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٢٠٠٩–١٩٧٩اإلسرائیلي–إیران والصراع العربي 

الرحمن یونس العبیديعبدمحمد. د.م.أ
.جامعة الموصل/ مركز الدراسات اإلقلیمیة / قسم الدراسات التاریخیة والثقافیة 

مستخلص البحث 
اإلسرائیلي من اهتمام الدول اإلقلیمیة وفق ما تقتضیه -نالت قضیة الصراع العربي

ك الــدول مــن الصــراع، ومــن هــذا المنطلــق یســلط هــذا البحــث الضــوء علــى مصــلحة تلــ
وحتى ١٩٧٩اإلسرائیلي منذ قیام الثورة اإلیرانیة عام -موقف إیران من الصراع العربي 

، وما شهدته هذه القضـیة مـن متغیـرات أبـان مـدة البحـث، وطبیعـة المواقـف ٢٠٠٩عام 
.اإلیرانیة من مسالة الصراع وانعكاساته علیه

المقدمة
اإلســـرائیلي -يفلســـطینیة بشـــكل خـــاص والصـــراع العربـــالقضـــیة النالـــت

یـران خاصـة، اهتماما كبیرابشكل عام  ٕ في سیاسات الـدول اإلسـالمیة عامـة وا
اإلسـرائیلي -التي ركزت من اهتمامها بالقضـیة الفلسـطینیة والصـراع العربـي 

مبادئهـا دعـم الشـعوب كـان إحـدىوالتـي ،١٩٧٩عـام اإلیرانیة بعد قیام الثورة 
م علیها دعم ات اإلسالمیة للثورة اإلیرانیة حتّ ـفالمنطلق،ة والمضطهدةـالمظلوم

ـــــ ي ـوالوقـــــوف ضـــــد األطمـــــاع اإلســـــرائیلیة فـــــي األراضـــــ،ةـالقضـــــیة الفلسطینی
بــل ،ح دعــم الشــعب العربــي الفلســطیني جــزءا مــن اهتمامهــاـوأصبــ،اإلســالمیة

.یة والدولیةوفي صلب سیاستها الخارجیة اإلقلیم
وتكمن أهمیة البحث فـي دراسـة ومتابعـة موقـف إیـران مـن قضـیة الصـراع 

وتطــورات هــذا الصــراع بعــد قیــام الثــورة ،١٩٧٩اإلســرائیلي بعــد عــام -العربــي
-العربــياإلیرانیــة، وطبیعــة المواقــف اإلیرانیــة ومنطلقاتهــا تجــاه هــذا الصــراع 

جاء هذا البحـث فضال عن ذلك ،والسیما تجاه القضیة الفلسطینیةاإلسرائیلي 
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فــي األســاس اســتكماال ألحــد جوانــب أطروحــة الــدكتوراه التــي أعــدها الباحــث 
."١٩٧٩-١٩٤١موقف إیران من قضایا المشرق العربي بین عامي "بعنوان 

عدة محاور تضمن األول موقف إیران من معاهدة إلىوعلیه قسم البحث 
، أمـا ١٩٧٩عـام ) داؤدمعسـكر-كامـب دیفیـد(اإلسـرائیلیة-السالم المصـریة

ومبـادرات السـالم المقترحـة إیران مـن مشـاریعبموقف المحور الثاني فقد اهتم 
ـــان عـــامي  إیـــران مـــن ور الثالـــث موقـــفـفیمـــا تنـــاول المحـــ،١٩٨٢-١٩٨١إب

ـــان عـــام  ـــة ١٩٨٢الغـــزو اإلســـرائیلي لجنـــوب لبن تجاهـــه، وردود الفعـــل اإلیرانی
١٩٩١اإلسـرائیلیة بعـد عـام -التسـویة العربیـة لموضـوع ع ـور الرابـوكرّس المح

ـــ ــــالموقوـوالـــذي تضـــمن اتفـــاق أوسل اإلســـرائیلیة والمعاهـــدة األردنیـــة١٩٩٣ع ـ
عالقــة إیـران بالفصــائل علـىفیمــا ركـز المحــور الخـامس،١٩٩٤ة عـام ـالمبرمـ

ورـالفلســطینیة وتحدیــدا منظمــة التحریــر الفلســطینیة وحركــة حمــاس، أمــا المحــ
اإلسـرائیلیة علـى كـل مـن موقف إیران مـن الحـرباستعرض األخیرو السادس

.٢٠٠٨غزة عام وقطاع،٢٠٠٦عاملبنان

١٩٧٩)دیفیدكامب (اإلسرائیلیة-معاهدة السالم المصریة: أوال

،١٩٧٣عـــــامةاإلســـــرائیلی-الحـــــرب العربیـــــةأعقبـــــتشـــــهدت الفتـــــرة التـــــي 
أبرزهـــــاولعـــــل ســـــرائیلي،اإل-متغیـــــرات عدیـــــدة فـــــي مســـــیرة الصـــــراع العربـــــي

ـــین مصـــر  ســـرائیل عـــامي و المفاوضـــات التـــي جـــرت ب ٕ والتـــي ١٩٧٨-١٩٧٧ا
ةاإلســرائیلی-توقیــع معاهــدة الســالم المصــریة إلــىقــادت فــي نهایــة المطــاف 

)١(١٩٧٩عــــام 
ــــوي . ــــد قــــام شــــاه إیــــران محمــــد رضــــا بهل ،)١٩٧٩-١٩٤١(وق

سـیما وانـه كانـت لـه ال)٢(بجهود كبیرة في تقریـب وجهـات النظـر بـین الطـرفین
منـــاحیم بـــیغن و ،)١٩٨٢-١٩٧٠(الســـادات أنـــورعالقــات وثیقـــة مـــع كـــل مــن 

وقد استغل الشاه عالقاته الشخصیة معهما والسیما ،اإلسرائیليرئیس الوزراء 
ى مـــن اجـــل فـــض النـــزاع بـــین الجـــانبین، وبالفعـــل تكللـــت وســـع،مـــع الســـادات
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ددیفیــكامــب م المعروفــة باســمالســالبــالتوقیع علــى معاهــدةهــا بینمفاوضــاتال
.)٣()داودمعسكر (

الجمهوریـة وتأسیسوسقوط نظام الشاه ١٩٧٩عاماإلیرانیةعد قیام الثورة ب
هــذه رفــض إلــىبــادرت إیــران وفــي ظــل نظامهــا الجدیــد اإلیرانیــة،اإلســالمیة

علـى والسـیما واإلسـالمیةفي حقوق الشعوب العربیـةاً تفریطعدتهاو معاهدةال
اإلمـــــاموقـــــد اصـــــدر ،)٤(الفلســـــطینيالعربـــــيحـــــق الشـــــعبلخصـــــوصوجـــــه ا

: قـائالالمیة االستسـبوالتـي وصـفهافیه استنكاره لالتفاقیةأعلنالخمیني بیانا 
إیـرانبقطع عالقـاتوأمر"كلهااإلسالمیةةـلألمانة ـخیتعدهذه االتفاقیةإن"

