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Abstract 
Palestine has interwoven with Islamic civilization. It is the most important issue of the 

world of Islam and it belongs to Muslims. The impact of Palestine on the world of Islam 

and concepts like unity and resistance manifests its significance. The issue of Palestine and 

supporting it result in a new cultural, social, and political alignment in the Islamic region. 

This issue has attracted the attention of the world from the beginning. Regarding the issue 

of Palestine and the formation of the illegitimate Israeli regime, Iran has undergone two 

different periods: before the Islamic revolution and after the Islamic revolution. By 

studying the influence of Iran and the United Nations on offering solutions for Palestine, 

we can see the role and position of each of them in this regard. 

The United Nations has proposed a solution to the Palestinian issue by partitioning 

Palestine into two separate Hebrew and Palestinian states and the city of Jerusalem as an 

international region. Although continuous conflicts and uprisings show the failure of this 

solution, namely Resolution 181, the Islamic Republic of Iran believes that the solution to 

this problem can only be found by the Palestinian people through a referendum. 
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The referendum solution has been personally proposed by the Leader of the Islamic 

Revolution and has been repeatedly emphasized in international meetings. Successive 

governments in the Islamic Republic, based on the role and importance of the Palestinian 

cause, have consistently supported the Palestinian cause in foreign policy, and this support 

has been constant with the change of the presidents of the Islamic Republic. The general 

opinion is that the only solution offered by Iran is resistance, while proposing a 

fundamental solution is something else. But what the Iranian proposal has been like so far 

and what steps it has taken and should follow in the future occupy the authors’ minds. 

The main question that the authors raise is that, despite the obvious support for the 

Palestinian cause, how has the main solution, the “referendum”, been taken into 

consideration in the United Nations by Islamic Republic administrations? In addition to this 

question, there are other sub-questions: What was the solution of the Pahlavi government 

before the Islamic Revolution? What is the difference between the solution offered by the 

Islamic Republic of Iran and the one offered by the United Nations? In these circumstances, 

what actions has the country’s diplomatic body taken and what tasks should it pursue? 

The significance of this study is to understand the general rules governing the 

settlement of the Palestinian issue. Considering the role of various players from governments 

to international organizations, movements, and groups, the current study particularly 

concentrates on how the country’s diplomatic body interacts with international institutions 

about Palestine.  

In addition to the above understanding, besides considering the current position of the 

Islamic Republic of Iran, it is necessary to carefully pursue future actions and interactions 

with international organizations, especially the United Nations regarding Palestine. In other 

words, enhancing the strengths and reducing the weaknesses in the future is another 

necessity. 

The authors have used a descriptive-analytical method intending to know more and to 

explain the epistemological view towards the situation of the Iranian referendum plan. In 

this method, by emphasizing the applied historical approach using the data and documents 

of the Ministry of Foreign Affairs of Iran, an inferential conclusion is reached to be used 

for the present and the future. 

From the point of view of innovation in the subject, two points can be mentioned: First, 

everyone knows that the position of the Islamic Republic of Iran on Palestine is to support 

the resistance front and it has a great share in it, but when it comes to providing a solution, 

it is thought that Iran’s only solution has been resistance, while the main and fundamental 

solution of Iran is something else and resistance is one of the next priorities. Second, the 

solution proposed by Iran that prioritizes resistance has not been seriously studied in Arab 

research, and to highlight this issue, the present article notes the importance of a 

fundamental solution. 
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The results show that the basic solution proposed by the Islamic Republic of Iran is to 

emphasize a referendum which includes the indigenous people of Palestine (whether they 

live in Palestine or not) with all ethnicities and (religious) tendencies, including Muslim, 

Christian, and Jewish. Iran believes that the Palestinian issue will not be resolved without 

considering people’s right to self-determination and holding a referendum. But regarding 

implementation, the referendum plan has not been put into action by international 

organizations so far, and due to the non-implementation of the referendum plan, it has 

become impossible to evaluate it descriptively. On the other hand, considering the existing 

issues and records up to now, the administration, on behalf of the government, has not 

pursued the referendum plan as a continuous demand in recent years, except for its 

registration in the United Nations while this action is not sufficient. What is certain is that 

the presentation of the “referendum” solution was designed and proposed by the Supreme 

Leader himself, and contrary to popular belief, this solution is a fundamental one for 

Palestine and takes precedence over the resistance. 

One of the suggestions of the present article, considering the results, is to confirm and 

continue the resistance until a referendum is held. On the other hand, the government and 

the diplomatic body must always follow the idea of the referendum in international 

organizations and have a plan for it. Compared to Iran’s plan, the United Nations’ partition 

plan has not considered the opinion of the Palestinian people. However, Iran’s solution 

considers people’s right to self-determination, which has a legal nature and should be 

followed in international organizations. 

Keywords: The Palestinian cause, Islamic Revolution, United Nations Organization, 

Project of the Islamic Republic of Iran, Solution of the Palestinian issue. 
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 الملخص
فلســطني هــي القضــّية األهــّم يف العــامل اإلســالمي، فهــي مرکــز احلضــارة اإلســالمّية، 

متعّلقًة جبميع املسلمني، وهذا ما تظهر أمهّيته اليوم يف ظهور  - وال تزال -وكانت 
مفــاهيم مــن قبيــل الوحــدة واملقاومــة، والــيت تــؤّدي بــدورها إىل نــوٍع مــن التالقــي يف 
العـــامل اإلســـالمي علـــى الصـــعد اجلديـــدة ثقافيًّـــا، اجتماعيًّـــا، وسياســـيًّا. لقـــد شـــّدت 

إليها، وكـان إليـران يف التعامـل مـع هـذه  القضّية الفلسطينّية من البداية أنظار العامل
القضـــّية ومـــع تأســـيس الكيـــان اإلســـرائيلي غـــري الشـــرعي مرحلتـــان خمتلفتـــان: تتمثّـــل 
األوىل منهمـــــا مبـــــا قبـــــل وقـــــوع الثـــــورة اإلســـــالمّية، أي بـــــزمن النظـــــام الشاهنشـــــاهي 
البهلـــــوي، فيمـــــا تشـــــّكل الثانيـــــة مرحلـــــة مـــــا بعـــــد الثـــــورة اإلســـــالمّية، أي حكومـــــة 

ريّة اإلسالمّية. وهذا ملحوٌظ يف تعامل إيـران ومواقفهـا يف املنّظمـات الدوليّـة اجلمهو 
ــــان  ــــة يف تأســــيس الكي أثنــــاء تلــــك املرحلتني.ومــــع التســــليم بــــدور املنّظمــــات الدولّي
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ل التـــايل: كيـــف كـــان اقـــرتاح إيـــران أمـــام ســـنة، حيمـــل كاتـــب هـــذه الســـطور التســـاؤ 
املنّظمــــات الدوليّــــة حلــــّل القضــــّية الفلســــطينّية؟ويف ســــبيل التعــــّرف أكثــــر علــــى هــــذا 

التحليلـي -املوضوع ولتبيينه من زاوية معرفّية، اعتمد الكاتب على املنهج التوصـيفي
لدوليّـة، طرحـه يف املنّظمـات ا ليصـل إىل مجلـٍة مـن النتـائج؛ منهـا: عـدم فعاليـة مـا مت

ومـــن مجلتهـــا منّظمـــة األمـــم املّتحـــدة، يف حـــّل القضـــّية الفلســـطينّية حـــىت اآلن.ويف 
املقابــل جنــد احلــّل الــذي طرحتــه اجلمهوريّــة اإلســالمية اإليرانيــة (مــع تأكيــدها علــى 
االستفتاء الفلسطيين الداخلي)، حيث مل حيَظ حىت هذه اللحظـة بالتأييـد مـن قبـل 

تّم تقييمه وتوصيفه، ومن جهـٍة أخـرى، احلكومـة يف إيـران، املنّظمات الدولّية حىت ي
بصــفتها ممثلــة لنظــام اجلمهوريــة اإلســالمية، مل تتابعــه وتطالــب بــه يف منّظمــة األمــم 

 املّتحدة بشكٍل مستمّر.

القضـية الفلسـطينية، الثـورة اإلسـالمية، منّظمـة األمـم املتحـدة،  :الکلمات الرئيسة
 ة، حل القضّية الفلسطينية.اجلمهورية اإلسالمية اإليراني

 

 مقدمة. 1

لفلســـطني ارتبـــاٌط وثيـــق ومتـــني حبضـــارة األديـــان الكـــربى، والســـّيما اإلســـالمّية منهـــا، ولـــذا فـــإنَّ 
قضـــّية فلســـطني ليســـت قضـــّية احـــتالل بلـــٍد فحســـب؛ وإّمنـــا هـــي قضـــّية إجيـــاد كتلـــة اســـتعماريّة 

ــدف احلــؤول دون تكــّون احلضــارة اإلســالمّية مــن  معاديــة لإلســالم يف قلــب العــامل اإلســالمي 
 ).www.tasnimnews.comم، 2014، يجديد (فخر 

ومضــافاً إىل البعــد الــديين، فلفلســطني كــذلك ارتبــاٌط مــع اســتقالل ســائر البلــدان اإلســالمية 
ديداً كبـرياً لبلـدان املنطقـة والعـامل  وأمنها ومصاحلها القومية، كما إّن الكيان اإلسرائيلي يشّكل 

لقـــــد ســـــعى االســـــتعمار جبميـــــع األشـــــكال لكـــــي يواجـــــه اإلســـــالم بإجيـــــاد التفرقـــــة اإلســـــالمي. 
 واالختالف بني مسلمي العامل اإلسالمي. 

يف هــذا اجملــال، لــيس املطلــوب التحّلــي بالبصــرية يف معرفــة العــدّو فقــط، وال االنفعــال واّختــاذ 
جـذور املسـألة ترجـع إىل  املواقف جتاهه باعتبار أنّه عـدٌو للفلسـطينّيني املظلـومني فحسـب؛ وإّمنـا

أن ال ننظــر باســتخفاف إىل أّن إســرائيل هــي مشــكلة العــامل اإلســالمي بكاملــه، وبالتــايل هــذه 
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القضـــّية ال ختـــتّص بفلســـطني احملتّلـــة، بـــل هـــي قضـــّية عـــاٍمل إســـالمّي مســـتقّل يســـري حنـــو التطـــّور 
 م،2020 ،يوالتقــــــــــّدم ويواجــــــــــه مشــــــــــكلة احــــــــــتالل جــــــــــزٍء منــــــــــه (هــــــــــو فلســــــــــطني) (مريزايــــــــــ

www.mehrnews.com.( 

إّن اخلطــط الصــهيونّية نــاظرة إىل العــامل أمجــع، وأهــدافها عاملّيــة أيضــاً، وبنــاًء عليــه ففلســطني 
بــل وحــىت العــامل اإلســالمي بالنســبة إليهــا لــيس إال قســماً مــن خمّططهــا العــاملي. والشــاهد علــى 

طينّية كانـت مـن الفلسعلى أّن القضّية  »بروتوكوالت حكماء صهيون«هذا املّدعى مضمون 
األساسـية يف نظـام اجلمهوريّـة املسـائل اإلسـالمية،  بداية انتصار الثـورة اإلسـالمية مـن القضـايا

قضـــــّية األّمـــــة اإلســـــالمية األوىل  هـــــي يعتـــــرب قـــــادة الثـــــورة اإلســـــالمية أّن قضـــــّية فلســـــطني لـــــذا
 ).www.farsi.khamenei.irم، 2014 (اخلامنئي،

منـذ بــدايات األزمـة الفلســطينية زمـن االنتــداب الربيطــاين علـى فلســطني، كـان ملنّظمــة األمــم 
ويكشــــف عــــدد  ةاملّتحــــدة دوٌر مهــــمٌّ فيهــــا، وقــــد طُرحــــت مقرتحــــاٌت عــــّدة حلــــّل هــــذه القضــــيّ 

 ســنة عــن عــدم فعاليــة هــذه املقرتحــات. هــذا فضــالً  70املقرتحــات وحجــم اجلهــود علــى مــدى 
عــــن أّن قــــرار منّظمــــة األمــــم املّتحــــدة يعــــّد اعتــــداًء صــــارخاً علــــى حاكميّــــة الشــــعب الفلســــطيين 

 .)1024م: 2010وحّقهم يف تعيني املصريهم (دهقاين، 

يف هــــذا الســــياق، ومــــع االلتفــــات إىل وقــــوع الثــــورة اإلســــالمية يف إيــــران، فمــــن الطبيعــــي أن 
قسمني: ما قبل الثورة، وما بعـدها، ونقـارن بينهمـا،  نقّسم دور إيران جتاه األزمة الفلسطينّية إىل 

ما مع مواقف املنّظمات الدولّية يف املرحلتني، يف وقـت مل تنفـع فيـه مجيـع املقرتحـات  كما نقار
 يف حّل أزمة فلسطني. -  قبل الثورة اإلسالمّية وبعدها - اليت ُقدِّمت 

