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 النفوذ اإليراني في قطاع غزة..الشواهد والدالالت

 (1)د.عدنان أبو عامر

لعربية، اي المنطقة للنفوذ اآلخذ بالتزايد للدور اإليراني ف الفائقة باألهمية االستخفاف ال يمكن: * مقدمة

ن، إلى ورة إليرامجاتواصل هذا الدور في عدد من الدول ال فقد فقط، المحلية مضامينه وليس اإلقليمية، وتأثيراته

، ين والعربلسطينيفلسطين، وتحديداً قطاع غزة، لما لهذه البقعة الجغرافية من أثر إيجابي في نفوس الف أن وصل

 وما قد تحصده إيران من ثمار إيجابية على صورتها في الرأي العام الفلسطيني والعربي.

الت" في "تداخ حريصة فعالً أن يكون لها آلثار وتبعات هذا الدور اإليراني، يرى أن طهران ولعل المتابع

 ة والعسكرية،واالقتصادية والفكري السياسية األصعدة مختلف على هذه المنطقة، في الميداني الموقف تطورات

ً  بحيث ال يعد ما قد يحصل في شوارع ً  قطاع غزة والضفة الغربية شأنا  سر تواصلا قد يفوهو م !داخلياً  فلسطينيا

 وفي كل المجاالت. ،الغزي على مختلف األصعدة المشهد لتطورات اإليرانية الرسمية المتابعات

 التالية: البحثية التساؤالتوتسعى الدراسة لإلجابة عن 

 لماذا تسعى إيران إلى امتالك دور ونفوذ حقيقي في قطاع غزة؟ -

 ؟لدوليكيف تنظر إيران إلى هذه المنطقة، ومدى تأثير دورها فيها على واقعها اإلقليمي وا -

 إلى أي حد تدخلت إيران في قطاع غزة، لتجيير هذا التدخل خدمة لمصالحها اإلستراتيجية؟ -

 ئيل؟مع إسرا الواقعي، والعالقةطبيعة الدور اإليراني في القطاع، على مختلف األصعدة، وأثره ما هو  -

ي محاولة فلي، وصفي والتحليألسلوبين الولإلجابة عن األسئلة السابقة وغيرها، ستلجأ الدراسة الستخدام ا

بجميع ما  ، مستعينةدوليةمنها لتتبع الدور اإليراني في قطاع غزة، وتحليل أبعاده وتداخالته المحلية واإلقليمية وال

ى من عد األولتتقييمات وتقديرات موقف، السيما وأن مثل هذه الدراسة قد من دراسات والصدر في مراكز البحث 

 هذا الموضوع الحساس، الذي يتهرب منه الكثيرون العتبارات متعددة.نوعها التي ستناقش مثل 

  :دوافع النفوذ اإليراني في قطاع غزةالمحور األول 

ً للنفوذ اإليراني في المنطقة العربية عموماً، وفي األراضي الفلسطينية  شهدت السنوات األخيرة، تناميا

دوائر شّكل تحديات خطيرة ل هما يشير إلى أن، "التدخل الخارجيوبات يصفه البعض بـ"على وجه الخصوص، 

يديولوجية ألل نظراً والفلسطينية،  المقاومة حركات تناميتزامن مع بالصنع القرار المحلي واإلقليمي والدولي، 

مؤشرات التديين في ر استحضاالصراع مع إسرائيل، و "تديين" تعززانطلقت مقوالت فقد ، هماالمشتركة بين

ً اإلسرائيلية للدولة الصهيونية الرؤية ما يعني لدى أوساط ، كمشروع استيطاني عنصري استعماريألبعاده  ، دعما

ً واسعة من كال الجانبين  ، وليس بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، أن الصراع هو بين اليهود والمسلمين أساسا

ً قفز ولذلك،  هو موقف قائم على و، "تزول يجب أن"و ،"إسرائيل إلى زوال"أن   منذ البدايةموقف إيران معلنا

ي قراءة للواقع الذي يبين أن كل إفراط وغطرسة في استخدام القوة ال يحم وفي ذات الوقتدية تاريخية، يقراءة عق

 (2.)سقوطلاألمن، والبد أن يقود ل

                                                             
 ( أستاذ القضية الفلسطينية في جامعات غزة.1

 .22/8/2008( وكالة "مهر" اإليرانية لألنباء، 2
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ً من الفهم اإليراني بأن أحد أهم وقد جاء ذلك  دعيم ت يعني أن ماإسرائيل؛ هو  ها،مصادر تهديدانطالقا

، يةالتفاوض التسويةكتجدي معه وسائل أخرى  ولن ،تهالمواجه سبيلال هيعناصر القوة العسكرية واالقتصادية 

 ينية في قطاع غزة على وجه الخصوص.المسلحة الفلسط المقاومة حركاتوهنا جاء موقفها بدعم 

 مصطفى نادية.د قاهرةال جامعةب السياسية العلوم في الباحثة ومنهم ،اإليراني الشأن متابعي من العديد

 ليس انفعاالً اإليراني من المسألة الفلسطينية، وبالتالي مد نفوذها داخل قطاع غزة، موقف يمكن قراءة ال بأنه ترى

ً  مؤقتاً، أو مغامرة بال حسابات للقوة المطلوبة في إدارة الصراع، كما ال يعني في نفس الوقت  زائداً، أو حماسا

"إلقائها في البحر" لـ، ال يعني االندفاع هااإليمان بزوال ألنل في وقت تحدده هي، االنجرار إلى حرب ضد إسرائي

ً هذا لكن ن حساب لتوازنات القوى القائمة، ودو ،دون استعداد كاف    هاوإسقاط ،تهامقاومعدم  ال يعني أيضا

 (3).برمتهمن اإليراني ألكمصدر تهديد ل

 عند ها،دوافع لتقييمحاجة جادة ال تبدو ،قطاع غزةفي  انإير تشكلها التي اإلستراتيجية التحديات قياسول

 ظهرت االستراتيجي هاتفكير طريقةأن السيما و ،تهاسياس وضع لدى ةتخذالم ماتيةوالبراغ الحذر مواضع تحديد

ً  واأليديولوجية الجرأة تقدم ، وهو ما يتمثل ببعض التصريحات الفرص واقتناص ،الواقعية السياسة على غالبا

 (4).ساسي في الخالف الفلسطيني الدائربالقضية الفلسطينية، وتحويل نفسها إلى طرف أالخاصة 

 

 

 :هفوأهدا هأنماط في متغيرات عديدةتداخلت منذ بدء اتضاح النفوذ اإليراني في قطاع غزة، و

وء تراجع الحركة الوطنية الفلسطينية، في ضقيادة  استمالة على أخرى خارجية قوى معالتنافس  -1

 ية داعمة، قوى عرب

رار استقـ"للواعتبارها المصدر األساسي  لها في القضايا اإلقليمية، التدخل الخارجيرفع وتيرة  -2

 ،على حد سواء في المنطقة "والتوتر

ربية جهات ع في ضوء الحملة التي ترعاها، بين الشيعة والسنة االختالفات المذهبيةالتغطية على  -3

 ة،في األراضي الفلسطينيعلى الساحة السياسية تحمل كال المذهبين، وتتنافس وإسالمية 

مة كل مجلس األمن، مستخدو الغربيةعركة "برنامجها النووي" مع الدبلوماسية مإيران تقود  -4

 .واستكماله ،باستمرار هذا البرنامج، ودون أن تتخلى عن قرارها تهااألوراق إلدار

حسابات المصالح ، تشير إلى أن ع غزةقطااإليراني في  النفوذومع ذلك، فإن قراءة فاحصة في واقع 

عائقاً  ،لسني والشيعيا ،االختالف المذهبي لم يقفتداخلت مع تأثيرات التدخل الخارجي، بحيث  الوطنية والقومية

 طبيعة بأن، اإليراني للشأن للمتابع يتضح، هذا النفوذإلقاء نظرة علمية دقيقة على بوربما اً أمام هذا النفوذ، أساسي

 تقليص على تعمل بل ،جيرانها حساب على أراضيهامساحة  توسيعل تطمح ال هاتشير إلى أن ،اإليرانية الطموحات

                                                             
 ، على الرابط التالي:3/2/2009 الين، اون إسالمعلى غزة،  الحرب من مشاهد في قراءةنادية مصطفى، د.( 3

www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1233567563245&pagename=Zone-Arabic- 

 جينيفر كايي، داليا ثالير، دافيد ويهري، فريدريكإعداد:" األوسط، الشرق في اإليراني النفوذ وقدرات ( حدود4

 معلوماتال وتحليل دراسات مركز ةترجم ،2009 أيار واشنطن، لألبحاث، األمريكية "راند" مؤسسة ،"غريين

 . 10ص بيروت، الصحفية،
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ً  الموجودة الخالفات  تمسكهاب، المجاورة البلدان تلك في نفوذها لتوسيعذلك  لستغالوا العربي؛ العالم ضمن حاليا

بما يمنحها "شيكاً على بياض"، و"بوليصة القضية الفلسطينية، ودعم المقاومة المسلحة ضد إسرائيل،  "ورقةـ"ب

 .الفلسطينيالرأي العام  لدىتأمين" 

ذلك من  جعل فقد ،الراهن النظام ضمن دورها تكريسل تطمحو إقليمية، قوة نارهط وفي ضوء أن

 ألسباب، المسلحة الفلسطينية الجماعات دعمك، ركائز عدة على وقائمة محةاوط شطةان الخارجية تهاسياس

 األنظمة عداوة تطويق سبيل في العربي العام الرأي ود لكسب وصوالً منها احتياطية، "ممتلكات"و ،رمزية

 (5).نفسه الوقت في لها حدوداً  وترسم، تهاقو تعزز عوامل بعدة منها كل تتأثر ركائز لها، وهي العربية

 يوجه من كثيراً  تكلف التي "،المتماثلة غير الدفاع" ستراتيجيةإلإيران  اعتمادالبد من اإلشارة إلى و

 من وكلاللبناني،  هللا حزبومنها  ،مسلحة جماعات عدةقدرات  من المكون الدفاع على تقومو لها، مباشرة ضربة

 ضعفل نظراً  يجعلها ذات تأثير بالغ على أعدائها،و، النظامية غير الحربالفلسطينية، و اإلسالمي والجهاد حماس

يجعل القوى اإلقليمية المقربة منها في وإسرائيل، كالقوى العسكرية الكبيرة، مع بالقياس  التقليدية العسكرية قواها

ً العراق، فلسطين، لبنان، توفر انتشاراً  ً  دائما ً  ومتحركا ً  ودعما  متفوقة عسكرية قوة مواجهة على قادرةو، شعبيا

 ً  (6). مع الجيش اإلسرائيليتحديداً  ،تقنيا

 عمهاد عن فضالً  ،األوقات بعض في نجحتو الفلسطيني، العام الرأي الستغالل إيران سعت طالماو

 العربي، عالموال الخليج منطقة فيتها اإلقليمية، سيطر بسط مشروع في مهمة موجهة قوة ألنه ،للقوى المسلحة

 والعالمي، يالمحل اإلعالم توظففهي ولذلك  العربي، العالم في مؤثرة إقليمية كقوة مصر دور ضعف بعد خاصة

 طينيةالفلس القضية لةوبط ،الشعبية التحديات رائدة بصورة نفسها إلظهار العربية،ب الناطقة الفضائية لمالعا قناةك

 . النووي بالبرنامج الخاصة المزدوجة الغربية المعايير وضحية الفلسطينيين، حليفةو

 لم إليران الشعبي الفلسطيني الدعم أن تظهر الخارجية واإلحصاءات اإلعالمية لمآخذة ادراس نأ الإ