.مع مصر
دعمهـا  وتأییـدها عبرت عن طهران مظاهرات اإلیرانیةشهدت العاصمة و 

فـي الوقـت ذاتـه باالتفاقیـة المصـریة ةمنددو حقوق الشعب العربي الفلسطینيل
حتى دخل المتظاهرون السفارة المصـریة فـي طهـران احتجاجـا ،ةاإلسرائیلی–

وكـــان ،)٥(إســـرائیلمـــنهم علـــى عقـــد الحكومـــة المصـــریة لمعاهـــدة الســـالم مـــع 
ها إیــران والتــي جــاءت بهــا الثــورة التــي اعتمــدتاإلســالمیةللمنطلقــات والمبــادئ 

اإلمـــام، وكـــان للشـــعار الـــذي رفعـــه فـــي تبنـــي هـــذا الموقـــفاألســـاساإلیرانیـــة
دورا كبیـــرا فـــي حمـــل " الیــوم إیـــران وغـــدا فلســطین":١٩٧٩الخمینــي بعـــد عـــام 

علـــى دعـــم حقـــوق الشـــعب العربـــي الفلســـطیني فـــي اســـتعادة اإلیرانـــيالشـــعب 
ذ ذلــك الحــین فــي ضــیة الفلســطینیة منــالقوأصــبحت،وتقریــر مصــیرهأراضــیه
ومن هـذا المنطلـق اتخـذت إیـران عـدد مـن ،اإلیرانیةالسیاسة الخارجیة صلب

:منهاعكست دعمها للقضیة الفلسطینیة الخطوات التي 

.إسرائیلقطع العالقات مع -١
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تمتع و ،فتح السفارة الفلسطینیة محلهاو في طهران ةاإلسرائیلیالسفارة غلق-٢
بقیــــة ســــفراء الــــدول حالــــه كحــــال ر الفلســــطیني بصــــالحیات الســــفیر ســـفیال

.)٦(األخرى
علیـــه شـــرفوالمیـــدان الـــذي ی) شـــارع فلســـطین(كمـــا أطلقـــت إیـــران تســـمیة-٣

.)میدان فلسطین(باسم 
مـن خـالل تخصـیص أیضـابالقضیة الفلسـطینیةاإلیرانيوتجسد االهتمام 

بیـوم "عـام لالحتفـال  جمعة من شـهر رمضـان فـي كـل آلخرالخمیني اإلمام
اإلسـالميالحـل أهمیـةعلى وتأكیدایوما للقضیة الفلسطینیة واعتباره " القدس

ـــین فـــي لقـــوة والمقاومـــة الشـــعبیة الشـــاملة اســـتخدام اوأهمیـــة،لهـــا طـــرد المحتل
ـــة ،ورفـــض كافـــة المعاهـــدات ومشـــاریع التســـویة،یناإلســـرائیلی ـــول الدولی والحل

وتحیــــي العدیــــد مــــن البلــــدان ،طینيتنــــتقص مــــن حقــــوق الشــــعب الفلســــالتــــي
.)٧(اآلند الذكرى بیوم القدس لحاإلسالمیة

١٩٨٢-١٩٨١مشاریع ومبادرات السالم المقترحة عامي : ثانیاً 

الســــالم مشـــاریع عــــدد مـــن مبــــادرات و ١٩٨٢-١٩٨١حـــت إبــــان عـــامي اقتر 
وكـــان إلیـــران وبقیـــة الـــدول ،اإلســـرائیلي-المقترحـــة لتســـویة الصـــراع العربـــي 

:هذه المبادرات والمشاریع المقترحة هيبارز تجاهها ومن ابرز موقف

١٩٨١فهد بن عبدالعزیز األمیرمشروع -١

ومـــا نـــتج عنــــها مـــن ردود أفعــــال دیفیـــدبعـــد التوقیـــع علـــى معاهـــدة كامـــب 
ـــطـــرح رافضـــة لهـــا،وردود  /آبع مـــن ـالعزیز فـــي السابـــعبـــدفهـــد بـــنرـاألمی

ـــــادرة لتســـــوی١٩٨١ام ـعـــــأغســـــطس ـــــمب وقـــــد اإلســـــرائیلي-يـة الصـــــراع العرب
:تضمنت المبادرة ثمانیة نقاط

بمـا ١٩٦٧العربیة التي احتلت عـام األراضيمن جمیع إسرائیلانسحاب -أوال
.فیها القدس
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العربیــة المحتلــة األراضــيفــي إســرائیلأقامتهــاالمســتعمرات التــي إزالــة-ثانیــاً 
.١٩٦٧بعد عام 

فـــي األدیـــانممارســـة الشـــعائر الدینیـــة لجمیـــع ضـــمان حریـــة العبـــادة و -ثالثـــاً 
.المقدسةالماكنا

ال ن ـوطنـه وتعـویض مـإلـىحـق الشـعب الفلسـطیني فـي العـودة تأكیـد-رابعاً 
.في العودةیرغب

أشــــرافتخضــــع الضــــفة الغربیــــة وقطــــاع غــــزة لفتــــرة انتقالیــــة تحــــت -خامســــاً 
.أشهرتزید عن بضعة المتحدة ولمدة الاألمممنظمة

.قیام الدولة الفلسطینیة المستقلة بعاصمتها القدس-سادساً 
.بسالمحق دول المنطقة في العیش تأكید-سابعاً 
فیهــا بضــمان األعضــاءبعــض الــدول أوالمتحــدة األمــممنظمــةتقــوم-اً ثامنــ

.)٨(ئتنفیذ تلك المباد
تجــــــاه المبــــــادرة ةالعربیــــــألفعـــــــالاوفــــــي الوقــــــت الــــــذي تباینــــــت فیــــــه ردود 

عن رفضها أعربتاإلیرانیةة ـ، فان الحكوملهامعارضن مؤید و بیوانقسامها 
ن تندیــده بالمشــروع ورفضــه ـعــلــهخطــابفــيالخمینــياإلمــامفــأعلن،للمبــادرة

ألنـــه، ة مـــن الموافقـــة علیـــهـحكومـــات العربیـــوحـــذر الشـــعوب وال،لكـــل بنـــوده
.واستقرارها ووجودهاأمنهاقـبتحقیلـإسرائیعلىاـسینعكس ایجابی

اإلیرانیةالخمیني قیام تظاهرات طافت العاصمة اإلمامخطاب أعقبوقد
فـي تحریـر كافـة اإلسـالمیةودعمهـا للمقاومـة ،رفضها للمشروعمعلنةطهران 

عــن رفضــها اإلعــالنإلــىاإلســالمیةودعــت الشــعوب ،الفلســطینیةاألراضــي
.)٩(المطلق للمشروع

كونهـــا ،فهــدمیـــراألخطــةوهاجمـــتإیـــران المبــادرة بشـــكل عنیــف وأدانــت
هنـــا یعكـــس اإلیرانـــيولعـــل الموقـــف إســـرائیل،غیـــر مباشـــر ببشـــكل فـــتاعتر 

