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 العالقة المستقبليةالخالف بين إيران وحركة حماس وآفاق 
0202–0202 

 1ودحم   أحمد أ. طارق
 

 :مقدمة
كان انهيار المحاور اإلقليمية أحد أهم النتائج المباشرة للحراك الشعبي العربي الذي بدأ مع نهايات 

ى محوري عل مختلفةن الحراك ألقى بنتائج إفي تونس، بالمعنى الذي يمكن القول فيه  2202 سنة
 .ة"مقاومة والممانعمحور "ال ما يطلق عليه بمحور "االعتدال"، أالحالة السياسية في المنطقة، سواء م

بث أن م ما لصفق ورحب بحراك الشارع العربي في مصر وتونس ابتداًء، ث أن األخير وبالرغم من
عندما قرر هذا "الحراك" أن يزحف إلى شوارع دمشق، التي مّثلت أحد أهم مرتكزات  ،واقعاً مختلفاً واجه 

ي قررت دعم الت ،بين إيران والبرود في العالقةفتراق بداية االخت لذلك المحور، وهي المحطة التي أرّ 
 .ومعارضته رفض سلوك النظام، وبين حماس التي قررت النظام السوري

سورية، دود اللم تتوقف نتائجها عند الح ،خرجت حماس من سورية تدريجيًا لتنهي عالقة ممتدة 
نما تجاوزتها إلى طهران ، كما في حال النظام السوري لم تصل إلى درجة القطيعة الكاملة، لكنها وا 

نما  حدودها الدنيا.  حافظت في أصعب األوقات على وا 
 صوصاً خحماس مع إيران،  تسليط الضوء على فترة المنحنى النازل في عالقة ورقةتحاول هذه ال 

ات ، واالعتبار أن تضع القارئ بصورة ضوابط العالقة ومحدداتها السورية، وتحاول خالل األحداث
السياسية اإلقليمية التي تؤثر في مسار العالقة، وتحاول النظر في مستجدات المشهد اإليراني داخليًا 

قليمياً  مدخل بة ، حيث تبدأ الورقه المستجدات في تحديد شكل العالقة الجديدودوليًا، وتأثير هذ وا 
بتعيين ممثل رسمي لحماس  0990 سنةوالتي بدأت رسميًا  ،تاريخي مقتضب للعالقة بين الطرفين

ثل العامل م، الذي في طهران، وتعرض ألهم المحطات بينهما وصوالً إلى الحدث المفصلي في سورية
األحداث السورية، الذي  الذي سبق 2202 عام فيثم تبدأ الورقة  تدهور العالقات.األهم والمباشر في 

يران على خلفيات متعلقة بوضع إيران الداخلي، وآفاق تجربة حماس  شهد بداية الفتور بين حماس وا 
تي أسست للتباعد بين ال ،ندخل إلى المرحلة الحرجةثم  .2007سنة في غزة بعد الحسم العسكري 

ي أحاطت بتلك الت ،والسياسية محاولة لقراءة البيئة اإلقليمية الطرفين من نشوب أحداث سورية، وفيها

                                                           
 .مركز العودة الفلسطيني في لندنالمدير التنفيذي ل وهو الالجئين، شؤون في متخصص فلسطيني باحث 1
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لتان ال سنتانال ، وهما2103–2102الخالف والتوافق خالل فترة  ثم نحاول مالمسة محطات المرحلة.
 .اوالعوائق التي واجهته 2102 سنةقاع الخط البياني للعالقة، فيما ندخل بعدها بانفراجات  تامثل

مع التوصيف الظرفي للعالقة عبر السنوات األربع، فإن الورقة ومن خالل مستجدات كثيرة حدثت 
بط التي من شأنها أن تضع ضوا ،العوامل اإليرانية المستجدةحاولت مناقشة  ،على الصعيد اإليراني

 ،السياسيةالدولية و ، كما عرضت الورقة لالعتبارات اإلقليمية جديدة في العالقة التي تعيد ترميم نفسها
، واختتمت بخالصات تجمل اإلطار العام الذي التي من شأنها أن تؤثر في المسار القادم للعالقة

 سيشكل العالقة ويستشرف مستقبلها.
 

يرانفلمحة أواًل:   :ي تاريخ العالقة بين حماس وا 
د العالقات اإليرانية بالحركات الفلسطينية عمومًا على جملة محددات يصعب قراءتها في سياق نتست

 .ير المعلنةغ اتو دومًا باتجاه المخفيات والسياسالذي ينح ،تبسيطي، وال في إطار التوصيف المعقد
ي طبيعة ف سالمي تحديدًا، مع الفارقوظهرت هذه القراءات في عالقة إيران بحركتي حماس والجهاد اإل

ومحددات العالقتين، فالعالقة هي أكثر من التبسيط المطروح أحيانًا، وأقل من التصورات التي تفترض 
في أي  ائيةم أي عالقة ثنيعية، التي تحكخفايا وبواطن، إذ يمكن قراءة العالقة بمالمحها السياسية الطب

قد و مكان يشهد اضطرابات مزمنة كالتي تعصف بالشرق األوسط، مع فروقات في الضوابط والمعايير. 
يران قبل الحدث السوري يأخذ  أحد هذين المنحيين، ولم تحدث أيّ  كان توصيف العالقة بين حماس وا 

عديدة،  مطبات وجودمن رغم على ال —الحقاً ا سنبّين كم—هّزة عنيفة لهذه العالقة في سياقها التاريخي 
تشبه تلك التي حدثت مع انعطافة المشهد السوري إلى التعقيد القائم اليوم، وهو ما كشف عن محددات 

 على ،كانت مغطاة فيما مضى، لتسهم في قراءة أكثر موضوعية، لعالقة لم تحمل أسباب فنائها بعد
 كل ما تعرضت له.من رغم الما يبدو، ب
يران في وقت مبكر مطلع التسعينيات يؤرخ بالرغم من أن "خليل القوقا" أحد ، ف2للعالقة بين حماس وا 

، كان أول من وطأت قدماه 0188 سنةالقيادات التاريخية لحركة حماس، والذي أبعد من قطاع غزة 
0111سنة أرض إيران من حماس في مؤتمر دعم االنتفاضة األول في طهران 

التاريخي ، إال أن السياق 3
يران قبل مؤتمر دعم االنتفاضة الثاني في طهران ال ي    0110 نةسظهر وجود عالقة رسمية بين حماس وا 

                                                           
يران، سلسلة تقدير استراتيجي ) 2 ، 2102 مارس/ (، آذار51مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، مستقبل العالقة بين حماس وا 

 http://www.alzaytouna.net/permalink/64061.html انظر:

 .085(، ص 2118)بيروت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،  المئذنة الحمراء: سيرة ذاتيةإبراهيم غوشة،  3
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عيين القيادي بدأ بت ،من القيادة اإليرانية تمثياًل رسميًا للحركة في طهرانحينها حين طلب وفد حماس 
، في الوقت الذي كانت عالقة إيران بمنظمة التحرير الفلسطينية قد وصلت إلى 4المبعد عماد العلمي

بعد حرب الخليج الثانية، ومضي المنظمة في المفاوضات  خصوصاً مستويات عالية من الفتور، 
، حين حاصر طالب إيرانيون المنظمةصل حّد الصدام المباشر مع السياسية مع "إسرائيل"، وهو ما و 

0112 سنةالتحرير في طهران، واحتجزوا موظفيها ورئيس البعثة لساعات منظمة بعثة مقر 
5. 

لما يقرب  0113–0112 سنةبينما شهدت الفترة ذاتها محطة اإلبعاد إلى مرج الزهور جنوب لبنان 
من قيادات حماس، فقد شكّلت هذه المحطة فرصة نوعية للقاء قيادات الداخل مع الحرس  211من 

الثوري وحزب هللا مباشرة، وهو ما أثمر مشاريع تدريب وتمويل، كان من ثمارها خبرة صناعة المتفجرات 
ة لعالق، الذي استمر فيه الخط البياني ل6التي ازدهرت في بيئة حماس العسكرية خالل عقد التسعينيات

بالصعود بشكل تدريجي، حيث تتابع على تمثيل حماس في طهران خالل هذه الفترة، كل من أسامة 
والمتتبع لمسار العمليات العسكرية لحماس، سيلحظ  .مصطفى القانوع خلفًا لعماد العلميو  حمدان
ما يتعلق بتجهيز العبوات  خصوصاً ، 0115–0112في أدائها الميداني خالل سنوات  مهماً تطورًا 

شهر أعددًا من حيث نفذ الجناح العسكري لحماس  ؛وتفخيخ السيارات، وصناعة األحزمة الناسفة
 سنتيخالل  غ فيها نجم يحيى عياشبز المرحلة التي خالل  خصوصاً ، وأكثرها فتكًا، العسكريةعملياته 
ية، أهداف إسرائيل تنفذها حماس ضدّ والتي شهدت أكبر موجة "عمليات استشهادية" ، 0111و 0112
التي قادها األسير  0115 سنةعياش مطلع إثر اغتيال ما أطلق عليه "عمليات الثأر المقدس" ثم 

 7(كما يقول هو في إحدى مذكراته) 0111 سنةمنتصف  عاد إلى فلسطينكان قد والذي  حسن سالمة
، وهو ما 8ة سالمةالرسمي لكتائب القسام في سير وفقًا لما يرويه الموقع ، 0112 سنة هامن هجو خر بعد 

؛ ولعل البعض استنتج أنه تمت يعني أن سالمة عاد حاماًل خبرات خارجية في العمل العسكري
 .االستفادة ولو جزئيًا من اإليرانيين في هذا المجال

                                                           
 .المرجع نفسه 4
 .12/12/1994، لندن، الحياةصحيفة  5
، مركز الزيتونة 2012(، خريف 33إيران،" سلسلة ترجمات الزيتونة )رافييل فرانكل، "إبقاء حماس وحزب هللا خارج الحرب مع  6

 http://www.alzaytouna.net/permalink/28942.html، انظر: 08للدراسات واالستشارات، ص 
طين من منشورات حماس على شبكة فلس، "، نسخة إلكترونيةعمليات الثأر المقدس الستشهاد القائد يحيى عياش"حسن سالمة،  7

 بدون معلومات نشر.للحوار، 

 الثأر، موقع كتائب الشهيد عز الدين عمليات سالمة: بطل حسن :المجاهد القسامي انظر سيرة األسير حسن سالمة، األسير 8
 http://www.alqassam.ps/arabic/221/األسرى/#!/القسام، في: 

http://www.alqassam.ps/arabic/#!/الأسرى/249/
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 0118 نةسخالل جولته الشهيرة يارة الشيخ أحمد ياسين إلى طهران، ولمدة ستة أيام، ز  جاءت لقد
لترسم بعدها،  لكويتإلمارات العربية المتحدة واقام بها الشيخ للسعودية وقطر قبل إيران، ول عد زيارةب

أحد مظاهر التوازن في عالقات حماس من جهة، و مع طهران الصاعدة أحد أهم مالمح العالقة 
، ةاإلسالمي الجمهوريةأعلى مستويات بمؤسس حماس  التقى . في طهرانمن جهة أخرى اإلقليمية

ودافع عن موقف إيران الرافض ، 9االحتالل" وامتدح الشيخ ياسين "دعم إيران لنضال الفلسطينيين ضدّ 
لى إننظر  ما ونحنسيّ  ،ن هذه الزيارة مهمة ومفيدة جداً أ"الخارجية اإليرانية وصرحت  .لعملية التسوية

تتمتع  ،يةسالمية فلسطينإنه شخصية دينية وسياسية كبيرة، وزعيم حركة أحمد ياسين على أالشيخ 
 ازدادت متانةلقد  .10"ساسيًا ومهمًا في مسار القضية الفلسطينيةأبرصيد شعبي كبير وتلعب دورًا 

