األمريكية في المنطقة   الشاه الذي ارتكب جرائم بحق اإليرانيين ، ودوره في حماية ا          
 ، فـضالً عـن الموقـف األمريكـي          -ظر طهران    حسب وجهة ن   –مع بعض الدول العربية المعادية للمصالح اإليرانية        

  . المعادى أصالً للثورة اإليرانية 
ومـن  .  األمريكية وبوتيرة تصاعدية إلى حد التـصادم    –ففي ضوء هذه االعتبارات ، تأزمت العالقات اإليرانية         

يات المتحدة ، في الوقت ذاتـه  البديهي أن تنظر إيران بقدر من الشك تجاه بعض الدول العربية ذات العالقات الوثيقة بالوال     
  .ألمريكي كراعي للعملية السلميةعارضت الدور ا

  
  :دعم الحركات اإلسالمية -٤

 اعتمـاداً علـى الحركـات       رفعت الثورة اإليرانية شعار دعم المستضعفين ، لذلك التزم الخميني بتصدير الثورة           
وهذا التطور كان سبباً في توتير العالقـات        . نشر مبادئها لجمهورية اإليرانية ل  ، واألقليات الشيعية بوصفها رسل ا     اإلسالمية

مصر بعد نجـاح الثـورة      ، والبحرين والجزائر في التسعينيات ، و      كالكويت والسعودية في الثمانينات   ، مع الدول العربية    
هـدف إلـى   نحن ن... حيثما وجد كفاح ضد المستكبرين فسنكون موجودين : " وفي هذا الصدد يقول الخميني     . )٢١(مباشرة

وفـي نفـس    . ")٢٢( مستكبرون يحكمون مستضعفين   تصدير ثورتنا إلى كل الدول اإلسالمية ، بل إلى كل الدول حيث يوجد            
السياق ، تعتبر إيران مساعدتها لحزب اهللا في لبنان واجباً مذهبياً وثورياً ، وأنها سوف تستمر في دعمـه طالمـا ظلـت                       

اء الثورة اإلسالمية في إيران ، وأن دعمه يتجاوز المصالح وحتى مبادئ الثورة             أراضيه محتلة ، ويعتبر حزب اهللا أحد أبن       
  .)٢٣( التعاطف العقائدي والوجدانيإلى
   :قضية القدس -٥

للقدس قيمة ومكانة كبيرة لدى اإليرانيين ، فعندما دخلت إيران اإلسالم اكتسبت قيمة معنوية كبيرة إلـى جانـب                   
 تشيع اإليرانيين أصبحت القدس إحدى المزارات المقدسة ويطلق على كل من زارها لقب              قيمتها التراثية والدينية ، وعندما    

وأصبحت لدى علماء الشيعة في إيران قضية جهادية تطبق عليها قواعد الجهاد طويل المدى ، كما هو موجـود                   . مقدسي  
وقد جعل الخميني قـضية     . ية القدس   في كتب الفقه الشيعي التي تقسم الجهاد إلى خمسة أقسام تنطبق أربعة منها على قض              

  .)٢٤(عبر بغدادالقدس أحد رموز النضال خالل الحرب العراقية اإليرانية ، إلى الحد الذى رفع فيه شعار تحرير القدس 
   :معارضة العملية السلمية والمفاوضات مع إسرائيل -٦

أن الحل  يكمـن فـى عـدم         مؤكدة  . ق األوسط بين العرب وإسرائيل    رفضت إيران أي مباحثات سالم في الشر      
ورفض أية محاولـة  .  فقط ، بل تحرير كافة األراضي التي استولت عليها إسرائيل        ١٩٦٧استرداد األراضي المحتلة عام     

لتغيير شكل وحقيقة القضية الفلسطينية ، وهذا ما أكده خامنئى أمام مؤتمر طهران الدولي لدعم ثورة الشعب الفلسطيني في                   
   .١٩٩١أكتوبر 

   :١٩٧٩ف تجاه الثورة اإليرانية عام  .ت.موقف م: ثانيا
أحدثت الثورة اإلسالمية في إيران انقالباً جذرياً داخلياً ، حيث وضعت دستورها المستند على التراث اإلسـالمي                 

ى بما فيه من فقه وأحكام شرعية ، بهدف بناء نظام متجانس ومنسجم يجمع بين المبادئ واألحكام اإلسالمية وتطلعات ورؤ                  
تماعياً ، وسياسياً   بمعنى آخر ، سعت إيران إلى صياغة تجربتها السياسية الجديدة ، فقهياً وفكرياً ، واج              . الشعب ومتطلباته   

  .)٢٥(وقضائياً
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وعليه ، فقد أنهت عقود من الظلم واالستبداد والتفرد والفساد ، واإلرتباط الخارجي والتبعية للغرب ، كما خلّصت                  
واثبتت فشل الرهان على أنظمة الحكم المستبدة ، هذا وارتـأت شـعوب             . غل اإلسرائيلي والصهيوني    إيران من قيود التغل   

وعلى الصعيد  .المنطقة بأن الثورة سنداً ونصيراً لها في مواجهة الغطرسة األمريكية واستبداد األنظمة التي تدور في فلكها                 
ب العالم الثالث بإمكانية دحر قـوى الهيمنـة واالسـتغالل ،            العالمي ، أعطت الثورة اإليرانية دفعة قوية للعديد من شعو         

  . حدة األمريكية ومنظومتها الغربيةوخصوصاً الواليات المت
فلسطينياً ، حظيت شعارات الثورة المعادية لإلستعمار والصهيونية ، وقضاؤها على نظام الشاه بترحيب واسع من                

ثورة اإليرانية انتصاراً للثورة الفلسطينية ، واعتبر ياسـر عرفـات           منظمة التحرير والشعب الفلسطيني ، حيث اعتبرت ال       
أن الخمينـي قائـدنا    : " الثورتين ثورة واحدة ال  انفصام بينهما حيث قال عند وصوله إلى طهران عقب انتصار الثـورة                  

إن ... ا فلـسطين  اليوم حررنا إيـران وغـد     : " ومرشدنا وهو يلقي بظله فوق إيران والمسجد األقصى ، ثم أضاف قائال             
  .")٢٦(احد وثورتان في ثورة واحدة، إننا شعبان في شعب و تبادل مساعدة، وإنما رابطة إخوةالعالقة بيننا وبين إيران ليست

 ، وكـان أول     ١٩٧٩ فبراير   ١٩هذا وقد استقبل الرئيس ياسر عرفات في األسبوع األول لنجاح الثورة وذلك في              
عاملته ومقابلته كبطل ،وتم تحويل مبنى السفارة اإلسرائيلية في طهران إلـى مقـر              رئيس أجنبي يزور طهران ، وتمت م      

 -، وتم تعـين هـاني الحـسن         " فلسطين  " إلى  " كاخ  " منظمة التحرير بعد تغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة من            
،  لـدعم الثـورة الفلـسطينية   كيل لجـان ، وتم تـش )٢٧(هران بعد الثورة ليكون أول سفير لفلسطين في ط-مستشار عرفات 

  .)٢٨(يوماً احتفالياً بالقدسوتخصيص يوم الجمعة األخير من رمضان ليكون 
إننا نرى بكل فخر ، في ثورة الشعب اإليراني األبى سنداً           " :رسالة لإلمام الخميني قائالً     " أبو جهاد " كما بعث خليل الوزير   

