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ثالث رئيس إيراني يزور لبنان وسط ارتياب محدود 
 إيران حريصة على االستقرار : القصار■ نستغرب افتعال قضية : فنيش

 13ما بٌن مرحب ومرتاب بزٌارته ٌفترض وصول الرئٌس االٌرانً محمود أحمدي نجاد الى بٌروت فً 
 تشرٌن الثانً 25الجاري تلبٌة لدعوة من نظٌره اللبنانً العماد مٌشال سلٌمان، الذي سبق وزار اٌران فً 

وجرٌاً على عادتهم ٌنقسم اللبنانٌون حول توصٌف هذه الزٌارة، خصوصاً انها تأتً فً خضم أزمة . 2008
لكن هل ٌجب إثارة كل هذا الصخب ازاء وصول رئٌس دولة صدٌقة الى . سٌاسٌة حادة تنذر بتداعٌات خطرة

!. وهل هناك ثمة مبّررات للتخوف مما ٌمكن أن تحدثه من تداعٌات؟. لبنان
 

لٌس الرئٌس االٌرانً الحالً محمود أحمدي نجاد الرئٌس االٌرانً االول الذي ٌزور لبنان، اذ سبقه خصمه 
، فً زٌارة اتسمت بالحفاوة فً عهد الرئٌس السابق 2005االنتخابً السابق الرئٌس محمد خاتمً فً العام 

. إمٌل لحود
 عندما حّل ضٌفاً على الرئٌس الراحل كمٌل 1957وأٌضاً زار لبنان الشاه محمد رضا بهلوي فً العام 

اال ان الزٌارة المرتقبة لنجاد تثٌر تحفظات لبنانٌة، خصوصاً من بعض الشخصٌات المسٌحٌة . شمعون
 آذار وسط تحذٌرات اسرائٌلٌة متكررة للحكومة اللبنانٌة مما تسمٌه تل أبٌب عواقب 14المنضوٌة فً قوى 

. وحلفاؤه بالزٌارة"  حزب هللا"غٌر حمٌدة لهذه الزٌارة، فً الوقت الذي ٌرحب 

 زيارة رئيس صديق": حزب هللا"

معنٌاً بالزٌارة الحدث، ووفق ما هو معلن فانه فً صدد ترتٌب استقبال شعبً حاشد " حزب هللا"ٌعتبر 



للضٌف الحلٌف، فً الوقت الذي ٌستغرب وزٌر الدولٌة لشؤون التنمٌة االدارٌة محمد فنٌش اثارة التساؤالت 
استغرب افتعال قضٌة غٌر : "حول الزٌارة المرتقبة للرئٌس نجاد وٌعتبرها زٌارة رئٌس دولة صدٌقة وٌقول

مبررة حول زٌارة الرئٌس نجاد، خصوصاً انه رئٌس دولة كبٌرة تدعم لبنان فً تحرٌر أرضه وبالتالً هً 
زٌارة طبٌعٌة ألي رئٌس دولة صدٌقة، وتندرج فً اطار العالقات الطبٌعٌة بٌن شعبٌن لهما تارٌخ مشترك 

ومصالح مشتركة، ما ٌجعل السؤال المطروح اصالً عن تأخر مثل هذه الزٌارة ألن حصولها أمر طبٌعً فً 
". الوقت الذي نرى ان عدم حصولها ٌكون أمراً غٌر طبٌعً

وٌرى فنٌش ان الزٌارة تعزز حضور لبنان وتشكل دعماً له فً مواجهة التهدٌدات واالخطار االسرائٌلٌة، 
لقد عرضت اٌران تقدٌم المساعدات العسكرٌة : "وٌشٌر الى المصالح المشتركة بٌن لبنان واٌران وٌضٌف

اضافة الى ان العرض االٌرانً . وتسلٌح الجٌش اللبنانً وتلبٌة حاجاته فً حال طلبت الحكومة اللبنانٌة ذلك
لحل مشكلة الكهرباء فً لبنان قائم وٌنتظر طلب السلطات اللبنانٌة عدا عن توفٌر الدعم االٌرانً فً مشارٌع 