يف صبرئاسة خالد مشعل طهران حماس المكتب السياسي ل زار، حيث بعدها عالقة حماس بإيران
إذ عاد ضمن عوامل أدت لتدهور عالقات حماس مع نظام الحكم في األردن؛  الزيارة كانت، و 0111

أصدرت الحكومة  السنة تلكأغسطس من  آب/ 21ففي  .مباشرةإلى السجن وفد حماس من طهران 
 خصوصاً ، إيرانمع د لعالقة أكثر قربًا هو ما مهّ . و 11األردنية قرارًا بإغالق مكاتب حماس في عّمان

 ،ردنقة مع األبعد فشل شهور من محاوالت تصحيح العال ،االنتقال إلى دمشق قرار قيادة حماسمع 
 .بعد خروجهم من السجن ضاها المكتب السياسي لحماس في قطرأمخالل الفترة التي 

يران على توازنه اضة وتطورت مع اندالع انتف، الفترة التاليةا خالل حافظت العالقة بين حماس وا 
 سنة حصول محطات عدم اتفاق كان أهمها الغزو األمريكي للعراقمن رغم بال، 2111األقصى سنة 

حالفة المت حكومة بغداد ، وتأييد حماس للمقاومة العراقية التي كانت بطبيعة الحال مقاومة ضدّ 2113
 نةسانتخابات المجلس التشريعي في . إال أن العالقات دخلت طورًا جديدًا مع فوز الحركة 12مع إيران

مع إيران،  وصاً خصفي تحقيق طفرة في عالقاتها اإلقليمية،  لحركةالفوز االنتخابي لهم أسفقد  ،2115
ائل تدهور سمعتها في العراق، حيث دأبت وس في ضوءالتي كانت بحاجة لما يعزز مكانتها في المنطقة 

ممانعة، الوترتبط بمحور المقاومة و ، ماس كحركة تقود الشارع الفلسطينياإلعالم اإليرانية في تسويق ح
ودعمها  ،فقد عملت إيران على تعزيز نجاح تجربة حماس في الحكومة الذي تلعب فيه إيران دوراً حيويًا،

رئيس الحكومة الفلسطينية سماعيل هنية إزار  2115ديسمبر  /ولاألفي كانون ف .من مختلف الجوانب
، وزيارة متخمة باللقاءات واالتفاقات حول مشاريع عديدة، حيث حافالً  استقباالً  حيث لقي ،طهرانحينها 

                                                           
9 .113p.  ),2009nd edition (London: Hurst and Company, 2, , Hamas Unwritten ChaptersAzzam Tamimi 

 .21/2/0118، الحياة 10

 .231–251ص  مرجع سابق،إبراهيم غوشة،  11
 info.com-http://www.palestine، انظر: 23/0/2118المركز الفلسطيني لإلعالم، موقع  12
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حماس لم تتحرر من ارتياب بيئة . لكن 13مليون دوالر 211وصلت تعهدات إيران في هذه الزيارة إلى 
، التي كانت حاضرة في البرنامج اإليراني للزيارة، إال أن هذا لم يغب لرأي العام تجاه المسألة المذهبيةا

 ةشيعال المصلينالصالة لحشد من  أوضاعسماعيل هنية في أحد إ، فظهر "الحركة "السّنيةعن ذهن 
، وهي الصورة التي تداولها نشطاء مؤيدون لحماس )السجود( جالساً بمعزل عن األداء الجماعي للصالة

 .بشكل مكثف، إلظهار أن عالقة حماس بإيران لم تتجاوز الحدود السياسية
رتفعت ا والمليشيات المدعومة منها في العراق،السلطات الحاكمة و إيران  نفوذ ظلّ في خالل هذه الفترة و 

مع  مايّ س تها في الشارع العربي عمومًا، والفلسطيني خصوصًا، العدالستويات الجدل المذهبي ألعلى مم
ي اختطاف عميد الجالية الفلسطينية ف اشتداد االعتداءات على فلسطينيي العراق، والذي وصل إلى حدّ 

والمحسوب على تيار "اإلخوان المسلمين" وا عدامه بطريقة  توفيق عبد الخالقبغداد الشيخ السبعيني 
شديد اللهجة من قبل حماس نددت فيه "باأليدي الحاقدة التي أوغلت  ، األمر الذي استدعى بياناً 14بشعة

في سفك الدماء.."، وطالبت "المرجعيات اإلسالمية" في العراق بالتدخل لوقف االنتهاكات، في إشارة 
بعد عشرة أيام على قتل آنفة الذكر . كانت زيارة هنية 15واضحة إلى المرجعيات الشيعية المدعومة إيرانياً 

محطة إعدام الرئيس العراقي السابق صدام عشرين يومًا من  نحوعبد الخالق في بغداد، وقبل الشيخ 
وهي  16"واستهتار بكل القيم العربية واإلسالميةوا عدام سياسي، حسين، والذي وصفته حماس بأنه "اغتيال، 

 في ظلّ  .اإليرانيةلم يكن بعيدًا عن الموافقة صدام حسين  حول عنقتدرك تمامًا أن الحبل الذي التف 
كان السخاء اإليراني يسجل أعلى ذروته لحماس وحكومتها  ،خالل تلك الفترة األجواء الطائفية المشحونة

 .ن تكون مساعداتها المالية معلنة باألرقامخاصة، حيث أرادت إيران وألول مرة أ
 عيريبانتخابات المجلس التشن عالقة إيران بحماس خالل السنوات األولى لفوز الحركة إيمكن القول 

حة بالتوافق على خّط المقاومة ومعاداة الكيان اإلسرائيلي؛ وبالمصلوقيادتها للحكومة الفلسطينية اتسمت 
الحاجة اإليرانية لحماس الصاعدة فلسطينيًا، مع تدهور السمعة اإلقليمية  ظهر في، وهو ما المتبادلة
 مقابل حاجة حماسفي بسبب حرب العراق،  لسنية،خصوصًا في المناطق ذات الغالبية ا ،لطهران

 حربالًا جاءت تقريب عامين"شروط الرباعية الدولية". بعد ذلك بقيادتها لسلطة محاصرة بـ ن في ظلّ إليرا
ار وهو انتصحماس انتصارًا لها،  عدَّتهاالتي انتهت بطريقة  2118/2111اإلسرائيلية على قطاع غزة 

                                                           
 .00/02/2115المركز الفلسطيني لإلعالم،  13

 ووجدت جثته بعد خمسة أيام وعليها آثار تعذيب وحشية. 22/00/2115اختطف الشيخ عبد الخالق في  14

يارة هنية إليران ق ز في اليوم التالي لمقتل الشيخ عبد الخالق أصدرت حماس بيانًا شديد اللهجة تدين فيه الحادث، وهو ما سب 15
 بنحو عشرة أيام.

 .31/02/2115المركز الفلسطيني لإلعالم،  16
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ية إليران في زيارة رسم ، وهو ما ترجمته حماسلقته الحركةاإليراني الذي تلم يكن منفصاًل عن الدعم 
ت بجانب حماس" كما أعلن قائد بعد أقل من شهر على انتهاء الحرب عنوانها "شكر إيران التي وقف

خالد مشعل نفسه أمام حشد كبير في جامعة طهران، حيث أكد أن "إيران شريك حماس في  الحركة
يران، و عن حرب هذه الرت ، فقد عبّ 17النصر.." راجع تعن أعلى درجات العالقة والشراكة بين حماس وا 

كما أنها  .هناك الميدانية مع تراجع حدة االضطرابات خصوصاً الحساسيات التي أفرزتها حرب العراق، 
 الملف الفلسطيني من خالل حركة حماس.حضورًا أكبر في فترة أتاحت إليران 
يران العالقة خالل العقد بالنظر إلى شكل ين الماضيين، فإن نقاط االلتقاء واالختالف بين حماس وا 

ة قلياًل عن العقد الذي لحقه، فخالل التسعينيات كانت المسألة المذهبي تخالل عقد التسعينيات، اختلف
كنقطة لوجي و دييعدها األبل أخذت العالقة ب  في تحليل العالقة بين الطرفين،  ال تحظى بأهمية كبيرة

التي  ،14ند بالـعليها ميثاق حماس في  إيران تأتي ضمن الدائرة اإلسالمية التي نّص ن حيث إ .التقاء
أشارت إلى "الخطأ الفادح، والجهل الفاضح" في إهمال هذه الدائرة إلى جانب الدائرة الفلسطينية 

ن قبل م لتسوية السلميةا ارضة عمليةومن زاوية أخرى فإن نقطة االلتقاء السياسية في مع .18والعربية
ية أن شبكة العالقات الدول أضف إلى ذلك .كانت جامعًا آخر في العالقة خالل هذه الفترة نالطرفي
جعل من حاجة حماس إليران أكبر في هذا  ما خالل عقد التسعينيات كانت محدودة للغاية، لحماس
وفوز  ،بخالف ما حصل من توسع كبير فيها بعد انتفاضة األقصى ،خالل هذه المرحلة الصعيد

الذي كان نقطة )يديولوجي العامل األل فيها وهي المرحلة التي تحوّ ، 2115 سنةالحركة بانتخابات 
، وباتت نقاط 2113 سنةبارز لهذه العالقة بعد احتالل العراق  إلى تحدّ  ( التقاء خالل عقد التسعينيات

الرابط  تراجع ، في ظلّ أكثر في األبعاد السياسية والمصلحية المتبادلة بين الطرفينااللتقاء تتركز 
لجديد ة في الموقف من الوضع اجليّ اختالف وهي الفترة التي بدأت تظهر فيها نقاط  .19يديولوجياأل

التي أصرت حماس على أنها تقع ضمن  العربي، في العراق، يضاف له الموقف من دول الخليج
 تمامهاـن اهــع ضمـوالتي تقذكور آنفًا، ـالما ـن ميثاقهـم 14الـ د ـا في البنـالثالث المشار له رـدوائـال

                                                           
 ، انظر: 3/2/2009موقع بي بي سي بالعربية، لندن،  17

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7864000/7864115.stm 
  ، انظر: 16/7/2005، موقع الجزيرة.نت، (حماس) اإلسالمية المقاومة حركة ميثاق 18

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0b4f24e4-7c14-4f50-a831-ea2b6e73217d 
يران بين الضرورة والخيار انظر: رائد إشنيور، 19 )بيروت:  (5، سلسلة القضية الفلسطينية: آفاق المستقبل )التقارب بين حماس وا 

 ، انظر:15ص  (،2102بيرزيت،  جامعة الدولية، للدراسات لغد أبو إبراهيم مؤسسة الدراسات الفلسطينية وبيرزيت: معهد
 http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/TOC%20Al-Taqarob%20Bayna%20Hamas%20wa%20Iran%20-%20Beirut.pdf  

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7864000/7864115.stm
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0b4f24e4-7c14-4f50-a831-ea2b6e73217d
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، ةعالقاتها بالدول العربية والخليجية خاص حساب ، علىعالقات حماس بإيران سعولم تت .وتركيزها
لى ع ؤثرالذي ي، نتيجة الموقف الدولي إال بالقدر الذي أفرزه موقف األخيرة العدائي من حماس

  .هذه الدولعدد من  سياسات
 

يران  الخالف: ثانياً   :0202–0202بين حماس وا 
يران، كان ومنذ اللحظة األولى يقوم على أساس قدرة  إن تحدي العالقة األساس بين حماس وا 

 لدى حماس التي واجهت خصوصاً احترام حدود ومساحات القرار الداخلي لكل منهما، على الطرفين 
طرفين ، وعليه فإن العالقة بين المن أجل الحفاظ على قرارها واستقالليتهتجربة قاسية في األردن 