ر تصب ، نرى في قيادتكم لهذه الثورة، بما تمثلون ضمانة أكيدة للنـص            قوياً لنا في جهادنا من أجل الوصول إلى حقنا المغ         
  .)٢٩(سي واالقتصادي لشعوب منطقتنا، وبداية جديدة في مسيرة االستقالل الفكري والسياعلى األعداء

ومن الجدير ذكره ، أن الموقف االيجابي لم يقتصر فقط على القيادة الفلسطينية  في خارج األراضي الفلـسطينية                   
لمحتلة بل على الداخل الفلسطيني  أيضا ، حيث عمت االحتفاالت مدن وبلدان األراضي الفلسطينية المحتلة بنجاح الثـورة      ا

اإليرانية ، كما صدرت العديد من التصريحات والمواقف المؤيدة  عن رؤساء بلديات ونقابات ومؤسـسات فـي الـضفة                    
  .)٣٠(طاع غزةوق

، فقد ناقش مجلس قيادة الثورة في إيران كيفية توفير أكبر قـدر مـن الـدعم                 أما على الصعيد اإليراني الرسمي      
المالي الثابت للثورة الفلسطينية ، واقترح حينئذ على خامنئي عضو المجلس ، تقديم إحدى جزر الخليج الثالث التي ضمها                   

لون إدارتها ويحـصلون علـى      إلى الفلسطينيين ، بحيث يتو    ) طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو  موسى      (الشاة إلى إيران    
 رأسـهم المهنـدس مهـدي       عائد نفطها ، وبينما أيد الفقهاء الفكرة ، فقد عارضها ممثلو حركة تحرير إيـران ، وعلـى                 

  .)٣١(بازركان
وقفت موقفاً واضحاً تجاه ثورة الشعب اإليراني معتبـره هـذا النجـاح             ) يالشعبي والقياد (إذاً ، ففلسطين بشقيها     

وهنا البد من اإلشارة إلى أن القيادة الفلسطينية تميـزت  . شروع الوطني الفلسطيني للتحرير واالستقالل يصب في خدمة الم   
بخالف العديد من الدول العربية التي وقفت موقـف المترقـب الحـذر والمتخـوف، أو الموقـف                  ، بقدر من البراغماتية    

 إتسم  باالنقسام جراء  خروج مصر من دائرة الصراع           فواقع النظام الرسمي العربي في نهاية عقد السبعينيات       . المعارض  
العربي اإلسرائيلي بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد ، ولذلك سارعت القيادة الفلسطينية  في محاولة منها لملء الفراغ النـاجم                    

ضف إلى ذلك ،    أ. عن ذلك من خالل البحث عن طرف مساند لها ، ممكن أن يعيد التوازن للمعادلة السياسية في المنطقة                   
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، لطالما أهدافها تالقت وأهدف الثورة اإليرانية على األقل فـي مواجهـة             فلسطينية ليس لديها خيار سوى ذلك     أن الثورة ال  
  ).الشاه وإسرائيل(مين مشتركين هما خص

ـ                   ي وعلى هذا األساس ، سارع ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية  إلى إيران والتقى بآية اهللا الخمين
تفاق كامب ديفد علـى القـضية الفلـسطينية  ،    ازعيم  الثورة اإلسالمية ، وشرح مخاوفه من الموقف المصري ومخاطر       

وحثه على اتخاذ موقف يدفع مصر إلى التراجع عن هذا االتفاق  ، وفعالً وجدت دعوة ياسر عرفات استجابة فورية لـدى             
تفاقية كامـب ديفيـد ودعـوة    د الصحف ووسائل األعالم لمهاجمة انّ، وجر بقطع العالقات مع مصر   الزعيم اإليراني ، فأم   

 أبريـل   ٣٠ومن المعلوم أن وزير الخارجية اإليراني كريم سنجاني قام  بإعالن قرار قطع العالقات في                . مصر إللغائها   
  .)٣٢(تضى فتوى من اإلمام الخميني بمق١٩٧٩

  :طينية أسباب تراجع عالقة إيران بمنظمة التحرير الفلس: ثالثا
لقد بدأت عالقة إيران بمنظمة التحرير الفلسطينية  بالتراجع منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، أي بعـد نجـاح                   
الثورة بأقل من عام واحد، فالعالقة الحميمة التي نسجت بين الطرفين على مدى سنوات طويلة، سرعان ما أخذت بالتبـدد                    

التشكيك واالتهامات المتبادلة، للحد الذي وصلت فيـه األمـور فـي نهايـة       واالنحصار، مصحوباً ذلك بحالة من النفور و      
ف ، في المقابل أخذت  قيادة منظمة التحريـر مـساراً أكثـر    .ت.المطاف إلى التخوين والتشكيك  في وطنية ومصداقية م    

  .  مع أطرافاً عربية ذات تناقض واضح مع القيادة اإليرانية وتوجهاتهااًتقارباً وارتباط
اًُ، ثمة مجموعة من العوامل والمسببات كانت  واضحة األثر في حالة التباعد بين الطرفين طول عقد الثمانينات                   إذ   

  . وحتى بدء العملية السلمية
  .باعد  بين إيران ومنظمة التحريرلذا، تحاول الدراسة رصد وتفسير أبرز محطات الخالف والت

  : داخل إيران لسياسيتحرير بالتورط في الصراع ا اتهام منظمة ال-أ
لعل اإلتهام الموجه لمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل حكومة الثورة في إيران، كان أحد أهـم وأبـرز أسـباب                  

ف في الصراع السياسي على السلطة داخل إيـران منـذ      .ت.التباعد في عالقة الطرفين، ويتمحور هذا اإلتهام في تورط م         
اتهمت بعض رمـوز منظمـة التحريـر والفـصائل          " القيادة الدينية   "  الديني الثوري    بمعنى أدق، أن التيار    . ١٩٨١عام  

  فما هي أبرز هذه القوى ؟. الفلسطينية باالتصال ودعم القوى الليبرالية واليسارية في إيران
والتـي  بعـد الثـورة     ) الحكومة المؤقتـة  (حيث شكل هذا  التيار أول حكومة        : التيار الليبرالي بقيادة مهدي بازرجان     -١

استمرت تسعة أشهر فقط ،ثم اضطر التيار الليبرالي  إلى استقالة حكومته  والتراجع بعد حملة صراعات وصـدامات                   
 .)٣٣( مع القوى الدينية الثوريةةسياسي

دخلت في صراع مسلح وتصفيات جسدية واغتيـاالت مـع القـوى            ): بزعامة مسعود رجوي  (منظمة مجاهدي خلق     -٢
 .)٣٤(  الوصول إلى حافة حرب أهليةالذي أوشكت فيه البالدالثورية الدينية ، للحد 

 وجود مؤسسات ثورية خارج جهاز الدولة من اجل         ةحزب اهللا، هو تيار ديني ثوري في قيادة الثورة ، نادى بضرور            -٣
 ضمان سالمة النظام الجديد ، مما اصطدم  باالتجاه الليبرالي بقيادة مهدي بازرجان الذي كان يطالب فقـط بإصـالح                   

 .األجهزة الحكومية الموجودة

تعرض هذا االئتالف اإلصالحي اليساري لحرب طاحنة من قبـل          : مع رجوى ) رئيس الجمهورية (ائتالف بني صدر     -٤
 .حزب اهللا وخصوصا بعد التحرك المسلح لمنظمة مجاهدي خلق