". (...)انتاجٌة عدة 
وٌذكر ان بٌن لبنان واٌران اتفاقات اقتصادٌة عدة والزٌارة تأتً لتضع بعضها موضع التنفٌذ وتساهم فً 

. تطوٌر العالقات المشتركة

 إيران تقف إلى جانب لبنان: القّصار

، "حزب هللا"من جهته، ٌعتقد وزٌر الدولة عدنان القصار ان اٌران ومن خالل عالقاتها الوطٌدة بـ
ومن خالل حلفائها الداخلٌٌن، تستطٌع ضبط اٌقاع التصعٌد السٌاسً، وبالتالً ٌعّول كثٌراً على 

. زٌارة الرئٌس االٌرانً الى لبنان
للزٌارة أهمٌة على المستوى السٌاسً، ولها أٌضاً أهمٌة على المستوى االقتصادي، : "وٌضٌف

خصوصاً انها سوف تشهد توقٌع اتفاقات مهمة بٌن الجانبٌن اللبنانً واالٌرانً، سواء فً مجاالت 
الخ، وهو ما ٌعزز مجاالت التعاون االقتصادٌة، وٌنمً بالتالً ... االستثمارات، الصحة، التجارة

". حركة التبادل التجاري التً بال شك تحتاج الى التطوٌر والتفعٌل
وٌذكر القصار ان لقاءات اقتصادٌة عدة استبقت الزٌارة، وٌشٌر الى أن الشخصٌات االقتصادٌة 

ورجال االعمال اللبنانٌٌن والعرب سٌلتقون الرئٌس االٌرانً فً مقر اقامته من أجل تعزٌز 
ان كل الزٌارات الرسمٌة مفٌدة، ألن االتصال "وٌرى . التعاون االقتصادي بٌن لبنان واٌران

وافادة لبنان من زٌارة . الشخصً ٌقرب الناس من بعضهم وٌنسحب على التفاهم فً ما بٌنهم
وهذا . الرئٌس االٌرانً مقرونة بنتائج المباحثات التً سٌجرٌها مع المسؤولٌن والقٌادات اللبنانٌة

ما سٌظهر تباعاً بعد الزٌارة من خالل الخطاب السٌاسً الذي ستعتمده القوى السٌاسٌة على 
انما فً شكل عام، كما ذكرنا، فان اي زٌارة ٌقوم بها رئٌس دولة عربٌة او . اختالف اتجاهاتها

والجمهورٌة االسالمٌة فً اٌران وقفت وال تزال . اسالمٌة او اجنبٌة الى لبنان لها مردود اٌجابً
 سواء 2006الى جانب لبنان فً محنه، وهذا برز جلٌاً فً خالل العدوان االسرائٌلً فً تموز 

من خالل الموقف السٌاسً عبر دعم المقاومة، او من خالل تقدٌمها المساعدات العاجلة 
للمهجرٌن من الجنوب، وبال شك فإن اٌران حرٌصة على توفٌر الهدوء واالستقرار، وبعدم 

انفالت األمور لدرجة تصعب السٌطرة علٌها فً ما بعد، وهذا بالتأكٌد ما سوف ٌحرص الرئٌس 
االٌرانً على تأكٌده الى المسؤولٌن اللبنانٌٌن والقٌادات السٌاسٌة التً سوف ٌلتقٌها، من هنا فإن 

الزٌارة التً تأتً فً هذا الظرف الداخلً الدقٌق سوف ٌكون لها افادة، خصوصاً ان هناك 
 ".اجماعاً اقلٌمٌاً ودولٌاً على ان الفتنة فً لبنان خط أحمر

 معترض... جنوب مرحب وشمال



االول ٌحبذ ما ٌسمى معكسر االعتدال الممتد من : ٌعٌش لبنان هذه االٌام انقساماً سٌاسٌاً حاداً محوره فرٌقان
السعودٌة الى رام هللا، فً الوقت الذي ٌتحمس فٌه الفرٌق اآلخر لمعسكر الممانعة الذي ٌبدأ فً سورٌا 