فضــال عــن الخالفــات التــي ،الصــراع والتنــافس الشــدید بــین إیــران والســعودیة
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المنطلـق مـن هـذا اإلیرانیـة،-الحـرب العراقیـة انـدالع برزت بین الجانبین بعـد 
.)١٠(للمبادرة السعودیة معارضتها الشدیدة ونقدها الحاد إیران أبدت 

رونالد ریغاناألمریكيمبادرة الرئیس -٢
وضـــمن الخطـــاب الـــذي ،لجنـــوب لبنـــاناإلســـرائیلياالحـــتالل أعقـــابفـــي 

فـي )١٩٨٩-١٩٨١-(Ronald Reganرونالـد ریغـاناألمریكـيالـرئیس ألقـاه
القــوة العســكریة ورغــم أنریغــان أكــد،١٩٨٢عــام رســبتمب/ أیلــولالثــاني مــن 

تسـتطیع حسـم الصـراع مـع العـرب والالفإنهالها االرجحیة في المنطقة أنها
مـــــن هـــــذا المنطلـــــق طـــــرح الـــــرئیس ،المنطقـــــةإلـــــىتجلـــــب الســـــالم أنیمكـــــن 

:تضمنتمبادرته للسالم والتياألمریكي
.وقطاع غزةاألردنال دولة فلسطینیة في الضفة الغربیة لنهر -١
.لمحتلةضم األراضي اسرائیلیحق إلال-٢
تحقیــق الحكــم الــذاتي للفلســطینیین فــي الضــفة الغربیــة وغــزة باالرتبــاط مــع -٣

.األردن
العربیـــة األراضــية الجدیــدة فــي اإلســـرائیلینات طالتجمیــد المباشــر للمســتو -٤

.المحتلة
یــتم تحدیــد مســتقبل المدینــة عــن طریــق أنعــدم تقســیم مدینــة القــدس علــى -٥

.المفاوضات
.)١١(إسرائیلبحمایة األمریكیةت المتحدة التزام الوالیا-٦

الخمینــــي الـــدول العربیــــة مـــن القبــــول بمبـــادرة الــــرئیس اإلمـــام حــــذر بـــدوره 
بـــل وأبـــدت إیـــران اســـتعدادها الن تتبنـــى سیاســـة مغـــایرة تجـــاه دول ،األمریكــي

هـاالتهدیـد لهـذه الـدول فـي حالـة قبولإلـىالخلیج العربـي وهـي اقـرب مـا تكـون 
.المبادرة

وعـــدت أیضـــابقـــوة وأدانتهـــااألمریكـــيوقـــد رفضـــت إیـــران مبـــادرة الـــرئیس 
عقــدها إلــىدعــاالقمــة العربیــة التــي أعمــالمبــادرة ریغــان علــى جــدول إدراج
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انحرافـا كبیـرا "العزیز في مدینة فـاس فـي المملكـة المغربیـة عبدفهد بناألمیر
.)١٢(" الفلسطینیینأحالمعن 

١٩٨٢أیلولبیة في فاس مؤتمر القمة العر مشروع -٣

أوجهـود ألیـة،١٩٧٩عام اإلیرانیةإیران معارضتها منذ قیام الثورة أبدت
ى حســــاب القضــــیة ـعلــــتكــــوناإلســــرائیلي-يـمبــــادرات تســــویة للصــــراع العربــــ

، لــذلك كـــان موقفهــا واضــحا ورافضـــاالفلســطینیة والشــعب العربـــي الفلســطیني
رونالــد ریغــان، األمریكــيدرة الــرئیس ومبــا،العزیزعبــدفهــد بــناألمیــرمبــادرة ل

الجهود التـي بـذلت مـن قبـل المملكـة العربیـة إیرانمن هذا المنطلق عارضت
١٩٨١عــام فــي المملكــة المغربیــةفــاسمدینــة بالســعودیة لعقــد القمــة العربیــة 

-مشـــروع تســـویة للصـــراع العربـــيإقـــرارفـــي إمكانیـــة للنظـــرس كونهـــا ســـتكرّ 
بســبب الخالفــات وتبــاین األولــىانعقــاد قمــة فــاس ونتیجــة لفشــل ،اإلســرائیلي

-وجهـــــة نظـــــر الـــــدول العربیـــــة تجـــــاه القضـــــیة الفلســـــطینیة والصـــــراع العربـــــي
القمـة،هذه عن سعادتها بفشل انعقاد في حینهاإیرانأعربتفقد اإلسرائیلي،
إیــران تعتبــر فشــل القمــة إن"بیانــا جــاء فیــه اإلیرانیــةوزارة الخارجیــة وأصــدرت
مــة والمقــاتلین الصــامدین فــي فلســطین وهزیاإلســالميكبیــرا للمجتمــع انتصــارا 

.)١٣(فهداألمیرلمبادرة إشارة"مذلة لمن تبنوا هذه الخطة
فـــي ضـــوء التطـــورات التـــي شــــهدتها الســـاحة السیاســـیة العربیـــة وخاصــــة و 

إلیهوفشل انعقاد مؤتمر القمة التي دعت ،لجنوب لبناناإلسرائیلياالحتالل 
عقــد وتــم ،بــرزت الحاجــة لعقــد المــؤتمر مــن جدیــد،١٩٨١عــام ي الســعودیة فــ

/ أیلـــول٩-٦(مـــؤتمر القمـــة العربیـــة فـــي مدینـــة فـــاس فـــي المغـــرب فـــي المـــدة 
وقـــد طرحـــت الـــدول العربیـــة خـــالل المـــؤتمر مشـــروعا ،)١٩٨٢ســـبتمبر عـــام 

:وتضمن هذا المشروعاإلسرائیلي-جدیدا لتسویة الصراع العربي
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العربیــة المحتلــة التــي احتلتــه عــام األراضــيمــن جمیــع إســرائیلانســحاب -١
.بما فیها مدینة القدس،١٩٦٧

العربیـة المحتلـة بعـد األراضـيفـي إسرائیلأقامتهاالمستوطنات التي إزالة-٢
.١٩٦٧عام 

مـاكنألافـي األدیانضمان حریة العبادة وممارسة الشعائر الدینیة لجمیع -٣
.المقدسة

لفلسـطیني فـي تقریـر مصـیره وممارسـة حقوقـه الوطنیـة حق الشـعب اتأكید-٤
الثابتة بقیادة منظمـة التحریـر الفلسـطینیة ممثلـه الشـرعي الوحیـد وتعـویض 

.من ال یرغب في العودة
منظمــةإشــرافالضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة لفتــرة انتقالیــة تحــت إخضــاع-٥

.أشهرالمتحدة ولمدة ال تزید عن بضعة األمم
.الفلسطینیة المستقلة وعاصمتها القدسقیام الدولة -٦
الــدولي ضــمانات ســالم بــین جمیــع دول المنطقــة بمــا األمــنیضــع مجلــس -٧

.فیها الدولة الفلسطینیة المستقلة
.)١٤(ئالمبادالدولي بضمان تنفیذ تلك األمنیقوم مجلس -٨