  
 

 ٩١

تتعارض مع المـصلحة    عارض بعض السياسات المتطرفة على المستوى الدولي واعتبرها         : التيار البرجماتي المعتدل   -٥
 . اإلستراتيجية إليران

  . الجبهة الشعبية لتحرير إقليم  عربستان، تنادى باالستقالل عن إيران ولها ارتباط بقوى اليسار العربي -٦
بمعزل، عن الدخول  في تفاصيل واقع القوى والتيارات السياسية في إيران منذ مطلع الثمانينات، وجهت القيـادة                  

فعلي سبيل المثـال  .  إيران التهم لمنظمة التحرير الفلسطينية  بالتورط في دعم القوى الليبرالية واليساريةالثورية الدينية في 
  :ال الحصر

على ) عربستان(بالذات بتحريض عرب خوزستان     ) جورج حبش ( أتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأمينها العام         -
إن الجبهة الشعبية   : " اؤالت لجورج حبش حول هذه اإلتهامات رد قائالً       اإلنفصال، وعندما وجهت قيادة منظمة التحرير تس      

أن تيار الخميني هو تيار مناهض لالمبريالية و الصهيونية ، وأن الجبهة تلتقي مـع               : ليست ضد أي تيار ديني، وأضاف       
  )٣٥("أالثورة اإليرانية حول هذا المبد

 اإليراني الـداخلي علـى الـسلطة،    - بملف الصراع  اإليراني في التورط ) مستشار ياسر عرفات  ( اتهمت هاني الحسن     -
وتورطه بجانب قوى المعارضة من  صراعها  مع اإلسالميين على السلطة، كما اتهمته القيادة اإليرانيـة بـصالته مـع                     

، معتبـرة هـذه   )٣٦( -منظمة مجاهـدي خلـق   زعيم –قيادات  اليسار اإليراني  وخصوصاً مع يانورى ومسعود رجوي        
تصاالت بأنها كانت على حساب التيار اإلسالمي الذي يتزعمه  الخميني ، بالرغم من أن  هاني الحـسن كـان شـديد                       اال

القرب من الخميني خالل األشهر األولى للثورة، إذ إنه على مدى ثالثة أشهر تقريباً  بعد نجـاح الثـورة ظـل الخمينـي             
  .  معه تطورات المواقف داخلياً وعربياً ودولياًيستقبله كل يوم ثالثاء لمدة ساعة أو ساعتين، ليتابع 

 لسفير فلسطين في طهران صالح الـزواوي         ١٩٨٤في ديسمبر   ) رئيس مجلس الشورى آنذاك   ( أكد هاشمي رفسنجاني     -
إيـران  والمقصود هنا التيارات السياسية اليسارية في       " لقد جعلتم السفارة الفلسطينية  وكراً لألعداء والمناوئين         : " قائالً له 

  .وعالقتها بقوى اليسار الفلسطيني 
، راهنت القيادة الفلسطينية على قوى المعارضة ، ولم تراهن على معسكر الخميني ، وتعجلت في االختيار                 عموماً

كما طرأت العديـد    . والمراهنة ، مما وضعها فى مأزق بالغ الحرج عندما رجحت كفة تيار اإلسالميين بزعامة الخميني                
  :وألقت بضاللها سلباً ، ومن أهمهابين الطرفين ، من المواقف 

   )٣٧( :أسلمة الثورة معلالً بما يلي رفض ياسر عرفات فكرة -١
  .الواقع الفلسطيني بمنظماته اليسارية والعلمانية ودور الفلسطينيين المسيحيين في الثورة  -
 .الواقع العربي  ومعارضته الشديدة لمنهج أسلمة الثورة -

 . الدولي الذي قد تجد في هذا الطرح ذريعة لمزيد من التعنت في رفض الحق الفلسطيني تعقيدات الواقع -

  .)٣٨(حرير لسياسة احتجاز الرهائن رفض قيادة منظمة الت-٢
  .  صدور تصريحات فلسطينية رسمية حول الغزو السوفيتي ألفغانستان ، مما اعتبرها الخميني بأنها ممالئة للغزو -٣
  . السورية –، واإليرانية  الليبية–لعب بورقة العالقات اإليرانية ف ال.ت. محاولة م-٤
  : العراقي خالل الحرب العراقية اإليرانية لتقارب الفلسطيني ا-ب

، أو كما أطلق عليها في معظم أدبيـات التـاريخ المعاصـر             ) ١٩٨٨-١٩٨٠( اإليرانية   –تعد الحرب العراقية    
 العربية ، والعالقـات  –من أخطر المنعطفات التي تعرضت لها العالقات العربية والسياسة الدولية بحرب الخليج األولى ،       
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كما أفرزت حالة شـديدة مـن       .   اإلسالمية ، فضالً عن تداعياتها على عالقات شعوب المنطقة بعضها البعض             -العربية  
  .متها االستقطاب واالنقسام ، فكان من البديهي أن تنزلق فيه القيادة الفلسطينية والقضية بر

فطبيعة وواقع النظام اإلقليمي العربي في عقد الثمانينيات وما أصابه من حالة انقسام واصطفاف ما بـين مؤيـد                   
والذي  تبلـور باتجـاه الوقـوف        . ف.ت.ومعارض ومحايد تجاه هذه الحرب، كان قد ترك بصماته وأثاره على موقف م            

 ، األمـر التـى   ١٩٨٢م منظمة التحرير بعد خروجها من بيروت عام بجانب القيادة العراقية ، لذلك فتح العراق أبوابه أما        
  .)٣٩(از للجانب العراقي في الحربفسرته إيران على أنه إنحي

  ف .ت.السلوك اإليراني تجاه موقف م
 إننـا إذا قـدرنا    :"  من  مسألة الحرب  قائلـة         سلوك  ومواقف القيادة الفلسطينية    قامت القيادة اإليرانية  بالتعليق على        -

، وتفهمنا حساباته ، هل كان ضرورياً حضوره في بغداد بتلك الكثافـة التـي               اسر عرفات من مسألة الحرب    موقف ي 
أما كان ينبغي أن  يراعي شعورنا ، ويوفد من يشاء من رجاله إذا لزم األمر ، بدال من أن  يذهب بنفسه                     ... نالحظها  

ألم ينتبه إلى أنه بـذلك يـسبب لنـا     ...  الرئيس صدام حسين     إلى هناك بين الحين  واألخر  ويسخوا كثيراً في مديح            
حرجا أمام جماهيرنا ، التي حملته على األعناق يوم جاء ، ثم إذ هي تفاجأ به يطل عليها من شرفة طرف آخر نحـن             

ـ         ... في حالة حرب معه منذ سنوات        م فـي  أليس جارحاً  لرجال الثورة  اإليرانية  وماساً  بشعورهم ، واللقاء الذي ت
ا  بين هاني الحسن ومسعود رجوي رئيس منظمة مجاهدي خلق التـي قـادت ضـدن      ١٩٨١باريس في أوائل ديسمبر     

  .)٤٠("حملة تصفية دموية في طهران
 سـبتمبر  ٦مع الخمينـي يـوم      ) صالح الزواوي (لفلسطيني في طهران    تم إلغاء الموعد الذي كان محددا بين السفير ا         -

