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النائب حممد رعد

إن التناقض اجلذري بني ايران والغرب عىل مستوى اهلوية واملوقع واملصالح، مل يمنع الطرفني من تنشيط 

حوار بينهما حول معضلة متفجرة هلما مصلحة مشرتكة يف معاجلتها. اي مانع حيول بني حوار اقليمي 

أكيدة  مشرتكة  مصلحة  معًا  هلما  واليت  بينها  الساخنة  املعضالت  حول  وايران  العرب  دول  بني  مبارش 

يف معاجلتها. إن االستخفاف يف تداعيات االزمة املتفاقمة واستسهال افتعال احلروب املتنقلة من شأهنا 

دفع االمور اىل مستوى املخاطر االسرتاتيجية الكربى. إن التشويه للهوية احلضارية وملوقع ودور كل 

العربية  للشعوب  احلقيقية  املصالح  ان  األمة.  عىل  وخسارة  كلفة  وافظع  اعظم  مها  والعرب  ايران  من 

وللشعب االيراين، تقتيض بشكل اكيد، بتفاهم وتعاون بل رشاكة جدية عىل مواجهة التحديات االقليمية 

الراهنة واملرتقبة.

بل  املنطقة،  دول  بني  الرشاكة  او  والتعاون  التفاهم  هذا  بمثل  هلم  مصلحة  ال  العربية  األمة  أعداء  إن 

نفوذهم  وتوسعة  عليهما  االستثمار  اجل  من  واالختالف  التباين  استمرار  يف  تكمن  مصلحتهم  إن 

ومصاحلهم. نحن نسجل ذلك مع االحتفاظ بتقييمنا ملدى مسؤولية كل من االطراف وملدى صوابية كل 

منهم ولصحة او خطأ رهاناتهم وحساباتهم. بيد أنه ال بد من االشارة اىل هواجس متبادلة ومؤامرات 

تارخيية ومذهبية قد أسهم االعداء واملنتفعون بتضخيمها، وان حاجبًا كثيفًا من انعدام الثقة واساءة الظن، 

قد تراكم بني اطراف اخلالف، وقد بات حيتاج اىل جهود كثري من الوقت لتبديده... من حقنا التطلع اىل 

عالقات بينية سليمة قائمة عىل تشخيص دقيق متقارب للمخاطر والتهديدات االسرتاتيجية للمنطقة.

وارشاك  التنموي  والتخلف  الناشزة  االجتماعية  والظواهر  اجلهل  مكافحة  الرشاكة  هذه  أهداف  من 

املجتمع االهيل لتحمل مسؤوليته يف ذلك مع توفري احلماية ملبادرته وملؤسساته. االسئلة كثرية واملقاربات 

كذلك.  اجلانبني  بني  ما  ويف  أيضًا  والعرب  أنفسهم  االيرانيني  عند  موحدة  تكون  ان  يفرتض  لألجوبة 

1

روؤية حزب اهلل للعالقات العربية اليرانية

التحديات  مواجهة  يف  وايران  »العرب  مؤمتر  ختام  يف  رعد  حممد  احلاج  النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  رئيس  القاها  كلمة  من  مقتطفات   -  1
االقليمية« الذي شارك يف تنظيمه املركز االستشاري للدراسات والتوثيق الذي ُعقد يف بريوت عام 2016
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االسرتاتيجية  للمصالح  رضورة  هو  وإنما  أوضاعنا  لتقوية  نطلبه  ترفًا  ليس  والعرب  ايران  بني  احلوار 

املعمقة يف ما بينهم، وينبغي اعتماد منهجية دائمة للتفاهم املبارش وفقًا ملقتضيات االخوة او الصداقة او 

درءًا للمفاسد عىل االقل إن مل يكن واردًا جلب مصالح. إن استسهال البعض االستقواء باعداء األمة 

وشن احلروب ضد االخوة واجلريان هو أمر ليس مقبوالً وفق اي منطق حضاري أو انساين. 

إن نقاط االرتكاز اليت تنبين عليها الرشاكة بني العرب وايران تكمن يف اإلجابة عىل االسئلة املطروحة عىل 

اجلانبني، أوالً، ما هي التحديات االقليمية اليت يستشعرها الفريقان، ماذا عن فلسطني؟ وهل التحدي 

يكمن يف حتريرها؟ ام يف تصفية قضيتها؟ ثم ماذا عن االرهاب؟ التحدي هو يف اهنائه ام يف توظيفه؟ ماذا 

عن االستقالل والتبعية او احلرية، وعن العوملة، والسوق االقليمية املشرتكة؟

ثانيًا، أي فرص تبدو متاحة للعرب وايران جمتمعني او منفردين يف ظل اآلحادية او التعددية القطبية؟ 

ايران والعرب للنهوض بوعي ومسؤولية من  ثالثًا، أي مساحة يمكن أن تشغلها الرشاكة املأمولة بني 

اجل حتصني دولنا وشعوبنا ضد االنزالق يف متاهات التخلف والضياع، واالبتعاد عن الدور احلضاري 

المتنا الذي يغين االنسانية ويدفع عنها املخاطر والتهديدات.

 إننا من موقع جتربتنا يف املقاومة ضد العدو االرسائييل الذي احتل لبنان قرابة عقدين من السنني ونجحنا 

يف هزيمته عىل الرغم من تعقيدات أوضاعنا اللبنانية الداخلية، قمنا بما عجزت عنه جيوش دول جمتمعة 

وذلك باإلتكال عىل اهلل وارادة شعبنا املضحي واملعطاء. لقد خلصنا بأن الشعوب تصدق من يصدقها 

وتضحي وتصمد عندما جتد قياداتها تتقدم مسرية اجلهد باخالص، إن التصدي ملخاطر التهديدات ال 

تقوى عليه سلطات منبوذة من شعوهبا، لكن الشعوب تعطي بال حساب حني تصدق سلطاتها يف التعبري 

عن تطلعاتها.

يتهدده خطران: خطر االرهاب االرسائييل اهلادف لتصفية قضية فلسطني  العريب واالسالمي  إن عاملنا 

تفتيت جمتمعاتنا واضعاف دولنا. فلتكن منا  التكفريي اهلادف اىل  ومستقبلنا جميعًا، واخلطر االرهايب 

فلعل ذلك  انجاز هذه االولوية،  العرب وإيران جميعًا يف  للتصدي هلذين اخلطرين وليتشارك  املبادرة 

يوفر علينا الكثري من الوقت واملوارد والتضحيات ويضعنا عىل خارطة صناعة املستقبل.