صـراع لتسـویة لإیجـادإلىهات القمة الهادفة من جانبها رفضت إیران توج
القمـة العربیـة المنعقـدة اإلیرانیةوهاجمت وزارة الخارجیة اإلسرائیلي،-بيالعر 

ــــة ــــادرة ،فــــي مدینــــة فــــاس المغربی فهــــد بــــناألمیــــركونهــــا جــــاءت لدراســــة مب
في فاساألولالتي فشلت بانعقاد المؤتمر األولىالعزیز وتحقیقا لدعوته عبد
ال وهـــذا یلســـرائوضـــع حـــدا إللاإلســـالمیةودعـــت إیـــران الـــدول ،١٩٨١ام عـــ

.بالجهاد ضدهاإالیكون
ة للشــــــعب ـخــــــط الحقــــــوق المشروعــــــعــــــناـواعتبــــــرت إیــــــران القمــــــة انحرافــــــ

رونالـــد األمریكـــيالفلســـطیني كونهـــا وضـــعت ضـــمن برامجهـــا مبـــادرة الـــرئیس 
ورغم ذلك فان موقف إیران من القمة وما تمخض عنها من مبادرة ،)١٥(ریغان

تجـــاه أبدتـــهن اقـــل تصـــلبا وشـــدة عمـــا كـــااإلســـرائیلي-تجـــاه الصـــراع العربـــي
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قبـول سـوریا لمقـررات إلـىولعـل ذلـك یعـود ،العزیزعبـدفهد بـناألمیرمبادرة 
سـتراتیجیة ،القمة العربیة واعترافها بها ٕ كونها كانت تـرتبط بعالقـات سیاسـیة وا

.)١٦(قویة مع إیران منذ ذلك الحین
ولیـة بالضـد مـن تبنـي مواقـف سیاسـیة فـي المحافـل الدإلـىوعمدت إیـران 

إسـرائیلطرد إلىوعلیه تبنت إیران مسودة مشروع قرار یدعو ،هذه المشاریع
فــــي الخــــامس ف،المتحــــدةاألمــــممنظمــــة وخاصــــة مــــن ،مــــن المحافــــل الدولیــــة
ردا منهــا علــى المجــازر التــي و ،١٩٨٢كتــوبرأ/ األولوالعشــرین مــن تشــرین 

اقــــر مجلــــس ، )١٧(ینیین فــــي مخیمــــي صــــبرا وشــــاتیالقامــــت بهــــا ضــــد الفلســــط
وخصــص میزانیــة قــرار المــواد الثمــانيفــي إیــران مشــروع يـاإلسالمــالشــورى 

.)١٨(رسمیة سنویة لدعم القضیة الفلسطینیة

١٩٨٢االحتالل اإلسرائیلي لجنوب لبنان : ثالثا

جنوب ،١٩٨٢یونیو/في السادس من حزیرانةاإلسرائیلیاجتاحت القوات 
وكــان هــدفها اخــرج منظمــة التحریــر ،وتلبنــان ووصــلت حتــى العاصــمة بیــر 

اإلســـــرائیليوكـــــان للغـــــزو ،الفلســـــطینیةةـالمقاومـــــعلـــــىوالقضـــــاء،الفلســــطینیة
فــي الجنـــوب اإلیرانــيوتوســیع النفـــوذ تأســیسكبیـــر فــي تــأثیرلجنــوب لبنــان 

شراكها بصورة غیر مباشرةاللبناني ٕ إذي،ـاإلسرائیل-في الصراع العربيبل وا
الذي كانـت تسـعى ،بالمشاركة في هذا الصراعإلیرانت طوراـسمحت هذه الت

الن تكــون طرفــا فیــه ضــد إســرائیل باعتبــار الصــراع ضــدها قضــیة إســالمیة، 
قبـــل إیرانـــيوجـــود عســكري إقامــةمــن اجـــل اإلیرانیـــةوقــد جوبهـــت المســاعي 

وقد جاء هذا الرفض من قبـل الـرئیس ،ان برفض سوريـاإلسرائیلي للبنالغزو 
لجنـــوب اإلســـرائیلي، لكـــن بعـــد الغـــزو )٢٠٠٠-١٩٧٠(ألســـداالســـوري حـــافظ 

قــوات إلرســال، ووقعــت ســوریا اتفاقیــة مــع إیــران تراجــع الــرفض الســوريلبنــان
، وبالفعـل وصـلت مجموعـة مـن اإلسـرائیليلبنـان والتصـدي للغـزو إلـىإیرانیة
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در ـقـو زوـالغـذلـكمـنأیـامدمشق بعد سـتة إلىاإلیرانيقوات الحرس الثوري 
.)١٩(عنصر) ١٠٠٠-٨٠٠(بین ا عدده

ـــم ترغـــب ســـوریا بـــان تشـــارك إیـــران مباشـــرة فـــي الحـــرب ضـــد  رغـــم ذلـــك ل
فـــي جنـــوب لبنـــان وبالشـــكل اإلیرانـــيوذلـــك خوفـــا مـــن توســـع النفـــوذ إســرائیل،

قـــد یحصـــر العملیـــات أو،یضـــعف النفـــوذ الســـوري فـــي لبنـــانأوالـــذي یـــؤثر 
.)٢٠(وحدهمباإلیرانیینإسرائیلالعسكریة ضد 

بمهمة تقدیم المشورة العسكریة اإلیرانیةبناءا علیه انحصرت مهمة القوات 
بلدهم، وتمركـزت الدفاع عن أنفسهموان یتولى اللبنانیون ،والتدریب العسكري

.)٢١(القوات اإلیرانیة بعد ذلك في منطقة بعلبك في لبنان
حـــــزب اهللا ودعمـــــه إنشـــــاءوالرئیســـــي فـــــي ياألساســـــالـــــدور إلیـــــرانكـــــان 

اإلســـالمیةفضـــال عـــن اعتمـــاد فكـــر الثـــورة ،ســـاعدات المادیـــة واللوجســـتیةبالم
اعتمد مؤسسوا الحـزب ثحی،ة في لبناناإلسالمیالمقاومة لبناء فكر اأساس

الحــزب والغایــة أهـدافووضــعوا ،لـهأساســیةكمبــادئ اإلسـالمیةمبـادئ الثــورة 
ه مـن قبـل الحـرس ودعمـالحـزب بإنشاءالخمیني الذي اقر اإلمامأمامإنشاءهمن 

.)٢٢(في مواجهة االحتالل اإلسرائیلياإلیرانيالثوري 
نجاحـــــا بالنســـــبة لسیاســـــتها األكثـــــرتـــــرى إیـــــران فـــــي حـــــزب اهللا التجربـــــة و 

احـــد األطــراف إیــران جعـلكانــت بمثابـة حلقــة الوصــل الــذي والتــي،الخارجیـة
شـــر ا فـــي المنطقـــة ونـووســـیلة لمـــد نفوذهـــ،اإلســـرائیلي-فـــي الصـــراع العربـــي