ومن هذا المنطلق ٌضع الطرٌق االول زٌارة الرئٌس االٌرانً فً خانة الدعم . واٌران وٌنتهً فً غزة
لخصمه السٌاسً بغض النظر عن مجاهرته بحقٌقة موقفه، رغم التسرٌبات عن قٌام تحركات احتجاجٌة على 

فً الوقت الذي ٌتحضر . الزٌارة فً شمال لبنان، ولوحظ رفع الفتات غٌر مرحبة بزٌارة الضٌف االٌرانً
". الحلٌف الكبٌر"جنوبه الستقبال 

الجنوب هو جزء من الوطن واٌران نفذت مشارٌع انمائٌة عدة فً لبنان، وخصوصاً فً : "وٌعلق فنٌش
، وزٌارة نجاد الى الجنوب هً لالطالع على تنفٌذ هذه 2006الجنوب، بعد العدوان االسرائٌلً فً تموز 

المشارٌع، عدا عن ان هناك عالقة تارٌخٌة بٌن جبل عامل واٌران، عالقة دٌنٌة وثقافٌة ضاربة فً التاٌخ بٌن 
". (...)الجنوب واٌران 

ٌراهن على اضعاف لبنان "وٌرى وزٌر الدولة لشؤون التنمٌة االدارٌة ان الزٌارة المرتقبة تضر كل من 
وافقاده لحلفائه واصدقائه ودفعه للتخلً عن قوته المتمثلة بالمقاومة، وجعل البلد جزءاً من مشروع النفوذ 

وبالتالً فان كل هؤالء هم من المتضررٌن من زٌارة الرئٌس االٌرانً الى لبنان، فً الوقت الذي . االمٌركً
نرى فً زٌارته تأٌٌداً وتقدٌراً لمكانة اٌران ووقوفها الى جانب بلدنا الذي واجه العدوان االسرائٌلً، وهً 

. تشبه اٌضاً زٌارة امٌر دولة قطر الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً الى لبنان نهاٌة تموز الفائت
لماذا تسبب زٌارة الرئٌس نجاد الى الجنوب، اذ ما حصلت، تحدٌاً ألي : "وفً السٌاق عٌنه ٌسأل القصار

فرٌق سٌاسً فً الداخل؟، ومن هذا المنطلق ال ٌجب ان ٌعتبرها البعض موجهة ضده او استفزازاً له، ال بل 
على العكس فان كل القوى السٌاسٌة، فً المواالة والمعارضة، معنٌة بانجاح زٌارة الرئٌس االٌرانً الى 

اما بالنسبة الى اسرائٌل التً اعتبرت ان هذه الزٌارة تشّكل استفزازاً لها، فإن . لبنان، والى الجنوب تحدٌداً 
هذه التصرٌحات غٌر مقبولة على االطالق ومرفوضة شكالً ومضموناً، وهً تشكل تدخالً سافراً من قبل 
العدو االسرائٌلً فً الشؤون الداخلٌة اللبنانٌة، تضاف الى تهدٌداته التً ٌمارسها بحق لبنان وخرقه الدائم 

من هنا فان لبنان .  براً وبحراً وجواً، وعبر شبكة عمالئه الذٌن ٌنشرهم على االراضً اللبنانٌة1701للقرار 
كدولة مستقلة ٌرفض ان ٌملً علٌه احد من ٌجب ان ٌستقبل من قادة دول العالم ومن ال ٌجب، او ان ٌحدد له 

المناطق المحظورة او المسموحة للرؤساء الذٌن سوف ٌزورونه، شرط ان تحصل تلك الزٌارات وفق 
". االصول المتبعة بروتوكولٌاً بٌن مختلف دول العالم

نجاد مع فرٌق ضد آخر : سعٌد
 آذار الدكتور فارس سعٌد زٌارة نجاد الى الجنوب ألنها 14فً المقابل ٌعارض منسق األمانة العامة لقوى 