مســألتني هــاّمتني: األوىل هــي أّن يف مــا يتعّلــق جبانــب التجديــد يف هــذا البحــث، نشــري إىل 
اجملتمع العاملي يعلم موقف اجلمهورية اإلسـالمية اإليرانيّـة حـول قضـّية فلسـطني ودورهـا يف دعـم 
جبهــة املقاومــة ونصــيبها الكبــري يف ذلــك، ولكــن عنــدما يُطــرح احلــديث حــول حــل هــذه القضــّية 

حــني أّن احلــّل األساســي هــو مقــرتح يُتصــّور أّن احلــّل الوحيــد الــذي تــراه إيــران هــو املقاومــة، يف 
االســتفتاء العـــام، وتقيـــيم متابعــة هـــذا املقـــرتح مــن قبـــل احلكومـــات وكيفيــة تعامـــل منّظمـــة األمـــم 
املّتحــدة معــه يُعــّد نظــرة جديــدة مل يــتّم تناوهلــا مــن قبــل البــاحثني حــىت اآلن. وأّمــا املســألة الثانيــة 
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مل حيَظ جبدير االهتمام يف األحبـاث واملقـاالت هو حبّد ذاته مقرتٌح » االستفتاء«فهي أّن مقرتح 
دف هذه املقالة إىل إبراز هذا املقرتح وبيان أمهّيته.  العربّية، ولذا 

 

 مسألة البحث 1.1

من خالل دراسة تأثري إيران ومنّظمة األمم املّتحـدة يف تقـدمي حلـول القضـّية الفلسـطينّية، ميكـن 
ا اجملـال، علـى أّن هـذه الدراسـة تتنـاول بشـكل خـاّص أن نتلّمس دور ومكانة كلٍّ منهما يف هـذ

احللــول الــيت قــّدمتها إيــران يف منّظمــة األمــم املّتحــدة قبــل انتصــار الثــورة اإلســالمّية وبعــدها، مــع 
الرتكيــــز علــــى البعــــد القــــانوين وفقــــاً للقــــوانيني الدوليّــــة حيــــث إّن مســــؤولّية اجلمهوريـّـــة اإلســــالمية 

دويل مســـتقّلة عّمـــا كانـــت قبـــل انتصـــار الثـــورة؛ نعـــم خبصـــوص ومواقفهـــا مـــن منظـــار القـــانون الـــ
ا الدوليـــة ضـــمن إطـــار القـــوانني الدوليـــة فهـــي مســـتمرّة يف ظـــّل عضـــويّتها يف  ـــدا ـــا وتعّه التزاما
منّظمــة األمــم املّتحــدة. وبشــكل عــام، فــإّن املســؤولّية الدولّيــة لكــّل نظــام منفصــلة ومســتقلة عــن 

 .)63م: 2018النظام اآلخر (ابراهيم كل، 

لقد قّدمت اجلمعية العاّمة لألمم املّتحـدة حـّالً للقضـّية الفلسـطينّية يتمثّـل بتقسـيم فلسـطني 
إىل دولتـــني منفصـــلتني؛ عربّيـــة وفلســـطينّية، وذلـــك عـــرب تصـــنيف القـــدس كمنطقـــة دولّيـــة. هـــذا، 

قبــل  ولكــّن اســتمرار الصــراع والنــزاع وانطــالق االنتفاضــة يــوحي عــن فشــل هــذا احلــّل املقــّدم مــن
اجلمعّيــة العاّمــة لألمــم املّتحــدة. كمــا تعتــرب اجلمهوريــة اإلســالمية يف إيــران أّن حــّل هــذه القضــية 
إّمنــا يقــّرره الشــعب الفلســطيّين وحــده مــن خــالل إجــراء االســتفتاء، وهــذا احلــل اإليــراين املقــرتح 

 ّم تقيمه.واضح وصريح، إّال أنّه مل ينّفذ من ِقبل أمم املّتحدة إىل يومنا هذا حّىت يت

قــد ّمت طرحـــه وتقدميــه مــن قبـــل » االســتفتاء«مــا هــو الواضــح يف هـــذا الســياق هــو أّن حـــّل 
مرشد الثورة اإلسالمّية شخصّياً، وقـد أّكـد عليـه مـراراً وتكـراراً يف أسـفاره املتعـّددة ويف اللقـاءات 

ــــة شخصــــّية،  ــــة (ب.دانشــــفر، مقابل ــــر،15واجللســــات الدولّي ــــه مج2021فرباي ــــع م)، كمــــا أيّدت ي
احلكومـــــات املتعاقبـــــة يف اجلمهوريّـــــة اإلســـــالمّية إميانـــــاً منهـــــا بأمهّيـــــة القضـــــّية الفلســـــطينية، ومـــــع 
االلتفات إىل أّن أصل دعم فلسطني هو من األصـول الثابتـة يف السياسـة اخلارجيّـة اإليرانيّـة الـيت 

 ).96م: 2011ال تتغّري مع تغّري رئيس اجلمهوريّة (أصغري، 
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التصـــّور العـــام الســـائد هـــو أّن املقاومـــة هـــي احلـــّل الوحيـــد الـــذي قّدمتـــه علـــى الـــرغم مـــن أّن 
إيران، إّال أّن مقرتح احلّل األساس والعالج اجلذري هو مـا طرحـه مرشـد الثـورة اإلسـالمّية (وهـو 
االستفتاء)، ويبقى التساؤل األساس حول اخلطوات اإليرانيـة الـيت مت تنفيـذها يف سـبيل الوصـول 

 قرتح وما هو التوّجه املستقبلي يف هذا اجملال؟إىل حتّقق هذا امل
 

 سؤال البحث 2.1

ـــــة  ـــــب هـــــذه الســـــطور هـــــو عـــــن حکومـــــات اجلمهوري ـــــذي يطرحـــــه كات الســـــؤال الرئيســـــي ال
ـة تسـاؤًال حـول  اإلسالمية؛ اليت علی الرغم من دعمها الواضح للقضّية الفلسـطينية، فـإّن ّمث

تصـــّرفت يف هـــذا الســـياق ضـــمن دائـــرة ، فكيـــف »االســـتفتاء«تعاطيهـــا مـــع احلـــّل الرئيســـي 
ـــة أخـــرى؛ منهـــا: مـــا املقـــرتح الـــذي قّدمتـــه احلكومـــة  األمـــم املتحـــدة؟ مضـــافاً إىل أســـئلة فرعّي
البهلويّة قبل الثورة اإلسالمّية حلّل هذه األزمة؟ وما هي أوجه الشبه واالختالف بني مقرتح 

ّل هذه الظروف، ما املسؤولّيات ويف ظ اجلمهورية اإلسالمّية ومقرتح منّظمة األمم املّتحدة؟
املرتتّبـــة علـــى اجلهـــاز الدبلوماســـي يف إيـــران، ومـــاذا عليـــه أن يفعـــل مـــن زمـــان تقـــدمي املقـــرتح 

  وحىت اليوم؟ 
 

 أهّمية البحث، هدفه، وضرورته 3.1

ــة واحلركــات واجلماعــات، يتبــّني أّن مــن  ــة ألدوار الــدول واملنّظمــات الدولّي خــالل القــراءة التارخيّي
ـدف إىل التعـّرف ل لاألمهّية مبكان تناو  قواعد الكلية احلاكمة علـى حـّل القضـّية الفلسـطينّية، و

عليها، مع الرتكيز بشكٍل خاص على كيفّية تعـاطي اجلهـاز الدبلوماسـي مـع املؤّسسـات الدوليّـة 
 اليت تُعىن بالقضّية الفلسطينّية.

 للجمهوريّـة اإلسـالمّية اإليرانيّـة ونـدّقق إضافة إىل ذلك، من الضروري أن نتتّبع املوقع احلـايل
أكثــر يف اخلطــوات القادمــة املطلــوب اّختاذهــا يف التعــاطي مــع املنّظمــات الدولّيــة، ســّيما منّظمــة 
األمــم املّتحــدة، مبــا خيــّص فلســطني. وبتعبــٍري آخــر: فــإّن الرتكيــز علــی نقــاط القــّوة ومعاجلــة نقــاط 

 يضاً.الضعف يف املستقبل يُعّد ضرورة بذاته أ
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مـــع النظــــر والتـــدقيق يف عمليــــة مشـــاركة إيــــران يف املنّظمـــات الدوليّــــة وتقـــدميها للمقرتحــــات 
واحللول، من الواضح أّن طرح اجلمهوريّة اإلسالمّية اإليرانّية (االستفتاء) مل يلَق لـه مـن األسـاس 

ض النظــر عــن آذانــاً صــاغية يف منّظمــة األمــم املّتحــدة، وبالتــايل مل حيــَظ باجلانــب التنفيــذي, بغــ
 جدوائّية هذا الطرح أو عدم جدوائيّته. 

وبعيــداً عــن النظــرة االنتقاديّــة أو اإلجيابيــة للمقرتحــات املطروحــة، فهــذا املوضــوع ميكنــه أن 
يكشــف العجــز يف الوصــول إىل حــلٍّ ثابــت ودائــم. وتكمــن أمهّيــة دراســة هــذا املوضــوع يف أّن 

رها يســتتبع بشــكٍل دائــم نشــوء نزاعــات عميقــة األزمــة الفلســطينية مــا زالــت مســتمرّة، واســتمرا
يف املنطقة، وتكّون اصطفافات وجبهات وتيارات سياسـية بـني الـدول، واألهـّم مـن ذلـك أنّـه 
ـا يف  يكشف عن معايري منّظمة األمم املّتحدة يف ترتيب أولويّات حـّل األزمـات، وأّن خطوا

وإذا كــان مثـّـة مشــكلة فكيــف يُعَمــُد هــذا اجملــال لتوجيــه احللــول هــل هــي سياســّية أم حقوقّيــة، 
  إىل حّلها؟

  
 ثخلفية البح 4.1

يف احلقيقــة، ال جنــد يف هــذا املوضــوع أّي كتــاٍب أو مقالــٍة باللغــة العربّيــة يتنــاوالن مقــرتح إيــران 
ومنّظمــة األمــم املّتحــدة حلــّل القضــّية الفلســطينّية؛ وإن كــان قــد طرحــت مســائل خمتلفــة حــول 

ــــــني  ــــــاريخ فلســــــطني، ومــــــن ب ــــــيت بعنــــــوان ت ــــــي والي ــــــاب عل مــــــا ُكتــــــب ميكــــــن اإلشــــــارة إىل كت
 ».م1937-م1879وفلسطني   إيران«

 يروابـط مجهــور «مـن املؤلّفـات األخـرى يف هـذا السـياق مقالـٌة للسـّيد أمحـد سـادات بعنـوان 
ــــبش جهــــاد اســــالمي ــــر جن ــــا تاکيــــد ب ــــبش هــــاي مقاومــــت اســــالمي ب ــــا جن ــــران ب  »اســــالمي اي

مع حركـات املقاومـة الفلسـطينّية، مـع الرتكيـز علـى حركـة اجلهـاد عالقات اجلمهوريّة اإلسالمية [
 خامنــه يفلســطني از منظــر حضــرت آيــت اهللا العظمــی ســيد علــ«، وكــذلك کتــاب ]ياإلســالم

فلســــطني مــــن منظــــار اإلمــــام الســــّيد [» ي) رهــــرب معظــــم انقــــالب اســــالم(مــــّد ظّلــــه العــــايل يا
والــذي يشــمل خطابــات القائــد اخلــامنئي، مجعهــا ، ]الثــورة اإلســالمّية قائــداخلــامنئي (دام ظّلــه) 
 م).2001سعيد صلح مريزائي(
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م)، وكتـاب 1986لكاتبـه أكـرم زعيـرت(» واقعـة فلسـطني«ومن املصـادر املفيـدة أيضـاً كتـاب 
ــــــين (قــــــدس ســــــره« ــــــة اإلمــــــام اخلمي ، مــــــن إصــــــدار مرکــــــز نشــــــرآثار اإلمــــــام )»فلســــــطني يف رؤي

اٍب أو مقالـٍة خبصـوص إيـران والقضـّية الفلسـطينّية على أنّنـا مل نعثـر علـى كتـ .م)2002اخلميين(
ــذا  مــع الرتكيــز علــى املنّظمــات الدولّيــة، وخباّصــة أّن املباحــث التارخييــة واملستعرضــة لألحــداث 

فهــرس فلســطني «اخلصــوص متنــاثرة وحمــدودٌة يف املصــادر العربيّــة. ومــن املصــادر األخــرى كتــاب 
م)، حيـــث يشــمل هــذا الكتـــاب 2005ســطينية(، مــن إصــدار مركـــز الدراســات الفل»التفصــيلي

قسمني يورد فيهما الكتب والرسائل اجلامعية اليت أُلّفت حول فلسـطني خـالل السـنوات العشـر 
 اليت سبقت تأليف الكتاب. 

شـيت ( حاکميـت «م) بعنـوان 2014من املصادر األخرى أيضـاً الرسـالة اجلامعيّـة حملمدرضـا 
حاكميـة [» اهللا)  (حفظـه يا ديـدگاه حضـرت امـام خامنـهامللـل از  فلسطني در عرصه حقـوق بني

، حيــث تتنــاول هــذا الرســالة ]فلســطني يف جمــال احلقــوق الدوليــة مــن وجهــة نظــر اإلمــام اخلــامنئي
بنظــرة حقوقيــة رؤيــة واليــة الفقيــه ومقرتحهــا للقضــّية الفلســطينّية لتصــل يف نتيجتهــا إىل أّن الرؤيــة 
 الفقهّية لإلمام اخلامنئي يف حّق الشعب الفلسطيين يف حتديد املصري تتوافق مع احلقوق الدولّية. 