وكورقـة تعتمـدها فـي تقریـر اإلیرانیـة،اإلسـالمیة الثـورة وأفكارمفاهیم ومبادئ 
المصیریة التي تتعلق بمصالح إیران في المنطقة في األوضاعأي وضع من 
.)٢٣(األوقاتأي وقت من 

نالمتطــوعیأســماءمهمتهــا بتســجیل اإلیرانــيقــوات الحــرس الثــوري وبــدأت
،منـــاطق القتــــالإلــــىإرســـالهمومـــن ثــــم ،حوتــــدریبهم علـــى الســــال،اللبنـــانیین

والـى جانـب المهـام .األعـالموكانت هذه الدورات تـتم بشـكل سـریع بعیـدا عـن 
مثــل ،أخــرىبمهــام أیضــاقــوات الحــرس الثــوري أفــرادالتدریبیــة العســكریة قــام 



]٢٧[محمد عبدالرحمن.د.م.أ.اإلسرائیلي-ایران والصراع العربي

تقــدیم المســاعدة للفالحــین والمــزارعین فضــال عــن تثقیــف النــاس بثقافــة الثــورة 
عــن طریــق عــدد مــن علمــاء الــدین الــذین انیــة ونشــر تعالیمهــا اإلیر اإلســالمیة

للبنانیـة والذین تولوا مهمـة تثقیـف المجموعـات المقاتلـة ااإلیرانیةرافقوا القوات 
ثقافیةلحرس الثوري العسكریة والاجهودأسهمتوقد ، سیاسیا وعسكریا ودینیا

هــذه القــوات وكانــت .)٢٤()حــزب اهللا ( وتطویـــر إمكانیــاتوتأســیسي بنــاء ـفــ
الشـدة، سـواء فـي وجـه أوقـاتالحزب واالعتماد علیهـا فـي تأسیسالسبب في 

فـــــي مقاومـــــة الجـــــیش أوحـــــدي السیاســـــي والعســـــكري للملیشـــــیات اللبنانیـــــة تال
مواجهـة الضـغوط التـي تمارسـها العناصـر المختلفـة داخـل فـي أو، اإلسرائیلي
.)٢٥(اإلیرانیةالحكومة 

والــدعم الــذي كــان یتلقــاه منهــا ومســاندة انبــإیر ومــن خــالل ارتبــاط الحــزب 
اإلسـرائیليمسـیرته فـي مقاومـة االحـتالل األخیـربـدا ،الحرس الثـوري للحـزب

ه الخـــــدمات الصـــــحیة واالجتماعیـــــة ـن تقدیمــــــفضـــــال عـــــ،فـــــي جنـــــوب لبنـــــان
أنشــاهافــي جنــوب لبنــان مــن خــالل المؤسســات التــي األهــاليإلــىواإلنســانیة

حیـــث كـــان ،اإلدارةبـــالتخطیط والتنظـــیم وحســـن والتـــي تمیـــزت ،لهـــذا الغـــرض
تقدیم الدعم والمسـاندة للمقـاتلین فـي ،تلك المؤسساتإنشاءمن األولالهدف 

ومــع مــرور الوقــت توســع عمــل هــذه ،)٢٦(اإلســرائیليمواجهــة قــوات االحــتالل 
وكان تمویـل ،المؤسسات باتجاه تقدیم الخدمات الصحیة واالجتماعیة وغیرها

هـدفببدوافع إسـالمیة، و ،مباشرةودعمهما یتم من قبل إیرانهذه المؤسسات 
والبقـــاع ي الضـــاحیة الجنوبیـــة فـــوال ســـیما ،كســـب عطـــف النـــاس واســـتمالتهم

تقـــدیم الخـــدمات مـــنالشـــرقي والجنـــوب، وتوزعـــت نشـــاطات هـــذه المؤسســـات
ــــااألســــرورعایــــةالصــــحیة وبنــــاء المســــتوطنات والمستشــــفیات والمــــدارس مادی

المهــن ولغــرض تــزویج وأصــحابالقــروض لمســاعدة الطلبــة ومــنحواجتماعیــا
الكثیــر مــن النشــاطات إلــىإضــافةفضــال عــن رعایــة الیتــیم والتعلــیم ،الشــباب
هــذه المؤسســات إلــىالتــي قــدمتها إیــران األمــوالوقــد بلــغ حجــم ،)٢٧(األخــرى

شــجع حــزب اهللا علــى مــد نفــوذه وزیــادة وهــذا مــا،ملیــون دوالر ســنویا)١١,٥(
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قـدر لهــا حـزب اهللاأنشـاهالـذلك فـان المؤسســات التـي ،بـین اللبنـانیینشـعبیته
اآلنواسـتمرت لحـد ١٩٩٠البقاء واالستمرار بعـد انتهـاء الحـرب اللبنانیـة عـام 

مــع أخــرىألحــزابالمدنیـة واإلداراتفـي الوقــت الــذي انتهـت فیــه المؤسســات 
.)٢٨(نهایة الحرب

- األردنیةومعاهدة السالم ١٩٩٣أوسلوواتفاق ١٩٩١مؤتمر مدرید:رابعاً 
١٩٩٤اإلسرائیلیة 

الوالیـات المتحـدة مـت، قا١٩٩١امـعـالخلـیج الثانیـةربـحوقـوع أعقابفي 
مــن اجــل دفــع األوســطالصــراع فــي الشــرق أطــرافجمــع لجهــود باألمریكیــة

والحقـوق السیاسـیة الفلسـطینیة سـرائیلإلألمـنا"مبـدأواعتمـاد ،عملیة التسویة
١٩٩١ســبتمبر / أیلــولفــياألمریكیــةووجهــت الوالیــات المتحــدة ،"ةالمشــروع

Georgeبـــوشجـــورج األمریكـــيالـــرئیس أرســـلحیـــث ،دعـــوات رســـمیة

Bush)األســـــدكـــــل مـــــن الـــــرئیس الســـــوري حـــــافظ إلـــــىرســـــائل )١٩٩٢-١٩٨٩
والملـــــك فهـــــد بـــــن)٢٠١١-١٩٨١(والـــــرئیس المصـــــري محمـــــد حســـــني مبـــــارك

ـــــــــد ـــــــــك ا)٢٠٠٥-١٩٨٢(العزیزعب ـــــــــة الســـــــــعودیة والملـــــــــك مل لمملكـــــــــة العربی
سـحاق،الهاشـمیةاألردنیـةملـك المملكـة )١٩٩٩-١٩٥٣(حسین ٕ ن رئـیس یرابـوا

إنهاءإلىتقود اتـمفاوضإلجراءمؤتمر سالم یمهد اإلسرائیلي لعقدالوزراء 
.اإلسرائیلي-الصراع العربي

األمریكـــيســـوریا قبـــول المقتـــرح إعـــالنوجـــاء موقـــف إیـــران مباشـــرة بعـــد 
موافقة سوریا على أنإیران على أكدتحیث ،والدعوة لحضور مؤتمر مدرید

ویضـعف ،فـي المنطقـةاألمریكیـةوالهیمنـة اإلمبریالیةیربح "األمریكیةالدعوة 
مبتعــــدة عــــن توجیــــه أي نقــــد للقیــــادة الســــوریة ،"القضـــیة الفلســــطینیة المســــلمة