  . و الذي رتب هذا الموعد ، وكان هاشمي رفسنجاني ه١٩٨١
  .تم استدعاء السفير الفلسطيني لمقر وزارة الخارجية في طهران  وبعدها اضطر لمغادرة العاصمة اإليرانية -
شن اإلعالم اإليراني حملة دعائية موجهة ضد القيادة الفلسطينية ، وأخذت الصحافة تطلق مصطلح الثورة اإلسـالمية                  -

ينية أو منظمة التحرير الفلسطينية ، مما يشير إلى وجود توجه إيراني حقيقي بتهيئة              في فلسطين بدال من الثورة الفلسط     
  . المناخ لفصائل فلسطينية ذات توجه إسالمي تكون أكثر  قبوالً وتماشياً مع القيادة اإليرانية 

 دم االلتفـات إلـى    ، حيث طالب اإليرانيين بع    ١٩٨٢حدد اإلمام الخميني موقفه من الحرب اإلسرائيلية على لبنان عام            -
  .)٤١(ضد العراق) الكبيرة (ن الحرب ، ألنها تلهيهم  ع) الصغيرة(هذه الحرب التي أسماها 

لم يحدد اإلمام الخميني موقفه الرسمي تجاه الحرب التي شنتها حركة أمل الشيعية  ضد المخيمات الفلسطينية في لبنان                    -
يران جماح سوريا والقوى الفلسطينية  التابعة لهـا عنـدما           ،  في الوقت نفسه لم تكبح إ       ) ١٩٨٦-٨٣(خالل األعوام   

  .١٩٨٣شنت حربها على المخيمات الفلسطينية  في لبنان عام 

 . اتهمت بعض رموز القيادة اإليرانية ياسر عرفات بالخيانة -

ـ    ١٩٨٧مع اندالع اإلنتفاضة الفلسطينية  األولى عام         - اد اإلسـالمي   ، بدأ الدور اإليراني واضحاً في  دعم حركة الجه
في فلسطين  ، مع أن ذلك يعتبر موقفاً ايجابياً ، إال أنه يصب في خدمة األهداف اإليرانية الساعية نحو تحجيم نفـوذ                       

 . مية جديدة في الساحة الفلسطينيةمنظمة التحرير لصالح قوى إسال

إال أن القيادة اإليرانية والقطاعـات      ، بالرغم من أن تراجع العالقات اإليرانية بمنظمة التحرير الفلسطينية ،            إجماالً
 في الحفاظ   الشعبية المختلفة حافظت على استمرارية التأييد السياسي والمعنوي لنضال الشعب الفلسطيني ، ولحقه التاريخي             

   .)٤٢(على أرضه ومقدساته
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  :ال بد من عرض ما يلي ) الفلسطينية واإليرانية (ولفهم وتفسير خلفيات إدراك القيادتين 
  ف .ت.ير موقف وسلوك قيادة متفس

كانت الحسابات الفلسطينية ال تتجه نحو ابتعاد القيادة عن الموقف العربي من للحرب، وأيضا لم تحتمل الحيـاد،                   
رضـته  لذا فقد اختار ياسر عرفات الوقـوف بـصف معا         . فضالً عن أنها ترفض أي تقارب مع إيران في تلك المرحلة            

  . )٤٣(الحرب والعمل على وقفها
وكانت وجهة نظر القيادة الفلسطينية نابعة بالدرجة األولى من حرصها على التوازن بينها وبـين سـوريا ، ألن                   

 سـوف يـؤدي إلـى       دتقليص الدور العراقي بسبب الحرب ، بعدما تقلص الدور المصري في أعقاب اتفاقيات كامب ديفي              
  . تضييق الخناق على نفوذ  منظمة التحرير في لبنان 

عى دوماً الحتواء الورقة الفلسطينية  واستثمارها ، وتسعى دوماً أال تقوى شوكة منظمة التحرير حتـى         فسوريا تس 
  .تظل بحاجة إلى الحماية السورية وتبقى مفتاح حل أو تسوية القضية الفلسطينية بيد دمشق 

 سلبياً علـى سـلوك      ف منها أثر تأثيراً   .ت.عموماً ، إن الحرب مع العراق التى استمرت ثماني سنوات وموقف م           
، أي ال شرعية الوجود اإلسرائيلي فـى        )٤٤("ثوابت الثورة   "ما تعتبره   ف ، ولكن من دون أن تتخلى عن         .ت.إيران تجاه م  

  ) .حركتي حماس والجهاد اإلسالمي ( فلسطين ، ودعم الحركات اإلسالمية في فلسطين 

  :تفسير الموقف والسلوك اإليراني 
ن القيادة الدينية والسياسية في إيران تعاملت وتعاطت مع القضية الفلسطينية ، كقـضية              لقد سبقت اإلشارة ، إلى أ     

محورية ومن أولويات سياسة إيران اإلسالمية الخارجية ، كما اعتبرتها قضية المسلمين األولى ، وبالتالي ؛ على الـدول                   
مع القيادة الفلسطينية والثورة الفلسطينية على هـذا  فضالً عن تعاملها . اإلسالمية مساندتها في مواجهة العدوان اإلسرائيلي  

  .األساس 
فالرؤية اإليرانية ، تتمحور حول ضرورة ابعاد القضية الفلسطينية وقيـادة الـشعب الفلـسطيني عـن حـاالت                   

 من وجهة نظـر مـصلحته       -إال أن صانع القرار في إيران       . اإلسالمي  والخالف ، على الصعيدين العربي و     االستقطاب  
  .ف وتقربه من العراق في حربها مع إيران .ت.مية بدأ بإعادة حساباته وتوجهاته في ضوء سلوك قيادة مالقو

فالقيادة اإليرانية ارتأت ضرورة أن يتماشى الموقف الفلسطيني مع رغبات وتوجهات جميع الفـصائل والقيـادات         
ى هذا األساس بدأت العالقـات الثنائيـة بـالتوتر          وعل. السياسية للشعب الفلسطيني ، وليس لخيارات ورؤى القيادة بعينها          

والتباعد ، ليس على الصعيد اإليراني الرسمي ، بل على الصعيد الشعبي ،و يمكن القول أن األمور وصلت إلى أبعد مـن                      
بعودة النفوذ الفلـسطيني المـسلح بعـد تراجـع الجـيش      ) الموالين إليران  ( ذلك ، حيثما رفض الشيعة في جنوب لبنان         

ومنظمة أمل الـشيعية مـن اجـل        ) وفتح تحديداً   ( سرائيلي ، فضالً عن اندالع معارك عنيفة بين المقاومة الفلسطينية           اال
  .)٤٥(مات الواقعة على حدود بيروتالسيطرة على المخي

  : بغداد – عمان –ف من محور القاهرة .ت.تقارب قيادة م - ج
 مجموعة من المتغيرات أحدثت حالة من االنقـسام  ت الثمانينيالقد طرأت على الساحة العربية خالل النصف األول من عقد 

 –محور عمـان  (تقارب بين مصر واألردن والعراق والتمحور ، فسوريا وليبيا أصبحتا أكثر قربا من إيران ، بينما حدث         
  ) . بغداد–القاهرة 