كانت أمام استحقاق أكيد مع بدء األحداث السورية، إذ شكلت أحداث سورية افتراقًا منهجيًا بين 
ن عالقة أوبالرغم من ا نقاط التقاء فيه، حماس أن يوجد وعلىلصعب على إيران الطرفين، كان من ا

أي قبل أحداث سورية  ،2101 سنةمنذ  تالفتور، وانحسار الدعم المالي بين إيران وحماس قد بدأ
وضعها )مرتبطة بوضع إيران الداخلي وب بعام تقريبًا، فإن هذا الفتور وبما حمله من أسباب موضوعية

عداد إيران، إال أنه سّهل في تمهيد االستاسي جديد في موقف سيب عالقة لم يكن له أيّ  االقتصادي(،
، بالشكل الذي رأيناه إبان األحداث السورية ،يديولوجيحمل لونه المنهجي واأل ،الفتراق أكبر وأعمق

، أي قبل عام من 2101 سنةولذلك يمكن أن نالحظ نزول المنحنى في العالقة بين الطرفين منذ 
 :ه كالتالياث السورية، وهو ما سنوضحاألحد
 
 الربيع العربي واألحداث السورية: عشيةالعالقة . 1

 ،العام إليران تجاه القضية الفلسطينية الخطابأحمدي نجاد على في عهد الرئيس حافظت إيران 
 .االحتالل دّ ضتبني لنهج المقاومة حماس الم مع خطّ هو ما انسجم و بل ورفعت من سقفه بشكل كبير، 
ك وذل ،كانت قد حملت نفسًا أقل ثورية من الفترة األولى 2111 سنةلكن فترة نجاد الثانية التي بدأت 

حول تقديم  2111 سنةع اإليراني خالل الحمالت االنتخابية خلفية الجدل الذي احتدم في الشار  على
كن نجاد ل الحقًا.بنان وفلسطين، كما سنوضحه مصالح إيران الوطنية على المصالح الخارجية في ل

لمطالبة با فيما يتعلقحافظ على الدعم السياسي والعسكري لحكومة حماس في غزة دون المالي، ف
 عارضت إيران الجدار الفوالذي الذي كانت تبنيه مصر على حدود القطاعبرفع الحصار عن غزة، 

صل رية"، بل وو ، ودعمت الموقف التركي بخصوص االعتداء اإلسرائيلي على "أسطول الح2101 سنة
استعداد القوات البحرية في الحرس الثوري لحماية خبرًا حول وكالة مهر شبه الرسمية  لنشراألمر 
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 ثت وسائل إعالم إسرائيلية حول دعم عسكري إيراني لحماسوتحد .20"قوافل السالم والحرية إلى غزة"
ية تحسين القدرات القتالدور إيران في ريخ والقذائف المضادة للطائرات، كما أشارت إلى بالصوا

 لية،اإلسرائي –طهران تعارض المفاوضات الفلسطينية  وظلت .21لمقاومين فلسطينيين من عدة فصائل
ما فتح  وهو ،س واعتباره "رهينة في يد إسرائيل"اانتقاد رئيس السلطة محمود عب حدّ  ووصل األمر

 .22موجة من التراشق اإلعالمي بين رام هللا وطهران
يران خالل هذه الفترة،  لعالقات التيا بالرغم من حماس  صمود بعد خصوصاً توطدت بين حماس وا 

متغيرات مهمة في عالقة الطرفين، فقد بدأت  تحمل 2101 سنة، إال أن 2118/2111 غزةحرب في 
ضبابية المستقبل  ، في ظلّ 23مع تراجع الدعم اإليراني 2101 سنةحماس تدخل في أزمة مالية خانقة مطلع 

ار سام الذي تسبب بانحسمع استمرار الحصار الخانق لغزة، وترسخ االنق ،الذي ينتظر تجربة حماس
 األكثر وطأة على طهران، تكان 2101 سنةإلى حدود القطاع فقط. وفي الوقت ذاته فإن  تجربة الحركة

اً غير مسبوق اً دوليتصعيد مدي نجادفقد واجه أححينها،  المالي ر تراجع الدعمأن يفس بالشكل الذي يمكن
 النووين البارزين مصطفى أحمدي العلماءباغتيال أحد بدأت هذه السنة  ، حيثالنوويبسبب الملف 

، في إشارة إلى إمكانية نقل معركة الملف النووي إلى شوارع العاصمة طهران، كما جاء أول 24روشان
ي ف النووي على لسان قائد القوات األمريكيةفاعل لضرب الم أمريكي عن وجود خطط عسكرية إعالن

David Petraeus أفغانستان ديفيد باتريوس
لدى  مشابهةإسرائيلية ثم اإلفصاح عن نوايا عسكرية ، 25

ة لفيما تعرضت إيران لعقوبات هي األكثر صرامة، ترافقت بعز  ،Netanyahu Benjamin نتنياهوبنيامين 
لمبدأ العقوبات، وعدم معارضته، بل والتصويت لصالحه في قرار مجلس  مع قبول روسيا والصيندولية 

0121األمن رقم 
هذه الظروف الصعبة التي كان من شأنها ترسيخ الجدل في الشارع اإليراني  في ظلّ  .26

                                                           
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،  )بيروت: 0202التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة محسن محمد صالح )محرر(،  20

 .088–083(، ص 2100

 .081–088ص  المرجع نفسه، 21

 .012–010ص  المرجع نفسه، 22

 بدأت تظهر بوادر األزمة المالية بقرارات رفع الضرائب في غزة خالل هذا العام، انظر: 23
Financial Times newspaper, London, 27/4/2010.      

24 .2010/1/13newspaper, Washington,  Washington Post 
25 ,2010/1/10London, , newspaper The Telegraph 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/6963311/Iran-can-be-bombed-says-General-Petraeus.html   
، انظر 01عضوًا في المجلس من أصل  02ضمن  1/5/2101في  0121صوتت الصين وروسيا لصالح قرار مجلس األمن  26

 تفاصيل القرار على موقع األمم المتحدة في:
United Nations (UN), Security Council, Security Council Imposes Additional Sanctions on Iran, Voting 12 in 

Favour to 2 Against, with 1 Abstention, 6335th Meeting, 9/6/2010, SC/9948,  

http://www.un.org/press/en/2010/sc9948.doc.htm 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/6963311/Iran-can-be-bombed-says-General-Petraeus.html
http://www.un.org/press/en/2010/sc9948.doc.htm
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حول جدوى الدعم اإليراني لفلسطين، كان من الطبيعي أن يتقلص الدعم المالي، ومحاولة تعويضه بدعم 
  ة المحاصرة ثمنه.، وهو ما دفعت حكومة غز ي تدريبي وتموينيسياسي وعسكر 

يران خطورة هذا الوضعو أدركت حماس في هذه األجواء  ي التقارب فحينها الحركة  أيدت، حيث ا 
رت تنامي أظه ،السورية، وهو التقارب الذي أثمر عقد لقاءات –اإليرانية  –القطرية  –العالقة التركية 

مة بعد الق خصوصاً محور "الممانعة" لدرجة وصف قطر وتركيا على أنهما جزء جديد من هذا المحور، 
2101مايو  /سطنبول في أيارإحمد في و األسد و التي جمعت أردوغان 

، وكان الملف النووي والعزلة 27
الدولية إليران على رأس جدول أعمال االجتماع، والذي ترجمته تركيا في دعوتها لعقد مؤتمر دولي 

ن ونجحت تركيا بالتعاون مع البرازيل )كعضوين غير دائميبخصوص الملف النووي اإليراني فيما بعد، 
الي ليورانيوم اإليراني الضعيف التخصيب بآخر عحول تبادل ا في مجلس األمن الدولي( في إبرام اتفاق  

كانت حماس أمام فرصة إلعادة الدعم المالي بهدف حلحلة األزمة اإليرانية. ، 28التخصيب في تركيا
دولي، برازيلي على المستوى ال -العزلة الدولية عن إيران، بجهد تركي  إلى سابق عهده من خالل فكّ 

، 29، إال أن المجتمع الدولي أسقط االتفاق التركي البرازيليعلى المستوى اإلقليميسوري  -وقطري 
 اً خصوصمن زالزل في أكثر من بلد عربي، و  اوما رافقه 2100 سنةأكثر مع دخول وتعقدت األمور أكثر و 

 في سورية، التي خلطت الحسابات السياسية للجميع.
ي توقبل أن تبدأ ثورات الربيع العربي، حمل 2101 أن سنةالخالصة  ران، بذور الفتور بين حماس وا 

أو  وليس نتيجة موقف سياسيولكن على خلفيات موضوعية، متعلقة بوضع إيران وحماس الداخلي، 
 .حدث الحقًا خالل األحداث السوريةكما  يديولوجي،أ

 
 :ة للخالفسّ الظروف السياسية واإلقليمية المؤس  . 2

استفادة ن مرغم بالالتعبير طوياًل، ف "الممانعة" إن صحّ  لم يدم التحالف اإلقليمي الموسع لمحور
 "لربيع العربيا"من جهة، وأوضاع وسورية من تركيا وقطر  ،في معركتها مع العزلة الدوليةنسبياً إيران 

لى رأسًا ع في مصر وتونس من جهة، جاء المشهد السوري الجديد ليخلط األوراق، ويقلب الطاولة
ت المنطقة وفق معطيات جديدة كليًا، فخسارة إيران لتركيا وقطر سياسيًا، ، ويعيد تشكيل معادالعقب

                                                           
27 , 2010/5/9newspaper,  Khaleej Times 

http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle08.asp?xfile=data/middleeast/2010/May/middleeast_May151.xml&section=middleeast 

 /stm8685846/hi/world/middle_east/1http://news.bbc.co.uk.بي بي سي بالعربية، انظر:  28
 انظر:، 9/5/2013العالقات التركية اإليرانية: أخوة أم تنافس إقليمي؟،" مركز الجزيرة للدراسات، " مقدم، آرشين أديب 29

http://studies.aljazeera.net/reports/2013/05/201359113837501211.htm     

http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle08.asp?xfile=data/middleeast/2010/May/middleeast_May151.xml&section=middleeast
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/8685846.stm
http://studies.aljazeera.net/reports/2013/05/201359113837501211.htm
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قف روسي مع تبلور مو  خصوصاً تقارب أكبر مع روسيا والصين في المعادلة الدولية الجديدة،  اقابله
عبر  إيجاد ممرات أخرى للطاقةالطريق على الرغبة التركية في  يريد قطع ،ستراتيجي في سوريةا

. في 30ب من نصف احتياجات تركياالذي يمثل ما يقر  ،التحرر من قيد الغاز الروسيسورية، بهدف 
جانب آخر فإن خسارة إيران في المعادلة الشعبية لم يكن لها مقابل البتة، إذ خسرت إيران شارعًا 

في صراعه من أجل حقوقه األساسية في الحرية  ،ل يهتف في شوارع الدول العربيةاز  ماعريضًا 
اطية والعدالة االجتماعية، فيما حاولت حماس تعويض خسارتها الكبيرة في إيران وسورية، قر و والديم

ي ليبيا ل فقوبدرجة أباالستفادة من صعود التيار اإلخواني إلى السلطة في كلّ  من مصر وتونس، 
 مع تركيا وقطر. إال أن أيًا من الدول العربية خصوصاً وعززت حماس عالقاتها اإلقليمية  ،واليمن
، التي طالما انتقدت عالقة حماس بإيران، لم تفتح أبوابها الستثمار الصدع، ثم تبين أن هذه األخرى

الدول لم تكن قد سّلمت بخسارة الجولة لصالح اإلخوان والشارع الذي أتى بهم، فبعد عام واحد على 
ن محور "االعتدال" يعيد تشكيل نفسه من خالل دعم "الثورة تسلم اإلخوان للحكم في مصر، كا

