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١ 
 

  املؤتمر الدويل لدعم االنتفاضة

  ٢٥/٤/٢٠٠١ ـ ٢٤طهران، 

 !ولكن.. تظاهرة إعالمية سياسية ناجحة

 

  ١فياض. علي أ

  

واحدة من أكبر  ٢٠٠١أبريل /نيسان ٢٥و ٢٤العاصمة اإليرانية يومي  شهدت

التظاهرات السياسية التضامنية املؤيدة لالنتفاضة الفلسطينية، إذ عقد املؤتمر الدويل 

  .االنتفاضة دورته الثانية بعد مرور عشرة أعوام على دورته األوىللدعم 

وقد أضفت ردة الفعل األميركية الغاضبة، إىل جانب احلضور املتميز وما 

تضمنه اخلطاب السياسي، أهمية خاصة على املؤتمر ووضعته يف دائرة الضوء، 

  .والصحافيينفاستقطب اهتمام املراقبين واحملللين السياسيين كما اإلعالميين 

نتطرق يف التقرير التايل إىل خلفية املؤتمر ووظيفته وهدفه، ونلتقط اجلديد يف 

اخلطاب اإليراين، قبل عرض أهم املداوالت والقرارات والتوصيات، ونتعرف على 

احلضور الفلسطيني وحجم املشاركة قبل تسجيل املالحظات النقدية على املؤتمر 

  .نتائجهو

  

  

  

  

                                                            

  .كاتب فلسطيني مقيم بدمشق  ١
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  :أوالً

  الوظيفة والهدفاخللفية و

تعود العالقات الطيبة التي تربط اإليرانيين والفلسطينيين إىل أعوام النضال 

ضد الشاه الذي كان موالياً للواليات املتحدة وحليفاً لإلسرائيليين ومعادياً للحركة 

القومية والتحررية العربية والفلسطينية، لذلك اعتُبر انتصار الثورة اإليرانية سنة 

ومنذ ذلك التاريخ أعلنت اجلمهورية اإلسالمية . راً للعرب والفلسطينيينانتصا ١٩٧٩

واتخذت إيران سلسلة من اإلجراءات والقرارات لدعم . التزامها القضية الفلسطينية

النضال الفلسطيني، مادياً ومعنوياً وسياسيًا، كان أولها قطع العالقات بإسرائيل 

ويف هذا السياق، جاء . رير الفلسطينيةوتسليم سفارتها يف طهران إىل منظمة التح

) البرملان(قانون دعم نضال الشعب الفلسطيني الذي أصدره جملس الشورى اإلسالمي 

، والذي تم بموجبه عقد املؤتمر الدويل األول لدعم االنتفاضة ١٩٩٠مايو /أيار ١٤يف 

  .١٩٩١الفلسطينية سنة 

تفكك املعسكر (يمية معقدة عقد املؤتمر األول لالنتفاضة يف أوضاع دولية وإقل

الشرقي وضعف االحتاد السوفياتي وانهيار التوازن الدويل وتفرد واشنطن بإدارة 

العامل؛ حرب اخلليج الثانية؛ تدمير قوة العراق اإلقليمية؛ انهيار التضامن العربي 

، لذلك مل يتمكن بمقرراته وتوصياته من الصمود أمام رياح )وتمزق النظام العربي

ة األميركية واالنصياع العربي لشروطها، وال حماية االنتفاضة األوىل من التسوي

التصفية، وخصوصاً أن املؤتمر عقد على أبواب مؤتمر مدريد، ويف ظل تراجع خيار 

  .الكفاح املسلح واملقاومة ملصلحة خيار املفاوضات

لكن بعد انطالق االنتفاضة الفلسطينية من جديد، حتت اسم انتفاضة األقصى، 

، أعلنت اجلمهورية اإلسالمية املوقف ذاته املؤيد ٢٠٠٠سبتمبر /يف أواخر أيلول

للفلسطينيين والداعم لالنتفاضة، واتخذت حكومتها سلسلة من اإلجراءات والقرارات 



  ١٣٥ ص ،)٢٠٠١ صيف( ٤٧ العدد ،١٢ المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية تارمتؤم
 

٣ 
 

السيد علي أكبر حمتشمي، األمين العام التنفيذية، كان آخرها الدعوة املوجهة من 

للمؤتمر الدويل حلماية االنتفاضة الفلسطينية، الستضافة املؤتمر الثاين يف إيران بناء 