لٌست المرة االولى التً ٌزور فٌها رئٌس عربً او : "تعبٌر عن الخروج من االطر الرسمٌة للزٌارة، وٌقول
 وكانت زٌارته محصورة فً الجانب الرسمً، 2003اسالمً لبنان، وسبق ان زاره الرئٌس خاتمً العام 

 زار 1958كما انه فً العام . والالفت فً خطابه امام البرلمان اللبنانً تقدٌره واعجابه بالتجربة اللبنانٌة
الرئٌس المصري الراحل جمال عبد الناصر لبنان وأصر على ان ٌلتقً الرئٌس فؤاد شهاب فً خٌمة على 

وعبد الناصر كان . الحدود ولم ٌقم بزٌارة البسطة، على سبٌل المثال، حرصاً منه على الخصوصٌة اللبنانٌة
حافظ  (الراحل)االسرائٌلً، اما الرئٌس - حدد بالتوافق مع اللبنانٌٌن موقع لبنان المساند فً الصراع العربً 

لٌست : "وٌضٌف سعٌد". االسد فنقل لبنان الى بلد مواجهة فً هذا الصراع، ونجاد ٌعتبره بلد المواجهة األول
اٌران على حدود اسرائٌل انما لبنان والجٌش اللبنانً، واذا كان هناك من رسائل ٌرٌد نجاد توجٌهها الى 

". المجتمع الدولً فلٌس لبنان وال الجنوب هو المكان المناسب لتوجٌه هذه الرسائل
ماذا كان لٌحدث لو ان الرئٌس االمٌركً باراك أوباما او الرئٌس المصري حسنً مبارك او : وٌسأل سعٌد

 آذار فً ملعب المدٌنة الرٌاضٌة 14الملك السعودي عبدهللا بن عبد العزٌز زاروا لبنان واستقبلتهم جماهٌر 
فً بٌروت او جونٌة؟ وٌشكك سعٌد فً ان رئٌس الجمهورٌة قد وجه دعوة رسمٌة لنجاد لزٌارة لبنان، وٌعتقد 

. ان األخٌر أعرب عن امنٌته زٌارة لبنان
ان السفٌر االٌرانً فً بٌروت غضنفر ركن أبادي ٌؤكد ان الزٌارة تتم بناء على دعوة رسمٌة وجهها "علماً 

. سلٌمان لنظٌره االٌرانً



 ايران داعم دائم للبنان": أمل"

وٌفاخر الحركٌون بأن وزٌر الدفاع . والجمهورٌة االسالمٌة فً اٌران عالقات طٌبة" أمل"تربط حركة 
" أمل"، وفً السٌاق ٌقول عضو الهٌئة التنفٌذٌة فً "أمل"االٌرانً االسبق مصطفى شمران كان فً صفوف 

االٌرانٌة التارٌخٌة تترجم المحبة الكبٌرة التً ٌكنها الشعب االٌرانً - حسن قبالن ان العالقات اللبنانٌة 
لنظٌره اللبنانً، وخصوصاً لجبل عامل الذي ٌحضر أعالمه الكبار فً المشهد الثقافً والفكري والدٌنً فً 

اٌران وفً أبرز معالمها ومراكزها وشوارعها التً تحمل اسماء شخصٌات لبنانٌة مثل الشٌخ البهائً والشٌخ 
اضافة الى جسور التواصل التً قامت فً العصر ". الخ... لطف هللا المٌسً والحّر العاملً والمحقق الكركً

. الحدٌث بٌن الشعبٌن حٌن برز االمام السٌد موسى الصدر والشهٌد شمران
وٌرى قبالن ان تطوراً كبٌراً وسم العالقات الرسمٌة والشعبٌة بٌن اٌران ولبنان وتجلى فً الدعم الواضح 

واستمر الدعم االٌرانً . 1982للبنان فً مواجهة الحروب االسرائٌلٌة منذ االجتٌاح الشهٌر فً صٌف العام 
.  وبعده2006للمقاومة والشعب اللبنانً وظهر جلٌاً خالل  عدوان تموز 