 حداثأل استناداً  ،النقد إلى التأييد من قياسية بسرعة فيها قفز التي الحاالت من كثيرال هناكألن  ،اآلن حتى يحسم

 أوساط الفلسطينيين في انتشر، السيما الخوف الذي ستراتيجيةاإل أخطائهاب ومرتبطة ،تهاسيطر عن خارجة

، واستهداف الفلسطينيين هناك العراق في الطائفي التوتر تزايد مع ،اإليرانية اإلقليمية الهيمنة مطامع من والعرب

 (7).المنطقة في الشيعي السياسي والنمو للرئيس العراقي السابق صدام حسين، دعمهم بزعم

 وجه الدعم اإليراني في قطاع غزةأ 

يق أجندة بتحقاً ليس مفاجئاً، أو مرتبطفي قطاع غزة ترى إيران أن دعمها للحركات المسلحة الفلسطينية 

تزايد الدعم هدت شالتي ، 1979اندالع الثورة اإليرانية عام  ، تعود لما قبلإقليمية آنية، بل له جذور تاريخية

لى سفارة ه"، إالسياسي واإلعالمي، بحيث أن مرشدها "الخميني" بادر لتحويل السفارة اإلسرائيلية زمن "الشا

 .الزعيم الراحل ياسر عرفات أوائل سنوات الثورة للثورة الفلسطينية، وامتلك عالقات وثيقة مع

                                                             
 .12األوسط، ص الشرق في اإليراني النفوذ وقدرات حدود( 5

 ، على الرابط التالي: 16/2/2009 الكويت، ( جريدة الرأي،6

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=112226 

 بط التالي:، على الرا25/3/2009 (  الحياة اللندنية،7

http://www.alhayat.com/special/features/03-2009/Item-20090324-398f8c2d-c0a8-10ed-000c-

e0bbbc3f1790/story.html 
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الدعم  أوجه وبعد ظهور الحركات الفلسطينية المسلحة، السيما ذات الطابع اإلسالمي العقائدي، برزت

قدم المت اقعهموه "برما تعتالتخلي ع ها ال تنويأنه ال يدع مجاالً للشك بأنه على بحيث يمكن تفسيراإليراني لها، 

 لية:األشكال التا ، وتحديداً حركة حماسللفلسطينيين في غزة دعمهاأخذ ولذلك ، "سطاألوفي الشرق 

 

 الدعم المالي  -1

 اً عربي زال اوم كان ها،ل" الرئيسي" المالي االبتدائي التشكيلتؤكد حماس في أكثر من موضع، على أن 

 ً  دول في اصالخ القطاع هماتمسا عبر كامل بشكل غذي بل فيه، مساهمات أي إليران يكن ولم بامتياز، شعبيا

 ،القرار اتخاذ ليةآ في" التامة االستقاللية" حالة إشباع من وهياكلها الحركة مكن مام العربي، والمحيط الخليج

 ."لتمويال حقيبة" لصاحب التبعية عن أبعدتها حرة بوصلة وبناء

 لتقديراتا لبعض افةباإلض ،ربيةة وغإسرائيليأمنية  ريراتقلتشير الوقائع الميدانية، باالستناد ومع ذلك، 

 سنوية نياتبميزا اإلسالمي، والجهاد حماس حركتي أساسي بشكل تمول طهران نأ الفلسطينية، ومنها ،العربية

 خدمة مقابل لكي ذتيأ"، والدوالرات ماليين مئاتـ"ب وتقدر خاصة، حاالت في واحدة لمرة لدفعات إضافة ثابتة،

 ،ألولا المقام في هتوظيف تمكما يزعم خصومهما،  دفعوالدعم التالي، ، ستراتيجيةاإل ومخططاتها السياسية أجندتها

 تفجيرل السابق في فهتوظي تمف ،اللبناني الشأن في أما، يةسرائيلالفلسطينية اإل سياسيةال مفاوضاتال على لتأثيرل

 .2007 امع نهاية نذاكآ اإلسرائيلية البلدات على الصواريخ إطالق ديصعتم ت عندماسوريا مع  مفاوضاتال

ً  دوالر مليون 200 إيرانفي الوقت الذي تدفع فيه و  الحرب بعد دوالر مليون 300و هللا، حزبل سنويا

ً سن دوالر مليون 20 على تحصل حماسفإن  (،8)2006 تموز يوليو في لبنان على  دوالر مليون 50 ثم ،ويا

ً  منحتهاو، كل عام دوالر مليون 30إلى  مبلغال عرف االنتخابات وبعد ،2006 في االنتخابية حملتها لتمويل  مبلغا

 ً ً  دوالر مليونيلجهاد اإلسالمي ل، فيما تدفع غزة على الحرب بعد إضافيا  هذه مصدر أن من الرغم على (9).سنويا

ً  تتمحور الذاتية تقديراتي أن إال إسرائيلي، أبحاث مركز المعلومات  .المعطيات هذه حول أيضا

 ، من شأنهى غزةلإ الدعم المالي المقدم بأن يعتقدون هناك السياسي القرار متخذي نإف ،إليران بالنسبة

ردن ة واألمصر والسعوديبالمحاوالت الحثيثة التي تبذلها دول معسكر "االعتدال العربي" ممثلة  جهضن يأ

و األهم، وهكبر واأللتحقيق الهدف  السلطة الفلسطينية، إلقناع حماس بجدوى السالم واتفاقيات أوسلو، تمهيداً و

ً متفق الجميع، وبات أظافرها اإلقليمية "تقليم"و ،في المنطقة إيران التضييق على نفوذ  حققت يةالرؤ ذهه بأن ا

 .2009 وبداية 2008 نهاية غزة قطاع على اإلسرائيلية الحربحتى  أهدافها

 عام حكومتها لتشكي بعد حماس لحركة كبيرة مساعداتعلى تقديم دأبت إيران قبل الحرب  حيث

 ،دوالر مليون 250 بقيمة مالية مساعدةحيث منحت  المالي، المستوىتحديداً على  المجاالت، كافة في ،2006

 موظفي رواتب لتغطية 2007 لعام دوالر مليون 100و ،تطويرية مشاريع في للمساعدة االستعداد وأبدت

 مساعدةو، عائالتهم ومساعدة ،اإلسرائيلية السجون في األسرى مخصصات لتمويل دوالر مليون 45و ،الحكومة

 (10.)العمل عن عاطلألف  100و ،سمك صيادآالف  3

                                                             
 ، شاهداً أكبر على مدى النفوذ اإليراني في ذلك البلد العربي،2006( شكلت الحرب اإلسرائيلية على لبنان 8

لة الحرب آمرته د كان على مدار الساعة، بل إن إعادة اإلعمار لما يمكن القول أن الدعم الميداني لحزب هللاو

 اإلسرائيلية كان في معظمه "ماالً إيرانياً خالصاً".

 .24/3/2009( مركز المعلومات اإلسرائيلية لالستخبارات واإلرهاب، 9

 .11/12/2006 االنترنت بتاريخ شبكة على حماس ( موقع10
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 الثانية النتفاضةا مع اندالع ، وتحديداً طويلة فترة منذيمتد  لحماس اإليراني الدعم أن ،فيه شك ال مماو

 وروبياأل االتحاد لقب من اإلرهاب ترعى التي المنظمات ضمن حركةال دراجإ بعد خاصة ،2000 عام أواخر

 إمدادها، ومصادر وجودها، ومحاصرة باإلرهاب، واتهامها ،عليها الدولي الحصار وفرض ،2003 عام

 عواصم تباعوا تحركها، وجه في العواصم من كثير وإغالق اللوجستي، والدعم السياسي االنفتاح من وحرمانها

ً  ها،لجذوت إبقاءً  كإيران، أخرى أبواب قلطر هادفع ذلك كل ،"التركيع أجل من التجويع" سياسة أخرى  ودعما

 .لصمودها

 الدولي الحصار بعد ،خاص بشكل والمالية ،عام بشكل حماس بحركة اإليرانية العالقة تعاظموجاء 

 العاشرة الفلسطينية الحكومة وتشكيل ،2006 عام التشريعية باالنتخابات فوزها بعد لها" الداخلي"و واإلقليمي

 للغاية، والمعقدة الصعبة ظروفلل نظراً  البديهي من كانو ،هنية إسماعيل السياسيين، هارموز حدأ برئاسة

 في األموال تدفق وقف شملت والتي حماس؛ لحركة األولى الحكم تجربة إلجهاض العديدة للمخططات باإلضافة

ً  أخرى، كثيرة أحيان ً  حماس تجد بأن الستئصالها، سعيا  إلسرائيل، المعادية الدول بعض مواقف في لها متنفسا

 المصلحة مقتضى أساس على -السياسيين رموزها حدأ لسان على قالت كما - معها فتعاملت وإيران، ومنها

 وفك بمساعدتها، ورحبت وإفرازاتها، نتائجها واحترام الديمقراطية، التجربة تميز على بالحفاظ الفلسطينية

 الشعوب لدى مكانتها لتعزيز سيؤدي معها تعاملها نأ علمها رغم المنتخبة، حكومتها على المالي الحصار

 (11).المنطقة في اإليراني لتغلغلا بزيادة يسمحوس ،العربية

 وأخالقي ديني واجب" بأنه اإليراني المالي الدعم ،ولمناصريها المختلفة القيادية ألطرها حماس بررتو

 غير والزوايا الضيق، الظرف إطار في يأتي هأن طالما غيرها، وأ إيران من منّة وليس والمقدسات، القضية تجاه

 العدو، خاصرة إضعاف على تساعد وتحالفات عالقات نسج يستدعي الذي ،المحدود التعامل يأ ،المنفرجة

 (12)."ظهره في جديدة شوكة وغرس

ً  المتخاذل اإليراني والموقف ،غزة قطاع على اإلسرائيلية الحرب بعد  مقارنة، هاثناءأ حماس حيال نسبيا

 ،السابق في كان كما الطرفين بين انسجام عدم بوادر ظهرت ،2006 عام هللا حزب على الحرب بانإ هاموقف مع

 على كبير بشكل االعتمادب غزة قطاع في حماس حكومة فيما شرعت اإليرانية، المالية اإلمدادات تتقلص بدأتو

ً  أصبح األمرو ،الداخلية اإليرادات  توقف بسبب أنها قيل غزة، حكومة على تمر ةمالي ضائقة بوادر بظهور ،جليا

 أرادت حين ففي الدائرة، السورية األحداث حول حماس مع لخالفها إيران، قبل من كامل بشكل المالي الدعم

ً  األولى ً  دعما  الدائم لموقفها مخالفة ذلك في وجدت حماس حركة أن إال دمشق، في للنظام الثانية من واضحا

 طهران" جمدت"و هذا، موقفها على" عوقبت" فقد ذلك، ومع للدول، الداخلية الشئون في التدخل بعدم المتمثل

 ما وهو ،"أحالف تشكيل" هو اإليراني المال هذا تقديم من األساسي الهدف أن إلى يشير ما للحركة، المالي دعمها

 بأنه الوثيق حماس علم رغم الصواف، مصطفىيها عل المحسوبين الكبار الكتاب حدأ رأي حسب حماس، تقبله لم

 المسألة لكن أثمان، بدون المقدم ماله يكون وأال يفعل، ألن المال يدفع من يسعى بحيث ،"ثمن بدون مال يوجد ال"

