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خامسا :حرب إرسائيل عىل غزة ( )2009/ 2008ور ّدة فعل إيران
ً

سادسا :إيران والحركات الفلسطينية اإلسالمية يف حقبة بعد الربيع العريب
ً
عا :حربا غزة  2012و :2014إيران وحامس والجهاد اإلسالمي
ساب ً
خامتة

املراجع

األجنبية

الفارسية
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ملخص
تبحث هذه الدراسة يف عالقة إيران بالحركات الفلسطينية منذ البدايات األوىل للمعضلة الفلسطينية ،عن
طريق دراسة طبيعة العالقات التي تربط بني جمهورية إيران اإلسالمية وفلسطني ،وتدقّق بصالت الحركات
الثورية اإليرانية بفلسطني ،من منظو َري املعسكرين اليساري واإلسالمي عىل حد سواء ،وتقتفي أثر أصول
املشاعر املؤيدة لفلسطني ما قبل عام  1979بغية تقديم خلفية تاريخية عن فرتة ما بعد الثورة ،وتراعي
وصول إىل الحقبة التي تلت الربيع العريب .وتركّز
ً
سياق األحداث التي وقعت منذ بداية املعضلة الفلسطينية
جه األيديولوجي للدولة ومصالحها ،من خالل استعراضها املوقف املؤيد لفلسطني يف إيران
عىل جذور التو ّ
مق من عالقات الجمهورية اإلسالمية بحركتَي حامس والجهاد اإلسالمي.
بعد الثورة ،وتتحقّق عىل نحو متع ّ
وعىل الرغم من العدد املتنامي لألدبيات التي تتناول الثورة اإليرانية وتأثرياتها يف املنطقة ،فإنه جرى
ة يف األوساط األكادميية ،فتتيح
إغفال عالقة إيران بفلسطني .ويف هذا اإلطار ،تسد هذه الدراسة فجو ً
ول فكرة التضامن إىل مفهوم الرغبة يف تحقيق العدالة ،وتسعى
للجمهور االطّالع عىل تاريخ الدولتني ،وتح ّ
يف نهاية املطاف إىل تحديد جذور امليول اإليرانية املؤيدة لفلسطني.
كلامت مفتاحية :فلسطني ،إيران ،منظمة التحرير الفلسطينية ،حامس ،حركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني،
معاداة الصهيونية.

1
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أولً  :معارضة إيران قبل الثورة والقضية الفلسطينية
من الرضوري يف هذه املرحلة تقديم سياق النخراط الجامعات اإليرانية املعارضة يف القضية الفلسطينية
يف الفرتة التي سبقت الثورة .فبعد إطاحة محمد مصدّق ،رئيس وزراء إيران امل ُنتخب دميقراط ًيا ،يف انقالب
عام  1953وإعادة الحكم ال َملَيك املطلق للشاه بفضل الدعم االستخبارايت األمرييك والربيطاين يف املقام
األول ،بدأ املعارضون اإليرانيون يواجهون القمع والقرس املنهج َّيني .وبسبب اإلكراه من جهة والتقارب
أسسها
السيايس من جهة أخرى ،تب ّنت الجامعات املعارضة ،مثل حزب توده [اليساري] والجبهة الوطنية التي ّ
مصدّق ،بني عامي  1953و 1963سياسات أقل مجابهة لدكتاتورية الشاه .1ويسلّم بعض املؤرخني واألكادمييني
ول وحاف ًزا للحركات اليسارية الناشئة التي
بأن انتفاضة  1963الشعبية بقيادة آية الله الخميني كانت نقطة تح ّ
اعتمدت حرب العصابات يف إيران.
فوفق [املؤرخ األمرييك من أصول إيرانية إيرفاند] أبراهاميان ،تعود جذور الحركات التي تب ّنت حرب العصابات
إىل صيف  1963عندما قمع نظام الشاه برشاسة االحتجاجات السلمية التي نظّمتها املعارضة .2وتزامن
القمع الوحيش آنذاك مع تصاعد أنشطة الحركات الثورية والحركات التي اعتمدت حرب العصابات يف بلدان
العامل الثالث ،وال سيام يف الجزائر وكوبا وفيتنام وفلسطني .وكان من الطبيعي أن يخلُص الشباب األعضاء
يف املنظامت املعارضة التقليدية مثل توده والجبهة الوطنية ،الذين تأثروا واستلهموا من الحركات التي
اعتمدت حرب العصابات يف بلدان العامل الثالث األخرى ،إىل عبثية العمل السلمي ضد نظام الشاه ،وأن النزاع
وتنظيم ضمن فئتني:
املسلح بديل أفضل .ويص ّنف أبراهاميان الجامعات الناشئة تلك بوصفها األكرث نشاطًا
ً
منظمة فدائيي خلق اإليرانية املسلّحة (مناضلو الشعب [خلق] اإليراين من أجل الحرية) والتي تعرف مبنظمة
مى عادة «املجاهدين اإلسالميني».3
الفدائيني املاركسيني ومنظمة مجاهدي الشعب اإليراين التي تس ّ
مني به حزب توده يف مواجهة النظام البهلوي ،إىل شعور
وبعد عام  ،1963أدى الفشل امللحوظ الذي ُ
األعضاء الشباب يف الحزب والوحدات املاركسية يف الجبهة الوطنية ،باإلحباط .واستلهم كثريون منهم،
وكانوا ينتقدون سياسات حزب توده املؤيدة لالتحاد السوفيايت ،من الحركات املناهضة لإلمربيالية يف جميع
أنحاء العامل الثالث ،وأخذوا ينظّمون مجموعات مستقلة .ووفقًا ألبراهاميان ،اعتمدت منظمة فدائيي خلق
فأسس املجموع َ
ة
اسمها يف عام  ،1971وظهرت إىل النور من خالل اندماج ثالث مجموعات ناشطة سياس ًيا.
ّ
كل من عيل أكرب صفايئ فراهاين ومحمد آشتياين وعباس سوريك وبيجان
األوىل بني عامي  1963وٌّ 1964
5
جازاين ،4وجميعهم أعضاء ناشطون يف منظمة الشباب التابعة لحزب توده  .وقاد مسعود أحمد زاده ،صاحب
جهات السياسية واالجتامعية الدينية واملاركسية ،املجموع َ
ة الثانية .أما املجموعة الثالثة ،فكانت
التو ّ
7
6
بقيادة [الناشطة] أرشف دهقاين  .ووضع صفايئ فراهاين كت ّي ًبا بعنوان «ما يجب أن يعرفه الثوري» رسم
من خالله مالمح التكوين األيديولوجي للفدائيني ،وانتقد فيه اعتامد نظام الشاه عىل «اإلمربيالية العاملية»
وسياسته الخارجية املؤيدة للواليات املتحدة األمريكية ،وال سيام «تعاونه» مع إرسائيل ضد البلدان العربية
ٍ
ملزيد من املعلومات عن انقالب  1953الذي قادته وكالة املخابرات املركزية األمريكية وجهاز االستخبارات الربيطاين ،ينظر:
1
Nikki R. Keddie, Modern Iran: Roots and Results of the Revolution (New Haven/London: Yale University Press, 2003), pp. 105 - 170.
2 Ervand Abrahamian, “The Guerrilla Movement in Iran, 1963-1977,” Middle East Research and Information Project (MERIP), vol. 86 (March-April 1980), pp.
3 - 15.
3 Ibid., p. 4.
عا طالبًا يف جامعة طهران آنذاك.
 4كانوا جمي ً
5 Abrahamian, p. 5.
6 Ibid., p. 6.
7 Ibid.
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املجاورة ،مثل مرص ،ما كان يتسبّب بنزاعات سياسية أخرى يف اليمن الجنويب والعراق وسورية .وسلّط كتيّبه
الضوء عىل أهمية دعم الحركات العاملية املناهضة لإلمربيالية بوصفها جز ًءا حيويًا من النضال األيديولوجي
ملنظمة فدائيي الشعب اإليراين [أو منظمة فدائيي خلق] ضد نظام الشاه املؤيد للغرب .8ويف عام ،1969

اجتاز األعضاء البارزون يف منظمة فدائيي خلق الحدود إىل العراق ،ليلتحقوا بعدها برفاقهم الفلسطينيني.

وتد ّرب صفايئ فراهاين (امللقب بأيب عباس) وأشتياين يف معسكرات منظمة التحرير الفلسطينية يف
ما،
األردن ،وعادا إىل إيران يف عام  1969الستئناف أنشطتهام املناهضة للصهيونية ولإلمربيالية .وعمو ً
وبحسب [أستاذ العالقات العامة] هوشانغ شهايب ،9تد ّرب نحو  30فدائ ًيا [من فدائيي خلق] يف معسكرات

يف األردن (حتى عام  )1970ويف لبنان وسورية.10

كانت منظمة مجاهدي خلق من الحركات اليسارية األخرى التي ظهرت يف ستينيات القرن العرشين حتى
ملَكية واإلمربيالية عىل حد سواء .ويف أيامها
مطلع سبعينياته واعتمدت حرب العصابات .وأعلنت مناهضتها لل َ

األوىل ،ركّزت املنظمة جهودها سع ًيا وراء استهداف «اإلمربيالية» ،وخاصة ما تسميه اإلمربيالية األمريكية،

ورأت يف نظام الشاه ال َملَيك متواطئًا .ويف إطار إدانتها لإلمربيالية األمريكية و»املتعاونني العامليني»
معها ،بدأت املنظمة بشجب تحالف النظام البهلوي مع الغرب وإرسائيل واألنظمة الرجعية األخرى ،مثل

مي جنوب أفريقيا وفيتنام الجنوبية ،بصورة علَنية .وكانت ترى أن هذه األنظمة متحالفة ضد العامل
نظا َ
الثالث مبا فيه الدول العربية وحركة تحرير فيتنام .11ويذهب شهايب إىل أن أيديولوجي َ
ة منظمة مجاهدي

أسست قيادتها
خلق تجمع بني اإلسالم واملاركسية .12وبعد أن بدأت املنظمة حرب العصابات ضد نظام الشاهّ ،

عالقات مبنظمة التحرير الفلسطينية ،وبخاصة حركة فتح ،التي كانت أقرب أيديولوجيًا إىل املجاهدين وتتمتّع

بقدرات عسكرية .13أرسلت اللجنة املركزية ملجاهدي خلق أعضاءها البارزين إىل قطر وديب يف آذار /مارس

 1970للقاء مندويب منظمة التحرير الفلسطينية .14ومتكّنوا من لقاء مسؤويل حركة فتح وإجراء مناقشات
أيديولوجية .وبعد إيضاح موقفهم املناهض للصهيونية ومعتقداتها األيديولوجية ،وافقت حركة فتح عىل
وعمن .ووصل مندوبو مجاهدي خلق إىل األردن
عقد مزيد من املباحثات مع الناشطني اإليرانيني يف بريوت
ّ
من بريوت يف ربيع  ،1970وعقدوا اجتامعات عدة مع «أبو حسن» ،15أحد مسؤويل حركة فتح ،واتفق الطرفان
عىل أن ت ُد ّرب حركة فتح أعضا َء املنظّمة عىل حرب العصابات.