.)٢٩(مباشرة
فـــــي العاصـــــمة ١٩٩١تـــــوبرأك/ األولانعقـــــاد المـــــؤتمر فـــــي تشـــــرین قبـــــلو 

تســویة ال ألیــةعــارض لمعلــى موقفهــا اوأكــدتعــادت إیــران ،مدریــداألسـبانیة
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ت إیـــران بـــدورها مـــؤتمرا مضـــادا ـــــونظم،الشـــعب الفلســـطینيإلـــىتعیـــد الحـــق 
الشـهر طهران في التاسع عشر من اإلیرانیةلمؤتمر مدرید عقد في العاصمة 

وقـد حضـر المـؤتمر كافـة ،فلسـطینفي اإلسالمیةهدفه دعم الفصائل نفسه،
مـن أخـرىحركـات ومنظمـات و الفصائل الفلسطینیة المعارضة لعملیـة السـالم 

.)٣٠(أیضاأخرىبلدان عربیة من الجزائر ولبنان والسودان ومن دول 
بشــــدة وخـــــالل )٩٩٧-١٩٨٩(رافســــنجانييعلــــي اكبــــر هاشـــــمأدانوقــــد 
التـي وصـفها ةؤتمرات التسـویمدرید وكافـة مـتمرمؤ ،المؤتمرفيألقاهخطاب

زرع الشـقاق إلـىمفروض ویهـدف الكاذب و بال"المؤتمرواصفاً ،باالستسالمیة
إسـرائیلقـوات لمحاربـة إلرسـالإیران مستعدة أنعلى وأكد" بین الفلسطینیین

وانتقـــد ســـوریا لقبولهـــا ،جنـــب مـــع الفلســـطینیین وتلبیـــة احتیاجـــاتهمإلـــىجنبـــا 
ملیـون )٢٠(قـدره برأسـمالالمـؤتمر صـندوقا وانشـأ،)٣١(المشاركة فـي المـؤتمر

تقــــــدیم، هدفــــــه اإلیرانــــــيمــــــن قبــــــل مجلــــــس الشــــــورى امــــــدعومأمریكــــــيدوالر 
.)٣٢(المساعدات للشعب العربي الفلسطیني ودعم انتفاضته 

بین منظمة ١٩٩٣عام أوسلوالتفاقیة أیضاإیران بعدها معارضتها أبدت
ـــــر الفلســـــطینیة و  ســـــرائیلالتحری ٕ ـــــاق غیـــــر شـــــرعي و ،)٣٣(ا اعتبـــــرت إیـــــران االتف

منظمـة التحریـر الفلسـطینیة وصـفتو ،ومنـاقض لمصـلحة الشـعب الفلسـطیني
لـم تبـد أي موقفـافـي الوقـت ذاتـهلكن إیران،لقمع الفلسطینیینإسرائیلذراع ب
عـــدم إلـــىتـــدعو إیرانیـــةبـــرزت اصـــواتا سیاســـیة منـــع تطبیـــع هـــذا االتفـــاق، و ی

ـــول بـــه ـــوا وأنهـــم،معارضـــة االتفـــاق والقب ـــرملكیـــین "لـــن یكون ـــكأكث " مـــن المل
ـــران مـــن موقـــف المعـــارض للتســـویة  أوموقـــف عـــدم الممـــانع إلـــىوانتقلـــت إی

مفاوضـات بـدأتفعنـدما ،منتصـف عقـد التسـعینیاتإبـانالرافض لها السیما 
المفاوضـات كمـا ة لم تنتقد إیران سوریا على هـذه اإلسرائیلی-التسویة السوریة

-اإلســـــرائیلیة أو حتـــــى األردنیـــــة-فاوضـــــات الفلســـــطینیةفعلـــــت بالنســـــبة للم
اإلیرانیة وحفاظا علیها من -اإلسرائیلیة، انطالقا من متانة العالقات السوریة
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ـــران توقعـــت مســـبقا فشـــل هـــذه المفاوضـــات فـــي ظـــل التشـــدد  ـــوتر، لكـــن إی الت
.)٣٤(ازل عن األراضي السوریة المحتلةـاإلسرائیلي فـي عـدم التن

فكانــت،)٣٥(١٩٩٤اإلســرائیلیة عــام -األردنیــةة لمعاهــدة الســالم بالنســبأمــا
" صـامتة نسـبیا"كانـت و أوسـلوفـاق تف مـن اـاقـل حـدة واخـهـایران لمعارضة إ

بهــدف تعزیــز العالقــات األردنبعــد عقــد المعاهــدة بزیــارة إیرانــيوقــد قــام وفــد 
.)٣٦(الثنائیة بین الطرفین

یمــا یتعلـــق بالمفاوضـــات والتســـویة فاإلیرانیـــةة النظـــر هــرغــم ذلـــك فـــان وج
سرائیلیة،و أمریكیةأمالءاتمن أكثرتعد ال،ةاإلسرائیلی-العربیة ٕ إیـران وان ا

وتؤكــد علــى معارضــتها السیاســیة ،لـإسرائیــســالم شــامل مــع إقامــةضــد فكــرة 
.)٣٧(الدولة الیهودیةإلقامةیةواإلیدیولوج
یتعلـق بمسـار المفاوضـات فیمـا موقفهـافـيكثـرمرونـةبعدهاإیرانأبدت

أشــــار، وقــــد عامــــةة اإلســــرائیلی-، والعربیــــةخاصــــةاإلســــرائیلیة-الفلســــطینیة
عالقة إیران إن": معلقا على مشاركة سوریا في المفاوضات بقولهافسنجانير 

،)٣٨("یرضـي السـوریینإسـرائیلما عقدت سوریا اتفاقا للسالم مع إذاتتأثرلن 
إیــــران تعــــارض أي "أنأعلــــنمرونـــة عنــــدما أكثــــرموقفــــا رافســــنجانيوأبـــدى
عملیــة أمــامولكنهـا لــن تضـع العراقیــل المادیـة إســرائیلتفــاوض مـع أوتقـارب 
أما،"للفلسطینیین یعود تقریر مصیرهمإن"رـآخفي تصریح وأضاف" السالم

ــــثقـــة كبیـــرة فاإیـــران لهـــإن":بالنســـبة للعالقـــة مـــع ســـوریا فقـــال ا النـي سوریــــ
.)٣٩("الشعب الفلسطینيوبمصالحیضحوا بمصالحهم الوطنیة لنالسوریین

وعلیـــه كانـــت مواقـــف إیـــران مـــن عملیـــة التســـویة والمفاوضـــات ومعاهـــدات 
لكنها فـي الوقـت ذاتـه ،السالم التي ترتبت علیها معارضة لها جملة وتفصیال

دعم المقاومـة واكتفت ب،عرقلتها وتخریبهاإلىلم تبد أي فعل مضاد لها یقود 
.)٤٠(لسطینیةالف