 (13).اآلخر بالطرف متعلقة هي ما بقدر بذاته متعلقة ليست

 الدعم العسكري والتسليحي -2

                                                             
 األردنية، على الرابط التالي: السبيل صحيفة تحرير سكرتير، المجالي هللا ( عبد11

http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=112961 

 .29/8/2009( تصريح لمصدر قيادي في حماس لم يصرح عن اسمه، المركز الفلسطيني لإلعالم، 12

 .6/9/2011( مصطفى الصواف، صحيفة فلسطين، 13
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 تقدمها التيالعسكرية  للمعونات التنفيذي -العسكري الطابع إنكار أو ،التعتيم على عتادترغم أن إيران ا

 اإلستخبارية التقديرات أن غير ،وإنسانية وإعالمية سياسية أنها على المساعدات وعرضفي غزة،  للمنظمات

بحوزتها،  المتوفرة المعلومات من واسعة قاعدة على ةمبنيألنها  ،اإلنكار هذا قاطعة بصورة تفند ،يةسرائيلاإل

 تزويدهمو، ثوري"ال الحرس" إطار في القتال علىالمسلحين الفلسطينيين  يب المئات مندرت اهدعممل يشحيث 

 (14).سرائيليةاإل مستوطناتال على تطلقهاالتي  ،يةاروخأعداد كبيرة من القذائف الصب

 األوتوماتيكية األسلحةو القنص بنادقك المصنعة، المتطورة الصواريخ توفيرعلى  يعمل "فيلق القدس"و

 بناءو ،المدرعة اآلليات ضد المطورة ارتجالية بصورة الناسفة المواد تركيب قدراتب يدهازو، وتتالراجماو

 عبارة ، وهيغزة في حماسمقاتلي  بأيدي ، وقد عثر على العشرات منهاالذكية الناسفة العبوات تقنيات واستعمال

 للتطوير ثمرة، كالفوالذ من ملم 200 عن يزيد لما االختراق على قدرة ذات "،4 شواظ" نوع من جانبية عبوة عن

 معلومة أصبحت المعطيات هذهو (15.)الفتاكة الناسفة العبوات لتصنيع تقنية بخبرات، حيث زودتها اإليراني

 . غزة قطاع في الميداني الوضع يتابع لمن خاصة ،للجميع

 تهاواجهم ية فالفصائل الفلسطيني قدرات من رضاها إيران فيها تظهر التصريحات من العديدوهناك 

 رسانةت بناءب هاساعدتمبعد  "،استراتيجي خطر إلى مزعجة "منظمات من هاحولت أنها وتزعم، إسرائيل مع

 على درةالق من مكنهات ،هائلة قدرات هاومنحت، القريبة والمتوسطة المدى، خاريوالص آالف تضم صاروخية

 حجمها يف المسبوقة غير ،غزة علىاألخيرة  الحربفي  جيداً  تجسدت مكانة وهي ،إقليمي تدهور في التسبب

 .وخطورتها

ً  "ماري كولفين" اإلنجليزية المراسلة تأجروقد   عز كتائب" في كبير ناشط مع غزة، في لقاء صحفيا

 الوصف وهو ،إيران في عناصره يتلقاها التي التدريبات بوصف أسهبو ،حماسل المسلح الذراع ،"القسام الدين

ً  االعتراف عن دائم بشكل تمتنع الحركة أن االعتبار بعين خذاأل مع نوعه، من األول  يتلقونها التي بالتدريبات علنا

 (16).جهااحرإ عدم في لرغبتها ،هناك نشطاؤها

 تتباو، ةالعسكري التدريبات مجال في لحماس إيران تقدمها التي المساعدة مميزات المقابلة وتعكس

 المهنية تالمجاال مختلف في متطورة تأهيلية دورات تلقوا منم النشطاء، آالف على تشتمل نوعية نواةضم ت

 .والصواريخ اسفةالن العبواتك القتالية، الوسائل إنتاج في المستخدمة التكنولوجية، المهارات نقلو العسكرية،

 سكريةالع المساعدة تحديد ويمكن ،اإلعالمية والتغطية الميداني الوضع على اإلطالع خالل منو

 :التالية المجاالت في اإلسالمي كالجهاد األخرى المقاومة فصائلو لحماس مقدمةال اإليرانية

 القتالية،وسائل واألساليب ال مختلف على نشطاءمئات ال تدريب -1

 دن اإلسرائيليةالم باتجاه إطالقها تمي التي" غراد"الـ صواريخ هافي بما القتالية، الوسائل تهريب -2

 سدود،أ أو السبع بئر تيكمدين 50-40 مداها يصل التي القريبة

                                                             
 لرابط التالي:، على ا19/3/2009 األوسط، ( الشرق14

www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&article=511591&issueno=11069 

 .12/1/2009 لحماس، اإليرانية مركز المعلومات واستخبارات اإلرهاب، المساعدات ( 15

 ، ونشرت المقابلة على الرابط التالي:9/3/2008 انداي تايمز،( ص16

http://www.iranfocus.com/modules/new...?storyid=14511 
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 اليةالقت الوسائل وتطوير إنتاج في ستخدامهماال التنفيذية -التكنولوجية والمهارات العلم ونقل تأهيل -3

 على ةعووضلما الناسفة العبوات عليها تحتوي التي الفتاكة الطاقة توسيع هافي بما تمتلكها، التي

 ،اإلسرائيلية المناطق هتجا المنطلقة الصواريخ نوعية وتوسيع الطرقات، جانب

  غزة، في لها العسكرية التحتية البنية تعزيزو إسرائيل، ضد عمليات تنفيذ على هاقدرات تحسين -4

 مع ستقبليةم مواجهة أي أمام الصمود على وقدرتها ،الفصائللدى  المتواجدة المناعة نسبة تحسين -5

 في نهمينخرط قسم م حيث ية،القتال مهاراتهمل التدريبات هذهعبر  إتقان نشطائهاب، إسرائيل

 . لها التابعة" الرصد وحدة" فيالقسم اآلخر  ينخرطو ،القتالية الوظائف

 الوسائل يلتفع كيفيةو الميداني، القتال بها يتميز التي التكتيكات مجال فيممارسة التدريبات  -6

 إطالقو ،ةالمتطور التكنولوجية المجاالت في المهارات مكتسبين ،غزةى لإ ونيعودو القتالية،

 .أخرى تكتيكاتو ،الِقناصةو الناسفة العبوات تفعيلو الصواريخ

، من طريق باتجاه غزة سنين ذمن ةعبتمالضخمة الالسالح اإليرانية تهريب شبكة  وفي حين تمر

القبائل البدوية في سيناء، التي تستعمل نظم  إلىومسارات بحرية في النيل  ،األحمرالصومال والسودان والبحر 

 إلىمن غزة  الموصلة الطريق، فإن على وقف التهريب من مدينة رفحة تحبط قدرة جهاز رقابة الشرطة رشو

 عن يسافرون هناك ومن مصر، إلى طريقهم في قطاع،لل حماس وباقي الفصائل نشطاء ةغادر، تتمثل بمإيران

 عدم من هناك، وجهموخر دخولهم عند لهم يسمحو ،طهران نحو يواصلون سيرهم ثم سوريا، إلى الجو طريق

 (17)هناك. التدريبات لتلقي خروجهم حقيقة إخفاءوأمنية،  ألسباب السفر جوازات على التوقيع

 في وتتم ،رأشه 6شهر ونصف إلى  بين تدريباتهم وتمريناتهم في مدة زمنية تتراوح ونوبالعادة يمارس

 أفراد مرافقة ضمن أسبوعياً، واحدة مرة لعطلةل الذهابب لهم يسمح ثم قاسية، ظروف وفي ،مغلقة عسكرية قاعدة

 فترةها في ورةد كل في نالمتفوقو حيث يمكث الدورات، لتلقيهناك  هممن عشراتال إرسال تمو، اإليرانيين األمن

 ."مرشدين" يعملوال غزة إلى يعودون ثم متطورة، دورات خاللها يتلقون الزمن، من إضافية

فيدهم تم تعد لالتدريبات العسكرية لمقاتلي حماس في طهران  أنالمثير هنا المعلومات التي تشير إلى 

ما  ور، يوازيل متطنات متقدمة وتأهيكثيراً، وأن الحرس الثوري اإليراني ال يقدم لهم كل ما يرغبون به من تمري

ً  كان وكما، يقدم لنظرائهم من حزب هللا، ما يشير بصورة ال تقبل الشك يرانية النظرة اإل أنب ،السابق في متوقعا

 عسكرياً متقدماً لها في المنطقة.لحماس بعيدة كلياً عن اعتبارها ذراعاً 

 كنهال ،عكس الوضع لدى حزب هللابفي غزة،  حلفائها على تامة بسيطرة تتمتع الورغم أن إيران 

تأمين و ،االستراتيجي العمق عطائهاإل، العسكري بالدعم اإلسالمي والجهاد حماس حركة تزويد على حرصت

كما ، لسطينيةالف القضيةب يتعلق فيما ،"أنفسهم العرب من عروبة أكثر" تبدول ،العربي الشارع فيلها  رعيةش

 ليها،ع إسرائيلي هجوم حصول حالة يفف ،مقابل على لوحصال غزة في المسلحة للحركات دعمها عبر تنتظر

ي ن جبهة عليه فم، وفتح أكثر "العدو" مشاغلةتها، بلخدم اإلسالمي والجهاد حماس من كالً  تسخر أنإيران  تتوقع

 ".الدولة األم"آن واحد، مما يخفف الضغط العسكري على 

رغم ضرورة مع هذا التوجه بالكامل، ألنه  يتفقونال في قطاع غزة ن أولئك الحلفاء أ، المؤكد هنا

 حبذوت الفلسطينية، ايتهوطن صورة تحسين على عتمدنها ت أالإ ؛هاوجود على للحفاظاإليرانية  العسكرية المساعدة

لها، بحتة  ةحليف اأنه ىعل ةيعالماإل الصورة ضلدح في السنوات األخيرة تهدتجاو، رانطه عن منفصلة بقىت أن

                                                             
قائاًل  ،صحيفةال في نشره تم الذي الخبر لينكر المعطي، عبد أسامة أبو طهران، في حماس حركة ممثل سارع( 17

 اإليرانية نباءاأل وكالة مقاطعتهما. وتصعيد ،وإيران حماس على الممارسة الضغوطات تكثيف بغية ه يأتينشرأن 

 .2008 /9/3 فارس،
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 بل إسرائيل،و بين إيران قتال نشوب حال في هاجانبب ستقف هاأن تلقائياً  ضافتراالحتى  نيمك الأنه ما يعني 

 أعمالها. جدول على الحال تلك في هاتحركات وأضرار فوائد قياس على ستحرص

 غزة في المسلحة الفلسطينية القوى قيادات من عدد مع الباحث أجراها التي المقابالت بعض خالل منو

ً  بدا ،تنظيمية العتبارات شخصياتهم عن اإلفصاح عدم وطلبوا إيران، من المدعومة  الخالف ينشأ قد بأنه واضحا

 من أنه مفادها خالصة ىلإ نيصال الطرفين لكن الفلسطينية، الساحة على لها معاديةو ،إليران موالية قوى بين

 (18)."مسيطرة ليست"و الفلسطينيين، حلفائها على" مؤثرة دولة" بأنها إيران اعتبار األفضل

آفاق وحدود النفوذ والدعم اإليرانيين ب المتعلقةسئلة الشأن اإليراني طرحوا العديد من األخبراء 

المطالبة ة يحماسال بعيداً عن االكتفاء بالخطابات، األخيرة، السيما عشية الحرب حة في غزةللحركات المسل

اإلدانة اللفظية  ى ذلك الخطابتعدي دون أن ،مساندتهاو ،وضرورة استمرار المقاومة ،على إسرائيلبالهجوم 