ويف أواخر ستينيات القرن العرشين ،انتقل عدد من الكوادر األكرث راديكالية يف الجبهة الوطنية اإليرانية
إىل بريوت ،وأنشؤوا عالقات وثيقة بناشطني فلسطينيني .17وأعلن أعضاء من الجبهة الوطنية يف بريوت
16

 8ينظر :علی اکرب صفایي فراهاين" ،آن چه یک انقالبی باید بداند" ]ما يجب أن يعرفه الثوري[.
9

أستاذ العالقات الدولية والتاريخ يف مدرسة فريدريك س .باردي للدراسات العاملية يف جامعة بوسطن .ولد يف طهران ،ويحمل الجنسيتني اإليرانية واألملانية.
10 H.E. Chehabi (ed.), Distant Relations: Five Centuries of Lebanese- Iranian Ties (London: I.B. Tauris, 2006), p. 188.
11 Ibid., p. 99.
12 Ibid., p. 92.

 13موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی ،سازمان مجاهدين خلق پيدايي تا فرجام ([ )1344-1384منظمة مجاهدي خلق :من النشوء وحتى النهاية -1965
( ]2005طهران :موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی ،)]2010[ 1389 ،ص 395.
14
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قيادي يف حركة فتح ومنظمة أيلول األسود .كان يُلقّب باألمري األحمر ،وقاد العمليات الخاصة ضد املخابرات اإلرسائيلية يف
 15أبو حسن سالمة (عيل حسن سالمة)
ٌ
العامل من لبنان ،واغتالته املخابرات اإلرسائيلية يف لبنان يف عام .1979
أسسها يف عام  1944محمد مصدّق ،رئيس وزراء إيران الذي استمر يف منصبه حتى
ّ
 16حزب الجبهة القومية اإليرانية (جبهة
مل) هي حركة سياسية يف إيرانّ ،
تع ّرضه لالنقالب سنة  1953بدعم من املخابرات األمريكية.
17 Chehabi, p. 189.
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تأسيس منظامت الجبهة الوطنية اإليرانية يف الرشق األوسط .18ومنذ عام  ،1971أصدر أعضاء الجبهة صحيفة
باخرت إمروز[ 19أي الغرب اليوم] باللغة الفارسية ونسخة باللغة العربية اسمها إيران الثورة .20وكانت صحيفة
باخرت إمروز ت ُطبع يف سبعينيات القرن املايض يف املطابع الفلسطينية يف لبنان .ومتثّلت األنشطة الرئيسة
لهذه الصحف والنرشات اإلعالنية يف الرتويج للعالقات بني املعارضة اإليرانية والحركات الثورية األخرى ،وخاصة
الناشطني الفلسطينيني.
إضافة إىل الحركات التي تب ّنت حرب العصابات ،كان هناك العديد من املنظّامت الطالبية اإليرانية املناهضة
لإلمربيالية والصهيونية ومؤيدة للفلسطينيني بصورة الفتة .ويف عام  ،1962اندمجت منظامت طالبية إيرانية
وأسست االتحاد العاملي للطالب اإليرانيني الذي دعم قضايا عديدة
يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية،
ّ
يف العامل الثالث ،وأيّد العديد من الحركات الطالبية املناهضة لإلمربيالية وحركات التح ّرر الوطني الطالبية يف
العامل الثالث ،وخاصة حركة الطالب الفلسطينيني .وحملت رسائل االتحاد العاملي للطالب اإليرانيني وبياناته
مشاعر تأييد قوية للفلسطينيني ومشاعر معادية للصهيونية إىل الجمهور اإليراين ،مبن فيهم جامعات
معارضة إيرانية ورجال دين.21

ثان ًيا :إسالميو إيران ما قبل الثورة والقضية الفلسطينية
فس بعض
د أن أوضّ ح كيف
قبل النظر يف عالقات الشخصيات اإلسالمية ما قبل الثورة بالقضية الفلسطينية ،أو ّ
ّ
الثوار اإلسالميني القضية الفلسطينية وتناولوها يف خطابهم .فبعد إنشاء دولة إرسائيل يف عام  1948بفرتة
قصرية ،شجب آية الله كاشاين ،وهو شخصية دينية مشهورة معروفة مبعارضتها لالستعامر الربيطاين ،هذه
الخطوةَ ،وشدّد عىل دعمه للفلسطينيني ،22وأصدر يف شتاء  1947أول بيان له يتناول املسألة الفلسطينية،
عا للفساد بالنسبة إىل املسلمني يف الرشق األوسط
ونص عىل :سيشكّل تأسيس النظام الصهيوين منب ً
والعامل بأرسه ،ولن يقترص الرضر عىل العرب الفلسطينيني فحسب .لذلك ،عىل املسلمني كافة العمل ما يف
وسعهم إليقاف مثل هذا الطغيان ض ّد املسلمني الفلسطينيني.23
دعم للفلسطينيني ،واستجاب لدعواته نحو ثالثني ألف إيراين
بعد ذلك ،دعا كاشاين إىل تظاهرات شعبية
ً
مي الحقًا مسجد اإلمام الخميني) ،واحتجوا
س ّ
احتشدوا يف ربيع  1948يف مسجد سلطاين يف طهران (الذي ُ
عىل إنشاء دولة إرسائيل .وواظب كاشاين عىل دعوة الشعب اإليراين إىل دعم املقاتلني الفلسطينيني باملال
يف نضالهم ضد إرسائيل .24وبعد فرتة قصرية من اعرتاف الحكومة اإليرانية بدولة إرسائيل بحكم الواقع يف
قائل« :تحظى الحكومة اإلرسائيلية
ً
آذار /مارس  1950وافتتاح قنصلية لها يف القدس ،شجب كاشاين القرار
بدعم اليهود األمريكيني واألملان والفرنسيني .وبات قتال اليهود إلزام ًيا .ونحن اإليرانيون ،سنتم ّرد عىل الرغم
18 Ibid.
َقت حملة تحثّ عىل تأميم رشكة النفط اإلنكليزية
 19كانت صحيفة باخرت إمروز املسائية الوسيلة اإلعالمية الناطقة "غري الرسمية" باسم الجبهة الوطنية ،وقد أطل ْ
أسسها الدكتور حسني فاطمي ،أحد مؤسيس الجبهة الوطنية إىل جانب الدكتور محمد مصدّق.
 اإليرانية .وقد ّ20 Chehabi, p. 189.
21 Ibid., p. 132.
يعب فيها عن دعمه لنضال رجال الدين يف إيران ضد الصهيونية واالستعامر والقمع الداخيل
جه االتحاد العاملي للطالب اإليرانيني رسالة خاصة إىل آية الله الخميني
.و ّ
ّ
22 Khair El-Din Haseeb (ed.), Arab-Iranian Relations (London/ New York: I.B Tauris & Co LTD, 1998), p. 351.
 23سيد عباس رضوي" ،علامی شیعه و حامیت فقهی و سیاسی از فلسطین" [رجال الدين الشيعة والفقه اإلسالمي والدعم السيايس لفلسطني] ،پایگاه اطالع
رسانی حوزه ،العدد ( 78آذر [ 1381خريف  ،)]2002شوهد يف  ،2021/9/30يف:
https://bit.ly/3tK5iTI
 24محمد حسن رجبي" ،درنگی بر مجاهدت های آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی" [نظرة عىل نضال آية الله كاشاين] ،مركز اسناد انقالب اسالمي (صيف ،)2008
شوهد يف  ،2021/9/30يفhttps://bit.ly/3iNp0to :
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أسسنا منظّمة لقتال اليهود اإلرسائيليني» .25وحملت االحتجاجات ،التي
من اعرتاف الحكومة بإرسائيل ،وقد ّ
26
قادها كاشاين ونظّمها ،مصدّق عىل سحب االعرتاف بإرسائيل يف عام . 1951
واشتهر أيضً ا آية الله طالقاين ،وهو رجل دين ثوري آخر معروف ،بخطابه املعادي لإلمربيالية واهتامماته
االجتامعية السياسية ودوره النشط يف تعبئة الجامهري اإليرانية يف أثناء الثورة اإلسالمية .وبسبب أنشطته
الثورية ،جرى وضعه تحت مراقبة منظمة املخابرات واألمن القومي (سافاك) يف خمسينيات القرن العرشين
وستينياته ،وواجه التهديد باالعتقال حتى انتصار ثورة  .1979وتزامن إطالق رساحه املؤقت يف عام  1967مع
الحرب العربية  -اإلرسائيلية التي تكبّدت فيها الدول العربية هزمية عسكرية .ووفقًا لوثائق منظمة سافاك،
رسا وعالنية؛ فألقى ،عىل سبيل
تصاعد اهتامم آية الله طالقاين بالقضية الفلسطينية
ًّ
معبا عن دعمه لها ًّ
املثال ،خطابًا عاطفيًا
داعم للشعب الفلسطيني خالل احتفال ديني بعيد الفطر يف مسجد هدايت 27يف
ً
طهران يف عام  .1967ويف ختام خطبته ،أخرج ،يف لفتة رمزية ،مبلغًا من املال من جيبه ،وخاطب الحشد
والتربع بزكاتهم
قائل «سأدفع زكايت إىل الشعب الفلسطيني» .28فألهمت هذه املبادرة الحشد لالقتداء به
ً
ّ
إىل القضية الفلسطينية.
انتقلت أفكار آية الله طالقاين املؤيدة للقضية الفلسطينية إىل رجال دين ثوريّني آخرين وشخصيات إسالمية
هري ،29وهو عامل دين إسالمي بارز وأحد كبار منظّري الثورة اإلسالمية
أخرى .فوضع آية الله مرتىض مط ّ
األساس ّيني ،القضي َ
حها عىل الشعب اإليراين ضمن هذا السياق .ويرى
ة الفلسطينية يف إطار إسالمي وطر َ
م األخالقي الذي يقع عىل عاتق الشعب اإليراين بتقديم املعونة إىل املظلومني وبخاصة
مط ّ
هري أن االلتزا َ
30
شعب فلسطني غري مرشوط وال يتطلّب أن يلتمس املظلومون املساعدة .
مل يكن رجال الدين يف إيران هم وحدهم من ناهض اإلمربيالية والصهيونية من بني أوساط املتديّنني ،فقد
هدت شخصيات ثورية ومتديّنة من غري رجال الدين ،مثل [املؤرخ وعامل االجتامع] عيل رشيعتي و[الكاتب
تع ّ
ريا يف الثورة
والناشط] جالل آل أحمد ،بالتزامات ثورية مامثلة .ويشتهر رشيعتي ،وهو أحد أكرث املفكرين تأث ً
اإلسالمية ،مبنارصة حركات العامل الثالث يف معركتها ضد اإلمربيالية ،31وال تزال تعاليمه ملموسة لدى رشائح
املجتمع اإليراين كلّها .ساوى رشيعتي بني الصهيونية والرش من خالل الرتكيز عىل املفهوم اإلسالمي
«األمر باملعروف والنهي عن املنكر» ،بوصفه مسؤولية اجتامعية .32وعىل نحو مامثل ،زعم أيضً ا أن النضال
ضد اإلمربيالية العاملية والدكتاتورية واالستعامر من تجلّيات النهي عن املنكر .33ويذهب ،يف قراءته للتاريخ
املعارص ،وبخاصة يف تحديد مشكالت العامل الثالث ،إىل أن املعلومات التي تتناول حركات التح ّرر أو الحركات
25 Hamidreza Dehghani, “Iran’s Role in Opposition to the Partition of Palestine,” The Iranian Journal of International Affairs, vol. 24, no. 3 (Summer 2009),
p. 71.
ممثل جديدًا إليها يف عام .1957
ً
استأنف نظام الشاه ،يف إثر سقوط حكومة مصدّق يف عام  ،1953عالقاته مع إرسائيل ،وأرسل

26 Ibid., pp. 71 - 72.

 27مسجد هدايت هو مسجد يف طهران .اضطلع هذا املسجد بدور رئيس يف الحركات الثورية الدينية اإليرانية ضد نظام بهلوي .وقد بنى هذا املسجد آية الله
محمود طالقاين وأرشف عىل إدارته .وكان هذا املسجد أكرث املساجد احتضانًا لألنشطة الثورية حينذاك.
جمع آية الله طالقاين زكاة اإليرانيني وقدّمها ملنظمة التحرير الفلسطينية عن طريق القنصلية املرصية يف طهران.