ـــاملن ، ومـــع »التحليلـــي -  التوصـــيفي«هج انطالقـــاً ممّـــا ذُكـــر، جـــاءت هـــذه املقالـــة لتبحـــث ب
ـــائق الصـــادرة عـــن وزارة  ـــة، مســـتفيدًة مـــن املعطيـــات والوث ـــة التطبيقي الرتكيـــز علـــى املقاربـــة التارخيي
اخلارجّيــة اإليرانيــة (قبــل انتصــار الثــورة وبعــدها)، وكــذلك مــن قــرارات األمــم املّتحــدة واملكاتبــات 

ة حىت تاريخ كتابة هذه املقالة، لكـي تصـل إىل واملواقف الصادرة عن احلكومات اإليرانية املتعاقب
  خامتة وحصيلة استنتاجية ُيستفاد منها يف احلاضر واملستقبل.

 

. تاريخ الحلول المقترحة من قبل األمم المتحدة ومواقف إيـران منهـا قبـل 2
 انتصار الثورة اإلسالمية

 إيران والقضية الفلسطينية في عصبة األمم  1.2

طُرِحـــت القضـــية الفلســـطينية بشـــكل جـــاّد ألول مـــرة يف املنّظمـــة الدوليـــة يف أعقـــاب حادثـــة 
م عشـرات الكراسـي 1928الرباق الشـريف، وذلـك حينمـا جلـب الصـهاينة يف منتصـف عـام 
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واملناضــــد إىل القــــدس إلجــــراء بعــــض الطقــــوس الدينيــــة مــــانعني املســــلمني مــــن أداء فرائضــــهم 
ت تاليـة. اسـُتفّز املسـلمون مـن ذلـك العمـل، فـأعلنوا يف جتّمـع الدينية، وممّهدين بـذلك خلطـوا

مـــن رجـــال السياســـة يف العـــامل اإلســـالمي، إدانـــتهم لـــذلك العمـــل،  700حاشـــد ضـــّم حنـــو 
وطالبوا احلكومة اإلنكليزية بالتصّدي لألسلوب الصهيوين الرامي إىل تغيـري الظـروف يف ذلـك 

 املكان املقّدس.

ا تقف إ ّ ىل جانب سياسـة اإلبقـاء علـى الوضـع القـائم. فتحـّرك املسـلمون أعلنت بريطانيا أ
بشـــكٍل واســـع، وانطلقـــت تظـــاهرات أّكـــدت علـــى اســـتبعاد املظـــاهر الدينيـــة اخلاّصـــة عـــن بيـــت 
املقـــدس واألمـــاكن املقّدســـة. غـــري أّن الصـــهاينة املتطـــرّفني، مل يقفـــوا مكتـــويف األيـــدي، فأحـــدثوا 

 ).78- 77م: 1986رّج عليها (زعيرت، اشتباكات عنيفة، اكتفى اإلجنليز بالتف

هــذه األحــداث دفعــت أعضــاء عصــبة األمــم للتفكــري حبــلٍّ ألزمــة فلســطني. إّن التــدقيق يف 
مل تصــل حينهــا إىل  مالوثــائق املتــوفرة يؤّكــد أّن الــدول املســلمة الــيت هــي أعضــاء يف عصــبة األمــ
األوىل مـــن مناقشـــات اتّفـــاق حـــول القضـــية الفلســـطينية. يف ضـــوء ذلـــك، كانـــت نتيجـــة اجلولـــة 

ع وتقــدمي تقريــر أعضــاء عصــبة األمــم، أن تتوّجــه جلنــة مــن بريطانيــا إىل فلســطني لدراســة األوضــا 
 إىل جملس العصبة.

اثنـــاء ذلـــك، بعـــث احلـــاج أمـــني احلســــيين، رئـــيس اجمللـــس األعلـــی اإلســـالمي الفلســــطيين 
خــالل الفــرتة الــيت تصــل رســائل إىل الــبالد اإلســالمية يناشــدها إيفــاد ممثّلــني عنهــا إىل القــدس 

فيهـــا تلـــك اللجنـــة لإلعـــالن عـــن تضـــامن العـــامل اإلســـالمي مـــع حقـــوق الشـــعب الفلســـطيين 
 ).1(راجع: وثيقة رقم

وضــّم املمثّــل السياســي إليــران يف بــريوت إىل الرســالة الــيت تلّقاهــا مــن احلســيين، تقريــراً 
تشـهده فلسـطني وإْن كـان مفّصًال إىل وزارة اخلارجية بطهران، يقول فيه إّن الصراع الذي 

غـري أّن هلـذا املوضـوع أسـباباً أخـرى أّمههـا هجـرة «يف ظاهره حول موضوع حـائط الـرباق، 
اليهود من خمتلف أرجاء العامل إىل فلسطني منذ سنوات، والتمهيـد لتأسـيس دولـة يهوديـة 

ا احلكومــــــة اإليرانيــــــة فلــــــم تبعــــــث ممــــــّثًال هلــــــا إىل فلســــــطني بذريعــــــة». يف هــــــذا البلــــــد  أّمــــــ
 الوقت.   ضيق
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والـــيت كانـــت ذات صـــبغة استعراضـــية يف  - إىل جانـــب هـــذه األعمـــال يف داخـــل فلســـطني 
انـــربى جملـــس عصـــبة األمـــم للبحـــث يف مصـــري فلســـطني بطلـــب مـــن بريطانيـــا وحتـــت  -  الغالـــب

ضغوط وسائل اإلعالم الصهيونية. مـع اإلشـارة إىل أّن عصـبة األمـم كانـت قـد أقـّرت االنتـداب 
 م.1922متوز  24لسطني يف الربيطاين على ف

كان حسني عالء (ممّثل إيران يف عصبة األمم) يناشد السياسيني اإليرانيني إخبـاره بـاملوقف 
ـــذا الشـــأن. فـــأبرق إليـــه ذكـــاء امللـــك فروغـــي (وزيـــر اخلارجيـــة آنـــذاك) يقـــول:  ينبغـــي «الرمســـي 
» عـــة مـــااحلـــديث لصـــاحل املســـلمني بـــدون اإلعـــراب بشـــكل صـــريح عـــن معارضـــة دولـــة أو مجا

 ).2(راجع: وثيقة رقم

ايــة عهــد رضــا شــاه، أي خــالل الفــرتة الــيت اّجتــه فيهــا  شــهد املوقــف اإليــراين تغــّرياً آخــر يف 
رضــا شــاه إىل التقــارب مــع أملانيــا، حيــث عــادت إيــران إىل سياســة الــدفاع عــن حقــوق الشــعب 

السياســــة املرحليــــة الفلســــطيين يف عصــــبة األمــــم، فتجــــاوب العــــامل اإلســــالمي إجيابيــــاً مــــع تلــــك 
 ).3(راجع: وثيقة رقم

ـــاءة، ومل تعـــِط أّي مثـــرة للقضـــية  ـــة مل تكـــن جـــاّدًة وبّن وباحملّصـــلة، فخطـــوات احلكومـــة اإليراني
الفلســطينية بعــد تأســيس عصــبة األمــم، علــى الــرغم مــن الــدور الواســع الــذي لعبتــه يف تأســيس 

انـب آخـر، فـإّن وجـود ). مـن ج1297/3- 1275م: 1995هذه املؤّسسـة الدوليـة (موجـاين، 
، وتــــزامن كلمــــة  2، وحيــــىي دولــــت آبــــادي1عناصــــر مرتبطــــة بــــاإلنكليز كضــــياء الــــدين الطباطبــــائي

ـــا (وفقـــاً للبنـــد  3كـــاظمي ا بريطاني املناصـــرة للفلســـطينيني مـــع سياســـة انتقـــال اليهـــود الـــيت اختـــذ
املواقـــف الســـادس مـــن وعـــد بلفـــور)، هـــو أمـــٌر يبعـــث علـــى إثـــارة التســـاؤل اآليت: أمل تكـــن تلـــك 

 اإليرانية يف الساحة الدولية واقعة ضمن إطار السياسة الربيطانية؟

لــــوي إىل  إّن مطالعـــة التـــاريخ، ومالحظـــة الـــدور الواضــــح لإلنكليـــز يف اجملـــيء برضـــا شـــاه 
م)، ومــن مثّ اإلطاحــة بــه الحقــاً وإقامــة ابنــه حممــد رضــا مكانــه، جيعلنــا 1925احلكــم يف إيــران (

ــــــز ون ــــــدور اإلنكلي ــــــران.نقطــــــع ب ــــــورة املشــــــروطة  فــــــوذهم يف إي ــــــذ ث ــــــدأ من ــــــذي ب هــــــذا النفــــــوذ ال
م)، الــــيت انطلقــــت بتوجيــــه ودعــــم مــــن اإلنكليــــز وأّدت إىل القضــــاء علــــى احلكــــم 1906  (عــــام

  القاجاري واجمليء باألسرة البهلوية إىل السلطة.
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 م 1979إيران والقضية الفلسطينية في منظمة األمم المتحدة حتى عام  2.2

األمـم املّتحـدة األزمـة الفلسـطينية عــن عصـبة األمـم وطـرُح حـّل الـدولتني كمخــرج ورثـت منّظمـة 
من هـذه األزمـة. وقـد أّدت منّظمـة األمـم املتحـدة دوراً أساسـياً جتـاه األزمـة الفلسـطينية، خاصـة 

 بعد بداية احلرب العربية اإلسرائيلية األوىل.

الدولية، ينبغـي الوقـوف عنـد منّظمـة  على صعيد العالقات اإليرانية اإلسرائيلية يف املنّظمات
األمــم املتحــدة أّوالً. فــالرأي اإليــراين األّول يف القضــية الفلســطينية والــذي حيظــى باالهتمــام، هــو 

 29املــؤرّخ  181معارضــة مشــروع تقســيم فلســطني، مــن خــالل إعطائهــا رأيــاً خمالفــاً لقــرار رقــم 
 .4م1947 تشرين الثاين

القول إّن نصـر اهللا انتظـام (ممثّـل إيـران يف جلنـة التحقيـق يف يف جمال تقسيم فلسطني، ينبغي 
موضــوع فلســطني)، كــان خمالفــاً ملشــروع التقســيم، وقــد قــّدم مــع ممثّلــي اهلنــد ويوغســالفيا اقرتاحــاً 
ــــه مل حيصــــل علــــى األصــــوات  يــــدعو إىل تأســــيس حكومــــة فدراليــــة وائتالفيــــة يف فلســــطني، لكّن

 ).4الكافية. (راجع: وثيقة رقم 

، ســـبباً يف تقـــاطر برقيـــات الشـــكر علـــى احلكومـــة 181كـــان موقـــف إيـــران املعـــارض للقـــرار 
 اإليرانية من قبل احلكومات والشخصيات واملؤّسسات واملنّظمات يف العامل العريب.

م، قّرر التصويت يف اجلمعية العاّمة على عضـوية إسـرائيل يف منّظمـة األمـم 1949ويف آذار 
 ضّدها.املتحدة، فصّوتت إيران 

كما الحظنا، فقـد صـّوتت إيـران يف مـوردين مهّمـني جـداً ضـّد القـرارات الـيت كانـت لصـاحل 
م) الذي عارضت فيـه إيـران 1949إسرائيل، ولكّن األمر الالفت للنظر هو أنّه يف العام نفسه (

ة انضمام إسرائيل إىل األمم املتحدة، ناشد عبـاس صـيقل ممثّـل إيـران يف فلسـطني، وزارة اخلارجيـ
 اإلسرائيلية، أْن تأمر ممثّلها يف األمم املتحدة بالتعاون مع املمّثل اإليراين.

وكـذلك يف عمليـات التصـويت بشـأن - ويظهر ممّا تقّدم أّن أسلوب إيران يف األمم املتحـدة 
كــان بالشــكل الــذي يلــّيب رغبــة العــرب مــن جهــة، وال يــزعج إســرائيل مــن   - القضــية الفلســطينية

م) علـى 1979افظـت إيـران (إىل مـا قبـل انتصـار الثـورة اإلسـالمية عـام جهة أخرى. وبـذلك ح
ا مع البلـدان العربيـة قبـل الثـورة. مـن جهـٍة أخـرى،  عالقات جيدة مع إسرائيل، ومل تضّر بعالقا
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فـــإّن مـــن املهـــّم جـــداً مشـــاهدة الشـــكل اجلديـــد للقـــوة يف املشـــرق العـــريب، واملســـاعدة الـــيت كـــان 
ها إلبطــال مفعــول هــذا التحريــك، حيــث كــان الشــاه يشــعر بــاالنزواء مبقــدور إســرائيل أن تقــّدم

بفعل تنامي قـوة االحتـاد السـوفييت يف الشـمال، ومعـاداة بعـض بلـدان الشـرق األوسـط للحكومـة 
ــة ذلــك العــداء اإلقليمــي والــدويل  اإليرانيــة، وكــان يتصــّور أنــه سيســتطيع االحتفــاظ بأمنــه يف جما

 من خالل إطار سياسة حمايدة.