طهران  سارعت، عقب الحرب إلى غزة عد االتفاقية األمريكية اإلسرائيلية لضمان منع تهريب السالحبو، للحرب

مهما  ،في إرساله ةستمرم أنهاوالعسكرية مكنت حماس من الصمود،  تهاها؛ معلنة أن مساعدأهدافعن  للكشف

وزيرة الخارجية لخطة  تنفيذاً  ،كانت قيود الحصار الجديد الذي تسارعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا لتفعيله

 (19).التحاد األوروبيبعد زيارتها ا "ليفنياإلسرائيلية "تسيبي 

 

 الدعم السياسي والمعنوي -3

ورفض  إدانةدرج الخطاب السياسي اإليراني على توجيه رسائل الدعم واإلسناد للقضية الفلسطينية، و

ن دته عحكل أشكال القمع والحصار اإلسرائيلي المفروض على الفلسطينيين في غزة، دون أن يزيد ذلك في 

 عارات التعبوية، العتبارات سياسية بحتة.مستوى الخطابات الحماسية، والش

 كبار مع قىوالت ،11/12/2006-7بين يومي  إيران بزيارةإسماعيل هنية  غزةقام رئيس الحكومة في قد و

 داعتما إلى واضحة رسالة بمثابةواعتبرت  "،نجاد أحمدي" والرئيس "خامنئي علي" المرشد هممنو مسئوليها،

 واضحة بصورة لتأكيدل زيارته استغلو ،"الشر محوررب وإسرائيل بـ"ما يعرف في أروقة الغ علىحماس 

 ال حماس أن اللفظية، لمواربةل الحاجة وناً، دصرحم ،األساسية والخطوط األيديولوجية المبادئ على وجازمة

 للقضاء وسيلة العمل المسلح طريق وتبني ،بإسرائيل االعتراف رفض مقدمتها وفي مبادئها، عن التراجع تنوي

 (20).ما القى ارتياحاً لدى حكام طهران، الرباعية اللجنة لطلبات التام الرفضو عليها،

 فوز بعد ،2006 لعام مارس في ،يرانلحماس إل السياسي المكتب رئيس مشعل خالد كما جاءت زيارة

 صور كبرىال صحفال ونشرت ،اإلعالم وسائل في عليها لتركيزتم الي الفلسطينية، التشريعية باالنتخابات حماس

 يفوق اً جديد اً خطر ، يشكلحماسو إيران بين ناشئ تحالفها على أنها ريصوتلدفعها و"، نجاد"ته لـمصافح

 (21).إلسرائيل عدوين أشد تحالف عن ناجم ألنه السابقة؛ المخاطر

                                                             
لدى حماس والجهاد  والعسكري السياسي القرار أصحاب ةقادالمع عدد من  2011هر سبتمبر لقاءات خالل ش( 18

 غزة.قطاع في  اإلسالمي

 .19/2/2009( تحليل لقناة العالم اإلخبارية الفضائية، التابعة إليران، 19

 .10/12/2006 اإليرانية، "سنا"إ ( وكالة20

 نشر التقرير مترجماً على الرابط التالي: تايمز، وقد لوسأنج لوس صحيفة كينغ، محررة ( لورا21

http://www.islammemo.cc/2006/03/08/2508.html 
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تذكر ، 18/1/2009-27/12/2008بين يومي  غزةقطاع أيام الحرب اإلسرائيلية على ى لإالعودة لكن 

بسبب القتل بين  يسل"، ستراتيجيةإكارثة شكلت لطهران " هاأنبه خبير عسكري إسرائيلي كبير بما أكد

ً في غزة أن استثمار سنين حينها أ تدركولكن ألنها أ ،اإلنسانية األزمةو أ ،الفلسطينيين قنابل بفعل  ،صبح ركاما

هناك، ما يعني أنها  أقامتهاحتية التي مستودعات السالح والبنى الت دمرت ما تبقى من سالح الجو اإلسرائيلي التي

 "المجتمع السني"المتقدم داخل  هان مشروعبل إ في المنطقة العربية،حد المواقع المهمة التي بنتها أبنقض  تهدد

 (22)يحترق.

مما قد يفسر فحوى  ،إسرائيل مقاومةمن  حرب جزءً في ال نورأى قطاع عريض من الساسة اإليرانيي

 ،الصمود فيال تتنازلوا، استمروا "غزة قاطعة ال لبس فيها:  إلى طهرانمن  خالل الحربت نتقلالرسائل التي ا

بل ضاعفناها بعد وقت قصير من حرب  ،حزب هللا قوته السابقةلعدنا وقد أ ،رجلكمأخرى على أقفكم مرة وسن

 (23)."مخازن السالح من جديدا، بتعبئة على العناية نفسه ون في غزةحصلتوس ،لبنان

 :ت إيران نفسها على مفترق طرق صعبوجد ،عندما وقعت الحرب على غزةك، فومع ذل

 ديهم،تخاطر بفقدان رصيدها ل قدين؛ فإن صمتت إزاء ما يحدث من انتهاكات بحق الفلسطينيف -أ

 ً  حماس التي تعول عليها في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها،  خصوصا

لتوتر ايعنى أنها تخاطر برفع منحنى سف مواجهة إسرائيل؛لإن حاولت التدخل لمساعدة حماس و -ب

 .ةقب مواجهة عسكرية كبرى في المنطقصى حد، وربما تتطور األمور لنشوألواالحتقان 

من  كتساب أرضية جديدة على حساب خصومهاالالحرب مناسبة في وجدت إيران وفي فترة الحقة، 

، في الخارج ا، والضغط على قيادات حماسهبسبب مواقف لهاتوجيه انتقادات واتهامات الذعة ب الدول العربية،

، للمجلس األعلى لألمن القومي األمين العام "سعيد جليلي"رئيس مجلس الشورى و "علي الريجاني"زار  حيث

مبادرة وقف لرفض  ،2009 كانون ثاني ايراألسبوع األول من ين الحركة خاللوالتقيا قيادات  العاصمة السورية،

اختبار ما وإلنضاج الظروف التي تتوافق مع مصالح إيران في المنطقة،  هدئة، انتظاراً لتلوالعودة  ،إطالق النار

 (24).هاستقدم عليه اإلدارة األمريكية من مبادرات تجاه

 تمثلت بـ:خالل أيام الحرب على غزة، السياسة اإليرانية ومع ذلك، فإن 

ً  ،لهذه الحربإدانة قوية  -1  ،سياسياً ودبلوماسياً وإعالمياً وشعبيا

 مع التأكيد على قرب زوالها،  ،وم شديد على سياسات إسرائيلشن هج -2

في  هالالستماع لصوت يام األولىاألودعوة مبكرة منذ  الحرب،مسئولية اندالع تحميل حماس رفض  -3

سلطة وصلت بانتخابات وورفض حرمانها من شرعية وجودها كحركة مقاومة  ،المحافل الدولية

 ها،وكسر الحصار السياسي عن ،اللعبة السياسيةديمقراطية، وعدم إخراجها من 

                                                             
، وهو كالم يقترب 17/1/2009يديعوت أحرونوت،  ( أليكس فيشمان، حتى ال يصل اإليرانيون إلى غزة،22

 لى افتعالإادر نه بكثيراً من تسريبات شبه مؤكدة أشارت إلى غضب إيراني غير مسبوق من حزب هللا اللبناني أل

ل للدولة ، بصورة غير منسقة معهم، وهو ما أدى إلى تدمير شبه كام2006حرب مدمرة مع اإلسرائيليين في 

 اللبنانية، ونقمة شعبية على الحزب.

( هذه مقتطفات من تسريبات كشفت عنها الصحافة اإلسرائيلية لمكالمات هاتفية "ملتقطة" بين غزة ودمشق 23

 جريات الحرب على القطاع.وطهران خالل م

 .9/1/2009، "إيرنا" اإليرانية األنباء ( وكالة24
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 ،ئيليمع الجيش اإلسرا نارإطالق اللقبول وقف  ،وفتح المعابر ،مطالب رفع الحصار ةاندمس -4

واالقتصار على إعالن المساندة الكاملة  ،مع الحرص على ضبط النفس ،دبلوماسيلاالتحرك  -5

 (25).قمة الدوحة الطارئةل يرانيالرئيس اإلر وحضوالمقاومة بكل السبل الممكنة،  اتلحرك

طهران ل هاومسئولي هاومدح قيادات ،غزةعلى  الحرب، خالل حماسل عم اإليرانيومع ذلك، فقد أثار الد

السيما حين أثنى  ،إليرانعديدة تزايدت مع تنامي الهواجس األمنية لألطراف المعادية  تعلى دعمهم لها، تساؤال

الحركة في قطاع  "راصتن"اشعب اإليراني كبير الدور في إن للحكومة وال :، قائالً الحركة لدعمها يهاعلمشعل 

الماليين من  "شرعية" عربية إقليمية تتراجع أمامها مئات طهران ألنه يمنحها(، وهو كالم يطرب مسامع 26)غزة

ً عالي المستوى رغم أن هذا الدعم أثار ، الدوالرات المدفوعة الرغبة  "الشيعية"ان مفاده: هل لدى إيركالما

في و ،في المنطقة "ةقوى الممانع"لتدعيم  تهاشياً مع سياسامت ،"السنية" ةميسالاإل اتجماعالتحسين عالقاتها مع ب

 (27).لبعض الدول الصاعدةلتقويض الدور اإلقليمي  تهاإطار حمل

ً  حماس،و غزة جانبب األولى اللحظة منذ إيران موقفوجاء   ئيل،سراإل المعادية مواقفها مع انسجاما

السائدة  حليالتالتفي ضوء  ،الداعمة الشعبية التحركاتو والدينية، السياسية المراجع أعلى تصريحات في وتجلى

 ربةض لتوجه الحكم؛ "أوباما باراك" األمريكي الرئيس استالم قبل االنتقالية الفترة ستغتنم تل أبيب أنفي طهران 

 ن.إيرا عن بالوكالة تقاتلبأنها  حماسل تهامهابعد ا ،النووي برنامجها على للقضاء إليها خاطفة

 مكوكية زيارات عبر تهادبلوماسي ونشطت حماس، بجانب القوى مع هامواقف إيران ولذلك، نسقت

 إرسال هاحاولت، ورغم مالقومي األمن مجلس عام وأمين الشورى، مجلس ورئيس خارجيتها، وزيرل ومتواصلة

 من االقتراب من أرسلتها التي السفن منعت إسرائيل لكن ،رفح عبرمو البحر، عبر غزة إلى مباشرة مساعدات

 (28.)غزة حدودقرب  اهأراضي على متنقل مستشفى إقامة أو ها،استقبال مصر رفضتو غزة،

 والدعائيالدعم اإلعالمي  -4

منحت مساحات ومؤسسات اإلعالم العربي،  تقدمهغزة آفاقاً رحبة لم نحو أخذ الدعم اإلعالمي اإليراني 

 السلطة تحريض وتيرة لزيادة سرائيلسعة في ساعات البث التلفزيوني وصفحات الصحف، مما دفع بإوا

                                                             
تعبير األقوى عن بداية تشكل حلف سياسي إقليمي جديد في المنطقة، ضم كالً من: ال ،( جاءت قمة الدوحة25

ت دتي عقإيران، سوريا، قطر، تركيا، والقوى الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حماس، بحيث أن القمة ال

وة ، وبقللتضامن مع أهل غزة ضد الحرب اإلسرائيلية، عملت على "دمج طهران وأنقرة" في الواقع العربي

 كبيرة، مما استفز القوى األخرى في اإلقليم كـ:مصر، السعودية، إسرائيل.