28 Dehghani, p. 19.

ٍ
ملزيد من املعلومات عن آية الله مطهري ،ينظر
29
Mahmood T. Davari, The Political Thought of Ayatollah Mutahhari: An Iranian Theoretician of the Islamic State (London: Routledge Curzon, 2005).
ها بارزًا عرف بأنه أحد "منظّري الحكم اإلسالمي" يف إيران ،وأحد مهندسيه الرئيسني.
كان مطهري فقي ً
30 Ibid., p. 97.
31 Brad Hanson, “The ‘Westoxication’ of Iran: Depictions and Reactions of Behrangi, al-e Ahmad, and Shariati,” International Journal of Middle East Studies,
vol. 15, no. 1 (February 1983), p. 14.
32 Ali Rahnema, An Islamic Utopian: A Political Biography of Ali Shariati (London: I.B. Tauris, 1997), p. 306.
33 Ibid.
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وهت يف أوروبا بفعل املصالح الخفيّة ألنصار «الصهيونية والرأساملية والفاشية والشيوعية».34
الوطنية تش ّ
ه ِنام ،كان رشيعتي
ومن ثم ،ووفقًا لـ [للمؤرخ وأستاذ االقتصاد يف الجامعة األمريكية يف باريس] عيل َر ْ
يعتقد أن نضال شعوب العامل الثالث بقي مجهولً يف باقي أرجاء العامل.35
خصص ،يف إعادة قراءته
عالوة عىل ذلك ،يعرض رشيعتي أوجه الشبه بني الصهيونية والعنرصية .وقد
ّ
للهوية اإلسالمية اإليرانية ،جز ًءا من تحليله ملناقشة النزعة القومية ،وذهب إىل أن الفهم الغريب لها نجم
عن مشاعر العنرصية ومعاداة السامية املتفشّ ية ،ما أفىض ،يف نهاية املطاف ،إىل ظهور الصهيونية
د فعلٍ دفاعيًا .36وذهب أيضً ا إىل أن الصهيونية حفّزت النزعة القومية العربية يف املجتمعات
بوصفها ر َّ
املسلمة .37بعبارة أخرى ،يرى رشيعتي الصهيونية مصد ًرا لنشوء املفهوم الغريب للنزعة القومية يف
حدة» ضد املسلمني.38
الدول اإلسالمية ،وكان يؤمن بأن اإلمربيالية الغربية والصهيونية شكّلتا «جبهة مو ّ
ورها ،من دون الرتكيز عىل
ال تكتمل مناقشة أسباب دعم القضية الفلسطينية يف إيران قبل الثورة ومراحل تط ّ
آية الله الخميني ،الذي سطع نجمه يف عام  1963إثر شجبه عالنية نظام الشاه .لقد أوىل الخميني ،يف
ويصح
علَنية.
ّ
ريا ،وتناولها بوضوح يف ترصيحاته ال َ
مستهل مسريته السياسية ،القضية الفلسطينية اهتام ً
ّ
ما كب ً
معقل املسلمني ،ويفرتض وصفه
َ
القول إن فلسطني تشغل منزلة خاصة يف قراءته للقرآن الكريم بوصفها
لفلسطني بـ «أرضنا» عالقة اجتامعية دينية وثيقة بني املسألة الفلسطينية وإيران املسلمة .وبكلامت أخرى،
ترتت ّب التزامات أخالقية عىل املسلمني اإليرانيني لدعم فلسطني والدفاع عنها.
يع ّرف الخميني دول َ
ة إرسائيل بأنها عميلة للواليات املتحدة وبريطانيا والقوى األجنبية األخرى ،وأداة
لإلمربيالية تستخدمها يف اخرتاق العامل اإلسالمي ،وتقسيمه إىل مجموعتني (إىل ظاملني ومظلومني)
من جهة ،وينتقد حكّام الدول اإلسالمية بشدّة عىل غياب الوحدة يف ما بينهم ملقاومة عمالء اإلمربيالية،
ووقوفهم ،من ثم ،يف صف الظاملني ،39من جهة أخرى .وتتجاوز املسألة الفلسطينية ،بحسب الخميني،
مة لجميع املسلمني بحسب تعاليم القرآن .ويف رسالته األوىل إىل
الحدو َ
د الوطنية ،إذ هي قضية مه ّ
مسلمي العامل املجتمعني مبناسبة الحج يف مكة يف السادس من شباط /فرباير  ،1971شدّد الخميني عىل
قائل :أولوا اهتاممكم لتحرير أرض فلسطني اإلسالمية من قبضة الصهيونية ،عدو
ً
أهمية املسألة الفلسطينية
40
اإلسالم واإلنسانية .وال ترتدّدوا يف مساعدة الرجال الذين يناضلون لتحرير فلسطني والتعاون معهم .
شاطر عدد كبري من علامء الدين املسلمني والناشطني املتديّنني واملجموعات املرتبطة بهم ،الخميني
مه القوي مبحنة فلسطني .عىل سبيل املثال ،أصدر املرجع الشيعي البارز ،آية الله العظمى محمد
التزا َ
عا
حسني املرعيش النجفي ،يف عام  1967فتوى تح ّرم تعامل املسلمني مع إرسائيل ،وتهيب بهم جمي ً
م فلسطني بجميع السبل .41وتعكس أفكار الجامعات اإلسالمية اإليرانية والشخصيات الدينية البارزة
دع َ
املؤيدة لفلسطني قبل الثورة إميانًا وأيديولوجيات دينيّة تتطلّب دعم الفلسطينيني املضطهدين ومقاومة
االحتالل اإلرسائييل.
34 Ibid., p. 112.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
38 Ibid., p. 206.
39 Ibid., pp. 47 - 49.
40 Ibid., pp. 95 - 96.
 41اسناد انقالب اسالمي ،چاپ اول (طهران :مركز اسناد انقالب اسالمي ،)]1995[ 1374 ،ص .317
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ثالثًا :عالقات إيران بفلسطني يف العقد األول من الثورة اإلسالمية
انطالقًا من األفكار اإلسالمية للمرجعيات الشيعية ،آية الله الخميني وآية الله كاشاين وآية الله طالقاين،
ومفهوم العامل الثالث لدى عيل رشيعتي ،إضافة إىل مناهضة اإلمربيالية لدى الحركات اليسارية اإليرانية،
ة بأنها ثورة املظلومني عىل الظاملني .وخلُص
ع ّرفت مجموعة واسعة من الثوار اإليرانيني الناشطني الثور َ
تتجل أبرز مظاهرها يف
ّ
الذين قاوموا نظام الشاه إىل أن معضلتهم كانت نتيجة لظاهرة عاملية أوسع
الصهيونية واإلمربيالية األمريكية .ولذلك ،اعتقد الثوار اإليرانيون بأن الثورة اإلسالمية تُصان فعليًا بهزمية
التهديد الثنايئ الذي متثلّه الصهيونية واإلمربيالية ،وخاصة يف املنطقة .وأجمع الثوار اإليرانيون ضم ًنا
مسون
رصهم سيحفّز الحركات التي تحمل فك ًرا مشاب ً
ها يف املنطقة بأرسها .واستلهم األتباع املتح ّ
عىل أن ن َ
آلية الله الخميني وللمرجعية الشيعية ،بوجه خاص ،من التعاليم اإلسالمية أن عليهم قيادة املقاومة ضد
الظاملني ،وبخاصة [سكان] الدول اإلسالمية .ولذلك ،مل يكن مفاجئًا أن تصبح القضية الفلسطينية محور اهتامم
إيران الثورية.
بعد بضعة أيام من انتصار الثورة يف إيران يف شباط /فرباير  ،1979كان يارس عرفات ،رئيس منظمة التحرير
الفلسطينية ،أول زعيم أجنبي يزور طهران يف زيارة غري معلنة يف  17شباط /فرباير  ،421979واستقبله الثوار
بطل وطنيًا ،وسلّموه مفاتيح البعثة الدبلوماسية اإلرسائيلية يف طهران .ويف مبادرة رمزية،
ً
اإليرانيون بوصفه
م الفلسطيني يف املق ّر الذي ال تزال تشغله السفارة الفلسطينية حتى يومنا هذا،
رفع الثوار اإليرانيون ال َ
علَ َ
مهم لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،إذ تزامن مع مغادرة مرص معسكر مناهضة إرسائيل
وكان ذلك إنجازًا
َّ
وتوقيعها اتفاقية كامب ديفيد .وكام ذهب [الكاتب واألكادميي اإلرسائييل املولود يف الواليات املتحدة،
رص الثورة اإلسالمية يف إيران وفّر
ّ
واملتخصص يف شؤون اإلرهاب والرشق األوسط] باري روبن ،إىل أن ن َ
الدافع ملنظمة التحرير الفلسطينية :فإذا متكّن آية الله الخميني من االرتقاء من غياهب التخفّي واملنفى،
وتحالف معها ،فإن عرفات اعتقد أن
نصبتْه
َ
ليتغلّب عىل عدو كان يبدو أنه ال يُقهر إذ كانت الواليات املتحدة قد ّ
يف إمكانه سلوك املسار عينه .وعىل نحو مشابه ،فتسليم مفاتيح السفارة اإلرسائيلية السابقة يف طهران
إىل وفد منظمة التحرير الفلسطينية قدّم دفعة كبرية للروح املعنوية لدى الفلسطينيني« :بعد أكرث من
عقديْن من النضال ،كان ذلك املق ّر هو العقار اإلرسائييل األول الذي يستويل عليه عرفات».43
كمنت االسرتاتيجية األهم التي اعتمدها الخميني يف تحويل النضال الفلسطيني إىل قضية إسالمية وتدويل
املسألة الفلسطينية مبا يتجاوز األرايض العربية ،وهي اسرتاتيجية تب ّنتها الحركات اإلسالمية األقدم مثل
سست يف مرص يف عام  .1928ويف  7آب /أغسطس  ،1979أعلن الخميني
جامعة اإلخوان املسلمني التي أُ ّ
ما عامل ًيا للقدس« :يوم القدس».
آخر جمعة من شهر رمضان املبارك يو ً
ألقت حادثتان رئيستان بظاللهام
طويل؛ فقد
ً
م
ْ
إال أن شهر العسل بني عرفات وجمهورية إيران اإلسالمية مل يد ْ
44
عىل العالقات بني الجمهورية اإلسالمية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،هام :أزمة الرهائن األمريكيني
وأطلقت عملية االستيالء عىل
يف ترشين الثاين /نوفمرب  1979والحرب اإليرانية  -العراقية (.)1988-1980
ْ
ما .ات ّصلت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،يف تلك الفرتة
السفارة رشارة أزمة دولية استمرت  444يو ً
42 Bassam Abu Sharif, Arafat and the Dream of Palestine: An Insider’s Account (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009), p. 63.
43 Barry Rubin, Yasir Arafat: A Political Biography (London: Continuum, 2003), pp. 83 - 84.
اقتحمت مجموعة من الطالب اإلسالميني يف إيران ،يراوح عددهم بني
 44أزمة الرهائن يف إيران هي أزمة دبلوماسية اندلعت بني إيران والواليات املتحدة عندما
ْ
ما
 400و 500طالب ،مق ّر السفارة األمريكية وسط طهران
ً
دعم للثورة اإليرانية ،واحتجزوا  52دبلوماسيًا أمريكيًا من موظفي السفارة بوصفهم رهائن ملدة  444يو ً
من  4ترشين الثاين /نوفمرب  1979حتى  20كانون الثاين /يناير  .1981وطالبوا بتسليم محمد رضا بهلوي الشاه الذي متّت إطاحته قبل أشهر ،وكان يخضع للعالج يف
مدة منذ
الواليات املتحدة .وكان أن قطعت الواليات املتحدة عالقاتها الدبلوماسية بإيران عام ،1980
ْ
وفرضت عليها حظ ًرا تجاريًا .وال تزال العالقات بني الطرفني مج ّ
ذلك التاريخ.
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العصيبة بالنسبة إىل إدارة [الرئيس األمرييك جيمي] كارتر ،باملسؤولني األمريكيني معربة عن رغبتها يف
التوسط بني طهران وواشنطن واملساعدة يف اإلفراج عن الرهائن .ووفقًا لراسل ليه موسس Russel Leigh
ّ
[ Mosesالباحث يف الشؤون اآلسيوية] ،وصل وفد ثاليث رفيع املستوى من املنظّمة إىل طهران ملناقشة
أزمة الرهائن مع املسؤولني اإليرانيني بعد الحصول عىل الضوء األخرض من واشنطن .45وعىل الرغم من زيارة
كبار مسؤويل املنظمة ،ومنهم أبو جهاد ،سفارة الواليات املتحدة األمريكية يف طهران ،مل يسمح لهم
بدخول املق ّر بوصفهم وسطاء .ووفقًا لكريس أيوانيديس  ،Chris P. Ioannidesرفض الخميني استقبال أبو
الوليد [أو سعد صايل] ،املندوب الخاص ملنظمة التحرير الفلسطينية ،وشجب الطالب الناشطون مساعي
الوساطة التي تقوم بها املنظمة .46وبعد إخفاق عرفات يف إقناع قيادة الثورة اإلسالمية بتحرير الرهائن،
تخلّت قيادة املنظمة عن سعيها ألداء دور الوسيط.