م إصــدار قــرار مبنــع تزويــد إســرائيل 1958ينمــا اقــرتح ممثّــل العــراق يف األمــم املتحــدة عــام ح
طبعــــاً حنــــن ال نســــتطيع أن نصــــّوت لصــــاحل هــــذا «بالســــالح، عّلــــق الشــــاه علــــى ذلــــك قــــائالً: 

االقــرتاح، إذ إّن ذلــك سيصــبح ذريعــة الّختــاذ قــرار كهــذا إزاء أي بلــد آخــر. وهــذا عمــل شــديد 
) كـان ممثّــل إيــران 5(راجـع: وثيقــة رقــم». غـي التصــويت علــى قـرار األوروبيــنياخلطـورة، لــذلك ينب

يصــّوت يف بعــض األحيــان خالفــاً لتصــرحياته أو وعــوده الســابقة؛ فتصــويت إيــران لصــاحل اقــرتاح 
م، أّدى إىل اســـــتياء اإلســـــرائيليني 1961املفاوضـــــات املباشـــــرة بـــــني العـــــرب وإســـــرائيل يف عـــــام 

ر وزارة اخلارجيــــــة اإليرانيــــــة موقفهــــــا وتعــــــّرب عــــــن تعاطفهــــــا مــــــع وتــــــذّمرهم. ومــــــن أجــــــل أن تــــــربّ 
 اإلسرائيلني، بعثت برقية ملمّثل إيران يف إسرائيل.

كــان اإلســرائيليون علــى اســتعداد للتعــاون مــع إيــران يف املنّظمــات الدوليــة، يف مقابــل دعــم 
ل. ففـــي عـــام إيـــران إلســـرائيل يف هـــذه املنّظمـــات، وهـــو الـــدعم الـــذي كـــان مهّمـــاً جـــداً إلســـرائي

يف الشــــرق األوســــط، تعّهــــدت إســــرائيل  F.A.Oم، حينمــــا تقــــّرر انتخــــاب ممثّــــل ملنّظمــــة 1962
 ).6إليران بدعم املرّشح اإليراين (راجع: وثيقة رقم 

م، حينمـا أثــار العـرب موضــوع إخـراج إســرائيل مـن األمــم املتحـدة أو تعليــق 1971يف العـام 
إيغـــال «مـــع وزيـــر اخلارجيـــة اإلســـرائيلي » خلعتـــربي«عضـــويتها، اجتمـــع وزيـــر اخلارجيـــة اإليـــراين 

 ).7يف نيويورك، معلناً عن معارضة إيران الصرحية ملثل تلك اخلطوة (راجع: وثيقة رقم » ألون

سرتاتيجيني يف منطقـة الشـرق إكانت أمريكا تنظر إىل إيران وإسرائيل كمّتحدين مهّمني و 
يُعّد دعم هذين البلـدين  وبناًء عليه، (B.Rappa, 1974: 347)األوسط واحمليط اهلندي املهّمة.

مــن مجيــع اجلوانــب ذا أمهيــة كبــرية لــدى الواليــات املتحــدة. كانــت إســرائيل بــدورها ترغــب يف 
ـا مـن  ا حلليـف اسـرتاتيجي، فضـًال عـن حرما قّوة الشاه أيضاً؛ ألّن سقوط الشـاه يعـين فقـدا

 البرتول اإليراين.
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م، أّن للعالقـــة مـــع إســـرائيل 1967- 1958الل الفـــرتة مـــن الـــدروس الـــيت تعّلمهـــا الشـــاه خـــ
نتيجة فرعية مهّمة، وهي احلصول على تأييد واشنطن لرباجمه، بينما کانت أمريكا غـري راغبـة يف 
ـــــة اإلســـــرائيلية،  ـــــون يبـــــدون حساســـــية إزاء العالقـــــات اإليراني ـــــدعم واإلســـــناد. وكـــــان األمريكي ال

ـا بدقّــة. كـان الشــاه يــؤمن إميانـاً  بالغــاً بقــّوة النفـوذ اليهــودي يف أمريكــا، حيـث كــان يعتــرب ويراقبو
العالقــة اجلّيــدة واحلميمــة مــع إســرائيل شــرطاً لعالقــات جيــدة مــع أمريكــا واســتخدام النفــوذ فيهــا 

)Ibid, 348.( 

وبشـــكل عـــام، فقـــد أّدت منّظمـــة األمـــم املتحـــدة منـــذ تأسيســـها وحـــىت اآلن دوراً هاّمـــاً يف 
عـن طريـق إصـدار القـرارات يف اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن وإقامـة القضّية الفلسطينية، وذلك 

االجتماعــات وإصــدار البيانــات وإرســال مبعــوْثني إىل منــاطق الصــراع حلــّل األزمــة، والغريــب هنــا 
وجــود بــون شاســع بــني دور اجلمعيــة العامــة لألّمــم املّتحــدة وجملــس األمــن، ممــا أظهــر عجــز كــلٍّ 

نية خـالل أكثـر مـن سـبعني سـنة خلـت. وقـد بلـغ عـدد القـرارات منهما يف حـّل األزمـة الفلسـطي
م أكثـر مـن 2006م وحىت عام 1946اليت صدرت عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة منذ عام 

قـــراراً تطـــّرق خـــالل مراحـــل خمتلفـــة إىل مشـــروع تقســـيم فلســـطني، الوســـاطة الفلســـطينية،  776
جلان املعاهدة وتعيـني احلـدود وجلنـة املصـاحلة وقضـية الالجئـني. وامللفـت للنظـر هـو ارتفـاع عـدد 
القــرارات الصــادرة يف الســنوات األخــرية بنســبة قياســية مقارنــة مــع الســنوات األوىل مــن فعاليــات 

وبنـــاًء علـــى حبـــث أجرتـــه جامعـــة كاتانيـــا، فقـــد متـّــت دراســـة هـــذه القـــرارات بنـــاًء علـــى  اجلمعيـــة.
ا وتصنيفها، وتبـّني أّن أغلـب القـرارات الـيت كانـت قبـل العـدوان علـی  العناوين واملاهية اخلاصة 

، تناولـت قضـية الالجئـني الفلسـطينيني، ولكـن بعـد احلـرب، أصـبحت القضـية 2008غزّة سـنة 
 نّظمة األمم املتحدة متمثّلة يف حّق تقرير املصري.الرئيسية يف م

م، فقــد صــدر عنــه 2006لغايــة  1946أمــا يف مــا يتعلّــق بقــرارات جملــس األمــن منــذ عــام 
وذلـك علـى الـرغم مـن  ،)70م: 2009قراراً يتعّلق باألزمة الفلسطينية(حممدي وغفـراين،  284

قــرار ضــّد إســرائيل، حيــث اســتخدمت احملــاوالت األمريكيــة للحيلولــة دون إعــداد مســوّدة ألّي 
حـــّق الفيتـــو ضـــد قـــرارات عديـــدة تتعلّـــق بإدانـــة املمارســـات الصـــهيونّية الوحشـــية. ويشـــري صـــدور 

  هذه القرارات إىل عدم التوّصل حلّل ينهي الظروف الراهنة. 
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. مواقــــف الجمهوريــــة اإلســــالمية مــــن المقترحــــات الدوليــــة لحــــل القضــــية 3
 الفلسطينية 

 الحلول المقترحة من قبل دول البالد اإلسالمية وموقف إيران في هذا المجال 1.3

لقــد ُقــّدمت العديــد مــن املقرتحــات واملبــادرات واحملــاوالت الدوليــة لنشــر الســالم واالســتقرار يف 
 فلسطني. وميكننا تقسيم هذه احملاوالت إىل ثالثة أقسام رئيسة.

ذا الشأن واليت ترتكـز بشـكل القسم األول يتضّمن املبادرات اليت قامت  ا الدول العربية 
أساســي علــى احللــول املبنيّــة علــى نشــر الســالم واالســتقرار يف فلســطني، والــيت تشــرتط مــن أجــل 

م، مبــا يف ذلــك 1967إقامــة العالقــات مــع إســرائيل أن تعــود األوضــاع إىل مــا كانــت عليــه قبــل 
ود العربية ودول منّظمـة التعـاون اإلسـالمي عودة الالجئني ووقف االستيطان. (أعلنت كافّة الوف
 عن أّن السالم يتوّقف على حتقيق هذه الشروط).  

ـدف  القسم الثاين من هذه املبادرات يبتين على املوقف اإلسرائيلي يف مبـادرات السـالم. و
هـــذه املبـــادرات للحفـــاظ علـــى الوضـــع الـــراهن وتنفيـــذ مبـــادرات الســـالم مـــع االعـــرتاف مبســـتوى 

حقــوق الفلســطينيني، وذلــك  شــريطة أن يتجنّــب الفلســطينيون القيــام بــأّي أعمــال ضــئيل مــن 
عنــف أو خمالفــة لعمليــة الســالم. (تتمّيــز املبــادرات املقّدمــة مــن قبــل الواليــات املتحــدة وإســرائيل 
ــذه املواصــفات). وال جمـــال للبحــث يف موقـــف إيــران مـــن مثــل هـــذه املبــادرات؛ إذ إّن الـــرفض 

 الواضح واحلاسم منها وال غري. املطلق هو املوقف

أّمـــا القســـم الثالـــث مـــن مبـــادرات الســـالم فيتعلّـــق باملنّظمـــات الدوليـــة املختلفـــة واجملموعـــات 
احملايــدة، وتتطــّرق هــذه املبــادرات إىل العثــور علــى حــّل عــن طريــق تــأمني جــزء مــن مطالبــات كــلٍّ 

وقـد سـّجلت منّظمـة األمـم  من الطـرفني حتـی التوّصـل إىل اتّفـاق ثنـائي عـن طريـق املفاوضـات،
مشـــــاريع حلـــــّل األزمـــــة الفلســـــطينية  1205م أكثـــــر مـــــن 2006و 1946املتحـــــدة بـــــني عـــــامي 

 بأشكال خمتلفة.

ــا  ويف مــا يتعلّــق بالقســم األّول مــن هــذه املبــادرات (الــذي يتضــّمن النشــاطات الــيت قامــت 
التأييــد لكــّل مــا فيــه  الــدول العربيــة يف هــذا الشــأن)، فقــد اّختــذت اجلمهوريــة اإلســالمية موقــف
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ـــــرف  ـــــى مـــــا ُع ـــــاملوقف املخـــــالف عل ـــــتحّفظ ب دعـــــوة الســـــتعادة الفلســـــطينيني حلقـــــوقهم، مـــــع ال
ــ أم  1948الـــيت تقـــوم علـــى االعـــرتاف بالكيـــان الصـــهيوين، ســـواًء حبـــدود » مبـــادرات الســـالم«بــ

ين أم غري ذلك، وحّجـة خمالفـة إيـران هـو أّن أّي اعـرتاٍف بشـرعية الكيـان الصـهيو  1967حبدود 
هـــو انتقـــاٌص مـــن احلقـــوق الطبيعيـــة للفلســـطينيني، وهـــو مـــا ال ميكـــن التنـــازل عنـــه حتـــت عنـــوان 

 مبادرات السالم وما شابه.