  : ، منها أما قيادة منظمة التحرير الفلسطينية فقد اتجهت نحو المحور الثاني ، ألسباب عدة
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توتر فى العالقات السورية الفلسطينية ، بعد أحداث غزو لبنان وحصار بيروت والخروج الفلسطيني من طـرابلس ،                   -
واالتهامات التي وجهتها قيادة المنظمة للدور الذي لعبته القوات السورية في البقاع والجبل والجنوب وإحجامهـا عـن       

  . )٤٦(ةحقيقي مع القوات اإلسرائيليخوضها أي قتال 
 ، والسماح لهم بالتدفق نحو الجنوب اللبناني        ١٩٨٣تورط القوات السورية بدعم المنشقين عن حركة فتح عسكرياً عام            -

وفى هذا الصدد صرح  ياسـر عرفـات         .على حساب الوجود المسلح لحركة فتح وبعض فصائل المقاومة الفلسطينية           
  . )٤٧("ان لمصادرة قرارها المستقل، وأنهما تسعيرير وفتح بالذاتا على منظمة التحبأن سوريا ومعها ليبيا قد تآمرت:"

   .١٩٨٣وقوف القيادة المصرية بجانب عرفات وقواته وتأمين عملية اإلنسحاب من طرابلس عام  -
وفتح مراكز تدريب وتمويل  ، ١٩٨٢انتقال جزء من قوات الثورة الفلسطينية إلى العراق بعد خروجها من لبنان عام  -

 . )٤٨(لها

 ، ودعوة األردن إلنعقاد المجلس الوطني في عمان ، ثم ١٩٨٣ الفلسطينية منذ عام –تحسن العالقات األردنية  -
  .١٩٨٥اإلعالن عن اإلتفاق األردني الفلسطيني في فبراير 

انيـة   العربية ، فقد رأت القيـادة اإلير       -نظراً لألسباب السابقة ، والتي عكست نمطاً جديداً في التفاعالت العربية            
لذلك التقت المـصلحة  . ذلك مدخالً لصياغة توازن يخدم مصلحتها السياسية الملحة ، وخصوصاً نتيجة اشتداد حدة الحرب   

وهنا البد من تحليل السياسة الخارجيـة اإليرانيـة فـي    .  اإليرانية في مواجهة محور عمان ، القاهرة ، بغداد           –السورية  
  . رفة ، وإال بدت بعض مواقفها خارج السياق ضوء قراءة واقعية وليست أيديولوجية ص

فسوريا تسعى ألن تكون طرفاً قابضاً على التوازن في المعادلة العربية من خـالل اسـتثمار الورقـة اللبنانيـة                    
 أما العالقة اإليرانيـة   " . العراق"والفلسطينية ، بينما إيران ترى في هذا االلتقاء عامالً إلضعاف األطراف الداعمة لعدوها              

بمنظمة التحرير فانحرفت بشكل أكبر نحو التباعد ، مما ساهم في سعى إيران لدعم الفصائل الفلسطينية المناهضة لقيـادة                   
، وتثبيت وجودها في لبنان من خالل احتضان ودعم حزب اهللا           )٤٩( للتقارب الفلسطيني األردني   منظمة التحرير والمعارضة  

.  
  :ف مع واشنطن .ت.، وحوار م ١٩٨٨ مبادرة السالم الفلسطينية عام -د

ف مبادرة السالم الفلسطينية والتي تضمنت الموافقة على إقامة دولة فلـسطينية فـى              .ت. أعلنت م  ١٩٨٨في عام   
.  ، وتكون عاصمتها القدس الشرقية ، واالعتراف بدولة إسرائيل ، ونبذ العنـف               ١٩٦٧يونيو  / حدود الرابع من حزيران     

حرير بحوار مع الواليات المتحدة تمهيداً لتهيئة المناخ األفضل النطالق العملية الـسلمية ،              وعلى إثر ذلك بدأت منظمة الت     
أما الموقف اإليراني فقد جـاء معارضـاً     . ولكن تحفظت بعض الفصائل الفلسطينية ، ورفضتها رفضاً باتاً فصائل أخرى            

وجاء هذا الرد انطالقاً من أيديولوجيـة الثـورة   لهذه التوجهات ، على لسان الخميني والرئيس خامنئى ووزير الخارجية ،            
فى الوقت ذاته نددت بمواقف قيادة المنظمة متهمة إياها بالتفريط والمـساومة ، لـذلك               . اإليرانية الرافضة كلياً إلسرائيل     

  .)٥٠(خصوصاً حركة الجهاد اإلسالميبدأت إيران بتوثيق صالتها بالحركات الفلسطينية الرافضة ، و

  :١٩٩٠ من الغزو العراقي للكويت عام  الموقف-ـه
 الناجمة عن اإلجتياح العراقي للكويت من أخطر األزمات التي عـصفت            ١٩٩٠/١٩٩١تعتبر أزمة الخليج الثانية     

بالمنطقة العربية وساهمت في تعميق الهوة بين عناصر النظام العربي، كما تمخضت عنها تداعيات خطيرة على القـضية                  
القيادة الفلسطينية  منذ البداية إلى احتواء هذه األزمة وحلها عبر وسـائل الحـوار العربـي بهـدف                  لذا سعت   . الفلسطينية

التوصل إلى صيغة عربية تستند على قاعدة سليمة ومتوازنة ومرضية، وقد بذل الرئيس ياسر عرفات جهداً كبيـراً مـع                    
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جنبي، ومنع تدويل األزمة، فضالً عن إبعاد أي دور         القادة العرب من أجل المصلحة القومية العليا ودرءا لخطر التدخل األ          
  . ألطراف إقليمية ترغب في استثمار األزمة والحصول على مكاسب إقليمية

ففي ضوء هذه المعادلة  وتوصيفاتها تأثرت العالقات اإليرانية الفلسطينية  سلباً ، وذلك ارتكازاً على حسابات كل                  
  . طرف ، وموقفه وسلوكه من األزمة 

يه ، فإن الدراسة هنا تحاول استعراض مختصر لموقف كل من القيادة الفلسطينية  واإليرانية  تجـاه أزمـة                    وعل
  . الخليج الثانية ، بهدف إبراز أوجه االختالف الذي ساهم في تعميق التباعد بين الطرفين

  :الموقف الفلسطيني -١
 رسمي تحفظت القيادة الفلسطينية  في مجلـس      منذ اللحظة األولى لبدء الغزو العراقي للكويت ، وفي أول رد فعل           

 على القرار  المتضمن إدانة الغزو العراقي، فقد جاء التحفظ العتقـاد             ٣/٨/١٩٩٠الجامعة العربية بالقاهرة الذي عقد في       
 إلعـادة  القيادة بأن اإلدانة تسمح بالتدخل األجنبي، وتعيق  جهود الوساطة العربية وتطيل أمد األزمة ، ويحولها إلى وسيلة             

  . )٥١(د األجنبي في المنطقة العربيةتكثيف الوجو
 قدمت مبادرة سالم داعية إلى انسحاب فوري        ١٩٩٠ أغسطس   ٦كما تابعت قيادة منظمة التحرير جهودها ، فمنذ         

  مع الدعوة إلى تسوية المشاكل العالقة بين العراق والكويت عبر حـوار            )٥٢( أغسطس ١٠راقية من الكويت قبل     للقوات الع 
ثنائي ، مع األخذ بعين االعتبار الدور الذي لعبه العراق على مستوى األمة العربية منذ سنوات ، والدور الـذي سـيؤدي                      