 .1الحرب اإليرانية  -العراقية ( )1988-1980وتداعياتها عىل العالقات بني إيران ومنظمة
التحرير الفلسطينية
وا واسع النطاق عىل إيران يف أواخر أيلول /سبتمرب
ش ّنت القوات املسلّحة العراقية بقيادتها البعثية غز ً
التوسط بني الطرفني ،بعد أن أدرك مبارشة تقري ًبا ،األث َر
 ،1980ودامت الحرب مثاين سنوات .وسارع عرفات إىل
ّ
مر املحتمل لتلك الحرب يف «الجبهة املعادية إلرسائيل» ،و[توقّع] إمكانية تراجع القضية الفلسطينية
املد ّ
إىل املرتبة الثانية يف املنطقة .ووفقًا [ملستشار الشؤون الدولية لخامنئي السيايس والطبيب اإليراين]
عيل أكرب واليتي ،اقرتحت منظمة التحرير الفلسطينية خريطة طريق تطالب النظام العراقي بسحب قواته
املسلّحة من األرايض اإليرانية املحتلّة فو ًرا وتأجيل نزاعه عىل األرض مع إيران .يف املقابل ،كان مطلوبًا من
إيران القبول مبفاوضات ثنائية مع العراق لتسوية نزاعاتهام.
عالو ً
ة عىل ذلك ،كان يجب عقد املفاوضات الثنائية املقرتحة يف بلد محايد .47وعىل الرغم من املحادثات
املكثّفة ،غادر عرفات طهران خايل الوفاض ،بعد أن أخفق يف إقناع اإليرانيني باملوافقة عىل وقف فوري
إلطالق النار .وأدّى فشل جهود الوساطة إىل تغيري سياسات منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تفضّ ل
إيران ،فباتت متيل أكرث نحو النظام البعثي من جهة ،يف حني فقدت قيادة الجمهورية اإلسالمية ثقتها ب ِنيّات
منظمة التحرير الفلسطينية من جهة أخرى .ومع استمرار الحرب بني إيران والعراق ،انحاز عرفات جها ًرا إىل
العراق البعثي ،وعقد اجتامعات منتظمة مع املسؤولني العراقيني يف بغداد بشأن الحرب والشؤون العربية.
ويف عام  ،1984دعم صدام حسني زيارات عرفات إىل مرص التي جرى عزلها منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد.
ويف الحقيقة ،دعمت بغداد جهود عرفات إلعادة مرص إىل «الحلف العريب الجديد» .48ويف نيسان /أبريل
 ،1984شدّد عرفات عل ًنا عىل دعم منظمة التحرير الفلسطينية للعراق يف نضاله «العادل» «للدفاع» عن أرضه
وسيادته وتحقيق «سالم عادل».49
ورت قيادة
شكّلت الحرب اإليرانية  -العراقية معيا ًرا لقياس دعم إيران األيديولوجي للقضية الفلسطينية ،وص ّ
الثورة يف إيران النظام البعثي يف العراق بوصفه متواطئًا مع الصهيونية وأداة لإلمربيالية األمريكية يف
45 Rubin, p. 45.
46 Chris P. Ioannides, “The PLO and the Islamic Revolution in Iran,” in The International Relations of the Palestine Liberation Organization, ed. Augustus R.
Norton and Martin Harry Greenberg, (Southern Illinois University Press, 1989), p. 84.
 47عىل أكرب واليتي ،جمهوری اسالمی ایران و تحوالت فلسطین [ 1385 - 1357الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وقضية فلسطني] ( ،وزارت امور خارجه ،)]2008[ 1387
ص .42
 48خدمة استخبارات البث األجنبي" ،صدّام حسني يناقش زيارة عرفات إىل القاهرة" ،إذاعة صوت الجامهري من بغداد.1984/1/7 ،
 49خدمة استخبارات البث األجنبي" ،صدّام حسني يستقبل يارس عرفات" ،وكالة األنباء العراقية من بغداد1984/4/26 ،
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الحرب بوصفها نتيجة مبارشة لتآمر الصهيونية مع حزب
مواجهة الثورة اإلسالمية .وقدّم الخميني وأتباعه
َ
يصب يف مصلحة الدولة وجهودها اليائسة لحشد الدعم يف العامل العريب لرؤيتها
البعث ،وكان ذلك
ّ
اإلقليمية .ومن وجهة نظر الخميني ،كانت الحرب اإليرانية  -العراقية نتيجة ملؤامرة ارتكبها الصهاينة
واإلمربياليون والبعثيون ضد املبادئ اإلسالمية للثورة يف إيران.
تبي
ويرى [أستاذ شؤون األمن القومي جودت] بهجت ،أن الخالف بني إيران ومنظمة التحرير الفلسطينية
ّ
ولهام حرص الجمهورية اإلسالمية الدائم عىل التمييز
أنه كان عميقًا .و َ
خل َ
حني :أ ّ
جني صحي َ
ُص إىل استنتا َ
بني عموم الشعب الفلسطيني من جهة ،وعرفات وكبار مساعديه من جهة أخرى ،وثانيهام أن العالقات
املضطربة بني طهران وعرفات مل ت ِ
ُفض إىل عالقات أفضل بني إيران وإرسائيل (لذا كانت كل مسألة منفصلة
عن األخرى) .50ويرى بهجت أن معارضة إيران الشديدة إلرسائيل قامئة عىل اعتبارات أيديولوجية واسرتاتيجية
عا بني اإلسالم
عا .فمن الناحية األيديولوجية ،ترى الجمهورية اإلسالمية القضية الفلسطينية رصا ً
يف آن م ً
ور مسألتَني،
وقوى الطغيان يف العامل ،أي الصهيونية واإلمربيالية األمريكية تحديدًا .ويتض ّ
من هذا التص ّ
األوىل أن العداء إلرسائيل ومقاومة أي طروحات سالم تعرتف برشعية إرسائيل ،يع ّززان الرشعية السياسية
للجمهورية اإلسالمية.
لذلك ،ال ميلك عرفات ،وال أي زعيم آخر ،حق التخيل عن «إنش واحد من أرض املسلمني يف فلسطني» .51ومن
الناحية االسرتاتيجية ،ترى الجمهورية اإلسالمية يف خطط السالم أدوات سياسية تخدم الحكومة األمريكية
عن طريق تعزيز هيمنتها عىل املنطقة .52وتشري شريين هنرت إىل أن القومية العربية واعتامد عرفات ماليًا
عىل دول الخليج كانا السببني الرئيسني اللذين دفعا منظمة التحرير الفلسطينية إىل تأييد العراق ضد إيران،
ولكنها تسلّم بأن األخرية ميّزت بني عرفات والشعب الفلسطيني .وعىل الرغم من األفعال التي قامت بها
سمحت لها بالحفاظ عىل سفارتها يف طهران ،وك ّرست إحياء الذكرى
منظمة التحرير الفلسطينية ،فإن طهران
ْ
السنوية ليوم القدس ،وواصلت دعمها للقضية الفلسطينية .53وعالوة عىل ذلك ،تذهب [األكادميية اإليرانية]
أبقت عىل سياستها املؤيدة للفلسطينيني ودعمت
إلَهي روستامي بويف أيضً ا إىل أن الجمهورية اإلسالمية
ْ
عالنية الجامعات الفلسطينية اإلسالمية كحركتي حامس 54والجهاد اإلسالمي ،55عىل الرغم من أن دعم عرفات
وض عالقات إيران مبنظمة التحرير الفلسطينية.
لنظام صدام ق ّ