  .على قرار جملس الشورى

التنسيق الالزم بين العاملين لدعم : وقد حدد للمؤتمر أربعة أهداف رئيسية

أنحاء العامل؛ تنبيه الرأي العام  االنتفاضة؛ تأمين الدعم املادي واملعنوي من خمتلف

العاملي إىل خطر التدمير املنهجي اإلسرائيلي ملقومات بقاء وتطور اجملتمع 

  .الفلسطيني؛ فضح األساليب الفاشية والعنصرية الصهيونية ضد الفلسطينيين

وهكذا حتدد للمؤتمر مسبقاً طبيعته ووظيفته، واتضح أن املهمات اإلعالمية 

. كانة مهمة يف موازاة الدعم املايل واملادي إن مل تكن تتقدم عليهوالتعبوية حتتل م

: لذلك حددت سكرتاريا املؤتمر مسبقاً ثالثة عناوين على جدول اللجنة العلمية

؛ أهداف )تعريفها، نسيجها، اقتصاداتها، ثقافتها، مستقبلها(االنتفاضة الفلسطينية 

عقائدياً (لفلسطينيون والعامل اإلسالمي واستراتيجية الصهيونية اإلقليمية والعاملية؛ ا

وكلفت الكثير من املفكرين والكتّاب والباحثين إعدادها قبل ). وسياسياً ودبلوماسياً

  .عقد املؤتمر

  

  :ثانياً

  الثابت واملتغير يف اخلطاب اإليراين

كانت حفلة االفتتاح، بجلستيها املراسمية والسياسية، مناسبة للزعامة 

. موقفها العقائدي والسياسي من القضية الفلسطينية من جديدعن  اإليرانية للتعبير

  :وهنا يمكن تسجيل املالحظات التالية

: حضر أركان النظام جميعاًاألوىل، من حيث نوعية احلضور وحجمه، إذ 

وأعيد . املرجعية، البرملانية، السياسية، العسكرية، امليليشيوية، احملافظة، اإلصالحية
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التشديد على مقوالت اإلمام اخلميني يف شأن القضية الفلسطينية، وسرطانية الكيان 

العامل  الصهيوين، وأُبرز الدور الرائد ملؤسس النظام يف الصحوة اإلسالمية التي شهدها

  .يف العقدين املاضيين

الثانية، يف الكلمة التي ألقاها مرشد اجلمهورية، آية الله علي خامنئي، مؤكداً 

القيم اجلهادية وخيار املقاومة، وواجب املسلمين جتاه الفلسطينيين، وضرورة الرد 

تقوم على حمورين " استراتيجيا نضالية"وطرح . على القمع والقصف اإلسرائيليين

أولهما حماصرة وعزل إسرائيل اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسيًا، وثانيهما : زمينمتال

دعم املقاومة الفلسطينية وتطويرها حتى حتقيق النصر وزوال إسرائيل، من دون 

  .الركون إىل اجلهود الدبلوماسية والوساطات لتحقيق األهداف الوطنية

حجة اإلسالم حممد خاتمي، الثالثة، يف الكلمة التي ألقاها رئيس اجلمهورية، 

داعياً إىل حتقيق األهداف امللموسة كقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، 

وطرح . وعودة الالجئين، وإدانة إسرائيل دولياً، وحماكمة جمرمي احلرب الصهيونيين

من جديد فكرة االستفتاء الشعبي بشأن تقرير مستقبل فلسطين وإقامة السالم العادل 

  .نطقةيف امل

الرابعة، من خالل اخلطابات واملداخالت العلنية واللقاءات اخلاصة واجلانبية، 

يمكن للمراقب أن يلحظ املوقف العقائدي اإليراين بثوابته النظرية جتاه التزام اخلط 

اجلهادي ونهج املقاومة لتحرير فلسطين من البحر إىل النهر، واعتبار إسرائيل خلية 

ته تضمين األهداف الوطنية الراهنة، كتقرير املصير وإقامة سرطانية، ويف الوقت ذا

الدولة وعودة الالجئين، يف اخلطاب السياسي الرسمي، وإباحة التعامل مع احللول 

املرحلية إذا كانت ال تتعارض مع الهدف االستراتيجي، والتعامل مع الوسائل 

  .وال تعرقلها السياسية والدبلوماسية إذا كانت تتكامل مع الوسائل اجلهادية
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اخلامسة، من خالل طبيعة الدعوات املوجهة، وتشكيلة املدعوين احلضور، 