لــدیها حاجــة بعــد ذلــك بــان إیــران لــیس)٢٠٠٥-١٩٩٧(محمــد خــاتمي وأكــد
والســالم ، تتكفــل بهــذاإســرائیلف"ة اإلســرائیلی-العربیــة ةلعرقلــة عملیــة التســوی
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یـران،أراضـیهمو تم االعتـراف بحقـوق الفلسـطینیین وسـیادتهم علـى ــممكن ل ٕ وا
ألصـــحابالهویـــة الوطنیـــة یقـــوم علـــى ســـحق تریـــد ســـالما عـــادال وشـــامال ال

إذاالحـل النهـائي الـذي یقبـل بـه الفلسـطینیون تقبلوهـي سـ،الحقوق المشتركة
ي ال تریـــد فـــرض ـفهـــ،حقــق مصـــالحهم حتـــى لـــو لـــم یكـــن متوافقــا مـــع موقفهـــا

فـي أملـهن عـ"مرشـد الثـورة اإلیرانیـةخامنئيعلي وأعرب،"على الغیرأرائها
وعن دعمه الشـعب الفلسـطیني ،القدسقیام دولة فلسطینیة مستقلة عاصمتها

.)٤١("وقیادته الشرعیة دون شرط حول خیاراتها
اإلیرانیــة وزیــر الخارجیــة إدانــةهــذه جــاءت اإلیرانیــةوفــي ضــوء المواقــف 

ا مقرات السلطة الفلسطینیة والرئیس الفلسطیني ـلضربهسرائیلإلازيكمال خر 
فعلیهــا معالجــة د الســالم كانــت تریــإذاإســرائیلأنعلــى وأكــد،یاســر عرفــات

.مشكلة الالجئین الفلسطینیین
طهـران فـي اإلیرانیـةالـذي عقـد فـي العاصـمة اإلسالميوفي مؤتمر القمة 

إیــران لیســت بصــدد "خــاتمي بــان أوضــح، ١٩٩٨دیســمبر عــام /األولكــانون 
دولة تخوض عملیة التسویة رغـم معارضـتها المبدئیـة أيىـعلفرض سیاستها

وبـین الموقـف اإلسـالمیةربط بـین عالقاتهـا الثنائیـة مـع الـدول ي لن تـوه،لها
یتضمن البیان الختامي للقمـة دعـم أنوعلیه وافقت إیران على ."إسرائیلن ـم

.)٤٢(، ولكنها تحفظت علیهلهاكأسسعملیة السالم واعتماد مؤتمر مدرید 
،إسـرائیلالتفـاوض مـع بـدورهاإلیرانیـةرفض علـي خـامنئي مرشـد الثـورة و 

محمــد خــاتمي معارضــته وأبــدى،كمــا رفــض جمیــع االتفاقــات المترتبــة علیهــا
ولعـــل ذلـــك ،إیـــران لـــن تمـــارس دورا تخریبیـــاأنعلـــى أكـــدلكنـــه ،للمفاوضـــات

وضاتبان مصیر هذه اإلیرانیینقناعة القادة السیاسیین إلىیعود  ا لمف هـي ا
الثانیـة یـددیفعلیه إیران عقب فشل مفاوضـات كامـب  أكدتوهذا ما ،الفشل

ـــــو عـــــام / فـــــي تمـــــوز ـــــث ،٢٠٠٠یولی ـــــى أكـــــدتحی ـــــران عل ـــــة هـــــذه أنإی نهای
.)٤٣(جاءت لبدایة خاطئةألنهاالمفاوضات متوقعة 
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ومنهــا علــى ،مــع ذلــك اســتمرت جهــود إیــران الداعمــة للقضــیة الفلســطینیة
سبیل المثال عقدها لمؤتمر دعم االنتفاضة الفلسطینیة في طهران في نیسـان 

:التالیةوالذي صدر عنه بعض التوصیات ،٢٠٠١ابریل عام/ 
وعــــدم ،لمقاطعــــة منتجاتهــــاوالـــدعوةالوالیــــات المتحــــدة األمریكیــــة بالتندیـــد -١

.على دورهااآلمالتعلیق 
.یین كمجرمي حربإسرائیلمحاكمة دولیة لمسؤولین إقامة-٢
.إسرائیلبقطع عالقاتها مع اإلسالمیةمطالبة الدول -٣
.تمرار ودعم االنتفاضةالدعوة الس-٤
.)٤٤(قوات دولیة لحفظ السالم في فلسطینإلرسالاألمندعوة مجلس -٥

اعتبـرت إیـران ،مقابل السـالماألرضمبادرة دما طرحت الدول العربیة وعن
ـــــر"المبـــــادرة  ـــــم وأوضـــــحت" ســـــخاء للســـــالماألكث ـــــان الفلســـــطینیین ل ـــــواب یلجئ

.)٤٥(ضي الذي تقترحه المبادرةیئسوا من الحل التفاو أنبعد إاللالنتفاضة 
فقـد ) ٢٠٠٠-٢٠٠٥أغسـطس / آب٣(الرئیس محمـود احمـدي نجـادأما

ض كافـــــة المفاوضـــــات ـة علـــــى رفـــــالســـــابقة القائمــــاإلیرانیــــةاعتمــــد السیاســـــة 
إزالـــةإلـــىبـــل ودعـــا ،دولـــة تضـــم العـــرب والیهـــودقامـــةإورفـــض ،والتســـویات

هودیــــة التــــي یــــدعیها قــــة الینكــــر وجـــود المحر ألــــى الخارطــــة، و مــــن عإســـرائیل
حقـوق الشـعب الفلسـطیني م دعـاستمر فـي سیاسـة إیـران السـابقة فـي الیهود، و 

قامة الدولة الفلسطینیة المستقلة ٕ .)٤٦(في تحقیق تطلعاته وا

إیران والفصائل الفلسطینیة:خامساً 
)٤٧(منظمة التحریر الفلسطینیة-١

یر الفلسطینیة في إیران وفـي وجدت منظمة التحر اإلیرانیة،منذ قیام الثورة 
ةإیــران بمنظمــة التحریــر الفلســطینیاعترفــتإذ،ظــل النظــام الجدیــد حلیفــا لهــا

،هــا فــي طهـــران وضــعا دبلوماســـیا، وتــم مـــنح ممثللفلســـطینیینلاشــرعیممــثال
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وبـدا ،)٤٨(إیران في عهد الثورة بدعم القضیة الفلسـطینیة بشـكل واضـحوبدأت
ـــران لیاســـر عرفـــات زعـــیم منظمـــة التحریـــر واضـــحا خـــالل اســـتقبال األمـــر إی

ــــامبعــــد ١٩٧٩شــــباط ١٧فــــيالفلســــطینیة ــــة،مــــن انتصــــار الثــــورة أی اإلیرانی
ـــة الدبلوماســـیة  ـــىة فـــي طهـــران اإلســـرائیلیوتغیـــرت مقـــر البعث مقـــر الســـفارة إل

وعــین هــاني الحســن مــدیرا لمكتــب ،شــباط١٩التــي افتتحــت فــيالفلســطینیة
الســــفارة تقــــع فیــــهكانــــت علــــى الشــــارع الــــذي اســــم فلســــطین وأطلــــقطهــــران،