 .2عالقات إيران بالحركات الفلسطينية يف فرتة ما بعد الحرب اإليرانية  -العراقية :حركة
الجهاد اإلسالمي الفلسطينية ،فصل جديد يف النضال الفلسطيني
كان ظهور حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية وعقيدتها السياسية يف مطلع مثانينيات القرن العرشين
أسس فتحي
موضو ً
ريا لالهتامم ،وال سيام يف ضوء تأثريها يف الحياة السياسية الفلسطينية .فقد ّ
عا مث ً
الشقاقي حرك َ
ريا بأفكار
ة الجهاد اإلسالمي يف مطلع مثانينيات القرن العرشين ،ويف نشأته كان متأث ًرا كث ً
الوحدة العربية التي أبعدت ْه ،عىل ح ّد وصفه ،عن التأث ّر باالشرتاكية .فبعد أن متلّكه شعور بالفقدان يف أعقاب
50 Gawdat Bahgat, Israel and the Persian Gulf: Retrospect & Prospect (Gainesville, FL: University Press of Florida, 2008), p. 42.
51 Ibid., p. 43.
52 Ibid.
53 Shireen Hunter, Iran and the World: Continuity in a Revolutionary Decade (Bloomington: Indiana University Press, 1990), p. 127.
54

حركة املقاومة اإلسالمية تعرف اختصا ًرا بحامس.
55 Elaheh Rostami-Povey, Iran’s Influence (London: Zed Books, 2010), p. 159.
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جه نحو اإلسالم .56وكانت الفرتة  ،1981 - 1974التي أقام خاللها الشقاقي يف
هزمية  ،1967كان طبيعيًا أن يتو ّ
ة األهم بالنسبة إىل الحركة اإلسالمية الفلسطينية .ويف مرص ،سلك الشقاقي وأتباعه مسا ًرا
مرص ،الفرت َ
وأسسوا نواة الحركة اإلسالمية الفلسطينية يف جامعة الزقازيق .وبحلول
مستقل عن اإلخوان املسلمني،
ً
ّ
وا فلسطين ًيا يف مختلف جامعات مرص ،بإرشاف الشقاقي،
ونة من  60عض ً
عام  ،1980وضعت أول مجموعة مك ّ
حجر األساس لحركة الجهاد اإلسالمي يف قلب غزة والضفة الغربية.57
يف ظل اإلحباط من اإلخوان وانتصار الثورة اإلسالمية يف إيران ،ألّف الشقاقي كتابًا بعنوان الخميني:
الحل اإلسالمي والبديل نرشته مجلة املختار اإلسالمي الشهرية املوالية لطهران .ويرى [أستاذ الدراسات
اإلسالمية والرشق أوسطية يف الجامعة العربية] مائري هاتينا ،أن الشقاقي وصف الثورة اإلسالمية يف كتابه
بأنها «منوذج تاريخي فريد لثورة إنسانية» ،وأشاد بآية الله الخميني .58وألّف كتابه الثاين السنة والشيعة:
جة مفتعلة الذي نرشت طبعته األوىل يف مجلة املختار اإلسالمي يف عام  1982يف القاهرة ،انتقد فيه
ض ّ
59
بشدّة اللغة املذهبية ،وأكّد عىل وحدة املسلمني يف مواجهة االحتالل اإلرسائييل لفلسطني  .وأصبحت
كتب الشقاقي مبنزلة التعليامت األيديولوجية لكثري من أعضاء حركة الجهاد اإلسالمي.
أسس الشقاقي يف عام « 1981رسايا القدس» ،التي أصبحت الجناح العسكري للحركة .60ومنذ البداية ،نفذّت رسايا
ّ
القدس عمليات كفاح مسلح يف سائر األرايض املحتلة ،وواجهت جيش الدفاع اإلرسائييل بانتظام .واضطلعت
61
الحركة بدور مهم يف إطالق رشارة االنتفاضة الفلسطينية [التي بدأت يف كانون األول /ديسمرب] .1987
يف إثر اندالع االنتفاضة ،أصبحت خاليا الجهاد اإلسالمي أهدافًا رئيسة لإلرسائيليني .وتع ّرضت شخصيات وقيادات
بارزة يف الحركة لالعتقال أو النفي ،وأُبعد الشقاقي و[عبد العزيز] عودة 62إىل لبنان يف عام  .1988صحيح
زخم جديدًا
أن عملية إبعاد قيادة الجهاد اإلسالمي أحدثت فراغًا ضمن كوادرها يف قطاع غزة ،إال أنها ولّدتْ
ً
لدى قيادتها التي أصبحت أقرب من جمهورية إيران اإلسالمية وحزب الله .ووفقًا لهاتينا ،ويف إثر انتقال حركة
الجهاد اإلسالمي إىل لبنان وسورية ،توطّدت عالقات الحركة األيديولوجية بإيران الثورية ،واتّخذت شكل رابطة
دعم لوجست ًيا،
سياسية وتنظيمية وثيقة .63وتلقّت قيادتها ،عن طريق السفارة اإليرانية يف بريوت وحزب الله،
ً
ومتكّنت من استئناف أنشطتها العسكرية ضد إرسائيل انطالقًا من لبنان.
ت
أتاح االنتقال إىل لبنان
ع ْ
فرصا جديدة لحركة الجهاد اإلسالمي التي عانت حمالت إرسائيل العسكرية .ور َ
ً
إيران ،إىل جانب الدعم الكبري الذي قدّمته لالنتفاضة ،روابط مع قيادة الحركة يف املنفى .64وأصبح
دعم إيران عنرص التمكني األسايس للجهاد اإلسالمي وباقي الفلسطينيني املبعدين إىل لبنان .وأتاح
هذا الدعم للحركة بلورة بنية تحتية يف لبنان وسورية ،اشتمل عىل املساعدة يف بناء معسكرات
تدريب وتطوير قدرات عسكرية ونرش أدبيات الحركة .65ويذهب هاتينا إىل أن حزب الله ،عىل غرار رعايته
56 Meir Hatina, Islam and Salvation in Palestine: The Islamic Jihad Movement (Tel Aviv: The Dayan Centre for Middle Eastern and African Studies, 2001), p.
23.
57

كرسا صادق زاده ،شهيد دكرت فتحى شقاقى [الشهيد د .فتحي الشقاقي] (طهران :مركز اسناد انقالب اسالمي ،)]2010[ 1389 ،ص .96 - 85
58 Hatina, p. 24.
59 Ibid., p. 323.

ٍ
ملزيد من املعلومات عن رسايا القدس ،ينظر موقعها اإللكرتوينhttp://saraya.ps/index.php :
60
 61لتفاصيل أوىف ،ينظر الفصل الثالث من كتاب.Alavi :
 62عبد العزيز عودة داعية وخطيب إسالمي فلسطيني ،اضطلع بدور جامهريي يف االنتفاضة الفلسطينية من خالل خطاباته من عىل منرب مسجد الشهيد اإلمام
ع ّد الشقاقي وعودة الزعيمني الرئيسني لحركة الجهاد اإلسالمي.
عز الدين القسام ضد االحتالل اإلرسائييل لفلسطني .ويُ َ
63 Alavi, p. 41.
64 Hatina, p. 110.
65 Ibid.
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إيران ،ك ّرس دعمه بأكمله للقضية الفلسطينية ،ووضع نفسه إىل جانب الفلسطينيني عىل جبهات
نضال املسلمني ضد ظامليهم .66وأبقى الشقاقي ،خالل فرتة إبعاده ،عىل والئه للثورة اإلسالمية يف
حا
إيران ،ووطّد عالقات الجهاد اإلسالمي بحزب الله حتى اغتياله يف عام  .1995وقد قدّم الشقاقي طر ً
خطاب ًيا جديدًا للناشطني الفلسطينيني من خالل تسليط الضوء عىل املقاومة اإلسالمية الثورية بوصفها
البديل األوثق من الخطاب القومي .ومستلهم ً
خطاب
ة اإلسالمية ،اعتمدتْ حركة الجهاد اإلسالمي
ة الثور َ
َ
وأسبغت عليه صبغة إسالمية عوضً ا عن القيم الوطنية أو العلامنية لتم ّيز نفسها من أشكال
املقاومة،
ْ
املقاومة األخرى .وكان نشوء حركة املقاومة اإلسالمية «حامس» من أهم نواتج عملية إضفاء الطابع
جع ظهور فصائل إسالمية فلسطينية القيادة اإليرانية أكرث عىل تعزيز موقفها
اإلسالمي هذه .وش ّ
املؤيد للفلسطينيني .ورأت الجمهورية اإلسالمية الفصائل الفلسطينية اإلسالمية أقرب إىل نظرتها
األيديولوجية من منظمة التحرير الفلسطينية.

 .3إيران وحامس ( :)2011-1987العالقات االسرتاتيجية والقيم املشرتكة والخالفات

األيديولوجية

واجهت جامعة اإلخوان املسلمني الفلسطينية جملة تحد ٍ
ٍ
مي 1979
ّيات
وفرص يف األرايض املحتلة بني عا َ
أسسها
و .1987ودفع انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران يف عام  ،1979وظهور حركة الجهاد اإلسالمي التي ّ
الشقاقي الحقًا ،الجامعة إىل مراجعة اسرتاتيجيتها السياسية .ووفقًا لعزام التميمي ،67طرح األعضاء
مي  1979و ،1981مستلهمني من نشاطات
األصغر س ًنا يف جامعة اإلخوان داخل غزة والضفة الغربية بني عا َ
68
َ
الجهاد اإلسالمي،
السؤال امللّح التايل« :ملاذا ال نشارك يف املقاومة العسكرية لالحتالل؟»  .وكام ذُكر آنفًا،
اندلعت االنتفاضة األوىل بعد أن بدأت حركة الجهاد اإلسالمي يف مواجهة الجيش اإلرسائييل ،ومقتل عدد
من أعضائها يف عام  .1987وبعد هروبهم من سجن غزة املركزي ،قُتل أربعة من الهاربني الستة األعضاء
يف الجهاد اإلسالمي يف كمني إرسائييل .ويف  8كانون األول /ديسمرب  ،1987اندلعت مظاهرات حاشدة،
وانترش غضب الشعب الفلسطيني يف جميع أرجاء األرايض املحتلة .ووفقًا [للباحث األكادميي الفلسطيني]
خالد الحروب ،اجتمع املكتب السيايس لجامعة اإلخوان املسلمني يف فلسطني يف الليلة التالية يف غزة،
ة فعل الشعب عىل العدوان اإلرسائييل أكّدت عىل رضورة وضع املعركة ضد االحتالل
وات ّفق عىل أن رد ّ
اإلرسائييل يف صدارة األولويات.
ويف آب /أغسطس  ،1988نرشت حامس ميثاقها ،الذي أعلنت فيه تطلّعاتها األيديولوجية والسياسية .والذي
يسلّط الضوء عىل اسرتاتيجية الجامعة ،ويؤكد تحديدًا عىل أن «فلسطني أرض وقف إسالمي» .ويلقي هذا
امليثاق الضوء عىل األهداف املشرتكة بني جمهورية إيران اإلسالمية وحامس منذ نشأتها .ويف ترشين
األول /أكتوبر  ،1991نظّمت إيران سلسلة من املؤمترات تضام ًنا مع االنتفاضة .69ووفقًا لهاتينا ،شاركت شخصيات
دينية رفيعة املستوى ووفود لحركات إسالمية أخرى من البلدان العربية واإلسالمية ،وجرى عقد أهم
هذه املؤمترات يف طهران يف الفرتة  22 - 14ترشين األول /أكتوبر  ،1991وحرضت ْه حركة الجهاد اإلسالمي
مسلم ،ليسبق مؤمتر مدريد للسالم .70وكان حضور
الفلسطينية وحزب الله وحركة حامس ووفود من  40بلدًا
ً
66 Ibid.
67

عزام سلطان التميمي ناشط سيايس وأكادميي فلسطيني بريطاين ،وأحد رموز العمل اإلسالمي يف بريطانيا.
68 Azzam Tamimi, Hamas: Unwritten Chapters (London: Hurst & Company, 2009), p. 44.