تقدم اٌران رسالة قوٌة تعبر عن دعمها للبنان ووقوفها الى جانب قضاٌاه : "اما عن اهمٌة الزٌارة فٌعلق قبالن
المحقة فً ظل مناخ اقلٌمً ودولً ٌشً بتصفٌة القضٌة المركزٌة فً فلسطٌن وٌحاول النٌل من المقاومة فً 

". لبنان
انما هً تأتً فً سٌاق "ان تكون للزٌارة االٌرانٌة اي تداعٌات سلبٌة " أمل"وٌنفً عضو الهٌئة التنفٌذٌة فً 

". السٌاسة االٌرانٌة المنفتحة والناشطة على محاور عدة
وٌشٌر قبالن الى ان زٌارة نجاد الى المنطقة الحدودٌة الجنوبٌة تشكل رسالة دعم للجنوبٌٌن الصامدٌن فً 

. قراهم فً مواجهة العدو االسرائٌلً، وهً أٌضاً رسالة دعم للمقاومة والجٌش اللبنانً ومؤسسات الدولة

 عبيد

" رفٌقه السابق"من جهته ال ٌخالف المدٌر العام السابق لالعالم محمد عبٌد السٌاق العام لتوصٌف فنٌش و
زٌارة لرئٌس جمهورٌة دولة صدٌقة للبنان الى جانب "قبالن، وٌضع الزٌارة فً موقعها الطبٌعً باعتبارها 

العالقات الممٌزة التً تجمع لبنان واٌران، وخصوصاً لجهة المرجعٌة الدٌنٌة فً اٌران والتً تقلدتها شرٌحة 
اٌران تدعم لبنان فً شكل كامل ودائم وفق ما ٌصرح به غٌر : "وٌضٌف". اساسٌة فً المجتمع اللبنانً

مسؤول لبنانً، وآخرهم كان رئٌس الجمهورٌة خالل لقائه نظٌره االٌرانً على هامش اعمال الجمعٌة العامة 
ان اٌران دعمت االنتقال الهادئ للسلطة بعد اغتٌال "وٌذكر عبٌد . لألمم المتحدة فً نٌوٌورك الشهر الفائت

". وان ذلك تم عبر تسوٌة كانت اٌران شرٌكاً أساسٌاً فٌها. 2005الرئٌس رفٌق الحرٌري فً شباط 
اٌران شرٌك اساسً اٌضاً فً النصر اإللهً الذي تكرس بعد عدوان "وٌرى المدٌر العام السابق لالعالم ان 

تلقى الزٌارة االحاطة االٌجابٌة من القوى اللبنانٌة كافة، وان ٌتم التعاطً معها "وٌأمل ان ". 2006
، وكما 2008بدٌبلوماسٌة عالٌة واحترام كامل، تماماً كما تعاملت اٌران مع زٌارة سلٌمان فً تشرٌن الثانً 

". تتعامل الجمهورٌة االسالمٌة مع زٌارة اي وفد رسمً لبنانً

 • • •

لٌس خافٌاً على احد ان لبنان ٌمر فً فترة حرجة من تارٌخه الملّبد بالتناقضات، وان اٌران العب اساسً 
وبالتالً فً استطاعة الجمهورٌة االسالمٌة " حزب هللا"على ساحته الداخلٌة من خالل عالقاتها الممٌزة مع 

ورغم الصخب العالً الذي ٌرافق زٌارة الرئٌس نجاد فان عالقة شرٌحة . لعب دور اٌجابً فً هذه المرحلة
وازنة من المجتمع اللبنانً باٌران تثبت ان التشٌع حركة ال مؤسسة ولٌس رفض الشٌعة للحاكم المنحرف فً 

. اٌران، حتى لو كان شٌعٌاً، سوى دلٌل الى مأسسة العالقة اللبنانٌة مع طهران
حتى لو قصد فارٌا للتزلج ... ومن نافل التذكٌر ان الشاه االٌرانً الشٌعً لم ٌكن موضع ترحٌب شٌعً لبنانً

. ، فً الوقت الذي ٌقصد نجاد بنت جبٌل للتذكٌر بسقوط بٌت العنكبوت االسرائٌل1957ًالعام 



      عباس الصباغ 
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