ـا ال تصـّب  ّ وبشكٍل عام، فقد أثبتت تلك املبادرات واملفاوضات اليت ظّلت جتري لعقـود أ
وبالتــايل فــال جـــدوى يف صــاحل الشــعب الفلســطيين وال تقــّدم حــالً منصــفاً للقضــّية الفلســطينية 

منها، وإّمنا اجملدي يف هذا اجملال املطالبـة اجلديـة حبقـوق الشـعب الفلسـطيين ومقاومـة أّي شـكٍل 
مـــن أشـــكال االحـــتالل والقهـــر، وهـــذا مـــا دفـــع اجلمهوريـــة اإلســـالمية اإليرانيـــة لـــتعلن مـــن بدايـــة 

ى هذه املقاومـة الـيت انطالقتها عن دعمها حلركات املقاومة الفلسطينية، وعن عقدها لآلمال عل
ســتكون هــي الضــمانة للفلســطينيني والعــرب واملســلمني يف وجــه إســرائيل وداعميهــا، فمــا ُأخــذ 

  القّوة ال ُيسرتّد إال بالقّوة.ب
 

 حلول واقتراحات المنّظمات الدولية وموقف إيران منها 2.3

مــن مبــادرات الســالم أّمــا بالنســبة إىل موقــف اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة مــن القســم الثالــث 
(اليت تتعّلق باملنّظمات الدولية املختلفة واجملموعات احملايدة)، فقـد اّختـذت موقفـاً خمالفـاً. وتعـود 
خمالفــة إيــران هلــذه املشــاريع إىل ختطيطهــا وتوجيههــا مــن قبــل الواليــات املتحــدة، وبالتــايل جتاهــل 

اخلارجيــــة اإليرانيــــة أكــــرب قضــــية حقــــوق الفلســــطينيني. وتعتــــرب القضــــية الفلســــطينية يف السياســــة 
يواجهها العامل اإلسالمي، ولن تنتهي ملصلحة املسلمني مطلقاً ما دام الوجـود اإلسـرائيلي قائمـاً 
يف املنطقـــة. وبتعبـــري آخـــر: لـــن تعـــرتف اجلمهوريـــة اإلســـالمية اإليرانيـــة مطلقـــاً بدولـــة حتمـــل اســـم 

رب اعرتافــاً بالكيــان الصــهيوين مــن إســرائيل، وأي مفاوضــات مــع إســرائيل مــن قبــل أي دولــة، يعتــ
قبـــل تلـــك الدولـــة. وتـــرى إيـــران أّن احملـــاوالت األمريكيـــة الصـــهيونية لتقـــدمي مـــا يســـّمى مبشـــاريع 
ـــدف إىل حـــرف النضـــال اإلســـالمي عـــن طريقـــه وفـــرض التســـوية واالستســـالم علـــى  الســـالم 

منطقـة الشـرق األوسـط  الدول العربية. فـإّن الكيـان الصـهيوين وأمريكـا يعتقـدان بـأّن الفوضـی يف
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ال تصب يف مصلحتهما. وتـدّل مفاوضـات السـالم بـني العـرب  -  وخاّصة يف منطقة اخلليج - 
والكيـــــان الصـــــهيوين علـــــى هـــــذا األمـــــر، علـــــى الـــــرغم مـــــن عـــــدم التوّصـــــل إىل نتيجـــــة مـــــن هـــــذه 

ائي بني العرب والكيان الصهيوين (والييت،   ).29م: 2007املفاوضات حلّل األزمة بشكل 

أبرز املشـاريع الـيت ّمت تقـدميها يف هـذا اجملـال ميكـن أن نـذكر علـى سـبيل املثـال وبشـكٍل  ومن
م، مشـــــروع اململكـــــة العربيـــــة 1967م، مشـــــروع آلـــــون 1982خمتصـــــر: مشـــــروع رونالـــــد ريغـــــان 

ــــة أوســــلو1982م ومشــــروع فــــاس 1972املتحــــدة  م (يوســــف، 1993م، مــــؤمتر مدريــــد، اتفاقّي
م، اتّفـــاق 1995) 2م، قّمــة طابــا (أوســلو 1994أرحيــا  )، اتفاقيّــة غــزة136- 128م، 1994
م 1987م، اتّفاقيــة كامــب ديفيــد1999م وواي ريفــر 1998م، اتّفاقيــة واي ريفــر1997اخلليـل 

 ).630/3- 625م: 1984م (هيئة املوسوعة الفلسطينية، 2000وقّمة كامب ديفيد

 علی مشروع فاس:وقد رفضت إيران كّل هذه االتفاقيات. قال اإلمام اخلميين رداً 

واجليـــــوش اإلســـــالمية  - وخصوصــــاً الشـــــعوب العربيــــة- إنّــــين أحـــــّذر الشــــعوب اإلســـــالمية «
وجيــــوش الــــدول العربيــــة، مــــن أّن املوافقــــة علــــى هــــذا املشــــروع خلــــف األبــــواب املغلقــــة وبــــدون 
ايـة  االلتفات إىل رأي الشـعوب، سـيؤدي إىل أن تتحولـوا إىل أسـرى إلسـرائيل وعمـالء هلـا إىل 

ر وسـتكونون حتــت سـيطرة إسـرائيل وأمريكــا بشـكل مطلـق. ولــيس مـن عـاٍر أشــنع مـن هــذا العمـ
العار بالنسبة إىل الشعوب اإلسـالمية والعـرب، إن هـم استسـلموا هلـذا املشـروع الفاسـد املخـّرب 
املعــارض لإلســالم متامــاً. عــار علــى العــرب أن يقبلــوا بســيادة إســرائيل، وّإين أحــّذر اجلميــع: لــو 

فقـــــة علـــــى هـــــذا املشـــــروع، فســـــوف تقـــــوم إســـــرائيل غـــــداً بـــــإخراج مكـــــة واملدينـــــة مـــــن متـّــــت املوا
 ).122م: 2002(املوسوي اخلميين، » قبضتكم...

تعلن عن خمالفتهـا وموقفهـا الواضـح مـن  -  وال تزال - وكانت اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
 املطروحة خبصوص القضية الفلسطينية.» عملية السالم«

امنئي حــــول إقامـــة مــــؤمتر مدريــــد للســــالم يف اجتمـــاع ضــــّم مســــؤويل حركــــة قـــال اإلمــــام اخلــــ
 اإلسالمي: اجلهاد

جيــب علــى املســلمني رفــض هــذا املــؤمتر املشــؤوم للســالم يف الشــرق األوســط وجيــب علــيهم «
إفشـــاله. إّن مـــؤمتر الســـالم يف الشـــرق األوســـط مشـــروع شـــيطاين يهـــدف إىل فـــرض االستســـالم 



  هـ.ق 1443الشتاء  ، اخلريف و2، العدد 24لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    88

اهدين ويضمن أمن الكيان الصهيوين العنصري احملتـّل للقـدس. إّن على الشعب الفلسطيين واجمل
مــا يســّمى بالســالم يف الشــرق األوســط خيانــة مجاعيــة للقضــية  الفلســطينية مــن قبــل األعــداء، 

 ».وهي على وشك الوقوع...

أمــا بالنســبة إىل اتّفــاق غــزّة وأرحيــا، الــذي يعــرتف بشــكل الفــت للنظــر باملصــاحلة مــع العــدّو 
فقد كانت اجلمهورية اإلسـالمية اإليرانيـة الدولـة الوحيـدة الـيت رفضـت هـذا االتّفـاق؛  الصهيوين،

نظـــراً إىل كونـــه ظاملـــاً. ويف خطبـــة صـــالة اجلمعـــة، اعتـــرب اإلمـــام اخلـــامنئي أّن هـــذا االتفـــاق ظـــامل 
ــذا  بشــكل واضــح، وانتقــد املفاوضــني الفلســطينيني. ومل تكتــف اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة 

) إىل إقنــاع 1997ديســمرب9قــف، بــل ســعت يف املــؤمتر الثــامن لقــادة دول الــبالد اإلســالمية (املو 
 ).193- 192م: 2000الدول بأّن هذا االتفاق ظامل (واعظي،

وقد احتفظت اجلمهورية اإلسـالمية اإليرانيـة حبّقهـا يف اّختـاذ موقـف مـن التطـّورات اإلقليميـة 
، ومــن منطلــق العــزّة واحلكمــة واملصــلحة. وأعلنــت والدوليــة ضــمن إطــار مبــادئ احلقــوق الدوليــة

ـا تعتـرب القضـية الفلسـطينية قضـّية إسـالمية ال  ّ ا تـرفض مفاوضـات السـالم، ونظـراً إىل أ ّ إيران أ
عربية فقط، فهـي كدولـة إسـالمية تعتـرب أّن هلـا احلـق يف اإلعـالن عـن موقفهـا مـن هـذه القضـية. 

يها، فقــد محّلــت إيــران الــدول العربيــة الــيت ترضــى ومــن منطلــق احــرتام ســيادة الــدول علــى أراضــ
 بالتسوية، مسؤولية االتّفاق حسب مبدأ األرض مقابل السالم.

واجلدير بالذكر أّن من املسائل اليت تطرح يف هذا اجملـال مسـألة العالقـات بـني إيـران والـدول 
ل: هــــل هلــــذه العربيــــة (والســــّيما العــــراق، ســــوريا ومصــــر...) يف األوضــــاع احلاليــــة، حيــــث يُســــأ

 العالقات تأثٌري على القضية الفلسطينية؟

ويف مقــــام اجلــــواب ينبغــــي أن نلتفــــت إىل أّن أســــاس حركــــة السياســــة اخلارجيــــة للجمهوريــــة 
اإلســـالمية اإليرانيـــة تقـــوم علـــى القضـــية الفلســـطينية والتحـــوالت الناشـــئة منهـــا يف املنطقـــة. لقـــد 

ثابتــاً ودائمــاً مــن الشــعب الفلســطيين، ومضــافاً إىل اّختــذت اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة موقفــاً 
ـا تعتقـد أّن اهلـدف األصـلي واألسـاس  ّ ا ال تقلّـل مـن دور فلسـطني يف القضـايا اإلقليميـة، فإ ّ أ

بتــــدّخٍل مــــن الــــدول الغربيــــة - مــــن األحــــداث األخــــرية يف املنطقــــة واصــــطفافات الــــدول العربيــــة 
 ف النظر عن القضية الفلسطينية.إّمنا هو صر  - والواليات املتحدة األمريكية



 89   )نايف معروفو  زاد دانشفر( ... للقضية الفلسطينية احللول املقرتحة

إّن اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة تعتــرب فلســطني قبلــًة جتمــع الــدول املدافعــة عــن حقوقهــا يف 
صــفٍّ واحــد، وقــد ظهــر هــذا األمــر يف التحــوالت األخــرية يف املنطقــة، مــن قبيــل ظهــور داعــش 

املنطقــــة عــــن املوضــــوع نشــــغال املســــلمني و اومــــا كــــان يهــــدف منهــــا مــــن إجيــــاد الفتنــــة والتفرقــــة و 
األســـــاس؛ وهـــــو القضـــــية الفلســـــطينية، حيـــــث أعلـــــن مرشـــــد الثـــــورة يف إيـــــران أّن حـــــّل القضـــــية 
ــا  الفلســطينية هــو مفتــاح حــّل مشــاكل املنطقــة، وأّن اجلمهوريــة اإلســالمية يف إيــران حتــّدد عالقا

افعة عن القضـية مع الدول العربية على أساس مواقفها من القضية الفلسطينية، فتؤيّد الدول املد
 وتعارض الدول املخالفة هلا.

علــــى أّن هــــذه املواقــــف تعــــّد مكّملــــًة للموقــــف األســــاس الــــذي أعلــــن عنــــه مؤســــس الثــــورة 
أصـــبح مـــن أوىل أولويّـــات إيـــران «اإلســـالمية اإليرانيّـــة اإلمـــام اخلميـــين مـــن البدايـــة، حيـــث قـــال: 
ي األمريكيـة والصـهيونّية الغاصـبة الدفاع عـن الفلسـطينّيني وحتريـر املسـجد األقصـى، وقطـع األيـد

 ).276م: 2002(املوسوي اخلميين،  »حلقوق العرب واملسلمني

 

. الحلــول واالقتراحــات التــي طرحتهــا الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة بعــد 4
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ـا قـد أمهلـت اجلـذور الرئيسـة إذا الحظنا املبادرات اليت قّدمت  ّ خالل السـنوات املاضـية، نـری أ
لألزمة الفلسـطينية. إّن ازديـاد عـدد القـرارات يف السـنوات األخـرية يـدّل علـى عـدم تغيـري االّجتـاه 
العام يف التعامل مع األزمة. ويف احلقيقة ال ميكن تقدمي حـّل  لألزمـة إال عـن طريـق إدراك تـأثريه 

املتبادلــة بــني طــريف األزمــة. وبنــاًء علــى احلــاالت الــيت جــرت دراســتها، ال  عليهــا وعلــی العالقــات
ميكــن تقــدمي حــّل فعــال ومــؤثّر مــن خــارج املنطقــة. جيــب أن يــتّم تقــدمي احلــّل املناســب مــن قبــل 
ــذه القضــية، وأّي حلــول يــتّم تقــدميها مــن اخلــارج، ميكــن أن  الشــعوب واجملتمعــات الــيت تــرتبط 

وال ميكنهــا أن تكــون حلــوالً دائمــة. وكمــا أشــرت ســابقاً، فقــد اســتمّرت  تغــّري تــوازن القــوى فقــط
األزمة على الرغم من اجلهـود الدوليـة، ويعـود هـذا األمـر إىل عـدم تقـدمي حلـول عادلـة. فـاحللول 
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ــاء األزمــة الفلســطينية عــن طريقهــا  املبنيــة علــى وجــود دولتــني ليســت حبلــول عادلــة، وال ميكــن إ
الكيــان الصــهيوين فيمــا يتعّلــق بامتالكهــا لثالثــة أربــاع فلســطني. إّن هــذه وال ميكــن قبــول اّدعــاء 

تّم مبـا يعـاين منـه الفلسـطينيون، وال ميكنهـا أن تنشـئ احلكومـة الفلسـطينية  املشاريع واحللول ال 
املســــتقّلة، وهــــي تســــمح للواليــــات املّتحــــدة باالســــتمرار يف سياســــتها الــــيت تنتهجهــــا يف الشــــرق 

ــا ليســت عمليــة وليســت األوســط. إّن احللــ ول املبنيــة علــى وجــود دولتــني حمكومــة بالفشــل؛ ألّ
مــل حــق تقريــر املصــري للشــعب  ــتّم بقضــية االســتيطان والالجئــني، و ــا ال  ّ عادلــة وشــاملة. إ
الفلسطيين؛ ألّن الكثري مـن احلقـائق قـد تغـريت يف هـذه الـبالد طـوال السـنوات السـتني املاضـية، 

وفضــالً عــن خمالفتهــا لعمليــة الســالم الظاملــة يف  - يــة اإلســالمية اإليرانيــة ومــع ذلــك فــإّن اجلمهور 
 اّختذت املواقف التالية من الصراع الفلسطيين الصهيوين: -  املشرق العريب

 عدم االعرتاف بالكيان الصهيوين واعتباره كياناً غري شرعي. - 1

ـــا خمالفـــة عمليـــة الســـالم إذا ّمت ختطيطهـــا وتوجيههـــا مـــن قبـــل  - 2 الواليـــات املتحـــدة؛ لكو
 مل حقوق الفلسطينيني.