ٍ
69
ملزيد من املعلومات عن املؤمتر الدويل لدعم االنتفاضة الفلسطينية ،ينظرhttp://icpalestine.parliran.ir/ar :
70 Hatina, pp. 109 - 110.
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ور الحوار بني الحركة وإيران .71ويف الحقيقة ،جاءت املبادرة اإليرانية ردًّا عىل
حامس عالمة بارزة عىل تط ّ
اتفاق مدريد للسالم بني إرسائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية الذي رأت فيه حامس والجهاد محاولة إلضفاء
رشعية دولية عىل وجود إرسائيل.
جهت الجمهورية اإلسالمية اهتاممها نحو الجهاد اإلسالمي وحامس ،ورسعان ما
بعد انتفاضة عام  ،1987و ّ
أقامت عالقات سياسية مع حامس ،ليعقب ذلك اتفاق أوسلو بني منظمة التحرير الفلسطينية وإرسائيل يف
عام  .1993وعىل الرغم من ترويج منظمة التحرير الفلسطينية التفاقيات أوسلو ،72شعر الفلسطينيون العاديون
باإلحباط من اعرتاف املنظمة باالحتالل اإلرسائييل ،فأعرضوا عنها واتّجهوا نحو حامس والجهاد اإلسالمي.
وتها االنتخابية بعد أن هزمت فتح يف االنتخابات الطالبية يف
وبعد عام  ،1993واصلت حامس استعراض ق ّ
جامعة النجاح يف عام  1996ثم يف عام  .731997ويف نيسان /أبريل  ،1998زار الشيخ أحمد ياسني جمهورية
إيران اإلسالمية ،وحظي باستقبال من أرفع قياداتها .74وخالل هذه الزيارة التاريخية ،استقبله املرشد األعىل
آية الله خامنئي الذي أشاد باملقاومة الفلسطينية ضد إرسائيل .ورأى خامنئي يف الشيخ ياسني وأتباعه
«املمثّلني الحقيقيني للمقاومة الفلسطينية» .75ومثّ نت القيادة اإليرانية عال ًيا زيارة الشيخ ياسني إىل إيران
رشا عىل الروابط الوثيقة بني إيران والحركات اإلسالمية يف
بعد إطالق رساحه من السجن ،ووجدت فيها مؤ ً
فلسطني .وكثّفت جمهورية إيران اإلسالمية ،منذ ذلك الحني ،ترصيحاتها الداعمة لحامس ورأت أنها تحرس
املقاومة اإلسالمية ضد إرسائيل.

عا :انسحاب إرسائيل من جنوب لبنان ( ،)2000واالنتفاضة الفلسطينية
راب ً

الثانية ،واالنتخابات الفلسطينية ()2006

ول يف تاريخ املنطقة .فبعد مرور عقديْن [عىل احتالل إرسائيل جنوب لبنان يف
شكّل عام  0200نقطة تح ّ
آذار  /مارس  1978ضمن عملية الليطاين] ،وامتثالً لقرار مجلس األمن التابع لألمم املتّحدة رقم  ،76425سحب
وحل امليليشيات التابعة له .77وعزا البعض هزمية إرسائيل يف
ّ
الجيش اإلرسائييل قواته من جنوب لبنان
جنوب لبنان إىل الدعم اإليراين والسوري لحزب الله .وترى [الباحثة اللبنانية] لينا الخطيب ،أن تحرير جنوب
لبنان يف  25أيار /مايو  2000مثّل سابقة ألنها املرة األوىل منذ إنشاء دولة إرسائيل يف عام  1948التي
71 Ibid., p. 110.
 72هي مجموعة من التفاهامت بني حكومة إرسائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ،تضم إعالن املبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذايت االنتقايل (ما يُعرف بعملية
التوصل إىل
وقّعت اتفاقية أوسلو  2يف طابا عام  .1995كان الهدف من اتفاقية أوسلو
ّ
وقّعت يف واشنطن يف عام  ،1993يف حني ُ
السالم واتفاق أوسلو)ُ ،
معاهدة سالم عىل أساس قراري مجلس األمن  242و 338ومبدأ "األرض مقابل السالم" ،وتحقيق "حق الفلسطينيني يف تقرير املصري" .وقد بدأت عملية أوسلو بعد
مفاوضات رسية يف مدينة أوسلو ،نتج منها اعرتاف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إرسائيل واعرتاف إرسائيل مبنظمة التحرير بوصفها املمثل الرشعي للشعب
الفلسطيني .وقد نجم عن اتفاقيات أوسلو السلط ُ
ة الفلسطينية التي تقترص عىل اإلدارة الذاتية ألجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة .واعرتفت االتفاقية بأن منظمة
التحرير الفلسطينية باتت رشيكًا إلرسائيل يف مفاوضات الوضع النهايئ بخصوص القضايا العالقة .وأهم هذه القضايا هي الحدود واملستوطنات والقدس ،والالجئون
وحق الفلسطينيني يف العودة ،وقضية الوجود العسكري اإلرسائييل وسيطرته عىل املناطق الباقية بعد االعرتاف اإلرسائييل باالستقاللية الفلسطينية .إال أن
د إىل قيام دولة فلسطينية.
اتفاقيات أوسلو مل تؤ ِّ
73 Are Knudsen, “Crescent and Sword: the Hamas Enigma,” Third World Quarterly, vol. 26, no. 8 (2005), pp. 1373 - 1388.
74 Ibid., p. 113.
" 75دیدار شیخ احمد یاسین رهرب مقاومت اسالمی فلسطین" [زيارة الشيخ أحمد ياسني زعيم املقاومة الفلسطينية] ،دفرت حفظ ونرش آثار آیت الله العظمی
خامنه ای ،1377/2/12 ،يف:
https://bit.ly/2Y4m8kE
 76أصدر مجلس األمن التابع لألمم املتحدة يف  19آذار /مارس  1978القرار  425الذي دعا فيه إىل االنسحاب الفوري للقوات اإلرسائيلية من األرايض اللبنانية،
واحرتام سالمة لبنان اإلقليمية وسيادته ضمن حدوده املعرتف بها دول ًيا .واستجاب لدعوة لبنان إلنشاء قوة مؤقتة لألمم املتحدة تحت إرشاف املجلس ت ُعرف بقوة
األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان (اليونيفيل أو .)UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon
77 Imad Salamey, The Government and Politics of Lebanon (London: Routledge, 2014), p. 98.
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ٍ
أراض عربية «عىل أيدي جامعة عربية شبه عسكرية» 78.وأعقب ابتهاج
يجري فيها طرد قوات إرسائيلية من
العرب واملسلمني يف املنطقة الخيبة من قمة كامب ديفيد ،التي استضافها الرئيس األمرييك بيل كلينتون
وحرضها رئيس الوزراء اإلرسائييل إيهود باراك ،ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية يارس عرفات ،واختتمت
كثريا بسبب إخفاق
يف  25متوز /يوليو  2000من دون التوصل إىل اتفاق .79وتنامى إحباط الشعب الفلسطيني
ً
القمم وفساد السلطة الفلسطينية.
بعد انتصار حزب الله يف جنوب لبنان بفرتة قصرية ،أدّت االستفزازات اإلرسائيلية إىل اندالع انتفاضة فلسطينية
ثانية .ففي  28أيلول /سبتمرب  ،2000أسفر اقتحام أرئيل شارون للمسجد األقىص ،ثالث أقدس مكان بالنسبة
إىل املسلمني ،ترافقه حامية أمنية كثيفة من القوات املسلّحة اإلرسائيلية ،عن اندالع االنتفاضة الثانية،
م مفاوضات السالم ،إذ رفض
ع ْ
وتوحيد الفلسطينيني بصورة مل يسبق لها مثيل .80وأدرك فلسطينيون كرث ُ
ق َ
اإلرسائيليون االلتزام بعدّة رشوط تتطلّبها اتفاقيات السالم املؤقتة .81وبعد فرتة قصرية من اندالع االنتفاضة
الثانية ،أبدت إيران وحزب الله دعمهام املعنوي القوي وتضامنهام مع انتفاضة األقىص .ومتخّض مؤمتر
القدس األول ،الذي عقد يف بريوت يف الفرتة  30 - 28كانون الثاين /يناير  ،2001عن تأسيس «مؤسسة
القدس» يف مق ّرها املؤقت يف املدينة نفسها .82ويف  22آذار /مارس  ،2004اغتالت القوات املسلحة
اإلرسائيلية بأمر من أرئيل شارون ،الشيخ ياسني .وبعد فرتة قصرية ،أعطى شارون يف  17نيسان /أبريل أم ًرا
باغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتييس [أبرز قادة حركة حامس] .ووفقًا لع ّزام التميمي ،رغب رئيس الوزراء
تول زمام األمور يف غزة بعد انسحاب إرسائيل منها يف نهاية
ّ
اإلرسائييل يف ضامن عجز حامس عن
املطاف .83ودانت الرشائح السياسية كافة يف الجمهورية اإلسالمية اإليرانية االغتيال عىل نطاق واسع.
مة بحلول 12
بدأت إرسائيل يف سحب قواتها املسلّحة من غزة يف  15آب /أغسطس  ،2005وأمتّت هذه امله ّ
ما .واحتفل شعب غزة بقيادة حامس ،ونسبوا النرص إىل
أيلول /سبتمرب  ،2005لينتهي احتالل غزة بعد  38عا ً
وقة .ويرى التميمي أن إخفاق مفاوضات السالم املتك ّررة أكانت
هزمية القوة العسكرية اإلرسائيلية املتف ّ
85
84
اتفاقيات أوسلو ،أم خارطة طريق الرئيس األمرييك جورج بوش االبن  ،أم خطة شارون لفك االرتباط  ،فقد
حة نهج حامس .86ويف  26كانون الثاين /يناير  ،2006حقّقت حامس فوزًا ساحقًا يف االنتخابات
ْ
أثبتت كلها ص ّ
الترشيعية .وبعد أن فازت بأول انتخابات دميقراطية للمجلس الترشيعي الفلسطيني ،أعلن إسامعيل هنية
عن تشكيل حكومة جديدة يف آذار /مارس  .2006وجاء نرص حامس االنتخايب مبنزلة مفاجأة غري سا ّرة إلرسائيل
والواليات املتّحدة وفتح .87ويف حني رفضت الحكومتان األمريكية واإلرسائيلية ،ومنظمة التحرير الفلسطينية
78 Ibid., p. 73.
79 Tamimi, p. 198.
80 Ibid., p. 199.
81 Ibid., p. 200.
82 Joseph Alagha, “Hizbullah, Iran and the Intifada,” International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) Newsletter (Leiden University),
vol. 9, no. 2 (2002), p. 35.
83 Tamimi, p. 206.
 84خارطة الطريق هو االسم الذي أطلق عىل مبادرة سالم يف الرشق األوسط اقرتحها بداية الرئيس األمرييك بوش االبن يف حزيران /يونيو  2002وتب ّنتها الحقًا
للتوصل إىل حل نهايئ لتسوية
اللجنة الرباعية :الواليات املتّحدة ،واالتحاد األورويب ،وروسيا واألمم املتّحدة .كان هدف املبادرة مبارشة محادثات بني الطرفني
ّ
مرغم ،وعارضها وزراء
سلمية من خالل إقامة دولة فلسطينية بحلول عام  .2005أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني حينها محمود عباس عن قبوله لخارطة الطريق
ً
فظًا عليها.
إرسائيليون من اليمني املتط ّرف ،وقد أبدى أرئيل شارون تحفّظه عليها وأعرب عن قبوله بعض بنودها فحسب .وقد قدّمت الحكومة اإلرسائيلية  14تح ّ
 85كان فك االرتباط اإلرسائييل عن غزة أحادي الجانب من طرف إرسائيل ،ثم تفكيك  21مستوطنة إرسائيلية يف قطاع غزة وإخالء املستوطنني والجيش اإلرسائييل
من داخل قطاع غزة .وكان رئيس الوزراء أرئيل شارون قد اقرتح خطة فك االرتباط يف عام  2003واعتمدتها الحكومة يف حزيران /يونيو  ،2004ووافق عليه الكنيست
يف شباط /فرباير  2005بوصفها قانونًا يتيح تنفيذ خطة فك االرتباط.
86 Tamimi, pp. 206 - 207.
87 Ibid., p. 224.
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[فيام بعد] ،االعرتاف بالحكومة التي ترتأّسها حامس ،واصلت إيران م ّد حكومة حامس حديثة العهد بالدعم
السيايس واملايل لضامن «إمكانية الوصول» إىل إرسائيل ألسباب ليس أقلّها صون أمنها .ويف  8كانون
األول /ديسمرب  ،2006أعلن إسامعيل هنية ،رئيس الوزراء الفلسطيني ،أمام آالف املصلّني يف صالة الجمعة
التي أقيمت يف جامعة طهران يف إيران «لن نعرتف أبدًا بالحكومة الصهيونية الغاصبة ،وسنواصل حركتنا
الجهادية حتى تحرير القدس».88

