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  العالقات الثنائية والتطورات يف  عناإليرانية  –بيان القمة السورية 
   األراضي الفلسطينية والعراق ولبنان

  3/8/2008طهران، 
  
  

يف إطار العمل على تعزيز وتطوير العالقات األخوية .. بعد االجتماع صدر بيان ختامي مشترك عن الزيارة جاء فيه
ورية واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وتلبية لدعوة السيد حممود أحمدي جناد القائمة بين اجلمهورية العربية الس

رئيس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية قام السيد الرئيس بشار األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية بزيارة عمل 
 . 2008آب  3إىل  2للجمهورية اإلسالمية اإليرانية على رأس وفد رفيع املستوى وذلك يف الفترة من 

وخالل هذه الزيارة أجرى اجلانبان مباحثات حول العالقات الثنائية كما استعرضا األوضاع اإلقليمية الراهنة 
وتبادال اآلراء بشأنها يف إطار جو سادته روح التنسيق والتعاون البناء، حيث كانت وجهات نظر اجلانبين متفقة، 

  . قات الثنائية بين البلدين يف جميع اجملاالتوأكد اجلانبان على أهمية تطوير وتعزيز العال

  التأكيد على مواصلة اجلهود لتحقيق املصاحلة الوطنية الفلسطينية

وحول قضية الشرق األوسط أدان اجلانبان استمرار سياسات االحتالل واالستيطان والعدوان اإلسرائيلي ضد أهلنا 
  . شعب السوري يف استعادة كامل أراضيه احملتلة يف اجلوالنيف األراضي احملتلة، وعبرت إيران عن تأييدها حلق ال

كما بحث اجلانبان الوضع على الساحة الفلسطينية وشددا على مواصلة اجلهود لتحقيق املصاحلة الوطنية 
قامة دولته املستقلة على ترابه الفلسطيني قوق الشعب الفلسطيني يف العودة إلالفلسطينية باعتبارها الضمان حل

  .ها القدسوعاصمت

  حتقيق األمن واالستقرار يف العراق

وحول الوضع يف العراق أكد اجلانبان على أهمية حتقيق األمن واالستقرار يف العراق ودعم العملية السياسية 
لتحقيق املصاحلة الوطنية بين خمتلف مكونات الشعب العراقي وخروج القوات األجنبية من العراق لضمان وحدته 

  .سيادته واستقاللهأرضاً وشعباً ول

  دعم مسيرة الوفاق الوطني اللبناين

وحول لبنان عبر اجلانبان عن ارتياحهما للتطورات اإليجابية التي يشهدها لبنان منذ اتفاق الدوحة وأكدا دعمهما 
ملسيرة الوفاق الوطني اللبناين وشدد اجلانبان على دعمهما حلق الشعب اللبناين يف مقاومة االنتهاكات 

وطالبا اجملتمع الدويل بوضع .. ئيلية املتكررة ضد السيادة اللبنانية واستعادة ما تبقى من أراضيه احملتلةاإلسرا
  .حد لهذه االنتهاكات

  إيجاد حل سياسي للملف النووي اإليراين من خالل احلوار 

ه يف الوكالة الدولية وناقش اجلانبان امللف النووي اإليراين وأعربا عن قناعتهما الراسخة بأن امللف يجب تداول
للطاقة الذرية آخذين بعين االعتبار التقرير األخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونخص بالذكر 
التأكيد على سلمية البرنامج النووي اإليراين، وأكدا على ضرورة إيجاد حل سياسي من خالل احلوار بما يحفظ احلق 
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دة حظر االنتشار النووي يف االستخدام السلمي للطاقة النووية وأنه ال بد من احترام الثابت إليران الطرف يف معاه
قرارات وسياسات الدول األعضاء يف املعاهدة بما فيها اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية فيما يخص امتالك دورة 

  . إنتاج الوقود النووي

وسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ويف وأعرب اجلانبان عن قناعتهما الراسخة بضرورة جعل الشرق األ
مقدمتها األسلحة النووية وأنهما يلفتان انتباه اجملتمع الدويل ملا تنضوي عليه األسلحة النووية املوجودة لدى 
الكيان اإلسرائيلي من تهديد للسالم واألمن اإلقليمي والدويل ويؤكدان ضرورة قيام املؤسسات الدولية املسؤولة 

  . ذ خطوة سريعة ملواجهة هذا التهديدباتخا

وعبر الرئيس بشار األسد عن شكره وتقديره للرئيس حممود أحمدي جناد للكرم واالستقبال واحلفاوة التي لقيها 
وأعضاء الوفد من الرئيس أحمدي جناد والشعب اإليراين ووجه الرئيس األسد الدعوة للرئيس جناد لزيارة سورية 

  . ين الدعوة وسيتم االتفاق على موعدها بالطرق املناسبةوقد قبل الرئيس اإليرا

وعقد الرئيسان األسد وأحمدي جناد مؤتمراً صحفياً مشتركاً أجابا خالله عن أسئلة الصحفيين وقال الرئيس األسد 
الحظت نوعًا : رداً على سؤال حول الرسالة التي يحملها سيادته إىل إيران يف إطار الوساطة بين الدول الست وإيران