 عودة مجيع الفلسطينيني إىل وطنهم األّم يف فلسطني احملتلة. - 3

تنظــيم اســتفتاء عــاّم للشــعب الفلســطيين بكافّــة طوائفــه اإلســالمية واملســيحية واليهوديــة  - 4
 الّختاذ القرار حول النظام املستقبلي.

 م فلسطني كّلها وعاصمته القدس الشريف.إنشاء نظام  وطين مستقل حيك - 5

 حّق احلكومة الفلسطينية يف تقرير مصري مجيع السّكان احلاليني لفلسطني.  - 6

ويف اخلطاب نفسـه الـذي ألقـاه آيـة اهللا العظمـى السـيد اخلـامنئي يف امللتقـى العـاملي اخلـامس 
ـــدعم انتفاضـــة الشـــعب الفلســـطيين ( الفلســـطينية، م) خيلـــص إىل طـــرح حلـــول للقضـــّية 2010ل

مؤّكداً على أنّه ينبغي تنظيم املستقبل بالنظر إىل املاضي واستلهام الدروس منه، كما ينبغـي قبـل  
 كّل شيء إيضاح نقطتني:

إّن دعوتنــا هــي لتحريــر فلســطني ولــيس حتريــر جــزء مــن فلســطني؛ وبعبــارٍة أخــرى:  األولــی:«
قـــاء الغـــّدة الســـرطانية والتهديـــد أّي مشـــروع يريـــد تقســـيم فلســـطني مرفـــوض بـــاملرّة، وهـــو يعـــين ب

مـن أجـل الوصـول إلـی  النقطة الثانيـة:الدائم جلسد األّمة اإلسالمية وخصوصاً شعوب املنطقة. 
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هذا اهلدف السامي، ال بّد من العمل ولـيس الكـالم فقـط، وال بـّد مـن اجلِـّد ولـيس املمارسـات 
ن احلكومــــات والشــــعوب االستعراضــــية، وال بــــّد مــــن الصــــرب والتــــدبري، وميكــــن لكــــل واحــــدة مــــ

املسلمة واجلماعات املقاومة أن تعرف نصيبها ودورها من هذا اجلهـاد العـام، وأن متـأل بـإذن اهللا 
 ».  جبهات املقاومة

وبعــد ذلــك أشــار آيــة اهللا اخلــامنئي إىل مشــروع اجلمهوريــة اإلســالمية حلــّل قضــية فلســطني، 
البلـدان اإلسـالمية، وال رمـي اليهـود  جليـوش» الكالسيكية«إنّنا ال نقرتح احلرب «حيث يقول: 

ـــا  املهـــاجرين يف البحـــر، وال طبعـــاً حتكـــيم منّظمـــة األمـــم املتحـــدة وســـائر املنّظمـــات الدوليـــة. إنّن
 - كــأي شــعب آخــر- نقــرتح إجــراء اســتفتاء للشــعب الفلســطيين. مــن حــّق الشــعب الفلســطيين 
لســــطينيني األصــــليني مــــن أن يقــــّرر مصــــريه وخيتــــار النظــــام الــــذي حيكــــم بــــالده. يشــــارك كــــّل الف

أيـن مـا كـانوا، يف داخـل فلسـطني أو  -  دون املهاجرين األجانب - مسلمني ومسيحيني ويهود 
يف املخّيمــات أو يف أّي مكــان آخــر، يف اســتفتاء عــام ومنضــبط حيــّددون فيــه النظــام املســتقبلي 

املهــاجرين غــري لفلســطني. وبعــد أن يســتقّر ذلــك النظــام واحلكومــة املنبثقــة عنــه ســوف يقــّرر أمــر 
الفلســطينيني الــذين انتقلــوا إلــی هــذا البلــد خــالل األعــوام املاضــية. هــذا مشــروع عــادل ومنطقــّي 
يســتوعبه الــرأي العــام العــاملي بصــورة صــحيحة، وميكــن أن يتمتّــع بــدعم الشــعوب واحلكومــات 
 املســـــتقلة. بـــــالطبع، ال نتوقّـــــع أن يرضـــــخ الصـــــهاينة الغاصـــــبون لـــــه بســـــهولة، وهنـــــا يكـــــون دور

 ».  احلكومات والشعوب ومنّظمات املقاومة

ا مـع  وبعد ذلك أشار إىل مسؤولية الدول الداعمة للعدو الصهيوين ووجوب قطعها لعالقا
هـــذا العـــدو، ومســـؤوليات منّظمـــات املقاومـــة اإلســـالمية يف إدامـــة مقاومتهـــا اجلـــاّدة، مضـــافاً إىل 

 منة الصهيونية. وختم بقوله:مسؤوليات الغرب يف اّختاذ املواقف الواقعية جتاه اهلي

إّن مـــا يهـــّدد الكيـــان الصـــهيوين لـــيس صـــواريخ إيـــران أو مجاعـــات املقاومـــة حتـــی تُنصـــب «
أمامـــه درعـــاً صـــاروخياً هنـــا وهنـــاك. التهديـــد احلقيقـــي الـــذي ال عـــالج لـــه هـــو العزميـــة الراســـخة 

تــــتحكم فــــيهم للرجــــال والنســــاء والشــــباب يف البلــــدان اإلســــالمية الــــذين مل يعــــودوا يريــــدون أن 
أمريكا وأوروبا وعمالؤمها، وال أن يفرضوا عليهم اهلوان. ومع ذلك، فإّن تلـك الصـواريخ سـوف 

ديد من قبـل العـدو ( ا متی ما ظهر  فَاْصـِربْ ِإنَّ َوْعـَد ﴿) http://www.alalam.irتؤّدي واجبا
 ».)60(الروم/ ﴾َيْسَتِخفَّنَّك الَِّذَيَن َال يُوِقُنوناِهللا َحقُّ َوَال 
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واجلــدير بالــذكر أّن عــدم حتّقــق هــذا الطــرح اإليــراين (االســتفتاء) هيّــأ األرضــّية لتكــّون حركــات 
املقاومة وفق منوذج الثورة اإلسالمّية، ومن ذلـك علـى سـبيل املثـال حركـة املقاومـة يف لبنـان، والـيت 

ديولوجي يف إيـران، ونظّمـت صـفوفها واسـتطاعت أن تنجـز اسـتحقاق انطلقت من النموذج األيـ
إخراج االحتالل اإلسرائيلي من جنوب لبنان، وهو ما ترك تأثريه يف املنطقة ككّل وشّكل منوذجاً 

) فقــد كانــت الثــورة اإلســالمّية باحلقيقــة 78م: 2016وقــدوة لكــّل حركــات املقاومــة، (صــفاتاج، 
طقة ويف العامل، وكان هلذا احلدث تـأثرياٌت كبـرية يف صـحوة مسـلمي منشأً لتحّوالت كربى يف املن

  ).97م: 2016العامل وإحياء املعتقدات الدينّية (مسعودنيا وقرباين تازه کندي، 
 

رأي النخــب السياســية والشخصــيات الدينيــة فــي تقيــيم الحلــول التــي طرحتهــا  2.4
 إيران لحّل القضية الفلسطينية 

وخاّصــــة بعــــد  - النخــــب السياســــية والشخصــــيات الدينيــــة يف إيــــران إّن دراســــة وجهــــات نظــــر 
حـول القضـية الفلسـطينية وكيفيـة التعامـل معهـا، تكشـف عـن وجـود  -  انتصار الثورة اإلسالمية

احلــّد األقصــى القاســم املشــرتك يف وجهــات النظــر بــني النخــب حــول القضــية الفلســطينية. وقــد 
ورة اإلســالمية إمجــاع خمتلــف السياســيني والرؤســاء شــهدت العقــود الثالثــة الــيت تلــت انتصــار الثــ

ـــا، وعلـــی  ونـــّواب جملـــس الشـــوری اإلســـالمي (الربملـــان) علـــی جمموعـــة مـــن القضـــايا والتـــزامهم 
رأســـها القضـــية الفلســـطينية، علـــى الـــرغم مـــن إجـــراء العديـــد مـــن االنتخابـــات وتعاقـــب خمتلـــف 

دت خالفـــات مبســـتويات خمتلفـــة االّجتاهـــات واألحـــزاب علـــی احلكـــم. كمـــا إّن هـــذه الفـــرتة شـــه
تتعّلق بأسباب النزاع مع الكيان الصهيوين ودعم فلسـطني، ويسـعى اإلعـالم املعـادي يف الوقـت 

 الراهن إىل تقوية هذا التيار وتوجيهه. 

وتعتقد فئة ذات توّجه سياسـي معـّني بـأّن موقـف اجلمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة مـن القضـية 
وأنّــه جيــب علينــا بعــد مــرور أكثــر مــن ثالثــة عقــود  ،5»طوبــاوي»الفلســطينية وإســرائيل موقــف 

تتعـــارض يف » الطوباويـــة«علـــى انتصـــار الثـــورة اإلســـالمية يف إيـــران أن نقبـــل علـــى الواقعيـــة؛ ألّن 
بعض احلاالت مع املصاحل الوطنية، وتكّبد الدولة والشعب خسـائر كبـرية. وقـد نضـجت وجهـة 

 التسعينات، وكانـت الصـحف يف تلـك الفـرتة تكتـب النظر هذه مع ظهور التيار اإلصالحي يف
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أنّه ال جيوز أن نتحّمس  للقضية الفلسطينية أكثر مـن الفلسـطينيني أنفسـهم؛ ألّن الفلسـطينيني 
مقبلـــون علـــى التســـوية مـــع الكيـــان الصـــهيوين، حيـــث وقّعـــت منّظمـــة التحريـــر الفلســـطينية عـــام 

). يـرى هـذا 176م: 2012 وشـهبازي، م اتفاقية أوسلو مع الكيان الصـهيوين (فريـدوين1993
التيــــار أنّــــه جيـــــب احلــــّد مــــن احلساســـــيات املرتبطــــة بالقضــــية الفلســـــطينية والصــــراع مــــع الكيـــــان 
الصـــهيوين، وبالتـــايل احلـــّد مـــن عـــداء اجملتمـــع الـــدويل إليـــران، وأّن تراجـــع هـــذه املخالفـــة ال يعـــين 

فني يف هـذا التيـار يـرون أّن عمليـة االعرتاف بالكيان الصهيوين، علـى الـرغم مـن أّن بعـض املتطـرّ 
 التسوية هي األنسب.

ـا علـى دعـم  من خالل دراسة تارخيية للدورات الرئاسية املختلفة يف إيران، نـرى بوضـوح ثبا
القضية الفلسطينية على الرغم من اختالف هذه الدورات الرئاسـية مـن ناحيـة اخلطـاب والتوّجـه 

 اإلسالمية اإليرانية كما يأيت: الفكري. الدورات الرئاسية يف اجلمهورية

ايــة  - 1 الــدورة األوىل لرئاســة اجلمهوريــة؛ ابتــداء مــن انتصــار الثــورة اإلســالمية وحــىت 
م): بعــــد أن انتصــــرت الثــــورة اإلســــالمية أصــــبح 1989- 1979احلــــرب اإليرانيــــة العراقيــــة (

ذت جمموعــة إجــراءات  اخلطــاب الثــوري املثــايل هــو اخلطــاب الســائد، وعلــى ضــوء ذلــك اّختــ
لدعم فلسطني؛ ومنهـا: تقـدمي جملـس الشـورى اإلسـالمي للمشـاريع ووضـعه القـوانني لـدعم 

ســــــكرية يف فلســــــطني مــــــن الناحيــــــة االقتصــــــادية، السياســــــية والثقافيــــــة، إقامــــــة تــــــدريبات ع
املعســــكرات الفلســــطينية، ختصــــيص ثلــــث اخلمــــس والزكــــاة لصــــرفها يف ســــبيل الــــدفاع عــــن 

يـــوم «فلســـطني، وتنظـــيم مظـــاهرات يف اجلمعـــة األخـــرية مـــن رمضـــان كـــّل عـــام  حتـــت اســـم 
 ». القدس العاملي

مضـــافاً إىل مـــا ذكـــر، فقـــد قامـــت اجلمهوريـــة اإلســـالمية يف الفـــرتة نفســـها مبخالفـــة مشـــروع 
الـيت  اتّفـق عليهـا » فـاس«م ومبـادرة 1981لسالم، ومشروع التسوية السـعودي عـام ل» ريغان«

 مبؤمتر القّمة العربية، كما أدانت االجتياح الصهيوين جلنوب لبنان. 