خامسا :حرب إرسائيل عىل غزة ( )2009/ 2008ور ّدة فعل إيران
ً
منذ انتخابات عام  ،2006عملت إرسائيل عىل تصعيد وترية حملتها العسكرية املنهجية ضد حكومة حامس،
وأخذت تستهدف غزة بانتظام .وارتكبت مجزرة غزة ،وهي إحدى أكرب الهجامت العسكرية عىل غزة قبل الربيع
العريب ،بني  27كانون األول /ديسمرب و 18كانون الثاين /يناير  ،892009وراح ضح ّيتها نحو  1400فلسطيني،
حرم أكرث من  400000نسمة من املياه الجارية .وردًّا عىل هجامت إرسائيل عىل الفلسطينيني أثناء حرب غزة
و ُ
90
ن أنصار حزب الله ثالث هجامت عىل إرسائيل من جنوب لبنان  .وجدير بالذكر أن الحرب عىل غزة
 ،2009 / 2008ش ّ
ما من املقاومة .ودانت إيران بشدّة عمليات
 2009 / 2008ت ُعرف يف إيران بـِ «جنگ  ۲۲روزه» أي حرب الـ  22يو ً
القتل يف غزة ،وانتقدت وقوف الدول العربية املحافظة مكتوفة األيدي .وردًّا عىل هجوم إرسائيل عىل غزة،
نظّمت إيران املؤمتر الدويل الرابع لدعم فلسطني يومي  4و 5آذار /مارس  2009يف طهران .وعقد املؤمتر
تحت شعار «دعم فلسطني مظهر املقاومة ،غزة ضحیة الجریمة» .91وبعد حرب غزة ،صدّق مجلس الشورى
اإلسالمي يف إيران باإلجامع عىل قانون إعالن يوم  18كانون الثاين /يناير «يوم غزة» يف التقويم الرسمي
للجمهورية اإلسالمية.92

سادسا :إيران والحركات الفلسطينية اإلسالمية يف حقبة بعد الربيع العريب
ً
بعد أن وصلت موجات الربيع العريب إىل سورية وطال أمد األزمة السورية ،انتقلت القيادة السياسية لحامس
من سورية إىل مرص وقطر يف شباط /فرباير  ،2012إذ انتقل خالد مشعل ومساعدوه إىل قطر ،وأعلن
حبت منذ عام  1999باملكتب
إسامعيل هنية عن دعمه لالنتفاضة ضد األسد .93وكانت الحكومة السورية قد ر ّ
السيايس لحامس واستضافتْه بعد أن اتهمت السلطات األردنية الحرك َ
ة ألنشطة غري
ة باستخدام اململكة قاعد ً
مرشوعة ،واحتجزت مشعل 94وأحد كبار مساعديه فرتة وجيزة .95وحصلت قيادة حامس عىل مالذ آمن ،ومتتّعت
برفاهية تلقّي الدعم املايل واللوجستي يف دمشق من الحكومة السورية وإيران وحزب الله ،فأىت خروجها
من سورية وتأييدها للقوات املعادية لألسد مفاجئًا إليران وحلفائها .ومع ذلك ،تج ّنبت سلطات الجمهورية
اإلسالمية توجيه أي انتقاد مبارش إليها ،وحافظت عىل قنوات االتصال معها.
88 “Hamas: We Will Never Recognize Israel,” The Guardian, 8/12/2006, accessed on 30/9/2021, at: https://bit.ly/3in9S5Q
89 Rostami-Povey, p. 175.
90 Ibid.
91

إعالن املؤمتر الدويل الرابع لدعم فلسطنيhttps://bit.ly/3kD35qa :

 92سید قاسم ذاکری ،حميات قانوىن [الحامية القانونية] (طهران :مركز مطالعات فلسطني ،)]2011[ 1390 ،ص .67
93 “Hamas Political Leaders Leave Syria for Egypt and Qatar,” BBC News, 28/2/2012, accessed on 30/9/2021, at: https://bbc.in/3AVDgaR
94

أحد مؤسيس حركة املقاومة اإلسالمية (حامس) ،وكان شغل منصب رئيس املكتب السيايس للحركة منذ عام  1996وحتى أيار /مايو .2017
95 Ibid.
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ويف الجانب اآلخر من الطيف السيايس الفلسطيني ،حافظت الجهاد اإلسالمي عىل موقعها يف محور
املقاومة .ورفضت قيادتها ،إثر اندالع األزمة السورية ،قطع العالقات مع دمشق ،وبقيت عىل الحياد .ويف
كانون الثاين /يناير  ،2012زار رمضان عبد الله شلّح 96ووفده آية الله خامنئي يف طهران .وأشار خامنئي خالل
ورات يف سورية من منظور واسع وشامل ،تتّضح
ً
اللقاء إىل الوضع يف سورية
قائل« :إذا نظرنا إىل التط ّ
ما املؤامرة التي حاكتْها أمريكا لسورية .ولسوء الحظ ،هناك دول داخل املنطقة وخارجها تتعاون مع
متا ً
97
أمريكا يف تنفيذ هذا املخطّط»  .وعىل الرغم من أن قيادة حامس سلكت مسا ًرا مختلفًا عن إيران وحلفائها
يف امللف السوري ،غري أن طهران حافظت عىل عالقاتها معها .ويف  10شباط /فرباير  ،2012ح ّ
ط إسامعيل
هنية يف طهران يف زيارة رسمية ،واستقبله مسؤولون كبار يف الحكومة اإليرانية ،من بينهم املرشد
األعىل ورئيس الجمهورية.