األدنى،  الشرق لدراسات واشنطن معهد وإيران، مصر في المسلمين اإلخوان ( مهدي خلجي، جماعة26

-http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_mutabaat-19-02، منشورة على الرابط التالي: 12/2/2008

09.htm 

 الشرق لدراسات واشنطن معهد المسلمين؟ اإلخوان بوابة عبر مصر إيران تدخل العاطي، هل عبد ( عمرو27

، ومنشورة على الرابط التالي: 16/2/2009، األدنى

http://wwww.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=112226 

وتداعياتها، مركز الزيتونة للدراسات  الحرب على غزة، من اإلسالمية الدين، المواقف نور محمد. ( د28

 .72واالستشارات، بيروت، 
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 األراضيللسيطرة على مقاليد األمور في ، يرانإعالقتها مع  "مأسسة"معنية بـ هاعم أنزب، حماس على الفلسطينية

 (29.)إلى المنطقة "نقل مسار الشرمثل بـ"يت هماالحمالت اإلعالمية المتبادلة بينهدف الدعم، ألن  اهذبالفلسطينية 

 للجهاد بعةالتا تلك مثل طهران، من المقربة الفلسطينية اإلعالم وسائل اجتهدت ،اآلخر الصعيد على

 إيرانية خالفاتب األمر تعلق لو حتى إيران، يغضب عما اإلعالمية تغطيتها في االبتعادب الفلسطيني، اإلسالمي

 العام الرأي نم تقريبها لمحاولة المنطقة، في إيران سياسات في" المضيئة" وانبالج إبراز على ودأبت عربية،

 . والفلسطيني العربي

 إيران بين متبادلال والدعائي اإلعالمي الدعم في الذروة نقطة يحدد أن اإليراني للشأن المتتبع يستطيعو

 فلم ،2006 انتخابات في حماس صارانت بعد اإلسالمي والجهاد بحماس المتمثلة الفلسطينية المسلحة والقوى

 لقاءات يرةوت بل ازدادت حماس، حركة برئاسة الحكومة وتشكيل ،باالنتخابات بالفوز بالترحاب الدعم ينحصر

 . المختلفة المستويات جميع على الطرفين ممثلي بين واإلطالع ،التنسيق

 "نجاد" رانياإلي يسللرئ وةدع حكومة غزة،لالمستشار السياسي  يوسف، أحمد وجه د.، السياق ذات في

ذلك جعلها فقد  ،على الساحل لسيطرة إسرائيلالمتوسط  البحر طريق عن، ورغم صعوبة وصوله لزيارتها

ظر بعين انيم العربي والمجتمع الدولي ال" مع اإلقلالتحدي لعبة" تلعب، والزعم بأن حماس "إعالمية فرقعة"

 المصرية اإلعالم وسائل في واسعة تانتقادا، وقوبلت الدعوة بهرانغزة وط "تحالف"الريبة والشك ألبعاد وآفاق 

 (30).رانبطه رمتأث إسالمي كيان إلى القطاع تحويل من القاهرة خشية عنهو األوضح  ريعبفي ت ،هماضد

ً  كبير إيراني تواجدكما لوحظ   من بمبادرة ،2007 في اسطنبولمدينة ب الدولي القدس ملتقي فينسبيا

 الوطني المؤتمر" في الحضور تكرر، ووالبوسترات الملصقاتمقربة من حماس، بتوفر ال لدوليةا القدس مؤسسة

ً  هاإعطاء شهدو حماس، إليه دعت الذي ،"الفلسطيني ، ها السياسيمكتبرئيس  مشعل خالدبل إن  (31)!كبيراً  حجما

 (32".)لمقاومينا "شيخ بعبارة الضيف اإليراني السفير مازح دمشق، فيابنته  زفاف حفلة قاعة وفي

 ثالث محور دمج تم حيث األخيرة، اآلونة في اإليراني اإلعالمي الدعم طبيعة على طرأ نوعي تحول

 فيلم إنتاج على إيران في والتجريبية الوثائقية السينما تطوير مركز قنس عندما ،اإلعالمية العالقة طبيعة في

 نتاجه، على أن يتم إمشترك فلسطيني إيراني مصري فيلم كأول ، زعيم ومؤسس حركة حماس،"ياسين الشيخ"

 (33).والفارسية العربية باللغتين

                                                             
، 27/2/2006 األوسط، حماس، الشرق عبر الفلسطينية السلطة على للسيطرة تخطط إيران أنإسرائيل ( تزعم 29

 تالي:على الرابط ال

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issue=9953&article=350378 

، على الرابط 10/11/2010 المصرية، األهرام وة نجاد لزيارة غزة،عدنافع، حماس وإيران بعد  ( إبراهيم30

 http://www.ahram.org.eg/347/2010/11/10/11/47761.aspxالتالي: 

 ، على الرابط التالي: 19/4/2008 الحافظ، ربيع! وتنبيه عتاب..  حماس (31

http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=15429 

 على الرابط التالي:موقع الراصد،  الظرافي، اإليرانية، أحمد االبتزاز ودوامة ( حماس32

http://www.alrased.net/site/topics/view/969  

 . 7/9/2011 المصرية، ( األهرام33
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 حقيقة التشيع في غزة -5

 رالحصا فك بغرض ،ة بحتةسياسي رؤية من -كما تقول - ينطلقتجاه إيران  حماس موقفرغم أن 

 هذه على رةألخيا حرصة عديدة حول لجبهته الداخلية، فقد أثيرت أسئ وتقوية الفلسطيني، الشعب ودعم ها،عن

مع العلم  ،يشيعالمذهب ال نشر في هانشاط وتعارض دية،ائالعق بمواقفها ترحب ال األولى أن تعلم وهي العالقة،

 مذهبها شرنمنها ولم تكتف من نفوذها في غزة بالمواقف السياسية، بل لتحقيق جملة من األهداف والغايات،  هاأن

 من خالل الشواهد التالية: مكثف، بشكل

 ،العتناق ذلك المذهب يتعرضون لها طوضغ، عن إيران في للعالج المرسلين الجرحىحدث يت -

 الجامعات، طلبة بين أنشطة الجمعيات ولهذه ،في غزة "الشيعي التبشيربـ" تقوم التي الجمعيات سيأست -

 (34).لفكرذلك ا لترويج البيوت داخل دورات بترتيب وتقوم

  ،خاصة غزة قطاع مستوى على يةعشر اإلثني للشيعة الدعوة نشاط زيادة -

 (35.)"الفلسطينية الطبعة" عليها وإطالق قطاع،ال في وتوزيعها السجادية"، "الصحيفة طباعة -

 ،"بيشاور ليالي" للتيجاني،" الصادقين مع ألكون: "مثل الشيعي للفكر الدعائية الكتب من العديد توزيع -

 ."والفداء البطولة مدرسة راءعاشو" ،"الخميني أقوال من مختارات" ،"الفقيه والية"

 وبطرق ،إيراني بتمويل غزة في التشيع لنشر الراهن الوقت في كبيرة جهوداً  نشيعيالمت بعض يبذل -

 في السري العمل من انتقلو تشيعه، عن وأسفر سريته، عن خرج وبعضهم مختلفة، منظمة منهجية

 وللثورة وصاً،صخ "خميني"لل واإلشادات لمدائحابعض خطبهم في  واوجهو العلني، الطور إلى هنشر

ً مع اإليرانية ً  ،وما ً  ترويجا  (36.)وتبشيراً  وتسويقا

 ه:حماس بقول حكومة رئيس مستشار يوسف أحمدد. حجاءت ذروة الحديث عن التشيع في غزة، حين صرو

 والخارج خلالدا في حماس قادة بعضمع العلم أن  "!الزمان هذا عز هم فالشيعة شيعياً؟ تكون أن العيب ما"

 !اق تحديداً في العر السنة أهل تجاه همممارسات نع الكثير ويكشفون والشيعة، إيران -وبصوت عال –نتقدون ي

 ،قي الفصائلباو حماسب العالقة من إيران تريده ما هذا وتطرح الشواهد السابقة جملة من التساؤالت: هل

 أن دون وقضيتها، فلسطين إلى للتشيع جسراً  نتكول؟ شيعية مخططات وتمرير، السياسي بالتحالف إشغالهمب

 لم حماس أن ه، يؤكدنشر على تعمل أخرىسياسية  جهات عن الطرف غض لكن ،بذواتهم التشيع منهم يطلب

غم إغالقها ر، شديدة خطورة مصدر يشكل وال ،بسيط حجمه أن دتعتق لكنها ،تعرفه أنها أو الخطر، لهذا تنتبه

 الشيعي. للمذهب الدعاية بث أفرادها بعض بعد محاولة الجمعيات حدىإل

                                                             
 .11/1/2007 اإلسالمي، الجهاد لحركة التابعة االستقالل، ( صحيفة34

 في الوشيعة" كتاب مؤلفووزير األوقاف في حكومتها، حماس، حركة في البارز القيادي الرقب، ( د. صالح35

 ،زةغ قطاع في منه النسخ آالف طباعة تمت، وألهمية الكتاب، فقد 2003 ،"الشيعة وضالالت شنائع كشف

 .الدينية والحلقات المساجد في هاوتدريس

 :التالي الرابط على في غزة، تشيعظاهرة ال حول المعلومات من ( لمزيد36

www.haqeeqa.com/index.aspx?status=prodetail&aid=24  
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ً  حماس وتكفي اإلشارة هناك إلى رفض ً إيران عرضا  وجود طلبت هانأل ،غزة في مستشفى إنشاءتمويل ب يا

 هنية إسماعيل رفضكما  ،"الخميني اإلمام مستشفى" باسم يكون بأن الطلب عاودت ثم ،قبلهامن  عليه مشرف

  (37.)رته طهرانخالل زيا صالتهم في الشيعة متابعة

 في غزة المواقف من نفوذ إيران 

ً إذا كانت  كة تحالف قامة شبإفي الموضوع الفلسطيني، بما فيه  السنوات الماضية قد شهدت نفوذاً إيرانيا

مرآة " تكان على غزةاإلسرائيلية ، فإن الحرب لمرحلة الراهنة من هذه العالقاتل خارجية وإقليمية، وصوالً 

القات الع في مفصل مهم من مفاصل تطورها منذ بداية مسار التحالفات، تلك منهنة للحالة الرا "كاشفة

 هانحوهها نامي توجوت، المنطقة العربيةب هافي ظل تجدد اهتمام، مستقبل غزةوآثارها على  ،يةنراياإل-فلسطينيةال

 .خلتاريرافيا وامور السياسة والجغهما من طبائع أومنذ الثورة اإليرانية للقيام بدور إقليمي فاعل، 

كما كان اإليرانيون، وما زالوا، أكثر دقة وحذراً، في التعاطي مع نفوذهم اآلخذ في التزايد داخل غزة، 

الوضع القائم، مع كامل أن  ما يعنيرؤية إستراتيجية، وكون مجرد مقاومة عسكرية بال غطاء ن يجب أألنه ال ي

ويتحقق  ،تتوزع فيها األدوار ،إستراتيجية للمقاومة الشاملة إيرانية، تطلب رؤية سياسية-الجيو الوعي بخرائطه

ً  ، وهنا جاء تحالفهاعلى صعيدها التوافق حول عدد من القضايا  بين كل قوة مسلحة وأخرى في المتفاوت نسبيا

شط دورها النبأن  في غزة، إيرانكال الجانبين، المؤيد والرافض، لنفوذ  هناك قناعة راسخة عند مع العلم أنغزة، 

 (38).ساليب مختلفة: صراعية أو تفاوضيةخدم مصالحها وأمنها، ولو بأيإنما ، هاتجاه

 ةثابت تراتيجيهاواس مستقل، قرارها أن ،حماس في الدولية العالقات ولئمس ليلة أبو خليلوفي حين أكد د.