  . )٥٣(توازن االستراتيجي مع إسرائيلالقيام به إلى ال
 فـي   إذ اعتبرت القيادة الفلسطينية أن العمل على انسحاب العراق من الكويت الغنى عنه ، ولكن عبر التفاوض ،                 

الوقت ذاته عارضت إدانة الغزو انطالقاً من إدراكها وقناعتها بعدم إضفاء الشرعية على تدخل قوات أجنبية لحسم األزمة                  
  .عسكرياً 

  :الموقف اإليراني -٢
تبلور الموقف اإليراني باتجاه عدم الممانعة لوجود قوات أجنبية في الخليج إلخراج العراق مـن الكويـت مـادام           

تبط بانتهاء األزمة، أي أن القبول اإليراني للوجود األجنبي بالخليج ظل مرهونا بإطار إنهاء االحـتالل  وجودها مؤقت ومر  
  :وفي محاولة لتفسير الموقف اإليراني. )٥٤( أساس رحيل القوات األجنبيةالعراقي للكويت وعلى

ائر قـدرت بنحـو   خرجت إيران من حرب  الثماني سنوات وهي ترزخ  تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة وخـس         
 مليار جنيه إسترليني لذا ارتأى صانع القرار بالبحث عن تعاون انمائى ، أن تبحث عن تعاون إنمـائي مـع قـوى                       ٣٧٩

إقتصادية خارجية تمتلك التقدم التكنولوجي ، بمعنى آخر حدث تشابك تفاعلي وثيق ما بين المحدد الداخلي الوطني لمنطلق                  
 الثانية ، جوهره المعضلة االقتصادية العامة في إيران ما بعـد الحـرب ، والمراجعـة                 الموقف اإليراني من أزمة الخليج    

 وما بين المحدد الدولي الخارجي ، أال وهو الـسياسة اإليرانيـة االنفتاحيـة               )٥٥(شاملة في مرحلة ما بعد خميني     الفكرية ال 
ن محاولة إيران لتحسين صورتها لدى القوى       الجديدة على القوى الغربية ، وبصفة أخص على الواليات المتحدة ، فضالً ع            

الغربية ،والسعي الرسمي المعلن الستعادة عالقاتها االقتصادية والتجارية والمعامالت االئتمانية  واالستثمارية مع القـوى               
  .)٥٦(حاق بالنظام االقتصادي الدولي العمالقة والسعي لاللتةاالقتصادي

 المتكرر بااللتزام بالشرعية الدولية وبكافة القرارات  الصادرة عـن           من هذا المنطلق ركزت طهران على تأكيدها      
   ٩٠/١٩٩١مجلس األمن  الخاصة بأزمة الخليج الثانية عام 

  :ويتضمن " الحياد اإليجابى " بمعنى آخر ، ما أطلقت عليه 
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  . ال قتال إلى جانب النظام العراقى -
  . ال قتال ضد قوات التحالف -
  . لمهمة قوات التحالف ال عرقلة وال تسهيل-
  .      ال عرقلة لجهود الوساطة العربية والفلسطينية -

بناء على ما تقدم ، تبين بأن الموقفين تجاه األزمة تبلورا في ظل رؤى وحسابات كل قيادة ،فالقيادة الفلـسطينية                    و
ي الداخلي في المقام األول ، كما       حسمت موقفها تجاه أعظم مأزق تاريخي تعرضت له، آخذه بعين االعتبار الواقع الفلسطين            

، فضالً عن محاوالتهـا  )الفكرية والسياسية واالقتصادية(تبلور الموقف اإليراني في ضوء تحوالت البيئة الداخلية اإليرانية      
بمعنى آخر، برز السلوك البراغماتي اإليراني بكل  تجلياتـه ومعالمـه ، وترجمـت               . التعاطي مع تحوالت المناخ الدولي    

تجاه األزمة للحد الذي تناقضت فيه مع       ) الخطاب والسلوك    ( ى القيادة اإليرانية على مستوى    ت المعادلة السياسية لد   حسابا
، اتخذت حركة الجهاد اإلسـالمي      فمثال على ذلك  . ات الصلة بطهران    مواقف وتوجهات العديد من الحركات اإلسالمية ذ      

ي أسسه مع موقف القيادة الموحدة لإلنتفاضة ، لكـن مـع صـياغة لهـذا     موقفاً يتفق ف ) األكثر قرباً إليران    (في فلسطين   
حيث ادعت أن بغداد أصبحت  في موقع يتيح لها قيادة الجهاد ضد االستعمار الغربـي الـذي                  " الموقف في إطار جهادي     

ني ، وأبنـاء    ، وفي هذا السياق دعت حركة الجهاد أبناء الـشعب الفلـسطي           )٥٧(الحتالل الصهيوني في فلسطين   يقف وراء ا  
العروبة واإلسالم ألن يأخذوا دورهم الطليعي في الجهاد ، كما تميز موقف الحركة بالتوجه إليران ودعوتها إلـى إعـالن         

  .)٥٨("تصرف الشعب العراقي المسلمالحرب على الواليات المتحدة ، ومساندة العراق ووضع إمكاناتها تحت 

   :١٩٩٣الق العملية السلمية عام  وانط١٩٩١في مؤتمر مدريد . ف.ت. مشاركة م-د
استمرت إيران في ممارسة أسلوبها المناهض ألية مباحثات سالم في الشرق األوسط بـين العـرب وإسـرائيل                  

 عن تكوينه لجـيش القـدس،       –قائد الحرس الثوري    _ بوسائل مختلفة ، فعلى سبيل المثال ، أعلن اللواء محسن  رضائي             
 ، بل وتحرير كافة األراضي التي استولت عليهـا   ١٩٦٧ السترداد األراضي المحتلة عام      مؤكداً أنه الحل الوحيد ليس فقط     

 ،  ١٩٩١إسرائيل ، وجاء ذلك اإلعالن في كلمته أمام مؤتمر طهران الدولي لدعم ثورة الشعب الفلسطيني  فـي أكتـوبر                     
قـضية الفلـسطينية  ، كمـا أعلـن          وفي المؤتمر نفسه أعلن الزعيم خامنئى رفضه  ألية محاولة لتغيير شكل وحقيقـة ال              

، )٥٩(لخط األول للجبهة ضد إسرائيل    رفسنجاني أن إيران تعتبر قضية فلسطين قضيتها ، وأن قرار إيران هو الوقوف في ا              
يه وفي هذا اإلطار ، اختارت إيران الجمعة الثالثة من شهر رمضان من كل عام ليكون يوماً للقدس تحتفل به ، وتطالب ف                      

  .)٦٠(لى المسلمينبعودة القدس إ
، نـددت  ١٩٩٣أعلن عن إتفاق المبادئ عام  اإلسرائيلية تأخذ مساراً جاداً، و     - عندما بدأت المحادثات الفلسطينية   و

مة ، كما اتهمتها    إيران باالتفاق ، واتهمت منظمة التحرير الفلسطينية بالعمالة وخيانة  الشعب الفلسطيني وإضاعة أمانة األ              
  .بخيانة اإلسالم
ا أنه من الصعب إغفال بعض الدالالت على براجماتية الدبلوماسية اإليرانية ، فقد صرح سفير إيران في ألماني                إال  