عا :حربا غزة  2012و :2014إيران وحامس والجهاد اإلسالمي
ساب ً
ن الجيش اإلرسائييل حملة عسكرية ضخمة عىل غزة ،أطلق عليها اسم
يف  14ترشين الثاين /نوفمرب  ،2012ش ّ
«عمود السحاب» وانطلقت بعد اغتيال أحمد الجعربي رئيس أركان الجناح العسكري لحركة حامس (كتائب عز
الدين
القسام) برضبة صاروخية يف مدينة غزة ،واستم ّرت مثانية أيام .98وكان أثر دعم إيران للحركات اإلسالمية
ّ
أثبتت الحركات
م تداعيات حرب غزة .وخالل أيام املقاومة الثامنية،
ْ
الفلسطينية عىل صعيد أدائها العسكري ،أه ّ
د عىل إرسائيل .واستخدم الفلسطينيون خالل الرصاع صاروخ «فجر،»-5
اإلسالمية الفلسطينية قدرتها عىل الر ّ
ورته إيران وقدّمته لحزب الله ويصل مداه إىل  75كم ،ما أتاح لهم رضب عاصمة إرسائيل.99
الذي ط ّ
من دون ادّعاء الفضل يف تقديم تكنولوجيا الصواريخ إىل حركات املقاومة ،أشاد آية الله خامنئي بالفلسطينيني
ومقاومتهم خالل أيام الحرب الثامنية .100ويف الجانب اآلخر للمشهد السيايس ،كانت ردّة الفعل يف غزة تجاه
الدعم اإليراين من أكرث التداعيات الالفتة لحرب غزة يف  .2012فوفقًا [للصحايف الفلسطيني] نضال املغريب،
قدّم الغزاويون شكرهم الشعبي إليران عىل مساعدتهم يف قتال إرسائيل يف  27ترشين الثاين /نوفمرب
 ،2012إذ جرى إطالق الصواريخ اإليرانية الصنع من املناطق الفلسطينية يف اتجاه تل أبيب والقدس .101وحملت
لوحات إعالنية ضخمة عىل ثالثة تقاطعات طرق رئيسة يف قطاع غزة الرسالة التالية «شك ًرا إيران» باللغات
ورت امللصقات صواريخ «فجر »-5أيضً ا .وكانت امل ّرة األوىل
العربية واإلنكليزية والعربية والفارسية ،كام ص ّ
102
التي تشهد اعرتافًا شعب ًيا بدور إيران يف تسليح املقاتلني اإلسالميني يف األرايض الفلسطينية .
ويف متوز /يوليو  ،2014تعرضت غزة مج ّددًا لقصف عنيف من جيش الدفاع اإلرسائييل ،أعقبته حملة عسكرية
ضخمة .وكانت إرسائيل ترمي إىل القضاء عىل عمليات إطالق الصواريخ من غزة عىل إرسائيل والتي كانت
تقوم بها الحركات اإلسالمية الفلسطينية .وبعد عرشة أيام من القصف الجوي العشوايئ ،ش ّنت إرسائيل
ومؤسسها فتحي الشقاقي عام  ،1995واستمر مبنصبه
 96أحد مؤسيس حركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني وتبوأ منصب األمني العام للحركة بعد وفاة قائدها
ّ
هذا حتى مرضه عام  ،2018وخلفه يف املنصب زياد النخالة.
97 “Ayatollah Khamenei in meeting with Ramadan Abdullah: Resistance, Struggle Sole Way to Liberate Occupied Territories,” The Office of the Supreme
Leader, 15/12/2016, accessed on 30/9/2021, at: https://bit.ly/3D0aBBX
98 Harriet Sherwood, “Hamas Says Gates of Hell Opened as Israel Kills Military Leader in Gaza,” The Guardian, 15/11/2012, accessed on 30/9/2021, at:
https://bit.ly/2Y52k0V
99 Ian Black, “Fajr-5 Missiles Give Palestinians Rare if Short-Lived Advantage,” The Guardian, 16/11/2012, at: https://bit.ly/3zT8m1d
100 “Leader’s Speech to Participants of International Conference on Islamic Awakening,” Ayatollah Khamenei, 11/12/2012, accessed on 30/9/2021, at:
https://bit.ly/3D2BapZ
101 Nidal al-Mughrabi, “Gazans Say Thank You Iran after Israel Conflagration,” Reuters, 27/11/2012, accessed on 30/9/2021, at: https://reut.rs/3zW8Cwv
102 Ibid.
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حملة برية يف  17متوز /يوليو  2014مع ّززة بالزوارق الحربية والطائرات املقاتلة والدبّابات .وتجدر اإلشارة
إىل أن الحرب عىل غزة تزامنت مع خوض إيران سلسلة مفاوضات ماراثونية مع القوى العاملية بشأن
برنامجها النووي .وكانت إيران آنذاك تدعم أيضً ا النظام السوري ،وتواجه خالفات مع املكتب السيايس
لحركة حامس بشأن األزمة السورية .وجاءت أبرز ردود الفعل املؤيدة للفلسطينيني يف إيران من الرئيس
ء عىل
ّ
الرباغاميت حسن روحاين ،الذي انتخب يف آب /أغسطس .2013
وتول روحاين مقاليد الحكم بنا ً
وعديْن انتخاب ّيني رئيسني :تخفيف التوت ّر مع الغرب بشأن امللف النووي ،وإجراء إصالحات اقتصادية وسياسية
يف الحكومة .ورفض روحاين محاوالت إرسائيل تربير املجزرة التي ارتكبتْها بحق الفلسطينيني ،وات ّهم
قائل« :تكشف
ً
القادة اإلرسائيليني بارتكاب التطهري العرقي يف غزة .وانتقد بشدة صمت املجتمع الدويل
التزمت الصمت
ردود الفعل الدولية لألسف أن الحكومات الغربية والعديد من الحكومات العربية واملسلمة
ْ
103
إزاء هذه الجرائم ،أو أن ردود فعلهم ال ترقى إىل حجم الكارثة القادمة يف قطاع غزة»  .ودعا روحاين
الحكومات الغربية إىل دعم املستضعفني يف فلسطني مهام كانت مصالحهم يف الحفاظ عىل تحالفهم
معية يف
مع إرسائيل ،إذ قال« :قصف املدارس وقتل األطفال يف غزة هام مثال واضح عىل اإلبادة الج ْ
العامل حاليًا».104
وعي الحرس الثوري اإليراين :الباسيج [أي
واألهم من ذلك ،تردّد صدى دعم شعب غزة بشدّة لدى متط ّ
قوات تعبئة الفقراء واملستضعفني باللغة الفارسية] .فأعلن اللواء محمد رضا نقدي ،قائد الباسيج ،أن الدعم
اإلنساين اإليراين لشعب فلسطني ال حدود له ،وأن «مساعدات األمة اإليرانية للشعب الفلسطيني ال تعرف
حدودًا ،وأن حزم معوناتنا ستؤمن لهم كل احتياجاتهم» .105وبعبارة أخرى ،ألقت حرب غزة بظاللها عىل الحياة
التوصل إىل إجامع بني الفصائل السياسية يف النظام .ومل يقترص الدعم
هلت
السياسية اإليرانية مجددًا ،وس ّ
ّ
اإليراين عىل األجهزة الحكومية ،بل شمل شخصيات إيرانية غري حكومية أبدت تضام ًنا قويًا مع شعب غزة.
فأطلق أصغر فرهادي ،املخرج اإليراين الحائز عىل األوسكار ،حملة إعالمية تدين قتل الفلسطينيني ،ونرش
صورة له عىل حسابه عىل موقع فيسبوك يحمل الفتة تقول «أوقفوا قتل إخوانكم من بني البرش» .106واألهم
مع
من ذلك أن عزت الله انتظامي ،املمثل اإليراين األسطوري ،أصدر بيانًا دعا فيه الشعب اإليراين إىل التج ّ
خارج مكتب األمم املتحدة يف طهران للتضامن مع شعب غزة.
ُبي أيضً ا ارتباطًا
تؤكد مثل هذه البيانات التضام َ
ن األصيل لكثري من أبناء الشعب اإليراين مع الفلسطينيني ،وت ّ
حدت األمة اإليرانية
بأفكار الثورة اإلسالمية الداعمة للمظلومني ضد الظاملني ،وهي الرسديّات نفسها التي و ّ
إبان الثورة اإلسالمية يف عام  .1979وال يعني ذلك أن جميع اإليرانيني متامثلون يف اإلعراب عن تعاطفهم
ّ
شك يف أن البعض انتقد نهج الجمهورية اإلسالمية إزاء النزاع الفلسطيني  -اإلرسائييل.
مع الفلسطينيني ،وال
لقد كانت حربا غزة يف عامي  2012و 2014مبنزلة اختبار ملدى التزام الثورة يف إيران بالقضية الفلسطينية؛
فقد وقعت حرب غزة  2014يف ظل تباين عميق بني موقفَي النظام اإليراين وحامس من األزمة السورية.
تتوصل الجمهورية اإلسالمية وحامس إىل توافق يف اآلراء بشأن النزاع
وحتى تاريخ كتابة هذه السطور ،مل
ّ
ح ّل بعد خالفات طهران مع اململكة العربية السعودية يف ملفات أخرى (يف اليمن ولبنان).
السوري ،ومل ت ُ َ
ومع ذلك ،حافظت إيران عىل عالقاتها بالفصائل اإلسالمية الفلسطينية وسعت إىل تحسينها ،وخاصة حامس
والجهاد اإلسالمي.
103 Ibid.
104 Ibid.
105 “Basij Commander: No Limitations for Iran's Aid to Palestinians,” Fars News Agency, 5/8/2014, accessed on 30/9/2021, at:
https://bit.ly/3AVOBHD
" 106مخرج فيلم ’انفصال‘ موضع انتقا ٍد يف إيران ملا نرشه حول غزة عىل الفيس بوك" ،املونيتور ،2014/7/17 ،شوهد يف  ،2021/9/30يف:
https://bit.ly/3AWlMv1
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خامتة
لعل من البديهي القول إن جمهورية إيران اإلسالمية دولة تستند إىل القيم الثورية وتعتمد السياسات ذات
جه اإلسالمي ،وهي مشبعة بها .فمناهضة إيران للصهيونية و َريْبتها تجاه الواليات املتحدة ونهجها
التو ّ
الذي يرتكز عىل األمة ينسجم كل ذلك مع املصالح االسرتاتيجية للجمهورية اإلسالمية ونظرتها األيديولوجية.
وبعبارة أخرى ،تتكامل املصالح االسرتاتيجية مع هوية الدولة .ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إىل أن السبب الرئيس
الذي يدفع الثوار اإليرانيني من مختلف الخلفيات السياسية إىل التوافق بارتياح بشأن دعم القضية الفلسطينية،
وتجل عمق ذلك يف أثناء الثورة اإلسالمية
ّ
يكمن يف القبول العام لرضورة الدفاع عام يُعترب قضية عادلة.
حي «املستضعفني» و»املستكربين».
من خالل طرح مصطل َ
ويف الوقت نفسه ،أشارت هذه الدراسة إىل أن جمهورية إيران اإلسالمية ،حالها حال الدول كافة ،تسعى
الصدد ،ترى الجمهورية
إىل توسيع هيمنتها السياسية واأليديولوجية يف أنحاء املنطقة كلها .ويف هذا ّ
اإلسالمية أنها متلك الحق والقدرة عىل قيادة األمة اإلسالمية يف نضالها األيديولوجي ضد ما يُعرف باالستكبار
العاملي ،وهو مصطلح يُقصد به عادة الواليات املتحدة .فدعم فلسطني يخدم املصالح االسرتاتيجية إليران
يف استعراض قوتها وتوسيع نفوذها اإليديولوجي والسيايس يف العامل اإلسالمي بأرسه .بعبارة أخرى،
تتكامل عملية توسيع النفوذ والسعي للهيمنة يف املنطقة ومعتقدات الجمهورية اإلسالمية بشأن قيادة
األمة .وتسعى الجمهورية اإلسالمية من خالل املبالغة يف خطابها املؤيد للفلسطينيني إىل توسيع رقعة
انتشارها يف العامل العريب والبيئة املسلمة السنيّة األوسع ،للحفاظ عىل موقعها بوصفها القامئة بأعامل
«قائد» األمة .وبناء عليه ،أصبحت القضية الفلسطينية مفيدة اسرتاتيج ًيا للجمهورية اإلسالمية ،مبعنى أنها
أتاحت إليران تعميم خطابها السيايس الذي ينادي باملقاومة والتح ّرر يف جميع أنحاء املنطقة ،ما منحها
سلطة وأكسبها نفوذًا يف املنطقة .وتؤكد الفصائل املختلفة يف الجمهورية اإلسالمية عىل أفكار الثورة
اإلسالمية لتعزيز صدقية إيران بوصفها «زعيمة» األمة اإلسالمية .وباملثل ،اعتربت القيادة اإليرانية القضية
الفلسطينية معيا ًرا لقياس املقاومة اإلسالمية ضد «االستكبار العاملي».
تتجاوز القضية الفلسطينية الجغرافيا بالنسبة إىل جمهورية إيران اإلسالمية ،ومن ثم تنسجم مع أهدافها
االسرتاتيجية ،ألنها تعكس بسهولة قيمها األيديولوجية الثورية .أما رفض الصهيونية ومقاومة احتالل
فلسطني فجزء ال يتجزأ أيضً ا من قاموس إيران املعارص .ويف هذا الصدد ،يتطلّب حذف الخطاب املؤيد
ريا ثوريًا يف
للفلسطينيني والخطاب املناهض للهيمنة من قاموس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تغي ً
يجسد دعم الفلسطينيني جز ًءا أساسيًا من تكوين هويّة
هويّة الدولة ،ومن ثم تغيري النظام .وبعبارة أخرى،
ّ
الجمهورية اإلسالمية عىل الرغم من التقلّبات التي طرأت عىل الخطاب والتي ذُكرتْ سابقًا.
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