 افعس أحمد قالفقد  ،يرانإ ، وبضمنهاواإلسالمية العربية الدولب اعالقاته تمتين فياً بأس جدت الو ،ميثاقها وفق

ً  ليس حماسو إيران بين الرؤى في االنسجام أنأحد مسئولي فتح   طهران، في نيتدربو هارجالف ،أحد على خافيا

 أن فتح في القيادي هللا نصر يسيراعتبر تفيما ، للنقاش قابلة غير مسألةو سرياً، ليس المواقف في همابين والتنسيق

 ذلك. تنكر ال وحماس حقيقة، فهي إلثبات، تحتاجوال  واضحة،ن الجانبي بين المتينة العالقة

 مع القوى المسلحة، وطبيعتها العالقة مدى حول التساؤالت من الكثيروقد أثار نفوذ إيران في غزة 

 جيدة مسافة على تحافظ األولى أن آخرون ىأر إيران، فيما يدب ضغط ورقة حماس العتبار بعضال ذهب حيث

 قادتها زيارةفي ذات الوقت الذي ال تعتبر فيه  ،"والمتبوع التابع" منطق يحكمها ال ثابتة تهاوأجند الجميع، مع

ً حدث لطهران، هنية إسماعيل أو مشعل كخالد الكبار،  من موجة ينتج تحرك بل بسهولة، تجاوزه يمكن اً عابر ا

 (39).طويالً  صداها يتردد التي والمواقف القراءات

ً وافراً من النقاشات وحالة الجدل التفي  اإليراني النفوذنال  وهكذا النخب  ي عاشتهاقطاع غزة نصيبا

 :بين مؤيد ومعارض ،لحاكمة والرسمية والفكريةاالفلسطينية، 

 المواقف المؤيدة -1

                                                             
 .node/146499almoslim.net/wwwعلى الرابط التالي: العابد،  وإيران، عبد هللا حماس بين العالقة ( حقيقة37

 .18/9/2010الفضائية، التابعة للحرس الثوري اإليراني،  press ( قناة38

 ، على الرابط التالي:13/4/2008بدارنة،  تامر تبعية؟ أم تحالف.. وإيران حماس بين العالقة (39

 www.new-

times.net/new.php?subaction=showfull&id=1208113749&archive=&start_from=&ucat=2&main=news 
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راني اإلي ى الدعميمكن النظر إلنه أ ترى قطاعات عريضة من الحركات اإلسالمية والوطنية المدعومة

مخاطر ت واللجديدة التي يمكن تعبئتها، وفق رؤية إستراتيجية تتصدى للتهديداكمصدر من مصادر المساندة ا

يد حضور ن لتأك، طالما أن حماس تهدف من عالقتها بإيرابرمتها اآلن بالقضية الفلسطينيةالشديدة التي تحيق 

السياسي  فتاحنالقضية الوطنية على الساحة السياسية العربية واإلقليمية، وإطالعها على وجهات نظرها، واال

 العربية. عواصمواإلعالمي لها، وتوفير أبعاد جغرافية جديدة للتحرك السياسي لها بعد إغالق جزء كبير من ال

 قبول على ةوافقالم سببعن  التشريعي، المجلس في حماس عضو المصري، مشير سُئلوقد 

 المساعدة قبول عن تمتنع لن حماس إنف الجانبين، بين األيديولوجية الخالفات : رغمفقال إيران، من المساعدات

 (40والصهاينة.) األمريكيين على االتكاء أفضل من هاألن قبول عليها، عُرضت إذا اإليرانيين من

 اخالله من يمكنو ،األوسط الشرق في الصاعدة القوة هي إيران أنإلى  حماس تقديراتوتذهب 

 من لمتحدةا الواليات ما تعيشه مقابل ،إسرائيل ضد المعركة الستمرار هامساعدات على الحصول للفلسطينيين

 ،الدولية زلةالع إلنهاء إمكانية هنالك بأن تعتقدو ،"والمستنقع األفغاني العراقي الوحل" في تورطهال ضعف

 .والسياسية ةاأليديولوجي المرونة شكل على" ثمن" أي دفع دون الغربية، للدول االقتصادي" الحصار" وانهيار

 أن تظن إذا مخطئة إسرائيل" نبأ هنية قال طهران، في الجمعة صالة بعد ألقاه يالذ الخطاب فيو

معلناً  ،إيران في استراتيجي عمق وله ،اإلسالمية األمة من جزءه ، ألنالمعركة في وحيداً  يقف الفلسطيني الشعب

 ، باعتبارهلفلسطينيينل قدمهت الذي الدعم على إياها كراً اش، األمريكية الضغوط أمام صمودها فيها ل مؤازرته

 (41.)"الفلسطينية المقاومة" ويقوي ،للمسلمين فخر مثار

للفلسطينيين في  المساعدات أنواع جميع تقديم عن يتواني لن اإليراني الشعب بأن ،"نجاد" قالفيما 

ً ، غزة  (42.)"فلسطين تحرير" حتى المنظمات" مقاومة" دعم في الستمرارل داعيا

 هاوطهران، فإن عواقبالحركات الفلسطينية العالقات بين  آفاق ومديات فيهتضح تفي الوقت الذي لم و

على توسيع  ونركزي وازال ما اإليرانيينألن والوجود األميركي في المنطقة، اإلسرائيلية ستكون مضرة للمصالح 

 وهو ما ا،هوأحزاب المعارضة داخل المسلحةقوى العالقات قوية مع  ميكون لهو، المنطقةداخل وخارج  منفوذه

 (43).التأثيري في المنطقة همودور تهم،من شأنه تعزيز مكان

ً وتحشي تعبئة يتطلبمما  "،حدودي ال وجودي" أنه على إسرائيل مع لصراعها حماس تنظركما   دا

 النظرية نمط على قائمة، "صفرية معادلة" أنها على القضية مع التعامل إعادة على عملبال النظرة، لهذه مناظراً 

 ببناء إال تأتىي ال وهذا صحيح، والعكس ،شيء كل على المنتصر فيها يحصل حيث الدولية، العالقات في عيةالواق

 .واإلسالمي العربي األصلي محيطهال القضية بوصلة فيه تعاد ، يشمل إيران،عريض تحالفي

 به تقّوم لذيا السياسي "الباروميتريشكل " المقاومة حق مبدأ من واالبتعاد االقترابوبالتالي، فإن 

ً  همابين المستقبلية العالقة شكل قياس يمكنإيران، و مع عالقاتها درجة حماس  ينسحب وهذا المسطرة، لهذه وفقا

، ما والعالمي اإلقليمي محيطها في الدول كافة مع تنسجها التي الدولية العالقة أشكال جميع على الحال بطبيعة

                                                             
 .  7/7/2007 زمان اإليرانية،( صحيفة ال40

 .8/12/2006 العالم، ( قناة41

 .9/12/2006 ( وكالة أنباء رويترز،42

 ، على الرابط التالي:10/1/2009 األردن، مبيضين، حرب غزة والدور اإليراني، الرأي، ( حازم43

www.alrai.com/pages.php?news_id=249674 
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 إلعادة كفيالً  سيغدو ،الفلسطيني للشعب المشروعة الحقوق صوب ةاإليراني القناعة شكل في تغير أي نّ يعني أ

 وحريتها ،الدول خصوصية واحترام ،الهادئ االنسحاب حق لها يحفظ بما ،وديمومتها العالقة لشكل سياسي تقويم

 الحرية من حقيقية مساحة أعطى ،همابين" العضوي غير" االرتباط طبيعة نكما أ، مصالحها يحفظ ما اتخاذ في

 الرؤى تناقض حال الفكاك معها يسهل، والتفهم االحترام من حالة فرض وضوحها بموجب تم ،همال كيةلحرا

 (44).االلتئام حال" الخلخلة" معها ويصعب والتوجهات،

مع العلم أن حماس هدفت بصورة واضحة من عالقتها بإيران، بصرف النظر عن نظامها السياسي أو 

ديني، والسعي للتعاون والتنسيق معها لخدمة القضية الفلسطينية ومصالح الشعب، معتقدها األيديولوجي ومذهبها ال

وعدم التدخل في شئونها الداخلية، لكنها في ذات الوقت ترفض أن تكون عالقتها معها على حساب األطراف 

ذه الدولة أو األخرى في الساحة اإلقليمية، بعيداً عن سياسة "المحاور المتصارعة"، أو تجيير مواقفها لصالح ه

 (45تلك.)

، 2010 عام السعودية للعربية زيارته أثناء مشعل لخالد مباشر سؤال وفي ،الموقف لهذا تأكيداً 

 إيراني، سولي عربية الفلسطينيالحقيقي للقضية  العمق أن فيه لبس ال بشكل أوضح خارجيتها، وزيرحضور وب

 .العربي العمق في فقط الفلسطيني الموقف سيصب المواقف تضارب حالة وفي

 المواقف المعارضة -2

دة عديالجية خارالوعربية الالتهامات المتنامي في غزة، قسطاً وافراً من ا نال الموقف اإليراني من نفوذه

ً فارسي اً مصدر هارتباعبل إن البعض ، هومآالت هحول دوافع ً شيعي خطراً أو  ،لتهديد العروبة ا إن والسنية،  للجماعة ا

ً وخارجياً، لمو"، الناعمةالقوة "بأساليب كانت   ،الذعة بصورة هاهاجمتوصل األمر بخصوم حماس، داخليا

 لتالية:المؤشرات ا من هممخاوف تتجسدو ها،من التوجيهات بتلقي هاامواته ،"إليران عميلةال"ـب هاوصفو

  ،إيران من بمساعدة القطاع في المسلحة المنظمات وباقي ،لحماس العسكري التعاظم -1

  ،ييرانالحرس الثوري اإل بمساعدة لقطاعل القتالية الوسائل تهريب -2

  حماس، نشطاء" بصمة" مع سيناء طريق عن القطاع من إسرائيل ضد مسلحة عمليات تنفيذ -3

 (46سياسي"، في نقل مشابه للنموذج اإليراني.)ال إلسالمل" بؤرةإلى  وتحويله ،القطاع "أسلمة" -4

ً  "لإلرهاب داعمة ولةدها "راعتبإلى ا ،طاع غزةي للقوى الفلسطينية في قيرانكما أدى الدعم اإل  وفقا

 ضد العمل المسلح وتأجيج تشجيعب طويلة سنوات مدار على متعاقبة سياسةالتباعها  األمريكية، الخارجية لوزارة

األراضي  في اإلسالمية القوى تقويةو إسرائيل، ضعافوإ السوري،-اإليراني المحور قويةتل وتهدف ،إسرائيل

                                                             
 ( إسالم أون الين، على الرابط التالي:44

www.islamonline.net/i3/ContentServer?pagename=IslamOnline/i3LayoutA&c=OldArticle&cid=1196786567242 

( جواد الحمد وإياد البرغوثي، دراسة في الفكر السياسي لحركة حماس، مركز دراسات الشرق األوسط، 45

 .288، ص1997عمان، 

 .2008ري، أيلول سبتمبر ( مركز أبحاث المعلومات للمخابرات واإلرهاب، تقرير شه46
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 المسار ضمن ،فلسطينية-إسرائيلية سياسية تسويةل للتوصل فرصة كل تعطيل، خاصة قطاع غزة، والفلسطينية