كلها في أهم مواقعها في مصر، وهو ما وضع حماس ، والتي آتت أ  "الربيع العربي"المضادة" في دول 
 .في مربع  حرج   وضعهاو ، أمام استحقاق سياسة المحاور مرة أخرى

ملفتًا  2100 سنةشغور منصب ممثل الحركة في طهران لشهور عديدة، امتدت حتى منتصف كان 
للحركة خلفًا لعبد المعطي زقوت، الذي كان  ممثالً وصل الدكتور خالد القدومي طهران فقد  .للنظر

وربما عكس ذلك فتورًا في العالقة، . 31من وصول الممثل الجديد قد غادر إلى اليمن قبل قرابة العام
ن كان يمكن إرجاعه ألسباب فنية وعملية متعلقة بحماس  أن العالقة لم تنقطع بين إيران غير. وا 

تضرر كل زاوية من زوايا هذه العالقة، التي مّرت من رغم ال، ب32وحماس طوال فترة األزمة السورية
  .وحرجة بتضاريس متعرجة

 ت األرضيةشكلخالل هذه الفترة، واستنادًا لما تقدم من خلفيات الحدث اإلقليمي المتموج، والتي 
يران إقليمياً  السياسية  كانت سورية هي المحطة التي أحدثت التحول ،للعالقة الجديدة بين حماس وا 

لذي ا بموقف حماس الرافض لسلوك نظام األسد مع المحتجين، وهو خصوصاً الكبير في العالقة، 
ماس ت حبشكل رئيسي ومباشر في وصول عالقا أسهمتبين سورية وحماس، كاملة أحدث قطيعة 

                                                           
الروسية: مستقبل التعاون االقتصادي والخالف السياسي،" مركز الجزيرة للدراسات،  - محمود الرنتيسي، "العالقات التركية 30

  http://studies.aljazeera.net/reports/2014/12/2014121111183844925.htmانظر:، 11/12/2014

 .05/02/2101، لندن، القدس العربيصحيفة  31

 .02/02/2102، غزة، الرسالةأشار مشعل بوضوح أنه لم تكن هناك قطيعة مع إيران، انظر: صحيفة  32

http://studies.aljazeera.net/reports/2014/12/2014121111183844925.htm
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/12/2014121111183844925.htm
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ماس التي حددت السلوك السياسي لحيمكن تسجيل النقاط وفي هذا الصدد  بإيران إلى حدودها الدنيا.
 :بالتاليمع إيران  مختلفةالسورية، والتي أنتجت عالقة من األحداث 

مبدئي فيما يتعلق باألحداث التي اجتاحت المنطقة، وكما أيدت ثورة تونس انطلقت حماس من موقف  .أ
 .فسهان ، التي انطلقت في البيئة واألسبابومصر وليبيا، فلن يكون باإلمكان إال تأييد ثورة سورية

 جاء موقف حماس على خلفية انتصارات واضحة للثورة في مصر وتونس، وصعود إخواني الفت. .ب

التغيرات الجوهرية التي حدثت في مصر على وجه بموقف حماس كان متأثرًا بشكل مباشر  .ج
 الخصوص.

ي مع ارتفاع السقف السياس موقف حماس انسجم مع موقف أصدقاء إقليميين مثل قطر وتركيا، .د
ألنقرة فيما يتعلق بالعالقة مع حماس، إذ لم يكن استقبال مشعل وهنية وقيادة الحركة على المستوى 

 في تركيا. 2100 سنةأمرًا متاحًا قبل األول سمي الر 

جية السياسية ستراتيلالأما إيران فقد كانت محددات موقفها السياسي من الحدث السوري يرتسم وفقاً 
يمكن أن يتجاوز أهمية الحليف السوري في تشكيل  إيران كالعب إقليمي، وهو ما ال صعودفي 

، 33خصيب"منطقة "الهالل الفي  ييراناإللنفوذ المجاالت الحيوية ل ألحد أهماالمتداد الجغرافي الطبيعي 
رغم من الخط الثوري لنظام إيران، وتأييده لباقي ثورات الربيع العربي ابتداًء، إال أنه وجد نفسه البف

 مهما كان الثمن المدفوع على األرض. ،جانب نظام األسد السوري إلىوبشكل حاسم وصارم 
القيم و  هما: المبادئ الثورية معيارينحماس اعتمد  موقفها أن نتيجة مفاديمكن أن نخلص إلى 

ال فالثمن قد يكون مصيرياً حركة تحرر أن تتجاوزها ، التي يصعب على أيّ اإلسالمية والقراءة  .، وا 
 والتي كانت تصب كلها في صالح مشروع حماس السياسي. ،اآلنية للمتغيرات السياسية في المنطقة

مصلحة مشروع إيران اإلقليمي، وهو مرتبط مباشرة وهو  أساسيعامل على موقف إيران استند  بينما
 ؛ بغض النظر عن الخطاب السياسي أو السياق الذي يتمهرسيخإيران داخل سورية، بل وت ببقاء نفوذ

 تقديمه سواء أكان خطابًا إسالميًا أم مقاومًا يتبنى مواجهة المشروع الصهيوني والغربي الذي يستهدف
 قوى الصمود والممانعة.

يرانهذه المعايير المؤسِ    تصنع تيهي ال أواًل، من الحدث السوري سة للمواقف السياسية لحماس وا 
عاماًل لم  الداخلية التي باتتأوضاع إيران  ،وبمستوى أقل بكثير ،ااالفتراق الحاد بينهما، يضاف له

 تجاوزه في تحديد شكل العالقة اإليرانية بالملف الفلسطيني. يعد من الممكن
 

                                                           
 يضم: العراق، وسورية، ولبنان، واألردن، وفلسطين. 33
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 :0202–0200خالل  مالمح الخالف ومنحنى العالقة. 3
لقد أنتج انقطاع الدعم المالي اإليراني أزمة حقيقة وخطيرة في قطاع غزة، األمر الذي حدا برئيس 

، وهي الزيارة 2102 / فبرايرفي شباطسماعيل هنية تلبية دعوة الرئيس اإليراني لزيارة طهران إالحكومة 
نية لشارع المنتفض هناك، إال أن تصريح هلالنظام السوري  قمعالتي واجهت انتقادات كثيرة في أوج 

في طريق عودته إلى قطاع غزة من على منبر الجامع األزهر في القاهرة حين حّيا "الشعب السوري 
ؤااًل وهو ما ألقى س ؛ة كبيرةاختزل نتائج زيارته لطهران بسرع 34.".في سعيه نحو الحرية والديمقراطية.

لمرحلة الدعائية في تلك ا استكمالها لكل متطلبات إيرانمن رغم على ال ،الزيارة عدم نجاحمباشرًا حول 
ع ليست مهيأة لعودة الدعم م ، وبأنهاظروف إيران الداخلية نفسها مؤشرًا حولذلك ى أعط كما الحرجة.

 اسية.اقتراب موعد االنتخابات الرئ
في حين كانت وسائل اإلعالم المحسوبة على إيران تحاول أن تظهر افتراقًا بين قيادة حماس في و 
يران إزاءمن جهة أخرى وفي الخارج من جهة، غزة  العام األول من أحداث  لخال ،الموقف من سورية وا 

وسائل ذهب تلك الفرضيات رسميًا، لت فقد اختتمت تصريحات هنية في الجامع األزهر آنفة الذكر ،سورية
وسائل  بحتوأص .وأسماء لفصائل فلسطينية أخرى مياسم حركة الجهاد اإلسال برازإ اإلعالم نفسها إلى

باسم  هفي أغلب تقاريرها حول المشهد الفلسطيني، وتستعيض عن حماستتجاهل اسم نفسها اإلعالم 
ب و خالل الحر  خصوصاً  ،"المقاومة" كمصطلح عام يدلل على حماس وغيرها من فصائل المقاومة

بعض ، ثم لعبت 35(2102 ،2102 في حربي من تحرير النصوص)ظهر هذا الخط  على قطاع غزة
 حيفةص، والمثال غير الحصري هو لاإلساءة إلى صورتهاتعقب زالت حماس، و هذه الوسائل دورًا في 

 وهو ما وصل إلى حدّ  .36حماس الخط اإليراني واللغة التي تستخدمها ضدّ  القريبة مناألخبار اللبنانية 
يدعو  3/2/2101ي يوم إصدار تصريح صحفي مكتوب عن الناطق باسم حماس سامي أبو زهر 

لفية حيث جاء تصريح أبو زهري على خ ،إلى "التوقف عن سياسة التشويه بحق حركة حماس"صحيفة ال
                                                           

 .22/2/2102 القدس العربي، 34

اإليراني وخط "الممانعة" مثل قناة الميادين والمنار وصحيفة على الخط من خالل متابعة بعض وسائل اإلعالم المحسوبة  35
وجود ما يشبه  2014األخبار اللبنانية، وعدد من الفضائيات العراقية، الحظ الباحث خالل الحرب على قطاع غزة في صيف 

غيرها من ارنًة بالحرب، خصوصًا فيما يتعلق بنشاط حركة حماس وكتائب القسام، مق أخبارالنسق التحريري الواحد تجاه 
الفصائل، حيث يتم إطالق كلمة "المقاومة" على أغلب األنشطة التي تنفذها حركة حماس، فيما يتم تخصيص االسم ألي 

 نشاط تقوم به فصائل أخرى، خصوصًا حركة الجهاد اإلسالمي وجناحها المسلح "سرايا القدس". 

" أفت مرة في مقال "الطهرانية الفاشلة حين تتسلق لتتهم حماسانظر ما كتبه عضو القيادة السياسية لحماس في لبنان ر  36
نانية على تصّر صحيفة "األخبار" اللبتح مقاله بالقول: "تاألخبار، حيث اف صحيفةزًا بالكلية للرد على والذي كان مركّ 
نظر: ا .("حماس)ية منطق" في قراءاتها وتحليالتها، خاصة عندما يتعلق األمر بحركة المقاومة اإلسالم استخدام "الال

 .03/0/2101 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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أن الحاضنة اإليرانية أكثر ثباتاً في موقفها من فلسطين ومقاومة "أن حماس تحدثت  صحيفةادعاءات لل
محور االعتدال العربي الذي حاولت الحركة التقرب منه وصنع عالقات معه، وأن االحتالل اإلسرائيلي 

ين ك خالل السنتلكن التقارير المنقولة عن حماس عبر وسائل اإلعالم تل ."37وقف ضدها خالل الحرب
حجم االهتمام الذي توليه إيران للعالقة مع حماس، وتأثرها بالصدع الحاصل فيها،  تاألخيرتين، عكس

تلك التي وصفت العالقات اإليرانية بحماس بعد تطورات مصر األخيرة بـ"عودة االبن  خصوصاً 
 .دعائيةباعتبارات  أحياناً  محكومة، األمر الذي جعل العالقة 38الضال"

خالل يد ج مستوى أخالقيبالحفاظ على لمستوى الرسمي لقد اتسمت خالفات إيران وحماس على ا
تصريحات عدائية من الصفوف  ، إذ لم تصدر أيّ 2103–2102 سنتيبين  أكثر فترات االفتراق حدةً 

ير غالرسمية للطرفين تجاه بعضهما البعض طوال فترة االفتراق المذكورة، إال أن وسائل اإلعالم 
ف مع الناطقة باللغة العربية، وضعت الجدال حول الخال خصوصاً الرسمية والمحسوبة على إيران، 

ت رسمو  ،، ونطقت بما لم تقدر عليه الدبلوماسيةعما عكسه المستوى الرسمي مختلفي قالب حماس ف
جوانب ما من العالقة حافظت على استمراريتها،  ذلك فإنمن رغم بالو  عالقة بشكل سلبي.ال

الذي تحدث عن وجود "مساعدات تسليحية" للمقاومة في  Ali Larijaniفتصريحات علي الريجاني 
لجام الكيان  —بواسطتها—التي "استطاع أهالي قطاع غزة  2102غزة خالل عدوان  من الدفاع وا 

تكون  وليس بالضرورة أن .أو على األقل بقايا دعم ،وفقاً لتعبيره، أشارت إلى وجود دعم 39الصهيوني"
أن بروز  ، كمالحماس، لكنها بالتأكيد للقطاع الذي تسيطر عليه حماس بالكاملالمذكورة المساعدات 

الدور المصري الجديد في الملف الفلسطيني في عهد الرئيس محمد مرسي، ودوره في إنجاز اتفاق 
ة، قد يكون أحد أسباب التصريحات اإليرانية بخصوص على قطاع غز  2102التهدئة بعد عدوان 

الضرورة على حساب الدور ب الدعم، إذ أن دور مصر الجديد في قطاع غزة، والعالقة مع حماس هي
، وتمكنت انتشت حماس 2102 سنةصف فمع انتخاب الرئيس محمد مرسي في مصر منتاإليراني. 