لزيارة من خالل تصوير الزيارة كزيارة ملبعوث غربي للملف من املبالغة لدى بعض وسائل اإلعالم بعد بدء هذه ا
  . النووي اإليراين

لست وسيطاً وال مبعوثاً ومل أحمل أي رسالة من قبل أي مسؤول غربي، زيارتنا إىل إيران ال : وأضاف الرئيس األسد
جزء من احملادثات بيننا  تأتي يف إطار امللف النووي وإنما امللف النووي هو جزء من هذه الزيارة كما هو دائماً

  . وبين أي مسؤول إيراين خالل السنوات املاضية

إنه بغض النظر عن زيارتي إىل فرنسا وعن التطورات املستجدة يف هذا امللف فهي ال تختلف : وقال الرئيس األسد
ولكن .. رهاعن الزيارات السابقة سوى يف الظروف املستجدة يف القضايا التي طرحناها يف لبنان وفلسطين وغي

طلب منا يف فرنسا من خالل الصداقة والعالقة املتينة بين سورية وإيران أن نلعب دوراً يف حل هذا املوضوع من 
  . دون حتديد هذا الدور

أبلغنا الطرف الفرنسي موقفنا بشكل مباشر وهو أن أي دور سوري يستند إىل موقف سورية : وأضاف الرئيس األسد
ات الدولية ذات العالقة وإىل مبدأ احلوار كطريق وحيد حلل هذه املشكلة ومن الطبيعي يف الذي يستند إىل املعاهد

ونحن كما قلت نناقش .. مثل هذه احلالة أن نسأل يف هذه الزيارة املسؤولين اإليرانيين عن املزيد من التفاصيل
ن لدينا جواب ألي طرف يف هذا نفهم تفاصيل املوقف اإليراين لكي يكو أنهذا املوضوع بشكل مستمر ولكن أردنا 

يعني مل نبدأ من .. فإذاً املوضوع يبدأ من إيران.. العامل يطرح أي تساؤل أو أي رؤية حول موضوع امللف اإليراين
  . فرنسا نبدأ من إيران لكي نفهم وجهة النظر اإليرانية ومن ثم نحدد إن كانت هناك إمكانية للعب دور أم ال

إن توجه الدور السوري هو تعزيز احلوار وجعله حواراً بناء بعيداً عن اخلطط : لرئيس األسدوحول الدور السوري قال ا
السياسية واألفكار املسبقة املوجودة لدى بعض هذه الدول يف العامل، وكما قلت هذا الدور يستند إىل االتفاقيات 

أن تمتلك طاقة نووية سلمية ومن ضمنها  الدولية أوالً وبالتايل فإن من حق أي دولة يف العامل كما ورد يف البيان
ومن املبكر أن نحدد هذا الدور قبل أن نسمع وجهات نظر أخرى .. وأن يستند إىل احلوار كطريق صحيح.. التخصيب

  . من الطرف الغربي

ومن جهته وصف الرئيس أحمدي جناد العالقات السورية اإليرانية بأنها وثيقة وقوية وهي سائرة على هذا النحو 
  . نحن على الدوام نتشاور حيال القضايا الثنائية واإلقليمية والعالقات الدولية ونأخذ القرار سوياً: ىل األمام وقالإ
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تطرقنا إىل شتى القضايا اإلقليمية والدولية وأيضاً خضنا جمال العالقات الثنائية : وأضاف الرئيس اإليراين
  . وتعزيزها بشكل تفصيلي

للبنانية وإىل القضية الفلسطينية وإىل القضايا التي تدور رحاها على الساحة العراقية كما تطرقنا إىل القضية ا
وحقيقة عندما كنا نخوض أطر هذه املباحثات كانت وجهات نظرنا إيجابية وجيدة مشيراً إىل وجود رؤية مشتركة 

  . مهمة يف وجهات نظر البلدين

تهم البلدين وخاصة يف الظروف الراهنة ملنطقتنا التي تشهد وأكد الرئيس أحمدي جناد استمرار بحث القضايا التي 
  . تطورات كبيرة

نعتقد أن كل أولئك الذين وقفوا يف مواجهة إيران طوال : وقال الرئيس اإليراين فيما يتعلق باملوضوع النووي
  . تشاورالسنوات وصلوا اآلن إىل هذه القناعة ألنه ال جمال يف هذا املوضوع إال خوض جمال احلوار وال

نحن جادون يف موضوع احلوار ونرغب أن يكتمل احلوار على قاعدة األسس واألصول ويكون مبنياً على : وقال
القانون وتتمخض عنه نتائج عملية على أرض الواقع وأملنا أن يكون اجلانب اآلخر جدياً يف احلوار ونحن على 

والدويل وإن توجهنا دائماً مبنياً على أساس السلم استعداد خلوض شتى القضايا اخملتلفة على الصعيد اإلقليمي 
  . واألمن

وأكد الرئيس أحمدي جناد أن الظروف احلالية هي ظروف إيجابية وجيدة وأن املستقبل سيكون لصالح الشعبين 
السوري واإليراين ولصالح سائر شعوب املنطقة وأن كل اجلهود املشتركة التي تبذل على صعيد البلدين ستكون 

  . شعوب املنطقة لصالح

 
  



 

 
 

  

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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