 (47).األمريكية المتحدة الواليات تقوده الذي

الكنيست، ووزير المالية الحالي،  فيالسابق  والدفاع الخارجية الشئون لجنة رئيس شتاينيتس" يوفال" وقال

 تحت واقعة حكومة تأسيس من حماس تمكن دون الحيلولة على يتركز المقبلة المرحلة في إسرائيل هدف أن

 الجانبين بين التقارب من يسرائيلاإل قلقالرغم أن ، أبيب تل من حجر مرمى على ستكون هاألن اإليراني؛ التأثير

 جهاز في السابق الكبير المسئول غلبوع" عاموس"بـ ، مما دفعومتعمد ملحوظ بشكل فيه ومبالغ ،الالزم من أكبر

" فزاعة" وىفيه س رىيجب أن ن ال ،همابين الصداقة توطيد عرض أنللقول ، اإلسرائيلية العسكرية المخابرات

 (48)!إال ليس إلسرائيل إيرانية

 في ستنحصر همابين العالقة أن أرى ال :أبيب تل جامعةب اإلسالمية الحركات أستاذ "العميش شاؤول" ويقول

 بغض, والمزيد المزيد هامن إيران وستنتظر, مشروطة مساعدات هناك بل إليه، حتاجت الذي المالي لدعمها باإمداد

 أن إال التسعينيات، أوائل منذ تمتدّ  بعالقة تتمتعان هماأنّ ، ورغم لها ستوفرها التي المساعدات حجم عن النظر

ً دائم تعلن ظلت حماس  (49).شيعي نظام جناح تحت اءنضواال ترفض أنها ،وقوي واضح وبشكل ،ا

 :في الجامعة العبرية اإلستراتيجية لدراساتا بمركز حماس شئون في ةالمتخصص تس"كور نات"ع قولوت

ً وانطالق اإلسالمي، بالبعد اهتمامها قبل الفلسطينيّة الوطنية راية تعلي قومية منظمة حماس  الحقيقة هذه من ا

 على يطبقوه أن يريدون الذي أعمالهم جدول سيقوض هألن إليران؛ االنتماء عن بأنفسهم ينأون قادتها فإن المؤكدة

 دون أن إليه، تحتاج الذي الدعم جنيل ها، وما يجب النظر لعالقة الجانبين على أنه رغبة منالداخلي المسرح

 (50).طهران مع صداقتها نطاق بتوسيع يتعلق فيما اً كثير تتمادى

، القلق لبث اإليرانيين جانب من حيلة الجانبين بين الدائمة المحادثات إنّ : غربي دبلوماسي مصدر وقال

 ما، والنووية طموحاتهال عليها الضغوط تتصاعد بينما ،أنفاسها التقاط هدفب لها، أساس ال التي المخاوف وإثارة

ً  هايكلف لم إعالمي صخب محادثات من يجري  ودية لعالقة اً تمهيد هااعتبار بساطة بكل ويمكن اإلطالق، على شيئا

 (51).األوسط الشرق منطقة في تأثير ذات ودولة ،قادمة قليميةإ حكومة ممثل بين

 حصار غزةو إيران 

 ً ً  أبدت إيران اهتماما ً  ملحوظا  ،2006منذ أواسط  تجاه أزمة الحصار المفروض على غزة ومضاعفا

وتستطيع التفاوض ، في الوقت الحالي طهراني تمتلكها وأضحت مع مرور الوقت أحد أهم األوراق السياسية الت

                                                             
 العدد ،12 المجلد استراتيجي، االجتماعية، تقدير حماس حركة صورة الخضراء ميلشتاين، الثورة ( ميخائيل47

 ، ونشرت الدراسة مترجمة على الرابط التالي: 2010 يناير /الثاني كانون ،4

ttp://www.alzaytouna.net/arabic/?c=201&a=116363 

 ، على الرابط التالي:7/5/2010األوسط،  الشرق في اإليراني التأثير لصد ( دعوة إسرائيلية48

http://www.siasatrooz.ir/vdcgt39t.ak9qz4r,ra.html 

 www.haqeeqa.com/welcomeshow.aspx?id=20 ( مجلة الحقائق:49

 www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=8761 ( مجلة العصر:50

 http://www.alrased.net/site/topics/view/968: ( مجلة الراصد51
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وإشراكها في  ها،جراء حوار غير مشروط معإل"باراك أوباما" الذي دعا  برئاسة ةدارة األمريكياإلولها مع ح

 (52.)السلمية العمليةسيما ة الملفات اإلقليمية الساخنة، التسوي

تها في تداعيات سلبية نالت مصالحها وطموحال اهجانتإفي  ،غزة إليرانحصار  أهمية ورقة توكمن

 :، من خاللأزمة الحصارموقفها من  تمثلو، اإلقليمية هافي صياغة ترتيبات لعب دور مميز

 ، هبعض القادة والرؤساء العرب بسبب مواقفهم منلتوجيه انتقادات الذعة  -أ

، "الريجانيعلي "ورئيس مجلس الشورى  "،نجادأحمدي "الرئيس  ةشاركبمالتظاهرات  مينظت -ب

 ، زةغبالتآمر على  همماتهوا ،حصارالتجاه لذي تلتزمه الدول العربية بـ"الصمت" ا نددلت

 ،في طهرانسيما السعودية والمصرية، لهجمات مصالح بعض الدول العربية، ال رضتع -ت

 علىعله إلى أي سلوك عملي ضاغط، بعكس ما فاإليراني لم يترجم الموقف  ،األمر حقيقة في -ث -ث

ة، حصار غزفك لاًل وفعلوا كثيراً ، الذين تحدثوا قليوالشعبي الرسمي التركي الموقف المثال سبيل

 فيما اكتفى اإليرانيون بكثرة الحديث وقلة األفعال.

 إيران اعترفت، 2007حزيران يونيو  14في مرحلة الحقة، وبعد سيطرة حماس على غزة في و

 ،المصالحة على الفلسطينيين تشجعو، والعسكرية االقتصادية المساعدات هامنحباستمرت و ،تهاحكوم بشرعية

 عماد برئاسة ،قيادة حماس في الخارج يمثل وفد طهران زار ، ثمإسرائيل مع الصراع باتجاه الجهود تحويلو

دائرة  رئيس "،رفسنجاني هاشمي"كـ ،بارزين مسئولينب والتقيا ،السياسي المكتب اعضو نصر، ومحمد العلمي

 (53).بها طهران"، في زيارة انفردت يمتك منوشهر" الخارجية وزيرو ،النظام مصلحة تشخيص

لها  جدتأولكنها  ،ة حماس على غزةسيطرل قادت التي الدراماتيكية التطوراتب مفاجأة إيرانرغم و

 و التالي: على النح ،المتناقضين على ينطوي هناك سياسي مقرب منها كيان إقامة نأت أرو ،"وفرص اً أخطار"

ً فرص اله ويوفر ،اإليرانية الردع قوة يعززفي غزة  حماس كيان إقامة -أ  سرائيل،إ ضد لتعاطيل ا

 السوري، -اإليراني المحور قبل من مدعومة هانأل الغربية، والدول ،المعتدل العربي المعسكرو

المقاومة العمل المسلح و بطريق العربي -اإلسرائيلي الصراع حل تتبنى أيديولوجية على تقومو

 ، ومصر إسرائيل عم حدود لها فلسطينية أرض فوق الحكم سدة إلى وصلتو ،العسكرية

 في بالغر على المحسوب ،الوطني -العلماني التيار لضعفؤدي حتماً ست غزة علىحماس  سيطرة -ب

 ،وإسرائيل المتحدة الواليات بمصالح الضرر لحقوي ،الفلسطيني المجتمع

 اتالتطور هتجاتعاملها  بلورةو من خالل دراسة استغرق األمر بعض الوقت مع السياسة اإليرانية، -ت

 : متنوعة اعتبارات بين المناورة تحاول، بحيث أنها الفلسطينية الساحة على يرةاألخ

  إسرائيل، ضد الصراع باتجاه النشاط تركيزل ،وفتح حماس بين الخالف فض في رغبتها -

                                                             
، على 20/1/2009. الين اون محدقة، إسالم ومخاطر مؤقتة مكاسب.. وغزة ناجي، إيران عباس ( محمد52

 الرابط التالي:

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1232171535927&pagename=Zone-

Arabic-News/NWALayout 

 .22/6/2007( وكالة أنباء رويترز العالمية، 53
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 .رائيلإس ضد العمل المسلح وتشجيع ية،اإلسالمالقوى و حماس تقويةل الحدث استغالل في مصلحتها -

 ،غزةبوحكومتها  حماسل مدعمهرفعوا من وتيرة  همإعالموسائل و ناإليرانيي قادةلكان من الواضح أن او

 غير" الغربية الضفة في الطوارئ حكومة إقامة بأن ،"مصطفاوي مهدي" الخارجية، وزير نائب وضحأفيما 

دعا و، (54)يةفلسطيناألراضي ال في الصراعات من المزيد جستؤج ،غزة حماس في حكومة مقابل ،"الديمقراطية

 (55).المنتخبة حماس حكومة شرعية دعمل الوقت نفس في ،"عادل غالم" اإليراني، المجلس رئيس

وقالت محافل  ،(56)"ديمقراطية انتخابات"التي فازت في  حماسل دعمها عن محافظةأوساط إيرانية  عبرتو

ً  لهاأن سيطرة حماس على غزة أوصلت خامنئي" علي أخرى مقربة من المرشد العام "  نتائجال  باستخالصدرسا

 ،"عرفات لتنازالت القذرة المواريث" عن تعبر التي الفلسطينية السلطة في االندماج عن االمتناعو ،الصحيحة

في الضفة  فياض سالم تشجبو، "الصهيوني النظام على بالقضاء التعليمات" تنفيذل فلسطين يف لجهادل واالنضمام

 (57).الصهيوني لنظامة لتابع" دمى حكومة" برئيس هتوصفالغربية، و

 المالية المستويات على ،حماس في غزةل المقدمة اإليرانية المساعدات ازدادت على الصعيد الميداني،

 قدراته وتحسينوالمحارب من كافة أنحاء العالم،  ها الناشئ للتو،كيان بقاء قدرة تعزيز، لوالسياسية العسكريةو

 (58.)إسرائيل مواجهة في التنفيذية

 اً جهود تبذلو ،حماسل واإلعالمية السياسيةو العسكرية المساعدات إيران تمنح اإلستراتيجية، هذه رإطا فيو

 تالمنظما فقط بحاري ال هما يجعل مواجهتها مع الجيش اإلسرائيلي، عقب التنفيذية هاقدرات ترميم في للمساعدة

ً من اتسنو مدار على بُنيت لتيا ،"الطويلة هاذراع"تسمى  يران،إل جلية اً عوفر بل ،غزةبة الفلسطيني ، انطالقا

 تحاول لكواليسا وراء من نهالك ،إسرائيل مع الدائرة المواجهات في المباشر التدخل عدم على هاحرصفي  تهاعاد

 .تصرفها تحت تقع إضافية ضغط رافعاتوب ،تهابواسط المواجهات نتائج على التأثير

 وإيران حماسبين  االختالف وجوه 

ً  تناوالً  يستدعي امم ،وإيرانغزة  بين العالقة عن بعيدة قراءات لتقديم ةفعلي حاجة ثمة  موضوعيا

 معلومة ومحددات ،مفصلية اختالفات وجودفي ضوء  ،موضوعية حسبة ضمن تحليلية بلغة العقل يخاطب

جهة  من إيران مع المبنية العالقة وشكل من جهة، حماس لحركة ولوجييواأليد التاريخي البناء بين ومضبوطة