                                                           
 ريقد أورد في تعقبيه على تصريح أبو زهوالذي أورد الخبر، المحسوب على حماس  الفلسطيني لإلعالم الحظ أن موقع المركز 37

ترة العديد من األخبار بين الفة ركعالمية، تحاول فبمن الوسائل اإل يذكر أن صحيفة "األخبار" اللبنانية، وعدداً يلي: " ما
واألخرى، في محاولة منها للمساس بالعالقة المعدلة التي استطاعت حماس أن تنسجها مع جميع األطراف العربية واإلسالمية 

ني لإلعالم، المركز الفلسطيانظر: ". من منطلق المصلحة الفلسطينية وقدسية القضية دون التدخل في أي من الشؤون الداخلية
  https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=171205:في، 3/2/2101

 ، انظر:2/00/2103، بيروت، األخبارإبراهيم األمين، حماس ومحور المقاومة: رحلة العودة لالبن الضال، صحيفة  38
http://www.al-akhbar.com/node/194410     

(، 2102)بيروت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،  0202–0200التقرير االستراتيجي الفلسطيني محسن محمد صالح )محرر(،  39
 .088ص 

https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=171205
https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=171205
http://www.al-akhbar.com/node/194410
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ن مرغم الوب .مصرفي  ناإلخواالمحسوب على الحكم  رئاسة من التقاط أنفاسها على مدار شهور
ية في صالح وضع أشاعت جوًا إقليمياً  فترةكل أزمات مصر خالل فترة الرئيس مرسي، إال أنها 

وهو ما انعكس مباشرة في تحلل  ،مع دعم تركيا للدور المصري الجديد خصوصاً حماس العامة، 
 يثح لكن حكم اإلخوان لم يستمر طوياًل، .ما إلى حدّ  الحركة من ضغوط ومتطلبات العالقة بإيران

ظرفًا هو األقسى على حماس،  2103 سنةمنتصف  فرض االنقالب العسكري في مصرسرعان ما 
أمل ، وباتت حماس تعادة "محور االعتدال" تشكيل نفسهالتي وجدت نفسها في حصار إقليمي مع إ 

 الظرف اإلقليمي إال أن تضم إيران. يمكن في ظلّ  ال ،في نشوء جبهة مضادة
إن محطة االنقالب العسكري في مصر، وا عادة تموضع محور الثورة المضادة، كان نقطة تحول 

عاد إنتاج التفكير السياسي لبعض الدول مثل تركيا وقطر في ضرورة أ على مستوى اإلقليم ككل، فقد 
 رب في كل مكان، وما انسحب على تفكيرالتي باتت تض ،إيجاد جبهة لمواجهة موجة الثورة المضادة

 ير حركة حماس التي تواجه التحديتفك على، انسحب بشكل أكبر الصديقة منها خصوصاً  الدول
يًا، وهو اللتقاء مع إيران أمرًا طبيعوبالتالي باتت القناعات العامة في ضرورة توسيع مساحة ا .األبرز

/ ألولاتشرين ماس محمد نصر لطهران في ما ظهرت مؤشراته بزيارة عضو المكتب السياسي لح
 .40، وتعليق يوسف رزقة مستشار هنية على الزيارة بوجود قواسم مشتركة بين الطرفين2103كتوبر أ

 
 :0202 سنةانفراجات وعوائق خالل . 4

وقعت حماس اتفاق المصالحة مع فتح فجأة في مخيم الشاطئ بغزة، وضمن  2102 سنةخالل 
عن شكل ما  ركانت هذه المصالحة فعاًل تعبّ  جمهور حماس تنازاًل لصالح فتح. من كثير عدَّها اً بنود

 من أشكال التنازل الحمساوي لفتح، لكنها بالمقابل ستحرر حماس من العبء المالي للحكومة في ظلّ 
وهو ما من شأنه وضع  المالي من الخارج؛ الحصار الخانق، وردم األنفاق مع مصر، وانقطاع الدعم

مع ذهاب العبء األكبر عن كاهل  خصوصاً  ،عالقة إيران بحركة حماس على عتبات أقل تعقيداً 
يرانبأكثر من شهرين جرت اتصاالت وقبل هذه الخطوة األخيرة.  لتفاوض على خلفية ا ،بين حماس وا 

أثمرت طهران، و و وت الذي جمع الطرفين في أكثر من مكان في بير  ،في مسألة حصار مخيم اليرموك
اللقاءات عن تجاوب إيراني محدود في الضغط على النظام السوري لتخفيف الحصار، والسماح 

وتكررت اللقاءات بين مسؤولين إيرانيين ومسؤولين من حماس، حيث  .41المساعدات الغذائية بدخول
                                                           

 .01/01/2103، الحياة 40

 .00/2/2102، العربي القدس 41
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ر بخالد مشعل في الدوحة في شه التقى مساعد وزير الخارجية اإليراني حسين عبد األمير اللهيان
تناقلته وكالة فارس اإليرانية  مع ما إال أن اللقاء تحول إلى جدل لدى الرأي العام ،2102مايو  /أيار

، ما اضطر حماس لتكذيب اللقاءمن تصريحات لمشعل، حول امتداح دور إيران في سورية خالل 
بعد أن أصبح حديثًا للرأي العام، واعتمادها ، إال أن تأخر حماس في نفي الخبر 42الخبر ببيان رسمي

 بيان وتعميمه على وسائل اإلعالم، عكس صدور، ودون  على وكالة إعالمية مقربة منهافي نفيه أوالً 
حذر الحركة بالتعامل مع إيران خالل هذه الفترة، وعدم رغبتها في الدخول في سجال إعالمي، ثم 

لكن الحادثة عادت لتؤكد على األبعاد  .عميمه الحقاً دفع تصاعد الجدل الحركة إلصدار بيان وت
 الدعائية التي تريدها إيران في العالقة مع حماس.

عم د جاءت حرب غزة كأهم المحطات في المشهد الفلسطيني واإلقليمي، وهي التي انتهت بدون أيّ ثم 
اس خالد ياسي لحمإيراني يذكر، ما ألقى بظالله على المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المكتب الس

، حيث توجه بالشكر لقطر وأميرها، وألردوغان 28/8/2102 فيمشعل في الدوحة عقب انتهاء الحرب 
مسؤولين ل"الرجل األصيل"، و"للرئيس الثائر المنصف المرزوقي"، والرئيس السوداني، وأمير الكويت، وا

كر أن ورئيس وزراء ماليزيا، ثم انتهى بذي، والمسؤولين في الجزائر والمغرب، منفي ع مان، والرئيس الي
كانت  فقط. في اليوم التالي للمؤتمر السيسي هناك "اتصااًل تضامنيًا من إيران" التي جاءت قبل مصر

بنانية األخبار الل صحيفةوسائل إعالم محسوبة على إيران تشن هجومًا كاسحًا على مشعل، كما فعلت 
، من خالل افتتاحياتها، ثم بدأت 43ت المؤتمر الصحفي مباشرةفي أعدادها الصادرة في األيام التي تل

أمير قطر و بنشر تفاصيل المحاضر المسربة الجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخالد مشعل 
 .44"أبو مازن لتميم: مشعل يكذب" والتي جاءت بعناوين مقصودة من قبيلالشيخ تميم، 

نقطع، أنها قائمة ولم ت ،أضفى مؤتمر مشعل الصحفي حقيقتين حول عالقة حماس بإيران: األولى 
تزال بحاجة إلى ترميم كبير. فقد كان واضحًا أن إيران لم تقدم شيئًا لحركة حماس  اموالثانية أنها 

أحاط  مع ما خصوصاً ، خالل الحربأظهرت أداًء متميزًا خالل فترة الحرب، كما أن حماس التي 

                                                           
، انظر: 25/5/2014لكتروني، لندن، وفبركة، موقع العربي الجديد اإل تحريف: مشعل عن" فارس" نقلته ما تنفي" حماس" 42

http://www.alaraby.co.uk/politics/87d8adac-bed1-4e1a-a3a4-b614f89db92d       
، كتب رئيس التحرير إبراهيم األمين في 21/8/2102اللبنانية الصادرة في اليوم التالي للمؤتمر في عدد صحيفة األخبار  43

إبراهيم  ر:انظ افتتاحية العدد مقااًل بعنوان "ال أمل من اإلخوان" وكان مكرسًا للهجوم على مشعل ومؤتمره في اليوم السابق.
 https://www.al-akhbar.com/node/214493: في ،21/8/2102، األخباراألمين، "ال أمل من اإلخوان"، 

 .0/1/2102، ألخبارا 44

http://www.alaraby.co.uk/politics/87d8adac-bed1-4e1a-a3a4-b614f89db92d
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، أرادت اإليرانيانقطاع الدعم  الجانب العسكري لديها من مستجدات نوعية في جانب العتاد، في ظلّ 
 قبل الحرب. هاق أوسع من ذاك الذي كان يخنقمع شعور  بأفرسل رسالة مباشرة إليران، ت أن

ن تحسّ خلفيات  علىيأتي  8/02/2102أن الوفد الرفيع المستوى الذي زار طهران في  شكّ  ال
العالقة التي باتت محكومة باعتبارات التطورات اإلقليمية، والمصلحة السياسية، وأنه لم يعد باإلمكان 

نما وفقاً  "مثالي" خياليوضع خريطة العالقات الدولية واإلقليمية وفقاً لمنظور  التموضع  حالةلبحت، وا 
يران، وفق ظهر جليًا مباشرًة بالتحفظ السعودي على التقارب وهو ما ؛اإلقليمي ًا لما بين حماس وا 

، وعلى الرغم من نفي حماس لتلقيها ألي رسائل استياء 45أعلنته وكالة الرأي المحسوبة على حماس
 .يحتاج براهين كثيرة إال أن وجود استياء سعودي إزاء مثل هذا التقارب، ال، 46سعودية

يران خالل   لم يكن هناك أيّ  ، حيث2102 سنةوعلى الرغم من تطور العالقات بين حماس وا 
الفعلي  ، فالمضمونتهااإلخراج العلني لعودعوائق في وجه تطويرها أكثر وأكثر، إال االتفاق على 
توى إذ بقي متوقفًا على زيارة من أعلى مس .للدعم اإليراني بقي مرهونًا بالشكل المطلوب لهذه العودة

طهران، وهو ما تدور حوله  ممثاًل بخالد مشعل رئيس مكتبها السياسي إلى ،سياسي في حماس
عد تصريحات قادة حماس ما ب. كما أن حتى اآلن إرجاء الزيارةعلق بأسباب فيما يت ،شائعات كثيرة