مـــاً فارغـــة ضـــّد إيـــران، مـــن  ويف املقابـــل شـــّن األعـــداء محـــالت دعائيـــة ورّوجـــوا اّدعـــاءات و
وقـد أرادوا بـذلك بلبلـة الـرأي ». نفط اإليراين إلسـرائيلبيع ال«و » عالقة إيران وإسرائيل«قبيل: 

 العام والتشكيك يف حقيقة كفاح اإلمام اخلميين ضّد الكيان الصهيوين. 



  هـ.ق 1443الشتاء  ، اخلريف و2، العدد 24لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    94

م): يف هــذه املرحلــة اعتمــد 1997- 1989الــدورة الثانيــة؛ رئاســة هــامشي رفســنجاين ( - 2
ــــذ سياســــات ــــتهج الواقعيــــة يف تنفي ــــة علــــى القــــيم اخلطــــاب العملــــي أو الرباغمــــايت الــــذي ين ه املبني

اإلسالمية. ّمت الرتكيز يف هذه املرحلة على حتسني االقتصاد وظروف إيـران الداخليـة بعـد احلـرب 
مـــع العـــراق، وســـاد االعتقـــاد بـــأّن الـــدفاع عـــن األهـــداف والتطّلعـــات جيـــب أن يكـــون مبســـتوى 

ينية يف هــذه اإلمكانيــات والقــدرات املوجــودة. ومــن مجلــة اإلجــراءات الداعمــة للقضــية الفلســط
م رفضـاً ملشـروع السـالم الـذي اقرتحتـه أمريكـا، 1991املرحلة: عقد مـؤمتر دعـم االنتفاضـة سـنة 

توســـيع العالقـــات مـــع الـــدول العربيـــة أمـــالً يف وحـــدة الـــدول العربيـــة واإلســـالمية مـــن أجـــل إزالـــة 
إلســالمي الكيــان الصــهيوين، معارضــة مــؤمتر مدريــد، معارضــة مشــروع الســالم يف منّظمــة املــؤمتر ا

ــــامي للقّمــــة اإلســــالمية السادســــة يف كــــانون األول  م يف العاصــــمة 1991ومعارضــــة البيــــان اخلت
إلصـرار علـى بـدالً عنهـا. ا» احملاولـة«ووضـع كلمـة » اجلهـاد«البنغالية دكا بسـبب حـذف كلمـة 

والتأكيــد عليـه يف اجلمعيــة العامـة لألمــم املتحـدة، وهــو قـرار أممــي يؤكــد  3379إعـادة طــرح قـرار 
،  واعتــرب هــذا األمــر »الصــهيونية هــي شــكل مــن أشــكال العنصــرية والتمييــز العنصــري«علــى أّن 

 إجنازاً وورقة راحبة للقضية الفلسطينية.

م): ســادها خطــاب ثقــايف 2005- 1997الــدورة الثالثــة؛ رئاســة الســيد حممــد خــامتي ( - 3
التــوتر، والتعــايش الســلمي عــن يــدعو إىل تعزيــز الثقافــة ويؤّكــد علــى: بنــاء الثقــة، االنفــراج، إزالــة 

طريــق احلــوار وتوســيع العالقــات مــع العــامل. وكــان مــن مجلــة اإلجــراءات اهلاّمــة يف هــذه املرحلــة: 
التأكيد على التوّجه القـانوين يف مـا يتعلّـق بفلسـطني، واالسـتفادة مـن املنّظمـات الدوليـة كـاملؤمتر 

ضــية فلســطني، اعتمــاد هلجــة مســاملة اإلســالمي، وتشــكيل جلنــة تقّصــي احلقــائق يف مــا يتعّلــق بق
يف احلوار، كما ترافـق ذلـك مـع السـعي إىل خفـض احلساسـيات  يف مـا يتعلّـق مبوقـف إيـران مـن 
ـا وصـفت مبحـور  ّ القضّية الفلسطينية. وعلى الرغم من اّختاذ هذه اإلجراءات من قبل إيـران، فإ

ة الفلسطينية يف هـذه الفـرتة أيلول. ومن مجلة اإلجراءات الداعمة للقضي 11الشر بعد أحداث 
» واي ريفـر«م ومعارضـة مشـروع التسـوية واتّفاقيـة 2001عقد املؤمتر الثاين لدعم فلسطني سنة 

 ومؤمتر شرم الشيخ وخارطة الطريق.

م): حمور اخلطاب السائد 2013-2005الدورة الرابعة؛ رئاسة حممود أمحدي جناد ( -4
كيــد علــى املطالبــة بالعدالــة، وّمت طــرح العديــد مــن يف هــذه املرحلــة هــو العدالــة، حيــث مت التأ
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األفكـــار، منهـــا: حماربـــة الظلـــم والصـــهيونية واإلمربياليـــة، محايـــة املستضـــعفني، والتأكيـــد علـــى 
ـــــة  ـــــورة. ومـــــن مجل ـــــيت كانـــــت يف الســـــنوات األوىل للث ـــــة بالطريقـــــة ال ـــــا الثوري ـــــل العلي القـــــيم واملث

اعدات الشــاملة لفلســطني والــدعم املــايل غــري اإلجــراءات اهلاّمــة يف هــذه املرحلــة: تقــدمي املســ
م، 2009-2008املســبوق للمقاومــة الفلســطينية يف فــرتة العــدوان الصــهيوين علــى غــزة ســنة 

املوقـــــف املمـــــانع الشـــــديد ضـــــّد إســـــرائيل يف األمـــــم املتحـــــدة، طـــــرح مشـــــاريع جديـــــدة لـــــدعم 
الـــــة الكيـــــان فلســـــطني، إنكـــــار أســـــطورة اهلولوكوســـــت علـــــى املســـــتوى الـــــدويل والـــــدعوة إىل إز 

 لصهيوين الغاصب من خارطة األرض.ا

م): وقـــد ّمت طـــرح االعتـــدال  2021- 2013الـــدورة اخلامســـة؛ رئاســـة حســـن روحـــاين ( - 5
كخطــاب رئــيٍس هلــذه الفــرتة، وهــو يؤّكــد علــى اعتمــاد الوســطية واّختــاذ قــرارات منطقيــة وواعيــة. 
وعلـــى الـــرغم مـــن أّن رئاســـة روحـــاين ال زالـــت فتّيـــة؛ فقـــد اّختـــذت مجلـــة مـــن اإلجـــراءات لـــدعم 

منّظمـــة التعـــاون  القضـــية الفلســـطينية، منهـــا: عقـــد مـــؤمتر ترويكـــا برملانـــات الـــدول األعضـــاء يف
اإلسالمي وتوجيه انتقادات يف هـذا االجتمـاع ألداء األمـم املتحـدة يف مـا يتعلّـق بالصـمت جتـاه 
العدوان على غزّة، عقد اجتماع طارئ لدول عدم االحنياز يف طهران لبحث العـدوان علـى غـزّة 

العـدوان علـى يف شهر متوز، تقدمي طلب لتنظيم اجتماع للجمعية العامة لألمم املتحـدة لبحـث 
م، وإرســـال املســـاعدات، وإعـــالن االســـتعداد الســـتقبال كافّـــة اجلرحـــى يف 2014غـــزّة يف متـــوز 

املشايف اإليرانية. ويف إحدى كلماته، خاطـب الـرئيس روحـاين قـادة الكيـان الصـهيوين قـائالً: إّن 
رة يف العــدوان علــى غــزّة هــو أكــرب هزميــة للكيــان الصــهيوين حــىت اآلن، ومأســاة غــزة ليســت جمــز 

 ).www.namehnews.irحق اإلنسان فحسب؛ بل هي جمزرة يف حّق اإلنسانية (

وكمــا هــو واضــح، فاحلكومــات املتعاقبــة يف اجلمهوريّــة اإلســالمّية قــد دعمــت فلســطني علــى 
اء يف منّظمـــة األمـــم الـــدوام، ولكـــن مل يُســـّجل هلـــا أّي وثيقـــة خبصـــوص متابعـــة مقـــرتح االســـتفت

املّتحـــدة باســــتثناء التســــجيل األخــــري ملقــــرتح االســـتفتاء، والــــذي قّدمــــه املمثّــــل الــــدائم إليــــران يف 
م. يف 2019- 11- 1منّظمــة األمــم املّتحــدة يف رســالٍة مــن الســفري جميــد ختــت روانتشــي بتــاريخ 
مـني العـام للمـؤمتر الـدويل هذا اجملـال يقـول أمـري عبـداللهيان، املعـاون السـابق لـوزارة اخلارجيـة واأل

اإلشــكال الــوارد علــى احلكومــة يف تعاملهــا مــع «الــدائم لــدعم االنتفاضــة الفلســطينّية، يقــول إّن 
ا، وإْن مل تعرتض عليه ومتانعـه، ولكّنهـا اكتفـت منـه مبـا يرفـع عنهـا العتـب  ّ طرح االستفتاء هو أ
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مـن اّختـاذ خطـواٍت جـاّدة يف هـذا  ومل تتابعه بشكٍل جاد، يف حني أّن منطق إيران ثابـت وال بـدّ 
  6.م)2021فرباير،15(ب.دانشفر، مقابلة شخصّية، » اجملال، وهذا هو املطلوب

 

 . النتائج5

مــع ختــام هــذه املقالــة، ُيالحــظ بوضــوح أنّــه علــى الــرغم ممّــا قّدمتــه إيــران مــن خطّــة عمــل حلــّل 
القضية الفلسطينية بأفضل احللول، إّال أّن هذه اخلطّة مل تلَق االهتمام الكايف مـن قبـل اجلهـات 

ــــاً؛ بســــبب الغفلــــة أو التجاهــــل، يف حــــني أّن هــــذه اخلطّــــة تُعــــّد مــــن أبــــرز إجنــــا ــــة دولّي زات املعنّي
ــز بــه مــن مراعــاة للعــدل واإلنصــاف وتقــوم علــى أســاس  اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة، ملــا تتمّي
اســـتقالل الشـــعب الفلســـطيين وحّقـــه يف تقريـــر مصـــريه، مـــع رفـــض كـــّل أشـــكال الظلـــم والتمييـــز 

 والعنصري والتعّسفي، كما تبتين هذه اخلطّة على النقاط اآلتية: 

ح اجلمهوريّة اإلسالمّية اإليرانّية حلّل القضّية الفلسـطينّية هـو ،كما سبق أن ذكرنا، فمقرت أوالً 
االســــــتفتاء الــــــداخلي، ولكــــــّن هــــــذا املقــــــرتح مل يُنّفــــــذ إىل اآلن، ولــــــذا علــــــى احلكومــــــة واجلهــــــاز 

؛ إذ مل نشــاهد إىل اآلن 7الديبلوماســي أن يطالبــا األمــم املّتحــدة باســتمرار ويضــعا خطّــة لــذلك
ذا اخل ا.برناجماً مؤثّراً   صوص يوصل إىل نتيجة معتدٍّ 

ثانياً، احلق يف حتديد املصري من األصول األساسّية املعروفـة يف احلقـوق الدوليّـة، وقـد ورد يف 
من ميثاق األمم املّتحدة ومن اإلعالن العاملي للمنّظمة العاّمـة خبصـوص أصـول احلقـوق  2املادة

الدول. هذا يف حـني أّن حـّق الفلسـطينّيني يف الدولّية يف جمال العالقات اإلنسانية والتعاون بني 
مــع االعــرتاف بوجــود الكيــان الصــهيوين يف أرض  -  ومــا يــزال - تعيــني املصــري قــد انــُتقض متامــاً 

فلســـــطني احملتلّـــــة. ومـــــن املنطلـــــق نفســـــه، يُعـــــّد وعـــــد بلفـــــور خمالفـــــة واضـــــحة حلاكميّـــــة الشـــــعب 
 الفلسطيين وحلّقهم يف حتديد املصري. 

قت اإلشــارة، فــإّن احلكومــات مــا قبــل الثــورة اإلســالمية، مبــا يف ذلــك النظــام ثالثــاً، وكمــا ســب
ــا مل تســاعد يف حــّل القضــية الفلســطينية، فقــد أخــذت بعــني االعتبــار  ّ البهلــوي، فضــالً عــن أ
مصـــاحلها اخلاصـــة ومصـــاحل الكيـــان اإلســـرائيلي. ويف املقابـــل، لعـــب التيـــار الـــديين يف إيـــران دوراً 

 الفلسطينية قبل الثورة وبعدها. هاماً يف حل القضية
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ــا علــى امتــداد الســنني أن تقــّدم حــّالً لألزمــة،  رابعــاً، مل تســتطع الــدول اإلســالمية وطروحا
 واحلال أنّه يقع على عاتقها جزٌء كبٌري من الدور يف حل القضية الفلسطينية. 