 التابعـ"ب وصفها محاوالت من يجعلو العالقة، لشكل مفهومة غير فراغات ألي مجاالً  تركي المما أخرى، 

ً  أمراً  "،والمتبوع  تحالف أن األحداث تطورات، السيما وقد أثبتت العقلية الناحية من به األخذ يصعب مستعصيا

 الوهم باب من هي ،في طهران الثورة مرشد بأوامر تأتمر هابيد ورقة وأنها إيران، مع اإلستراتيجي حماس

                                                             
 .21/6/2007( تلفزيون العالم اإليراني، 54

 .20/6/2007( وكالة األنباء اإليرانية، 55

 .19/6/2007اإليرانية، " كيهان" ( صحيفة56

 .23/6/2007 ،"إسالمي جمهوري" صحيفة( 57

 االستخبارات حول المعلومات مركز األوسط، تداعيات التأثير اإليراني في الشرق ،( د.رؤوبين أورليخ58

 على الرابط التالي:واإلرهاب، 

http://www.terrorism-information.com/?act=articles&id=2296&sid=21&ssid=0 
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 من (59)لوجود االختالفات العديدة بينهما، يدعو الذي فما كان األمر كذلك، سياسية، ألنه إن لغايات والتضليل

 :أبرزها

 

 إيران على النحو التالي:بربطها نات في عالقات حماس اإلقليمية عما يالتباي -1

ً  ةمعاكس بصورة ،ربيةالع الدول بمختلف وثيقة عالقات هاتربط -  يرانية،اإل السياسة لعموم تقريبا

  ،وطهران الرياض بين خفيغير  توتر هناك حين في ،باإليجاب تتصف السعودية معوعالقتها 

 التراشقو ،بالجمود المصرية اإليرانية عالقاتال ماتس، رغم االقاهرة معللحركة  وزيارات ارتباط -

ً  اإلعالمي  ، مبارك حقبة بانإ أحيانا

 من الةحهذه الدول  تعيش حين في ،واليمن والكويت والبحرين قطر ودول حماس بين إيجابية عالقات -

  إيران، مع الشديد والحذر التشكك

 رئيسال إعدام بشدة تدين سياسية حركة أول كانت فلماذا طهران، بيد هشة ورقة حماس كانت إذا -

ً  اغتياالً  وتعتبره حسين، صدامالسابق  العراقي ، همن لمعروفا اإليراني الموقف رغم بامتياز، سياسيا

 سياسة نم تجعل جوهرية تباينات وجود على موضوعية بصورة يدلّل مام ،هال اللدود الخصمواعتباره 

ً  منهما كل  ،اآلخر عن منفصالً  كيانا

ً  مغايرة سياسة ،(لإلعالم الفلسطيني والمركز الفضائية األقصى قناة) حماس إعالم يتبنى -2  عن تماما

 وعمليات ،واألفغاني العراقي انالشأن يخص فيما اإليراني اإلعالم وتحليالت وتوصيفات سياسات

بيد  ألعوبة حماس كانت إذا، فالصدد بهذا بينهما الكبير االختالف تعزز بصورة ،فيهما المقاومة

 بأخبارها وتحتفي العراقية، إعالمها الرسمي الناطق باسمها المقاومة يمجد فلماذا "الماللي"، نظام

، فيما تنظر إيران إليها على أنها "إرهاب" من صنع العراق في األمريكي االحتالل ضد وإنجازاتها

 (60)،تنظيم القاعدة

 وأشارت ،العراق في للفلسطينيين واالعتقال والقتل التهجير عمليات رسمية بصورة حماس دانتأ -3

 على فُهم ما وهو ،بذلك "معلومة اتجه"بـ وصفته ما قيام من الشديد انزعاجها إلى موضع غير في

 ،هناك إيرانية ألذرع مباشرة غير إدانة أنه

، يرانإل ةمناقضال وهي ،2008بسرعة لتوقيع اتفاق مكة مع فتح عام  السعودية دعوةتلبية حماس ل -4

 "، ودمشق طهران"لـ تقدمها كهدية االتفاق، إفشال على تعمل أن المراقبين توقعو

 التغييري، مبنائه في الثورة اإليرانيون يعتمد بينما للتغيير، عملي بدأكم اإلصالحب حماس تؤمن -5

ً  مختلفة وأسس مظاهر ولكلتيهما  ،حالواض التضاد األحيان بعض تصل قد ،األخرى عن تماما

 بل رانية،اإلي بالجمهورية بعيد أو قريب من ال باإلشارة 1987 عام حماس تأسيس إعالن يحفل لم -6

 اهأسسو ممن شحادةو والمقادمة شنب وأبو والرنتيسي ياسين الشيخ مثالأ من الكبار رموزها إن

ً  يقابلوا لم ،الداخل في  ،حياتهم في اإليرانيين المسئولين من أيا

                                                             
 .2/22/2011 القيناوي، األوسط، زيدان بالشرق اإلسالمي والمشروع وحماس ( إيران59

ات اإلعالمية للمركز الفلسطيني لإلعالم، لمتابعة طبيعة التعامل ( باإلمكان الرجوع إلى العديد من التغطي60

 والتغطية المختلفة عن نظيراتها المقربة من إيران.
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ً  تعتبر حماس -7 ً  الموجودة ،"السنية" المسلمين اإلخوان جماعة من أصيالً  فرعا  ثورة قيام قبل تاريخيا

ً تقري قرن نصف من بأكثر 1979 عام الخميني  لمحضنا في نشأتها عن الحديث يغدو بالتاليو ،با

 ،والجغرافيا التاريخ وقائع علىبناًء  منصف غير ادعاءً  اإليراني

 كتبالم" المعروف باسم الخارجي الحركة لجسم بروزاً  األكثر األولى الميالد شهادة منحت -8

  .طهران في الوالدة تكن ولم التسعينيات، أوائل عمان األردنية العاصمة في" السياسي

 المكتب لقيادات الدعوية والتربية والنشأة الوالدة محاضن واألردن واإلمارات الكويت دول شكلت كما

 القيام أو ،إيران مع العالقة أشكال من أي بنسج االنطالقة إعالن قبيل واقام همأن يثبت ولم، الحاليين السياسي

اإلسرائيلي  الرئيس إن بل العربية، الدول في لمفتوحةا سفاراتها أو إليها، بروتوكولية أو مكوكية بزيارات

 عمان؟ في حماس قيادة استضافة على تسكتون لماذا: التسعينيات منتصف في سئل عندما أجاب "بيريز"شمعون 

 (61)".طهران إلى ذهابهم من أفضل عمان في بقاؤهم: "بقوله

ً  إيران تمتلك -9  ،اإلسالمي الجهادك ينفلسط داخل وعسكرية تنظيمية وروافع ضاربة، أذرعا

 والزمان الوقتفي ها ارؤ تنفيذ على قادرة ،هللا حزبك إلسرائيل الشمالية الكتف على وخارجها

 لشعبيةا الثورة أمر اتضاح حين لىإ ،سورياك مساند حليف وجود عن فضالً ، المطلوب والتكتيك

 لها" يثةحث" ماسة اجةح ال بالتاليو ،إسرائيل على مطلة حدودية نوافذتشكل  هناك، النظام ضد

 برع تنفيذه يمكن ،االستقاللية لدواعي األخيرة ترفضه فما ،وحيد ضغط كعنصر حماس لمربع

 طويت رةعاب صواريخل اإليرانية العسكرية الترسانة امتالك عن ناهيك أقل، وبكلفة أخرى أذرع

 .اإلسرائيلية للمدن الجغرافي البعد أحاديث معها

 الخاتمة 

 عدم إعالن على األكيد وعزمها، التقليدي حماس تصميمصة أخيرة تتمثل بيمكن الخروج بخال

 بالزواج ليست نبإيرا حماس عالقة فطبيعة لها، حليفة كانت لو حتى ،هابراثن في تقع أو ،إيران لسيطرة هاعوخض

 الداخل في اسحم قيادة كدؤت حيث الطرفين، لدى مصالح تحالف وإنما عنه، االنفصال يمكن ال الذي الكاثوليكي

 أو ،أعمالها جدول ةدائرل يعهاوسعدم تو اإلسالمية، الصبغة ذات القومية الوطنية ببرامجها التزامها على والخارج

 "الشيعة" إيران اءزعم بين النسبي الثقة فقدان من مناخ وجود الذهن إلى المتبادر وأن السيما جديدة، أهداف رسم

ً في عالقة ، ويشير إلى أن التفسير "السنية" حماسو  سةالسيا عاطىتت حركةبإيران، أنها  حماساألكثر إقناعا

 أن يمكن مصالح فهناك سقفها، تحت للمناورة واسع مجال وبين يديها رأسمالها،تعتبر  ثوابت لديهاو حاد، بذكاء

 فرضهيحصار  الختراق فرصة أي غتنموت المتوفرة، المعطيات من ستفيدوت ذاك، أو الطرف هذا مع تتقاطع

 ورةالمنا مجال ضمن تراعى أن يجب مصالح، األخرى لألطراف أن عرفت ا، وفي ذات الوقتعليه عداؤهاأ

ً  سقفه تحدد الذي  .سلفا

 الذي "،لعربيا الربيعـ"ب ةاالمسم األخيرةاإلقليمية  التطورات بأن فيه شك ال ومما ،ذلك على عالوة

 في حماسل االستراتيجي العمق مفهوم صياغة دةعاإ طبيعة في فاصالً  عامالً  ستكون العربية الدول يجتاح

عين ب األخذ ندع خاصة "،األم الحاضنةمصر، باعتبارها "ب المتمثل العربي العمق للذهن يتبادر هناو ،المنطقة

 بانإ القريب دالعه في كان الذي ،المصري السياسي النظام ضمن المسلمين اإلخوان حركة دمج إمكانية االعتبار

 .سياسي إسالمي توجه ألي بمحار مبارك حكم

****** 

 

                                                             
 .22/9/1999( يديعوت أحرونوت، 61
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 الذاتية للمؤلف * السيرة

 ، دمشق جامعة من السياسي التاريخ في الدكتوراه شهادة -

-  ً  في لسياسية،ا، األمن القومي، العلوم الفلسطينية القضية وادلم يعمل أستاذاً جامعيا

 الفلسطينية الجامعات

 زة،بغ المفتوح للتعليم األمة امعةج في الصحافة قسم ورئيس اآلداب كلية عميد -

الفلسطينية،  والمجالت الصحف من عدد في اإلسرائيلية لشؤونل اً حررعمل م -

 العربية المرموقة، اإلخبارية المواقع عضلدى بويكتب حالياً 

 لدى عدد من مراكز األبحاث والسياسية التاريخية المؤلفاتأصدر عدداً من  -

 نم إلسرائيليا ، قراءة في االنسحابغزة قطاع في اإلسالمية الحركةالفلسطينية والعربية، من أهمها: 

 لموقفريعي، االتش االنتخابات في حماس، لماذا فازت القدس مدينة في اإلسرائيلية السياسة، غزة قطاع

 لسالحا اإلسرائيلي اإلعالم، اإلسرائيلي الجيش جدار في ثغرات، الالجئين قضية من اإلسرائيلي

 .ركةالمع في األمضى

 يف ثورة إحداثإلى العربية، ومنها:  العبرية اللغةعدداً من الكتب الصادرة ب ترجم -

 ئيليةاإلسرا الحرب من مستخلصة دروس، الحديث التاريخ في يهودي ألف موسوعة الصهيوني، الجيش

 يةستراتيجإ قراءات، غزة على للحرب إسرائيلية رؤى أين؟ إلى...اإلسرائيلية المخابرات، لبنان على
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