تحدثوا عن وعود إيرانية بالدعم، ال عن الذين  2102ديسمبر كانون األول/ وفدها إليران في  زيارة
 بل حماس.يزال مرهوناً بخطوة ما من قِ  امالكامل على عودة الدعم  أن االتفاق ت، عكس47الدعم نفسه

به  فالتعريمن حماس إيران تريد أو ما ة، إن اهتمام إيران بالشكل الدعائي لحضورها في المنطق
الة حمنه،  في جانب ،أن يفسرهو ما يمكن المستحق من دعم المقاومة،  نصيب إيرانواالعتراف بـ

رغم لى العفي العالقة بينها وبين حماس في األشهر التي أعقبت الحرب األخيرة على غزة،  "البرود"
صعود اسم حماس بعد األداء المتميز لها. ثم  أن منطق السياسة كان يقول بشيء مغاير في ظلّ من 

ليذيب الجليد الذي تركه "تقصير حماس  2102ديسمبر  كانون األول/ جاء وفد حماس إلى طهران في
كان شكر الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" إليران في  يما" بحق إيران بعد حرب غزة، فاإلعالمي
يضع العالقة على عتبة  قد تكون األقرب نسبيًا لما قبل  48لتأسيس حماس من غزة 23الـ الذكرى 

 األحداث السورية من حيث الشكل.
                                                           

 .01/02/2102الرأي الحكومية، غزة،  وكالة 45

 .08/02/2102الصحافة الفلسطينية )صفا(، غزة،  وكالة 46

 .01/02/2102، العربي القدس 47

لتأسيس حماس على قناة  23بّث مباشر لكلمة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في غزة في الذكرى  48
 .02/02/2102األقصى، في 



 08   مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات              

 عه()بالشكل الذي ترغبه أو تتوق إيران، في ضوء تجاهل مشعل شكر إليران أبو عبيدةإن شكر 
 من التساؤالت حول طبيعة العالقة التي تجمع عدداً  يضع في مؤتمره الصحفي عقب انتهاء الحرب،

ن عالقة إيسهل على بعض المتابعين والمحللين القول وقد  .بشقيها السياسي والعسكري إيران بحماس
نسجمًا مع منجد أن شكر القسام جاء ولكننا  .السياسيبالمكتب إيران بالقسام تختلف عن عالقتها 

لرسالة ا صحيفةأن مشعل قال كالمًا مشابهًا في مقابلة مع  خصوصاً ، العام لحماسالسياسي الخط 
ع مبالدعم اإليراني  أبو عبيدة إشادةولعل بعض المراقبين الحظوا تناقض  .49في غزة في اليوم ذاته
 يمكننا الجمعو  .أشارت لعدم وجود دعم خالل الحرب ،الحركةسياسية لقادة معطيات وتصريحات 
خالل التأمل  بعده، من مة الوفد أقبل زيار بعدها، و  ميحات سواء خالل الحرب أوالتوفيق بين كل التصر 

صهاينة" دّكت حصون ال"الصواريخ التي  إليران علىالقسام الناطق باسم كتائب شكر عبارات في أن 
اريخ المضادة "الصو لدعم إيران بـأبو عبيدة بعبارة "في صوالت  وجوالت  مضت.."، ثم تطرق  قّيداً "جاء م

وهي إشارة إلى أن الدعم المقصود هو خالل  50للدبابات التي حطمت أسطورة الميركافا الصهيونية.."
ح من " أمر قد أصبن ما أ طلق عليه "تحطيم أسطورة الميركافاإرات سابقة لحرب غزة األخيرة، إذ فت

 على غزة، ولم تتطرق حماس إلى أيّ  2118/2111على لبنان، ثم حرب  2115الماضي منذ حرب 
التي ساد مشهدها الحديث عن الصواريخ وطائرات  2102إنجازات من هذا القبيل خالل حرب غزة 

 واألنفاق والكمائن المحكمة. ،التجسس
ة عني أن حماس تدرك ما تريده إيران، وليس لديها مشكلالعبارات التي انطوى عليها شكر القسام تإن 

في تقديمه، دون أن تعطيها ما لم تقدمه فعاًل، بإشارة دقيقة إلى التوازن الذي تصر عليه الحركة بين 
مع مالحظة أن وضع حماس الداخلي ال يحمل دائمًا حالة مثالية. إذ يبدو أن شكر العالقة وثمنها. 

كتائب القسام إليران جاء بمبادرة منها دون استشارة قيادتها السياسية؛ كما أن هناك بعض القيادات في 
دات اقطاع غزة ترى ضرورة االستعجال بتطبيع العالقات مع إيران وزيارة خالد مشعل لها، بينما ترى قي

أخرى وخصوصًا في الخارج ضرورة التريث في األمر؛ وضمان تحقيق حماس لمكاسب حقيقية من 
لوك والغاضبة من الستطبيع العالقة ومن الزيارة مع عدم استثارة البيئة الجماهيرية الداعمة لحماس 

ة العالقة مع ور أن الشكر والزيارة جاءا ليعبرا عن تسليم حماس بضر من رغم بالو اإليراني في المنطقة. 
األثمان الدعائية، فإن الزوبعة التي حدثت نتيجة لهذا، تعطي إشارة إلى استقاللية من رغم على الإيران 

                                                           
 .02/02/2102، الرسالة 49

لتأسيس حماس على قناة  23بّث مباشر لكلمة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في غزة في الذكرى  50
 .02/02/2102األقصى، في 
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قطة ، وهي نمعطيات المحيطة سلبًا أو إيجاباً قرار حماس الداخلي، دون أن يعني ذلك عدم تأثره بال
ف إيران لم تتطرق للموقف من المل "غازلت"تحسب لحماس ال عليها، ناهيك عن أن التصريحات التي 

 .السوري، الذي بقي ثابتًا لدى حماس دون تغيير
 

 :العالقة بين الطرفين خالل الفترة المقبلةآفاق : ثالثاً 
 :المحددات والضوابط. 1

ها اس، وتحدد مساراتوأن تحكم طبيعة العالقة بين إيران وحم بدّ  يمكن النظر إلى جملة عوامل ال
يرات هو مرتبط بالمتغ هو قائم وأزلي، ومنها ما شرف مستقبلها، من هذه العوامل ماالحالية، وتست

القات متأثرة عهي دومًا بالعموم ومع التأكيد أن العالقات السياسية الدولية واإلقليمية والداخلية أيضًا، 
عالقة التي ل، فكذلك األمر بالنسبة لألي طرف من أطرافهامن مستجدات بما يطرأ في البيئة السياسية 
يران بعد هذا االفتراق، تجمع بين إيران بحماس،  ففي العالقة الجديدة التي باتت تتشكل بين حماس وا 

من مالحظتها كي نستطيع التكهن بالسقف الذي يمكن أن تصله مثل  بدّ  الإيرانية، فإن جملة عوامل 
 ومن هذه العوامل:هذه العالقة، 

 
 :الداخلي في إيران الوضع أ.

العوامل المؤثرة في تحديد شكل وسقف العالقة التي تربط إيران  الوضع الداخلي في إيران أحد د  يع
فإن كنا  .لفلسطينية، وحماس على وجه الخصوصبالحركات الخارجية بالعموم، ومنها التنظيمات ا

بداية تراجع الدعم المالي لحماس، فقد كنا نتحدث عن أسباب  تشهد سنةك 2101 سنةقد تحدثنا عن 
داخلية إيرانية بحتة، فالقيود والعقوبات الدولية أثرت بشكل مباشر على االقتصاد اإليراني الداخلي، 

تردي األوضاع االقتصادية بات  وبالتالي فإن الجدل حول جدوى الدعم اإليراني الخارجي في ظلّ 
ئاسية ر ي النقاشات الداخلية، التي بدأت تحجز مساحتها مع الحمالت االنتخابية الف يأخذ حيزًا معتبراً 

 كما حصل في ،هو صدامي مباشر قاش عدة أوجه، منها مانهذا ال فيأخذ التعبير قد و  .2111 سنة
قبل  ،بإطالق شعار "ال غزة وال لبنان، روحي فداء إيران" انفسه السنةمن مسيرة يوم القدس العالمي 

 ."ولبنان اً أن يتم تعديله نتيجة األزمة التي حدثت على خلفية الشعار إلى "روحي فداء إيران وغزة أيض
، حيث ركزت عليها نقاشات التيار 2103 سنةالملحوظة مع حمالت انتخابات  ثم أخذ النقاش مساحته
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وجود تيار قوي من غم ر ال. وب51، بما يشير إلى االعتبار القائم لمثل هذا الجدلاإلصالحي ومؤيديه
يدعم المساعدات  ،يديولوجية مؤثرة في الداخل اإليرانيأيزال يحتفظ برؤية  امه للحرس الثوري ينتمي جلّ 

ن نشوء مثل هذه التيارات في الداخل اإليراني بهذا الوضوح، يكفي فإ ؛غزة وخصوصاً إليرانية للخارج ا
في تحديد سقف وشكل العالقات الخارجية مع الحركات وخطورته للتدليل على أهمية العامل الداخلي 

 ،وقدوم روحاني 2103 لسنةن بسباق الرئاسة مع فوز اإلصالحيي خصوصاً والتنظيمات المختلفة، 
ئاسته كالتي رسخها نجاد طوال فترة ر  ،يزال ينأى بنفسه عن تصريحات ومواقف مثيرة للجدل امالذي 

 "إسرائيل" والقضية الفلسطينية.ه تجا في الخطاب الرسمي إليران
 

 :قواعد السياسة الخارجية اإليرانية الجديدة ب.
، أو إلى سيناريو أسوأ منه، ولذلك فإن 2101 سنةالعودة إلى كابوس  في ترغب إيران بالتأكيد ال

كممثل عن التيار اإلصالحي، جاء كفرصة لترميم ما أحدثته  فوز الرئيس روحاني في االنتخابات
افة وفي الوقت الذي يكاد يجمع فيه ك .للجمهورية من ندوب السياسة الخارجية في جسمسياسة نجاد 

الباحثين والمتابعين للشأن اإليراني، أن روحاني سيخط سياسة خارجية جديدة للجمهورية اإلسالمية، 
نللمرشد األعلى إليرانن الرئيس اإليراني يخرج عن الخط العام فإن هذا ال يعني أبدًا أ ما ينسجم ، وا 

اد الثانية، فترة نج التصالح مع المجتمع الدولي، الذي ظهر فيفي ضرورة  ستراتيجيتها العامةامع 
نديار رحيم سفإشهدت تعيين  إيران كما أن .التي شهدت خطًا أقل ثورية وشعاراتية من الفترة األولى

ما يتعلق منها  خصوصاً صاحب التصريحات المثيرة للجدل،  Esfandiar Rahim Mashaeiائي مش
سرائيل" تجوابًا في اسذلك استدعى  وقد .بـ"صداقة إيران لكل شعوب الدنيا بما فيها شعوب أمريكا وا 

ترته نجاد في فتعيينه نائبًا أول ل ه في الواقع تمّ بيد أن، 52مطالبة بمعاقبتهالحينها و  البرلمان اإليراني
  .2103 سنةالثانية، ثم أصبح مرشح نجاد الرئاسي 

ليدية إليران تحواًل نوعيًا بالمقارنة مع السياسة التق د  لقد اختتمت فترة نجاد الثانية بموقف سياسي يع
حيال مسألة االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة، حيث أيدت طهران على لسان الناطق 

اعتراف األمم المتحدة بفلسطين كعضو  Mehmanparsat Raminباسم خارجيتها رامين مهمانبرست 
 قبلها نفسه قد سجل موقفًا معاكساً األعلى للجمهورية اإليرانية شد المر خامنئي أن بغير مراقب، علمًا 