طهران ال تعارض السالم في الشرق األوسط بأي وجه من الوجوه وليست ضد اليهـود ،                :"لمجلة إكسبريس األلمانية بأن     
  .)٦١("ئملن رأينا في السالم الداولكن ينبغي أن يسمح لنا أن نع

منظمـة  (إن الموقف اإليراني تجاه العملية السلمية مع إسرائيل لم يتوقف على الطـرف الفلـسطيني المفـاوض                  
فحسب ، بل تخطى البعد الفلسطيني، للحد الذي فيه هاجمت القيادة اإليرانية أطرافا عربيـة أقامـت عالقـات                   ) التحرير  

 خيانة عظمـى    - ولو جزئيا    -ئى رفع المقاطعة العربية عن إسرائيل       اقتصادية مع إسرائيل ، وفي هذا الصدد اعتبر خامن        
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 بعض دول الخليج العربية برفعها الحظر جزئياً عن إسرائيل معتبراً           يلإلسالم والعرب والفلسطينيين ، كما هاجم رافسنجان      
رى ، حتى ولـو كـان فـي         إياها بأنها قربت المسافة بين إسرائيل ونشاطاتها المعادية من جهة ، وبين إيران من جهة أخ               

من اإليراني بمعنـاه  صورة وصول منتجات إلى منطقة الخليج ، ألن هذا يمثل مظهراً من مظاهر االختراق اإلسرائيلي لأل            
  .)٦٢(الواسع

ولذلك  فقد انتهى دعم إيران لمنظمة التحرير الفلسطينية  بدعوى انخراطها في مباحثات السالم مـع إسـرائيل ،                    
وتـضع إيـران    .  ما عدا بعض جماعات المقاومة       - تجاه سائر المنظمات الفلسطينية       اإليراني أو كاد   وكذلك انتهى الدعم  

بـين داخـل   ) القيادة العامـة (، وتتأرجح الجبهة الشعبية ظمة حماس ومنظمة الجهاد اإلسالمي على قائمة الدعم كالً من من     
  . القائمة وخارجها تبعاً للتنسيق المسبق معها ومع سوريا
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  :ةخاتم
  : استعراضه ، وهى على النحو التالي ختام هذه الدراسة ، يمكن أن نصل إلى تقييم عام لها ، وذلك استناداً إلى ما تمفي
بمنظمة التحرير والثورة الفلسطينية خالل عقدي الستينيات       ) على صعيد الزعامة الشعبية والدينية    ( توثقت عالقات إيران     -

التحالف الوثيق بين الشاه وإسرائيل من جانـب   . فلسطينية للشعب اإليراني ، هذا من جانب        والسبعينيات ، نظراً للمساندة ال    
  .آخر 

 أيدت منظمة التحرير الثورة اإلسالمية في إيران اعتقاداً بأن تكون سنداً للقضية الفلسطينية ، وخصوصاً في ضوء حالة                   -
أكبر دولة عربيـة مـن دائـرة الـصراع العربـي            االنقسام والضعف التي أصابت النظام العربي ، بعد خروج مصر ك          

  .اإلسرائيلي 
ة فـى مواجهـة االحـتالل      أثر العامل الديني تأثيراً مهماً لذا صانع القرار في إيران باتجاه دعـم القـضية الفلـسطيني                 -

  .اإلسرائيلي
العربية ، وعدم االنزالق     ارتأى صانع القرار في إيران بضرورة ابعاد منظمة التحرير عن حالة االستقطاب في المنطقة                -

والمشاركة في حالة التوتر في عالقات إيران مع بعض األطراف العربية ، كون أن القضية الفلسطينية قـضية المـسلمين             
األولى ومن واجبهم دعمها وعدم احتوائها ، ولكن نظراً لعدم تحقيق هذه الرؤية فإن عالقات إيـران بمنظمـة التحريـر                     

  . راً تباعدياً منذ مطلع عقد ثمانينيات القرن الماضي وقيادتها بدأت تأخذ مسا
 صاغت إيران خطابها الراديكالى والدينى على خلفية تعزيز مشاعر العداء للسياسة األمريكية الساعية إلى فرض حلول                 -

قربـاً مـن    ف نحو العملية السلمية مع إسرائيل ، في الوقت ذاته بدأت أكثر             .ت.سلمية فى المنطقة ، لذا عارضت منهج م       
الحركات الفلسطينية واإلسالمية الرافضة للعملية السلمية مع إسرائيل ، بل تم االرتكاز عليها إلفـشال المفاوضـات بـين                   

  . اسرائيل ومنظمة التحرير 
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  المراجع
   .٢٢٨ ، ص ١٩٩٧، بيروت ، دار الحق ،  ، ترجمة سالم شكور١٩٣٧-١٨٩٧طين على أكبر والياتى ، إيران وفلس )١
   .٥٢ ، ص ٢٠٠١، مركز دراسات الوحدة العربية ،  اإليرانية ، بيروت–قات العربية سعد ، صنع القرار في إيران والعالنيفين م )٢
   .٣٦٥، ص ١٩٨٨ ، القاهرة، مركز األهرام للترجمة والنشر، ٢فهمي هويدي، إيران من الداخل، ط )٣
   . ٢٤٦ ، ص ١٩٨٠عبد الستار قاسم ، سقوط ملك الملوك ، نابلس ،  )٤
  .٣٧٧يدي ، إيران من الداخل ، مرجع سابق ،صهو )٥

  .٣٧٨المرجع السابق ،  )٦
 .٢٤٧ ملك الملوك ، مرجع سابق ، ص قاسم ، سقوط )٧

  .٣٧٨هويدي ، مرجع سابق ، ص  )٨

  .٥٥ ، ص١٩٩٦، بيروت ، المركز العربي لألبحاث والتوثيق ، ١أمين مصطفى ، إيران وفلسطين بين عهدين ، ط )٩

  .٤٣المرجع السابق ، ص  )١٠

  . ٢٤٤قاسم ، مرجع سابق ، ص  )١١

العالقات السرية بين إسرائيل وإيران والواليات المتحدة ، ترجمة غازي السعدي ، عمان ، دار الجليل                : شموئيل سيجف ، المثلث اإليراني       )١٢
  .٧٢ ،ص ١٩٨٢للنشر ، 

  ٧٣المرجع  السابق ،  )١٣

  .١٩٨٥\٦\ ٢٢ ،١٤٦، طهران ، عدد ) بالعربية (مجلة الشهيد  )١٤

  .٣٨١ ، مرجع سابق ، ص هويدي )١٥

بالرغم من أن آية اهللا شريعتمدارى جاهر بخالفه ، ولم يوافق اإلمام الخمينى على ثورته ، وظل على خالف معه حتى عودته إلى إيران ،                       )١٦
ص ، شـئون  المخاطر والفر: طالل عتريسى ، إيران فى تحوالت الشرق األوسط         : ووجوده في موقع والية الفقيه ، وقائد الثورة ، أنظر           

  .٣٨ ، ص ٢٠٠٦ ، ربيع ١٤٥عربية ، العدد 

  .٣٨١هويدى ، مرجع سابق ،  )١٧

  .٦٠مسعد ، صنع القرار في إيران ، مرجع سابق ، ص  )١٨

ــسطيني     )١٩ ــضية الفلـ ــران والقـ ــؤمن ، إيـ ــد المـ ــسيد عبـ ــد الـ ــف   : ةمحمـ ــن مواقـ ــنظم مـ ــسحاب مـ انـ
 http://www.Islammonline.net/io/.arabic/dowalia/qpoltic.june-2000.متشددة