وطريقة االحتفاء الرسمي بهم، يمكن للمراقب أن يلحظ االنفتاح اإليراين على خمتلف 

القوى العربية والفلسطينية وعدم االقتصار على احللفاء التقليديين، وجتاوز احملددات 

عودي البارز وكذلك املصري قابله فلسطينيًا حضور قوى فاحلضور الس. السابقة

حمسوبة على السلطة وشخصيات برملانية فتحوية، وكذلك شخصيات وطنية وثقافية 

  .مستقلة من اخلارج غير حمسوبة على فصائل التحالف

  

  :ثالثاً 

  املداخالت واملناقشات والقرارات

ت اجلادة والنقاشات املوضوعاحفل املؤتمر منذ افتتاحه بإثارة الكثير من 

وعلى الرغم مما شهده املؤتمر من خطابية ومبالغة . الفعالة لبنود جدول األعمال

ويمكن رصد . ونفاق يف بعض األحيان، فإن املداخلين حافظوا على سوية جيدة

جمموعة من العناوين املثارة يف الكلمات واملداخالت، والتي تضمنها البيان اخلتامي 

  :، وهذه أبرزهايف بنوده وقراراته

أوالً، اعتبار فلسطين والقدس قضية مركزية لألمة اإلسالمية، وتأكيد شرعية 

خيار املقاومة واجلهاد يف مواجهة املشروع الصهيوين املدعوم بقوى االستكبار 

  ).الواليات املتحدة(العاملي 

ثانياً، اإلجماع على دعم االنتفاضة الشعبية باعتبارها الشكل الفلسطيني 

األنسب والقابل للتطور يف ظل اختالل موازين القوى الراهنة، واعتبار العمل على 

اجلبهة الدبلوماسية والدولية نشاطاً مكمالً للعمل اجلهادي واملقاومة وليس بديالً 

  .منهما
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واالحتفاء " حزب الله"ثالثاً، اإلشادة بالنموذج اللبناين يف املقاومة وبتجربة 

سن نصر الله، الذي كان جنم املؤتمر بال منازع، والدعوة إىل بأمينه العام، السيد ح

االستفادة من دروس التجربة اللبنانية، والتشديد على أهمية الدور اإليراين ومكانة 

القيادة اإليرانية املميزة يف عملية الصراع العربي ـ الصهيوين، واإلعراب عن التقدير 

  .ومعنوياًالعايل للمواقف اإليرانية الداعمة مادياً 

رابعاً، شجب املساندة األميركية لإلسرائيليين واستنكار انحياز واشنطن 

الكامل إليهم، ومطالبة اجملتمع الدويل بالتصدي للخطر النووي وأسلحة الدمار 

  .الشامل اإلسرائيلية، والدعوة إىل تشكيل حماكم جرائم حرب للمسؤولين اإلسرائيليين

ركة السعودية يف املؤتمر على رأس وفد خامساً، يف مقابل الترحيب بمشا

كبير، واعتبار ذلك ترجمة لتطور العالقات واالتفاقات األخيرة بين البلدين، دعا 

البعض إىل تطبيع عالقات إيران بدول اجلوار العربي وجتاوز اخلالفات الثانوية 

  .ملصلحة القضية املركزية، معتبراً أن غياب العراق واإلمارات خسارة للمؤتمر

  

  :رابعاً

  املشاركة الفلسطينية، االنتفاضة والوحدة الوطنية

من الطبيعي أن يكون بما أن املؤتمر خمصص للقضية الفلسطينية كان 

وفعالً، وُجهت الدعوات إىل عدد كثير من الفلسطينيين بحيث . احلضور الفلسطيني مميزاً 

التالية على املشاركة ويمكن تسجيل املالحظات . شكلوا مع اللبنانيين أكبر جتمعين

  :الفلسطينية

أوالً، تميز احلضور الفلسطيني بالتعدد والتنوع، على عكس املؤتمر األول الذي 

فالدعوة هذه املرة وجهت إىل األمناء . اقتصر على الفصائل الفلسطينية وأتباعها

العامين للفصائل باالسم، مع تمييز حركتي حماس واجلهاد اإلسالمي، وإىل عدد من 
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ضاء اجمللس الوطني والتشريعي من اخلارج والداخل، وإىل الفعاليات االجتماعية أع