                                                           
، 2/4/2102األمريكي: من أين تمر الطريق إلى فلسطين؟،" مركز الجزيرة للدراسات،  –فاطمة الصمادي، "التقارب اإليراني  51

  http://studies.aljazeera.net/files/iranfuturerole/2014/03/20143319817189447.html#a9انظر:

 .15/8/2008الجزيرة.نت، ، باألصدقاء اإلسرائيليين وصف مسؤول لعقاب يدعون بإيران نواب 52

http://studies.aljazeera.net/files/iranfuturerole/2014/03/20143319817189447.html#a9
http://studies.aljazeera.net/files/iranfuturerole/2014/03/20143319817189447.html#a9
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 خالل المؤتمر الدولي الخامس لدعم االنتفاضة في طهران بقوله "إن حقّ  ،فقطبأكثر من عام 
الفلسطينيين المشروع في عضوية األمم المتحدة يخفي بين طياته مخطط دولتين، وهو ليس سوى 

التوجه لألمم المتحدة "خيانة  رأىوكذلك فعل الرئيس نجاد حين  ،53إذعان للمطالب الصهيونية.."
ية، السلطة الفلسطين هذا الخط الجديد يجعل من إيران الرسمية تقترب من خطّ . 54للشعب الفلسطيني"

 ،وبالضرورة تضع سقفًا ما للعالقة مع حماس كطرف نقيض للسلطة داخل المشهد الفلسطيني
وهو موقف جديد  ،55يدة التي "تقبل ما يقبل به الفلسطينيون"الجد مع طروحات روحاني خصوصاً 

ة في النهاية محكومل اتز  امالجديدة  التغيراتهذه  .اإلسرائيلية –ية السالم الفلسطينية كليًا من عمل
مع مجتالتصالح مع ال جديدة، تحفظ خطّ الذي يحاول نظامه اجتراح معادلة  ،األعلى المرشدبتوجيهات 

هذه  ، إال أن مثلوغيرها الدعم الخارجي لحركات المقاومةتبقي على أوراق نفسه الوقت بو  ،الدولي
 .من السابق يمكن قيامها بدون بناء سقوف أقل دنوًا إلى رؤوس أطرافها المعادلة ال

 
 :الوضع االقتصادي إليران ج.

ألول العقد امن حيث الدعم المالي في معت حماس بإيران، أنها ازدهرت يالحظ في العالقة التي ج
ثاًل بانتفاضة متم ،من األلفية الثالثة، وهي الفترة التي شهدت أمرين: األول على الصعيد الفلسطيني

يران على وهو ما شجع إ ثم فوز حماس بانتخابات التشريعي وتشكيل الحكومة الفلسطينية، األقصى،
مر األأما  .حماس خصوصاً ات العالقة معها و بذل موارد مالية أكبر لصالح الحركات الفلسطينية ذ

كسر لى إ، وهو ما أفضى "الحرب على اإلرهابما يسمى "العقد اندالع  ذلكشهدت بدايات  الثاني، فقد
 وخالل عامين فقط .ي الكماشة عن إيران، نظام طالبان من الشرق، ونظام صدام حسين من الغربفك  
من  ،منذ تأسيسها أكبر الفرص المتاحة للجمهورية اإلسالمية تحول هذا التهديد إلى (2113–2110)

اد الذي فانتعش االقتص خالل االنفتاح االقتصادي على بلدين باتا في عداد الحلفاء ومناطق النفوذ،
هم في تخفيفها انخراط إيران في هذه الحرب سأي ذ، وال56كان يعاني من عزلة دولية بسبب العقوبات

  .لمواجهة "اإلرهاب" بحكم وجود مصلحة مشتركة ،التحالف الدولي بطرق غير مباشرة مع

                                                           
 .081، ص 0202–0200التقرير االستراتيجي الفلسطيني ، محسن محمد صالح 53
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 ،يباشرة بانتعاش االقتصاد اإليرانمن المالحظ أن انتعاش الدعم المالي اإليراني للخارج، ارتبط م
يران خالل أسعار ي فتشهد انهيارًا رة فت وهو عامل قد يحدد معيار العالقة السياسية بين حماس وا 

خروج من عنق العبثًا الذي يحاول و  ،، الذي أثر تأثيرًا مباشرًا على االقتصاد اإليرانيةالنفط العالمي
أكبر متضرر من وضع سوق النفط اليوم،  د  ومن المعروف أن طهران تع .بات الدوليةزجاجة العقو 

ص ضاؤل فر مع ت ل ملفها النوويبل ذهب البعض إلى اعتبار ذلك جزءًا من المعركة الدولية حو 
السوري، ودعم الحالة السياسية الموالية  "المستنقع"الخيار العسكري. كما أن اإلنفاق اإليراني في 

صراع ي الف انغماسهمع  التي ازدادت بال شكّ  هللا حزبونفقات  بنانإليران في العراق، فضاًل عن ل
ة، التي االقتصادية اإليرانيجميعها يضاعف صعوبات الحالة الحوثيين في اليمن،  ودعم، في سورية

وليس من المؤكد أن حماس ستحتل رقمًا متقدمًا  .ستعيد ترتيب أولويات دعمها الخارجي بكل تأكيد
ردناه ، ناهيك عما أو في سورية والعراق ولبنان واليمن طهرانمجموعات ا الترتيب إلى جانب في هذ

طين ل القائم حول المساعدات اإليرانية لفلسول المتعلق بالوضع الداخلي والجدفي العامل األمن تأثير 
 ولبنان مع تدهور الوضع االقتصادي.

 
 :زمة إيران المذهبية في المنطقةأ د.

، بدأت إيران تواجه 2113 سنةعلى العراق  شنتها الواليات المتحدة وبريطانيامنذ الحرب التي 
بسبب موقفها السياسي من االحتالل، وموقف المجموعات المدعومة من قبلها  طائفيعداء  ةموج

ها في العراق، وضع المسألة الطائفية على طاولة ئكما أسلفنا فإن سلوك إيران وحلفاو  .داخل العراق
ية ال أن يحاكم إيران بمواقفها السياسفي السابق النقاش بقوة في الشارع العربي، الذي اعتاد جّله 

في ة كبيرة ، أنتج أزمواليمن سوريةثم اسة بالمذهبية في العراق ولبنان ها، إال أن اختالط السيبمذهب
بيرة ووضعها أمام أسئلة كوخصوصًا في المناطق السنية،  المسلم،و مكانة طهران في الشارع العربي 

  .تزال تنتظر إجابات ام
ئلة األس لىيمثل أفضل اإلجابات عي المنطقة، إن حاجة إيران لحليف "سّني" ذو سمعة حسنة ف

لذلك فقد ذكرنا و  .التي تواجه تقدمها اإلقليمي، وهو ما يتوفر في حركة حماس كتنظيم فلسطيني مقاوم
 مقاومة، والعالقة مع حماس تخدمهاما يثبت طروحاتها اإلسالمية ومواقفها الداعمة للأن إيران تحتاج 

على اإلمساك بخيوط قوية في الملف  إيران جانب حرصإلى  إعالميًا ودعائيًا في هذا المجال.
اختالط  ظلّ  في)اقتصادي وعسكري وسياسي( من طهران  تحتاج جانباً حيوياً فحماس  أما، يالفلسطين
ي تحديد أهمية هذا العامل فمن رغم الوب يرات.للثورات والتغ المضادة الموجةصالح لإلقليمية المعادلة ا
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لى  سقف  أيّ شكل وسقف العالقة بين الطرفين، إال أن سؤااًل حول أهمية هذا الجانب لدى إيران، وا 
مكن ؟ وهل ي"تلطيف" األجواء المذهبية يمكنها أن تصل من أجل استثمار العالقة مع حماس لصالح

حساسية  عم خصوصاً ؟ ع سنواتبأن يصل إلى مستواه القديم قبل أر أو  ،لهذا السقف أن يعلو أكثر
أخير ، وتمن قبل حماس التصريحات المصاغة بدقة ، وفي ظلّ برمتها حماس تجاه العالقةجمهور 

فبقدر ما يبدو هذا العامل في صالح تطوير العالقة، فإنه من  .يارة مشعل لطهران، وما يرتبط بهاز 
ذه الصدوع كل ه على ترميم جانب يبقى مرهونًا بأولويات إيران وحاجتها إليه، والقناعة بقدرة حماس

 الشائكة.واليمنية ب السورية و لدر في ا ةالصعبإيران  ةبعد مسير 
 ، والتيمذكورةال تبقى اإلجابة على هذه األسئلة مرهونة بقدرة الطرفين على تقديم احتياجات اآلخر

قعها عى لتحسين مو وفي أكثر من خطوة، تسهي أيضًا حماس ف .تبدو حتى اآلن في حدودها الدنيا
ي هذا وف .عودة االبن الضال" كما وصفها اإلعالم المدعوم إيرانياً "كـ تبدو، دون أن العالقةفي هذه 

الصدد تصر حماس على معيار ثبات موقفها من النظام السوري، وعدم اختالطه بالملفات األخرى، 
 موسى أبو مرزوق أن "سببوتحاول حماس اجتراحها، حيث يقر وهي المعادلة الصعبة التي حاولت 

بقاء العالقة بإيران ا لخالف مع إيران هو سورية، وأن الحركة حاولت عزل مواقفها المختلفة حولها، وا 
ر يوسف رزقة مستشار هنية السياسي على هذا وعبّ  ،57بمستواها المعروف، ولكن العالقة تأثرت.."

حين  2103 سنةالمعيار في تعليقه على زيارة عضو المكتب السياسي لحماس محمد نصر لطهران 
وليس مؤكدًا أن تنجح  .58عزل هذا الملف )الملف السوري( فإن العالقات لم تتضرر" قال: "إذا تمّ 

مع عداء النظام السوري  خصوصاً معادلة حماس هذه في بناء عالقة بسقفها الطموح مع إيران، 
لكن معادلة  ؛59هران، فيما يتم عزل الملف السوريطمع  عالقاتهايعارض تحسن لحماس، الذي 

 هاضعمقارنًة بو مع إيران وحدها  مهمة في العالقةمع حدوث اختراقات  اليوم قائمة بالفعلحماس هذه 
 قبل سنوات.

 

 :لطرفينالجديدة لعالقة الالمؤثرة في  اإلقليمية والدوليةاالعتبارات . 2
د سقف مسؤولة عن تحديالرئيسية التي ستكون اإليرانية هي العوامل السابقة العوامل األربعة إن 

بخالف بدفق أقل من السابق، و يد مياهها إلى مجاريها، لكن التي باتت تع ،العالقة بين إيران وحماس

                                                           
 .338، ص حركة المقاومة اإلسالمية حماس: دراسات في الفكر والتجربة، محسن محمد صالح 57

 .01/01/2103، الحياة 58

، شّن األسد هجومًا على حماس بشكل ملفت، فيما بدا 2102في أعقاب زيارة وفد حماس لطهران في كانون األول/ ديسمبر  59
أنه رغبة سورية لقطع الطريق على تطوير العالقات، وكرسالة حول رفض نظام األسد لمثل هذا التقارب، انظر: صحيفة 

 .03/02/2102، عّمان، اليوم العرب
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العوامل ب اً اس في مجرى العالقة الثنائية بات محكوم، فإن تدفق مياه إيران وحمالبعضعتقد يما 
ن إن القول يمك اللكن في الوقت نفسه  .مثل العوامل السابقة جوهرهاالموضوعية الواضحة، والتي ت

ن مثلت حالة جوهرية في العوامل السا في حصرية و السقف العام للعالقة، ستكون قطعية تحديد بقة وا 
تضع العالقة قد ة لمنطقخالل الفترة المقبلة، فثمة عوامل سياسية متغيرة في ا هارسم المنحنى البياني ل

يتوقع ، و ينطرف وهو ما يمثل الحالة الطبيعية لعالقة تحكم أيّ متعرج ارتفاعًا وانخفاضًا،  مسار في
توى اإلقليم على مس التالية خالل الفترة المقبلةالسياسية المنحنى المتعرج االعتبارات  أن تحكم هذا

 :وعلى المستوى الدولي
الحصار المفروض على حماس في قطاع غزة إسرائيليًا، واستهدافها عربيًا كحركة إخوانية  .أ
عد التحوالت ب خصوصاً الحرب التي تقودها دول عربية الستئصال الجماعة في أكثر من بلد،  ظلّ في 

الجذرية في مصر، وتصنيف جماعة اإلخوان المسلمين في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
 السعودية على قوائم اإلرهاب.