 .١٢٠ ، ص ١٩٨٢د اإلنماء العربي ، ، معه، بيروت١، ط"مبدأ كارتر"خليج العربي السياسة األمريكية في ال. زهير شكر  )٢٠

  .٦٥مسعد ، مرجع سابق ص  )٢١

شرعية النظم السياسية العربية ، أطروحة دكتوراة غير منشورة ، جامعة القاهرة ، كلية االقتصاد والعلوم              خالد العواملة ، الثورة اإليرانية و      )٢٢
  .٣٤٧ ، ص ١٩٩٢السياسية ، 

 .محمد السيد عبد المؤمن ، إيران والقضية الفلسطينية ، مرجع سابق  )٢٣

 .المرجع السابق  )٢٤
 .ت .ة الثقافية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية ، ددستور الجمهورية اإلسالمية في إيران ، بيروت ، المستشاري )٢٥

  ١٩٧٩\٢\٢٨صحيفة السياسة الكويتية ، )٢٦
27) Tohn k .Cooley . Israel and the Arabs : Iran .The Palestinan  and the Gulf . http .llwww.fareignaffairs .com 

/articles /23628/ john –k-Cooleg . 
  . ٣٨مسعد ، مرجع سابق ، ص  )٢٨

  .١٩٨٥اإلمام الخميني  والقضية الفلسطينية، دمشق ، : الة أبو جهاد لإلمام الخميني ، نقال عن كتاب رس )٢٩

  .١٩٧٩/ ٢/ ٢٣صحيفة الفجر المقدسية ،  )٣٠

 مع العلم أن البترول لم يستخرج بعد في تلك الجزر ، وكل ما يتوفر فيها هو المياه العذبة وخامات بعض المعادن كاألكسيد األحمر ، وهي                         )٣١
تطور المفهوم   : اإلعالمية فقط ، انظر      رح اإليراني كان من باب المجاملة     مناطق أمنية وعسكرية ال يمكن إعطائها ألي طرف ، ولكن الط          

  http :www. Emirates –islands .org .ae: اإليراني من قضية الجزر العربية الثالث 

http://www.Islammonline.net/io/.arabic/dowalia/qpoltic.june-2000


  
 

 ١٠٠

 // :http  . ١/١/٢٠٠١.  . c 2RN68HTMتوبر  ، مجلة مختارات إيرانية محمد السيد عبد المؤمن ، الرؤية اإليرانية لنتائج حرب أك )٣٢
acpss.ahram.org.eg/ahram 

  http://www.alrased.net ١٩٨١ - ١٩٩٧ التيارات  السياسية في إيران )٣٣

 .المرجع السابق نفسه  )٣٤

  .١/١١/١٩٧٩صحيفة الوطن العربي ،  )٣٥

  .٦٥، ص ١٩٩٦، ١ إيران والقضية، الملف اإليراني، العدد ،دأحمد حام )٣٦

  .٣٨٩هويدي ، إيران من الداخل ، مرجع سابق ،  )٣٧

  .٦٦حامد ، إيران والقضية الفلسطينية ، مرجع سابق ،  )٣٨

  www.aljazerra.net.نت. الجزيرة  )٣٩

  .٣٩٨هويدي ، مرجع سابق ، ص )٤٠

  httpcom.fnoor.www: // المالمح العامة لسياسة الخارجية اإليرانية   )٤١

  www.aljazerra.net.نت. الجزيرة  )٤٢

، والتوسط لوقف الحرب بتسوية سلمية ، وأبدى اسـتعداده لـصالة            الرئيس  ضياء الحق وأحمد سيكتوري     نسق الرئيس ياسر عرفات مع       )٤٣
، إليقاف الحرب   " أبو الحسن االصفهاني     " ت مع أحد رجال الدين العراقيين     فاالجمعة وراء الخميني من اجل ذلك ، كما سعى الرئيس عر          

 اإليرانية ، مجلة المـستقبل  –طلعت مسلم ، التوقعات المستقبلية للمسار العسكري للحرب العراقية           :، أنظر   إال أن القيادة اإليرانية رفضت    
 .١٦ ، ص ١٩٨٧ ، آذار ، ١١٧العدد العربي ، 

  .٣٥ ، ص عتريسى ، مرجع سابق )٤٤
  .٢٥١، ص١٩٨٥ ، أكتوبر ٨٢ العدد ،لدولية، السياسة اغسان توينى، إنقاذ لبنان )٤٥

46) Michql C.hudson , the Palestinian After Libanon , Gurrent History, Janueny,1985,pp 16-20 . 
  .٣١ ، ص ١٩٨٥، أكتوبر ٨٢نى ، السياسة الدولية ، العدد هالة مصطفى ، الفلسطينيون أمام الحل األرد )٤٧

  . ٤٦ ، ص ١٩٩٠ ، ١٠٢محمد المداح ، مأزق الفلسطيني ، المجلة السياسية الدولية ، العدد  )٤٨

  .٤٢هالة مصطفى ، مرجع سابق ، ص  )٤٩

  . ٧٠ ، ص ٢٠٠٥ ، ١١٩، العدد ، ترجمة موسى قصير ، شؤون األوسطأمير حاجى يوسفى ، سياسة إيران الخارجية إزاء إسرائيل  )٥٠
  .١٠٧ ، ص ١٩٩١ ، باريس أوليفيه للنشر ، ٤ط. الملف السري : يك لوران ، حرب الخليج بيار سالنجر ، وأر )٥١

  .٣٠١ ، ص٢٠٠٣ ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة  العربية ، ١بشارة خضر ، أوروبا وفلسطين ، ط )٥٢

  .٤٥محمد  المداح ، مأزق الموقف الفلسطيني، مرجع سابق ، ص  )٥٣

االنعكاسات الدولية واإلقليمية ألزمـة     ) محرر(في الرشيدي   : ١٩٩١،  ٣٠٤تركيا وإيران، ص    : ار  هالة سعودي، أزمة الخليج ودول الجو      )٥٤
 .الخليج ، القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسة 

 تتسم باالعتدالية والواقعية بعيدا من شـعارات الخمينـي ضـد            ١٩٩٠منذ أن تسلم رفسنجاني الحكم أصبحت توجهات النظام  الحاكم منذ             )٥٥
  .٢٣-٢، ص١٩٩١ المصرية الرابعة، –الندوة الفرنسية: نيفين مسعد، التوجه الجديد للجمهورية الثانية: ستكبار والمستكبرين، أنظراال

  . ١٩٩١يوليو  ،٤٥مجلة أوراق الشرق األوسط العدد. عمر الشافعي ، آفاق الدور اإليراني  )٥٦

  .٤/٨/١٩٩٠) لندن (صحيفة القدس  )٥٧

  .١٤/٨/١٩٩٠) لندن (صحيفة القدس  )٥٨

  .٢٠/١٠/١٩٩١صحيفة جمهوري إسالمي  )٥٩

  .٣/٥/١٩٩٤صحيفة جمهوري إسالمي  )٦٠

  .٧/٩/١٩٩٤) بالعربية (صحيفة كيهان  )٦١

  .محمد السيد عبد المؤمن، إيران والقضية الفلسطينية، مرجع سابق )٦٢
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