  .والثقافية والكتّاب والصحافيين

ثانياً، جتاوز االهتمام اإليراين هذه املرة فصائل املعارضة املقيمة بدمشق 

وطنية مستقلة ووفد الداخل وشخصيات " فتح"واملنظمات اإلسالمية إىل ممثلي حركة 

وقد خص مرشد الثورة ورئيس .  أنشطة اللجان والندوات البحثيةشاركت يف

  .اجلمهورية رئيس اجمللس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، باهتمام خاص

ثالثاً، االنفتاح اإليراين على كل التيارات الفلسطينية وقوى الداخل والسلطة 

سلطة الوطنية واملستقلين رافقه اعتدال يف اخلطاب السياسي اإليراين جتاه ال

الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات، فاختفت عبارات التخوين والتكفير واالستنكار 

ملصلحة عبارات األسف واألسى واملراجعة النقدية، وهكذا فعل أيضاً املعارضون 

  .الفلسطينيون األقرب إىل إيران

، قد رابعاً، إذا كان الفلسطينيون، بمختلف انتماءاتهم واجتاهاتهم ومعسكراتهم

التقوا حتت قبة قاعة االجتماعات الكبرى يف العاصمة اإليرانية، فإن االنتفاضة 

الشعبية كانت لهم بمثابة اخليمة الوطنية التي جمعتهم حتت جناحها، وشكلت لهم 

  .خمرجاً مشرفاً من األزمات التي يعانون

خامساً، حاول اإليرانيون أن يستثمروا وجود كل الفصائل الفلسطينية يف 

إعالن "طهران لتحقيق إجناز بارز يرتكز على الوحدة الوطنية، وذهبوا يف اجتاه صوغ 

الذي يعزز الوحدة الوطنية املتحققة ميدانياً يف الداخل ويفتح الطريق أمام " طهران

لكن بعض الفصائل املعارضة . وحدة وطنية شاملة بين القوى يف الداخل واخلارج

الذي أدى إىل صدور اإلعالن باسم الفصائل والقوى  رفض توقيع اإلعالن خطياً، األمر

والشخصيات الوطنية الفلسطينية من دون تسمية أو توقيع، وهو ما أثار استهجان 



  ١٣٥ ص ،)٢٠٠١ صيف( ٤٧ العدد ،١٢ المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية تارمتؤم
 

٨ 
 

احلضور وأوقع تلك الفصائل يف مزيد من العزلة إضافة إىل ما تعيشه من العجز 

  .والشلل

 

  :أخيراً 

  ماذا بعد التظاهرة السياسية؟

ألحزاب والقوى والشخصيات إىل طهران أول جناحات أوالً، شكل حضور تلك ا

) السلطة واملعارضة واملستقلة(البارزة، بينما شكلت املشاركة الفلسطينية املؤتمر 

الواسعة، ) رفيعة املستوى(والسورية ) الدينية واجلهادية والسياسية(واللبنانية 

تفايل، الذي أثار أبرز مالمح ذلك النجاح االح) الكبير والالفت(واحلضور السعودي 

حفيظة األميركيين فأطلقوا تهديدهم بمعاقبة املشاركين فيه بإدراجهم يف قائمة 

فعالً صدر التقرير السنوي عن اخلارجية (املؤتمر اإلرهاب حتى قبل أن تصدر قرارات 

  ).مايو واصفاً إيران بالدولة األكثر رعاية لإلرهاب يف العامل/أيار ١األميركية يف 

مرشد (ثانياً، عكس الوجود اإليراين املتميز على جميع املستويات، العقائدية 

) رئيس اجلمهورية السيد حممد خاتمي(والرسمية ) الثورة اإلمام آية الله علي خامنئي

، األهمية التي يوليها اإليرانيون للقضية )كروبيحجة اإلسالم مهدي (والبرملانية 

وقد جتاوز اهتمام مرشد الثورة . ورة خاصةالفلسطينية ولقضية االنتفاضة بص

باملؤتمر فعالية االفتتاح الرسمي، الذي أكد خالله الثوابت اإليرانية من القضية 

الفلسطينية، إىل التفاعل املباشر مع املدعوين الفلسطينيين واللبنانيين فيما يتعلق 

  !بشؤون القضية وشجون املرحلة يف جلسات خاصة ولقاءات حميمة

، باحلضور املكثف لوسائل اإلعالم واهتمامها بالرموز والشخصيات ثالثاً

املشاركة، وبالتصريحات والبيانات واملقابالت، والتركيز على سياسة القمع والبطش 
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الدموي اإلسرائيلية ومشاهد الصمود والبطولة الفلسطينية، شكل املؤتمر حملة إعالمية 