 سحب السفراء، وتقدير أن قطر الخليجية التي وصلت أوجها بأزمة -تطور األزمة القطرية  .ب
ت بعد اقد تلجأ لتطوير عالقتها مع إيران لمواجهة التحديات اإلقليمية، فعلى الرغم من عودة العالق

يزال الشكل الذي يحكم العالقة بين قطر واإلمارات مبهمًا، فيما تدرك  امالقمة الخليجية األخيرة، 
طر من وربما أ ِمل ت ق بحشرها في زوايا ضيقة. تسمح مستقبالً  الدوحة أهمية البحث عن خيارات ال

تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في السعودية أن ي خفَّ الضغط الخليجي عليها، وأن يخف 
 االندفاع السعودي مع الموجة المضادة للثورات والتغيرات في العالم العربي.

، 2102 نةسين أردوغان وروحاني خالل تطور العالقة التركية اإليرانية، بعد تبادل الزيارات ب .ج
التجاري  بعد اتفاق البلدين على رفع قيمة التبادل خصوصاً االعتبارات التجارية واالقتصادية،  وفي ظلّ 

2105 سنةمليار دوالر بحلول  31بينهما إلى 
 في تعزيز العالقة "العدالة والتنمية"، وسترغب تركيا 60

يران، وفقًا للتطورات اإلقليمية الجديدة.  بين حماس وا 

تمدد الحدث السوري ليتحول إلى صراع دولي، ووجود اختراقات فاعلة لصالح "محور االعتدال  .د
الجديد" الذي يحاول احتواء الحراك السوري، وتطويعه بهدف صناعة مقاربة تجمع بين الثورة السورية، 

 مسار الثورة العربية المضادة.والخط العام ل

الملف النووي اإليراني، وما يمكن أن ينتج عن المعركة الدولية الدولي مع التعامل آفاق  .ه
ها بكل القاتتجاهه، فإن أزمة الملف النووي هي أساس التحديات التي تواجهها إيران، وتجعل من ع

                                                           
60 .2014/6/9 ,New York, newspaper ournalJThe Wall Street  
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زمة سواء كانت خيارات دبلوماسية أم ، كما أن الخيارات الدولية لحل األاتجاه ذات تأثيرات مباشرة
 .عسكرية، فإنها ستضع الشرق األوسط برمته أمام مشهد جديد لشكل النفوذ اإليراني فيه

قابلة أنها  اً خصوصالقة بين إيران وحماس حاليًا، إن كل هذه االعتبارات ال مجال لتجاهل تأثيرها في الع
  .النهائية احد مآالتهيعرف أ تحوالت أشبه بزالزل متتالية، القليم يشهد إلحظة، في  للتبدل والتغيير في أيّ 

 
 :اتخالص

يران في رميمها ظهرت معالم إلعادة تن العالقة التي إيمكن القول  ، 2014أواخر بين حماس وا 
ماس تتلخص يبًا، فحاجة إيران لحقبل أربع سنوات تقر  تضوابطًا تختلف عن تلك التي كان باتت تأخذ

أخذ نّيًا بحرًا س د  إعادة بناء السمعة في منطقة تعفي إثبات مصداقيتها اإلسالمية والمقاومة، وفي 
شعارات "الثورة اإلسالمية اإليرانية"، التي بنتها عبر عقود في الوعي العام للمنطقة، ينظر بسلبية إلى 

العراق، في سورية و  اً مذهبيالتي اتخذت طابعًا بسبب الحرب من أجل "نصرة المستضعفين"، وذلك 
مساك ة يجعل من اإلطقكما أن متطلبات النفوذ في المنواالصطفاف المذهبي في البحرين واليمن. 

 أمرًا مهمًا أيضًا.يزال يشكل نبض الرأي العام،  امالذي  ،بخيوط قوية بالملف الفلسطيني
ة عادستاكما أن  .إقليمياً ودولياً لمقاومتها المحاصرة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً تحتاج حماس دعماً و 

سياسة المحاور، سيضع قطر وتركيا كالعبين إقليميين في قلب "العقالنية" السياسية، التي لالمنطقة 
هل بكثير مما أسموقف وهو ، في بعض النقاط مع إيرانيتقاطع ولو مرحليًا ستتطلب منهما كدول موقفًا 

، التي دومًا ما تنحو منحى السلوك األخالقي والمبدئي يتطلبه موقف الحركات والجماعات "الرسالية"
، قد رورة بناء تحالف إقليمي لمواجهة التحدياتبضفي التعامل مع المحيط، فالقناعة القطرية والتركية 

بما  إلى قناعة أكبرالخريطة السياسية الحالية، وهو ما يدفع حماس  مفر منه، في ظلّ  الأمرًا يبدو 
 ت.المصلحة، دون إخالل بالثواب هِ ق  فِ دائرة تعاملها ألوسع قدر من المباح و   ؛ وتوسيعتفعله اليوم

الذي فسرته أغلبية القوى  2003إن السلوك اإليراني خصوصًا منذ االحتالل األمريكي للعراق سنة 
لحزب هللا في و السنية تفسيرًا مذهبيًا طائفيًا، كان يخفف من وقعه دعم إيران للمقاومة الفلسطينية، 

انخرطت إيران إلى جانب النظام  م ر وتراجع عندمامواجهة الكيان اإلسرائيلي. غير أن هذا الدور ض  
 السوري في مواجهة االحتجاجات الشعبية وحركات التغيير في سورية.

البحرين و  ح في سورية والعراق ولبنانواليوم تخوض إيران حرب نفوذ في الشرق األوسط بشكل مفتو 
وفي  .ة(يلإلمساك ببعض الخيوط في الملف األبرز في المنطقة )القضية الفلسطينج تحتا، و واليمن

الوقت نفسه، فهي تخوض معركة دبلوماسية دولية بخصوص ملفها النووي الذي يشكل معضلة العالقة 
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ومع محاولة الرئيس روحاني تحقيق اتفاق في هذا الجانب، ليسجل لرئاسته أهم  .الدولية لطهران
 ،لدوليةأن يرفع العقوبات ا ،هققفي حال تح ،بدّ  بالد خالل العقد األخير، فإن االتفاق الاإلنجازات لل

يضيف س، لكنه وتحسين فرص الدعم اإليراني لحماسمن شأنه تحسين االقتصاد اإليراني،  ما ووه
مع األدنى( الحد )ولو بعاد إنتاجه لينسجم بالخطاب السياسي للدولة، الذي يتوقع أن ي   اً تحديًا آخر متعلق

، وهو ما يعني أن إيران قد تكون أكثر حذرًا في دعم كجزء من اتفاق نهائي متطلبات المجتمع الدولي
ت غير أن رفع العقوباومع التكهن ب قوى المقاومة، وشّن العمليات المسلحة ضّد الكيان اإلسرائيلي.

نفاق ازدياد حجم اإلمع و  ،طالنفيران، مع استمرار انهيار أسعار إلاقتصادية  ةحتمي في إحداث انفراج
د غير دبلوماسية، فقهي طرق "خشنة"  مع الملف النووي الدوليكانت مآالت التعامل أما إذا . الخارجي

راع قاتها في بيئة صالتي من الطبيعي أن تنمو عال ،لحماس إضافية في جانب مايشكل هذا فرصة 
 تصالح الدولي مع إيران.إيران مع المجتمع الدولي، أكثر من نموها في بيئة ال

 ومما سبق يمكن الخروج ببعض الخالصات كالتالي:
يران التي إن عودة الحديث عن العالقة بي .0 يكشف  ،في اإلقليم غذي عدة نزاعاتتتزال  امن حماس وا 

الترهل الكبيرة في الجسم العربي، وعدم قدرة هذا الجسم على لعب دور محوري في الملف  عن حالة
 .التي تحكم المسار العام للقضية رسمياً  والتعديل في قواعد اللعبة ،الفلسطيني

ل متزايد حسابات بشكباتت تأخذ  كل الصعوبات التي تواجهها،من رغم الإن العالقة بين إيران وحماس اليوم، وب .2
 نوات.س، أبعد من الشعارات التي اعتادت أن تلف العالقة ذاتها قبل مرتبطة بتقاطع السياسات والمصالح

ية المضادة في الدول العرب الموجةإن مستوى العالقة متأثر بتطورات الشد والجذب بين الثورة و  .3
  في مصر. خصوصاً ونتائجها، و 

ن يمكن المقارنة بي بدرجة أكبر باحتياجات حماس، إذ ال ةإن عودة العالقة بين الطرفين محكوم .2
حيوية  د  ي تعالفلسطيني، كتلك الت الملفالنفوذ في في تحقيق  تهارغبو  "الدعائية"احتياجات إيران 

 بالنسبة لحماس التي تواجه تحديات كبيرة داخل فلسطين وخارجها.

الخارجية، فإنه من غير المتوقع أن ن العامة الداخلية واالقتصادية و في النظر إلى ظروف إيرا .1
 المالي اإليراني لحماس قد المستويات عالية، وبالتالي فإن الدعم قة مع حماس إلى العال تصل

 يشهد انفراجة كبيرة، ويبقى في حدود متدنية.

 صوصاً خ، لكنها مجردة عن الدعم المالي الكبير، أن تشهد العالقة انفراجات سياسيةمن المتوقع  .5
في احتياجات إيران، ويتناسب مع وضعها العام، فيما لن  المعنوي واإلعالميأن هذا يلبي الجانب 

 اشتراط نوع معين من العالقة بشكل مسبق. تستطيع حماس
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سيبقى الملف السوري كحدث مؤسس للخالف بين إيران وحماس، عاماًل أساسيًا في تحديد سقف  .3
مع إصرار حماس على عزل الملفات عن بعضها، مع معارضة  خصوصاً العالقة بين الطرفين، 
 .، وستمثل مآالته ملمحًا جديدًا في العالقةالنظام السوري لذلك

ياسية قد تلعب دوراً مهماً في دعم العالقة الس ،اإليرانية –اإليرانية، والقطرية  -العالقات التركية  إن .8
يران  ، وستكون األخيرة مستعدة للتطوير في هذا الجانب.بين حماس وا 

كل حيثيات العالقة بين إيران وحماس، فإن  من غمالر وببالنظر في المضمون العام للدراسة، 
الجسم الفلسطيني األكثر تعافيًا من االرتهانات اإلقليمية والدولية، وهو ما وضعها أمام  حماس تبدو

ية مع ضرورة التفريق بين تأثر حماس بمعادالت اإلقليم اإليجابية والسلبهذه العالقة، ثمان كبيرة كثمن أ
عب كل التحديات التي تواجهها على أنها الالمن رغم الفيما تبدو إيران بوتناغمها أو تناقضها معها، 

 .اإلقليمي األقوى واألكثر تأثيرًا في الجانب المقابل لـ"إسرائيل"
 