يُقـال إّن احلـّل  خامساً، حول االختالف بني مقرتح إيـران ومنّظمـة األمـم املّتحـدة ينبغـي أن
األخري سياسيٌّ أكثر مـن كونـه حقوقيّـاً؛ ألّن مقـرتح التقسـيم إىل دولتـني لـيس مـأخوذاً مـن إرادة 
داخلّية، وإّمنا من قرارات خارجّية هلا جوانب سياسّية ال حقوقيّـة. ولـذلك مبثـل هـذه املقرتحـات 

أن أوضــحنا. ويف مل تفشــل يف إحــالل الســالم فحســب؛ بــل زادت مــن شــّدة األزمــة كمــا ســبق 
املقابل، فإّن مقرتح إيران املبتين على االسـتفتاء الـداخلي لـه مرتكزاتـه احلقوقيّـة، وهـو مـأخوٌذ مـن 

 آراء الشعب. 

سادســاً، يف احلــاالت الــيت ال يُلتفــت فيهــا إىل حقــوق الشــعب الفلســطيين، إّن الســبيل 
طــــرٍف علــــى صــــرب الوحيــــد هــــو املواجهــــة واملقاومــــة، حيــــث إّن هــــذه املقاومــــة تقــــوم مــــن 

م اجلهاديـة، ويقـوم مـن طـرٍف آخـر علـى املسـاعدة املتعـّددة  الفلسطينّيني وجهـود جمموعـا
ة اإلســالمية يف مقاطعــة الكيــان الصــهيوين، ويف  اجلوانــب مــن مجيــع الــبالد اإلســالمية واألّمــ

ن، دعم املقاومة الفلسطينية وحركات املقاومة يف املنطقة، ومنها مقاومة حـزب اهللا يف لبنـا
ّل، فقـــّدمت املقاومـــة  الـــيت تكّونـــت باالســـتفادة مـــن هـــذه التجربـــة وهـــذه األزمـــة الـــيت مل ُحتـــ
منوذجًا يشّكل الطريـق األفضـل حلـّل مثـل هـذه املشـاكل وهـذا مـا يرسـم ملسـتقبل فلسـطني 

 فقا مشرقا.أ

 

 الهوامش

م)، وقـد مّهـد مـن 1933كان السيد ضياء الدين الطباطبائي رئيساً للوزراء يف عهد رضا شـاه (. 1
م األرضــية لســقوط الدولــة القاجاريــة وجمــيء الدولــة البهلويــة. 1921شــباط  22خــالل انقــالب 

 على أّن له تارخياً من االرتباط والعالقة الوطيدة مع اإلنكليز.

احلـاج مــريزا حييــي دولــت آبــادي هــو أحــد ممثلـي إيــران، الــذي طاملــاً كــان ينــوب عــن احلكومــة يف . 2
. كانــت لــه عالقــة مــع اإلنكليــز مــن خــالل مالزمتــه للمــريزا علــي حممــد البــاب، شــىت املــؤمترات

 الذي كان بدوره شيخ الفرقة البهائية.
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م). ألقــى خــالل 1933بــاقر كــاظمي مهــّذب الدولــة، هــو وزيــر اخلارجيــة يف عهــد رضــا شــاه (. 3
بشــكل ســفره إىل جنيــف كلمــة يف عصــبة األمــم دافــع فيهــا عــن حقــوق الفلســطينيني، ممــا أّكــد 

 واضح على حدوث تغيري صريح يف سياسة إيران اخلارجية. 

 Future Government Of Palestine عنوان القرار . 4

) هـــي موقـــف فلســـفي نظـــري وعملـــي يـــرد كـــل Idealism باإلجنليزيـــةالطوبـــاوي أو املثاليـــة (. 5
إىل الفكر أو جيعل من الفكر منطلقا ملعرفة الوجود أو احلقيقة مؤكدا على  الوجودظواهر 
 .الواقع(بكل معانيه) على  املثالأسبقية 

اإلسـالمية بطهـران، وذلـك علـى هـامش املقابلة الشخصية. أجريت هذه املقابلة يف جامعة آزاد . 6
 اجتماع بيان اخلطوة الثانية للثورة اإلسالمية بكلمة ألقاها الدكتور أمري عبداللهيان.

 وهذا ما أّكد عليه املسؤولون يف وزارة اخلارجّية أثناء إجراء مقابلتنا معهم إلعداد هذا البحث.. 7

 

 المصادر والمراجع
 القرآن الکرمي

 المنشورةأ) الوثائق غير 

 أرشيف وثائق وزارة اخلارجية. - 

 .2/6، پرونده 8هـ.ش، كارتن  23/3/1309، 231نامه مشاره  - 1

 .2/6، پرونده 8هـ.ش، كارتن 15/6/1309، 603تلگراف نامه، مشاره - 2

 .5/18، پرونده 12هـ.ش، کنسولگري إيران در فلسطني، كارتن 19/8/1316، 1364گزارش مشاره- 3

، پرونـــده 33هــــ.ش، نصـــراله انتظـــام بـــه وزارت امورخارجـــه، كـــارتن 23/11/1326گـــزارش مشـــاره ، - 4
46 -333. 

هـــ.ش، از منــوچهر ظلــي تــا فريــدون هويــدا، ســفري ايــران در 18/3/1337، 6406گــزارش حمرمانــه مشــاره - 5
 .280- 5، پرونده 21سازمان بني ملل، اسناد خبشهاي مرکز، كارتن 

هـــ.ش، از تــل آويــو بــه وزارت امــور خارجــه، مناينــدگي تــل آويــو،  5/8/1340، 86گــزارش حمرمانــه مشــاره - 6
 .4، پرونده 1كارتن 

  .163، پرونده8هـ.ش، از خلعتربي به شاه، كارتن 4/7/1354، 12754گزارش حمرمانه مشاره - 7
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 المراجع ب)

 الكتب

واألحبـــــاث ، عمـــــان (األردن): دار اجلليـــــل للنشـــــر والدراســـــات القضـــــية الفلســـــطينيةم).1986زعيـــــرت، أكـــــرم (
 الفلسطينية.

ش).مـوج سـوم بيـداري اسـالمي پـس از انقـالب اسـالمي، طهـران: نشـر آفـاق روشـن 1395صفاتاج، جميـد (
 بيداري.

، جايگـاه فلسـطني در سياسـت خـارجي مجهـوري اسـالمي إيـرانش).1391فريدوين، أمحد ونسيبة شـهبازي (
 طهران: مرکز اسناد انقالب اسالمي.

مســووليت بــني املللــي دولــت (مــنت وشــرح مــواد  ش).1397ســازمان ملــل متحــد (کميســيون حقــوق بــني امللــل 
ابــراهيم کــل، علريضــا، طهــران: موسســة مطالعــات وپــژوهش هــاي  ، ترمجــة:کميســيون حقــوق بــني امللــل)

 حقوقي شهردانش.

 ، طهران: وزارت امور خارجة.حبران فلسطني وراه حل آنش).1388حممدي، منوچهر وپريوزغفراين (

طهــران:  .القضــية الفلســطينية يف أحاديــث اإلمــام اخلميــين (قــدس ســرّه)،م)2002اخلميــين،روح اهللا (املوســوي 
 مؤّسسة تنظيم ونشر تراث اإلمام اخلميين (قدس سرّه) الشؤون الدولية.

 طهران: سروش.نربد تا نربد:روندظهور وسقوط رژمي صهيونيسيت، ش).1389واعظي، حسن (

، طهـــران: ش1385- 1357هـــوري اســـالمي إيـــران وحتـــوالت فلســـطني مجش).1387واليـــيت، د.علـــي أكـــرب (
 وزارت امورخارجة.

 ، بريوت: دار اهلادي.م1979- 1897إيران وتطّورات القضية الفلسطينية م).2006( ________

، عّمـان (األردن): مركـز االنعكاسات السياسية التفاقات احلكـم الـذايت الفلسـطيينم).1994يوسف، عماد (
 األوسط. دراسات الشرق

 

 B.Rappa Robert (1974), Israel and Iran; Bilateral Relationships and Effects on the 

Indian ocean Basin. Sr.Praeger Publishers Linc. 

 المقاالت

قطعنامــه تقســيم فلســطني مبنــاي راه دو دولــت ومالکــي بــرای راه حــل مهــه «ش). 1388دهقــاين، محيدرضــا (
 .1024، ص4مشاره  ،23سال سياست خارجي ،جمّلة ، »پرسي

تأثري مجهوري اسالمي إيران بر شـكل گـريي گـروه «ش). 1395مسعودنيا، حسني وسعيد قرباين تازه کندي (
 .97ص، 37، مشاره 12سال  ،جملة علوم سياسي ،»جهاد اسالمي درفلسطني



  هـ.ق 1443الشتاء  ، اخلريف و2، العدد 24لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    100

، 9، ســـالسياســـت خـــارجيجمّلـــة  ،«إيـــران از جامعـــة ملـــل تـــا ســـازمان ملـــل«ش). 1374موجـــاين، علـــي (
 .  1297- 1295، صص3مشاره

 الرسائل العلمية

ـــز ( ـــر جنـــبش جهـــاد اســـالمي و ش).1390اصـــغري، عزي ـــران ب ـــاثري سياســـت خـــارجي مجهـــوري اســـالمي إي ت
، پايـان نامـه  ش)1384- ش 1367جنبش محاس در دوره رياست مجهـوري هـامشي رفسـنجاين وخـامتي (

ـران مرکـز، دانشـکده کارشناسي ارشد علوم سياسي، به راهنمايي ر  ضا جاليل، دانشگاه آزاد اسـالمی 
 علوم سياسي.

 

 المصادر اإللكترونية

  www.alalam.ir/news/729854 ،»اإلنتفاضة الفلسطينية«، 1/10/2011اخلامنئي، السيد علي،

  www.Leader.ir/fa/content/2778 ،»خطاب صالة اجلمعة, «19/8/2015_______, 

 ،»ملاذا تعترب فلسطني القضية الرئيسية يف العامل اإلسالمي؟«، 10/8/2014_______،

www.farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27165 

 ،  »رسالة رئيس اجلمهورية إىل أطفال غزة«، 7/8/2014روحاين، حسن، 

www.namehnews.ir/fa/news/160148 

 ، وكالة فارس لألنباء،»اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وقضية فلسطني«، 19/9/2009شهيدي، فرزان، 

www.farsnews.ir/news/88062812 
 ،»اإلسالمية احلضارةإن احتالل فلسطني سالح متعجرف مينع إحياء «، 21/7/2014فخري، نادر، 

www.tasnimnews.com/fa/news/1393/04/30/438177 

 احلضـــــارةالفلســـــفة الرئيســـــية لالحـــــتالل اإلســـــرائيلي هـــــي منـــــع نشـــــوء «، 21/5/2020مريزايـــــي، حممـــــد علـــــي، 
 www.mehrnews.com/news/4931253 ،»اإلسالمية
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  فلسطين ةهاي پيشنهادي براي مسئل راه حل
  المللي هاي بين اي نقش ايران و سازمان بررسي مقايسه

  ***بهزاد دانشفر
 ††**نايف معروف

  چكيده
مسلمانان فلسطين مهمترين مسئله در جهان اسالم است؛ پايگاه تمدن اسالمي كه متعلق به 

بوده وهنوز هم هست. اين همان چيزي است كه اهميتش را امروز در ظهور مفاهيمي 
مانند اتحاد و مقاومت نشان مي دهد، و به نوبه خود منجر به نوعي همگرايي در جهان 
اسالم در سطوح جديد فرهنگي، اجتماعي و سياسي مي شود. مسئله فلسطين از ابتدا 

گيري  ايران در برخورد با مسئله فلسطين و شكل كرده است.توجه جهاني را به خود جلب 
مرحله اول قبل از انقالب  :گذرانده استدو مرحله مختلف را رژيم نامشروع اسرائيل 

اسالمي در نظام شاهنشاهي پهلوي و مرحله دوم بعداز انقالب اسالمي يعني جمهوري 
با  .مورد توجه است المللي بينهاي  مقطع درسازمان كه نوع تعامل ومواضع آن دواسالمي 

سيس رژيم اسرائيل و مشروعيت دهي به آن أدر ت المللي بيناذعان به نقش سازمان هاي 
وتالش ها براي حل اين مسئله با بيش از هفتاد سال؛ نگارنده به دنبال اين سوال است كه 

بوده است؟  چگونه المللي بينهاي  مقايسه با راه حل سازمان درايران  راه حل پيشنهادي
تحليلي  ـ(نگاه معرفتي) از روش توصيفي  نگارنده با هدف شناخت بيشتر وتبيين آن

 المللي بيناجراي طرح سازمان هاي  استفاده نموده است. از نتايج به دست آمده ناكارآمدي،
كيد بر أت (با وسازمان ملل تاكنون است كه در مقابل، راه حل جمهوري اسالمي ايران
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به اجرا در نيامده تا  المللي بينهاي  لي در فلسطين) تا اين لحظه درسازمانپرسي داخ همه
مورد ارزيابي توصيفي قرار گيرد؛ از سوي ديگر دولت نيز به نمايندگي از حاكميت مطالبه 

 متداوم طرح را درسازمان ملل ننموده است.

مي ايران، مسئله فلسطين، انقالب اسالمي، سازمان ملل متحد، جمهوري اسال ها: كليدواژه
  .راه حل مسئله فلسطين