  .ملصلحة القضية الفلسطينية

ف السياسية املعلنة يف دعم نضال الشعب الفلسطيني باملواق: رابعاً

والتضامن مع الشعبين السوري واللبناين يف صمودهما، واالنتفاضة البطولية، 

وإطالق التهديدات باالنتقام والرد واجملابهة، واملعارضة ملشروع التسوية األميركية 

ة أو القيادات وما أفرزه من اتفاقات ومعاهدات، سواء من جانب الزعامة اإليراني

الفلسطينية واللبنانية والسورية، اعتُبر املؤتمر مهرجاناً سياسياً تضامنياً مع القضية 

  .الفلسطينية

خامساً، بالبيان اخلتامي الصادر عن املؤتمر والقرارات املتضمنة بشأن 

مركزية فلسطين والقدس بالنسبة إىل األمة اإلسالمية، والتزام العمل على حتريرها، 

ن آليات وأساليب دعم االنتفاضة ووسائل إدامتها، والدعوات إىل عزل وحماصرة وبشأ

ومقاطعة إسرائيل عربيًا وسياسياً ودولياً، يكون املؤتمر أطلق فعالية سياسية لدعم 

  .االنتفاضة وصمود الشعب الفلسطيني

سادساً، بإعالن طهران الذي صدر عن الفصائل والقوى والشخصيات 

ركة يف املؤتمر من الداخل واخلارج، والذي يركز على أهمية الوحدة الفلسطينية املشا

الوطنية الفلسطينية باعتبارها شرطاً ضرورياً لنجاح االنتفاضة وتطوير عملها 

وحمايتها من التصفية، يكون املؤتمر أجنز خطوة رمزية على قدر كبير من األهمية يف 

  .تعزيز العامل الذاتي الفلسطيني

خطوات إجرائية، كتشكيل أمانة برملانية عامة للمتابعة،  سابعاً، باتخاذ

وإقامة صندوق شعبي لدعم االنتفاضة، وتأليف جلان صداقة إسالمية فلسطينية، 

ودعم جلنة إحياء قرار عنصرية احلركة الصهيونية، يكون املؤتمر خطا يف اجتاه 

  .ددات السلطويةالتحول إىل ظاهرة برملانية شعبية تتجاوز احلسابات الرسمية واحمل
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ثامناً، ال شك يف أن تلك القرارات واإلجراءات إيجابية وتخدم الشعب 

الفلسطيني، لكنها ستبقى جمرد مكاسب على الورق إذا مل تترجم إىل حركة وفعل 

وفعالية، وسيتحول مؤتمر طهران مثل كل املؤتمرات الشبيهة إىل جمرد تظاهرة 

قراراته باألفعال، وإذا مل ترتسم نتائجه على إعالمية موقتة إذا مل تقترن  ـسياسية 

  .األرض

واخلالصة، إن إيران مستفيدة إىل حد كبير من املردود اإلعالمي والسياسي 

واجلماهيري للمؤتمر، والذي يتعزز من خالله دورها اإلقليمي ونفوذها السياسي، 

فاضة والعنف ويجعل قيادتها أكثر قدرة على استثمار ورقة القضية الفلسطينية واالنت

اجلهادي، سواء يف الصراع الداخلي بشأن السلطة أو يف إعادة بناء استراتيجيتها 

كما أن الفلسطينيين مستفيدون أيضاً ألنهم بحاجة كبيرة إىل . اإلقليمية والدولية

الدعم اإليراين املادي واملعنوي الستمرار االنتفاضة والنضال الوطني، وهم بحاجة 

إليراين املهم يف تفعيل الرقم الفلسطيني وتثبيت حضوره يف أيضاً إىل العامل ا

املعادلة اإلقليمية، سواء سيطر اجلناح اإلصالحي على السلطة يف إيران أو استمرت 

 . هيمنة احملافظين
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