.)٤٩(اإلسرائیلیة
بــدأتمــع إیــران عالقــة منظمــة التحریــر الفلســطینیة رغــم ذلــك فــان مســار 

التـي شـهدتها واألحـداثجدات ـنتیجـة التطـورات والمستـالوقـتمـرورمـعتتوتر
فبعــد اســتیالء إیــران .عكســت بــدورها علــى عالقــات الطــرفینالمنطقــة والتــي ان

فـــي طهـــران ومحاولـــة منظمـــة التحریـــر التوســـط لحـــل األمریكیـــةلســـفارة علـــى ا
،ســراح الرهــائن شـــهدت العالقــة بــین الطــرفین بدایــة التراجـــعطــالقإلأالزمــة

حیــث طالبــت إیــران المنظمــة بموقــف اإلیرانیــة،-فضــال عــن الحــرب العراقیــة
دانــةواضــح مــن الحــرب  ٕ فضــال عــن،اللبنانیــةأالزمــةوكــذلك ،العــراق فیهــاوا

فــــي تراجــــع عالقــــات إیــــران أســــهمتأمــــوركلهــــا اإلســــالمیةتوجهــــات إیــــران 
.)٥٠(بمنظمة التحریر الفلسطینیة

ظمـة التحریــر التـي انعكســت سـلبا علـى عالقـة مناألحـداثوتعاقـب تطـور 
منظمـــة التحریـــر لمبـــادرات الســـالم التـــي تأییـــد، ومنهـــا الفلســـطینیة مـــع إیـــران

األمریكــيیة وكــذلك مبــادرة الــرئیس طرحــت مــن قبــل المملكــة العربیــة الســعود
ر القمـــة ، واعتمـــاد مبـــادرة المملكـــة العربیـــة الســـعودیة فـــي مـــؤتمرونالـــد ریغـــان
وأیـــــدتها منظمـــــة التحریـــــر ،١٩٨٢عـــــام المغربیـــــةفـــــاسمدینـــــةالعربیـــــة فـــــي
وعـــدتها تنـــازال عـــن حقـــوق الشـــعب العربـــي إیـــران،أدانتهـــاوالتـــي الفلســـطینیة،

ةكبیـر علـى طبیعـة عالقـتأثیران لهذه التطورات وقد ك،الفلسطیني وخیانة له
.إیران بمنظمة التحریر الفلسطینیة
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منظمــة التحریــر الفلســطینیة تشــكیل قــوات أیــدتمــا ســبق فقــد إلــىإضــافة
دولیة لحفظ السالم من جنسیات متعددة مـن الـدول الغربیـة فـي لبنـان لتغطیـة 

ن بعـدها مباشـرة یراإأقدمتوقد ،وحمایة انسحاب منظمة التحریر من بیروت
دانــة،رمضــادة لمنظمــة التحریــةعلــى شــن حملــ ٕ یاســر عرفــات علــى قیامــه وا

لفلســطینیین نحــو بقیــادة ا"اصــفة خطوتـهافقـة علــى تشــكیل هـذه القــوات، و بالمو 
ـــة ـــىاإلمبریالیـــةبعـــودة الســـماحو " اإلذاللواختیـــاره ... هزیمـــة محقق الشـــرق إل

التحریـر الفلسـطینیة بمراجعـة وقامـت طهـران بعـدها بمطالبـة منظمـة،األوسط
.)٥١(وسیاستهاأفكارها

شــجبت فقــد )٥٢(١٩٨٥عــام األردنــي-االتفــاق الفلســطینيأمــا فیمــا یتعلــق ب
واتهمـت إیـران منظمـة " م جنازة القضیة الفلسطینیةیمراس"وعدته االتفاقإیران

ــــــول قــــــرار  ــــــر الفلســــــطینیة بقب مقدمــــــة )٢٤٢(المتحــــــدة األمــــــممنظمــــــة التحری
وتعبیرا عن اسـتیائها مـن منظمـة التحریـر ،وردا على هذا االتفاق،ملالستسال

/آبالـــــوطني الفلســـــطینیة فـــــي اإلنقـــــاذاعترفـــــت إیـــــران بجبهـــــة ،الفلســـــطینیة
الـذي االنتفاضـة،فـتححركـة زعـیم ىأبو موسـیسها وبرئ١٩٨٥عام أغسطس

انأدوقــد ،اإلیرانــيزار بــدوره طهــران واســتقبله حســین موســوي رئــیس الــوزراء 
خطــرا لــیس فقــط علـــى الشــعب الفلســطیني بـــل "موســوي یاســر عرفــات وعـــده 

.)٥٣("اإلسالمیةعلى كافة حركات التحرر 
عالقات مع كافـة الفصـائل الفلسـطینیة وعـدم حصـرها إلقامةوفي محاولة 

اســتقبل ،المرفوضـة مـن قبـل طهـراناألخیـرةبمنظمـة التحریـر نتیجـة السیاسـة 
فتحـــي الشـــقاني فـــي كـــانون اإلســـالميالجهـــاد الخمینـــي زعـــیم حركـــة اإلمـــام
وامتـدت ،عـن قطـاع غـزةإسـرائیلأبعدتهأنبعد ،١٩٨٨عام دیسمبر/ األول

والنـي توسـعت بشـكل ،١٩٩٠حركـة حمـاس عـام إلـىبعد ذلك عالقات إیـران 
علــى بقیــة الفصــائل الفلســطینیة وأولویــةكبیــرة أهمیــةكبیــر بعــد ذلــك واحتلــت 
.)٥٤(اومة المسلحةكونها اعتمدت خیار المق
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ـــة الحاســـمة فـــي عالقـــات إیـــران بمنظمـــة التحریـــر الفلســـطینیة  لكـــن المرحل
والتي كانت بمثابة نهایة العالقات بین الجانبین فقد جاءت بعد توقیع منظمة 

مــع ١٩٩٣ســبتمبر / أیلــولالتحریــر الفلســطینیة علــى اتفــاق الثالــث عشــر مــن 
مـن جانـب منظمـة التحریـر " خیانـة"والذي عدته إیـران ) أوسلواتفاق (إسرائیل

.)٥٥(الشعب الفلسطینيوآمالالفلسطینیة لطموحات 
ــــانأخــــرىعــــادت العالقــــات بــــین الجــــانبین مــــرة  انعقــــاد مــــؤتمر القمــــة إب

اإلیرانــــيحیـــث اســـتقبل الـــرئیس ،١٩٩٧الثـــامن فـــي طهـــران عـــام اإلســـالمي
ــــیس الســــلطة ــــاره رئ ــــات باعتب ــــرئیس الفلســــطیني یاســــر عرف محمــــد خــــاتمي ال

ســلطة سیاســیة فــي منــاطق الحكــم الــذاتي بموجــب أصــبحتالفلســطینیة التــي 
-تســویة الصــراع العربــي ةعملیــأصــاب، ونتیجــة الجمــود الــذي أوســلوق اتفــا

والسیما بالنسـبة لعملیـة المفاوضـات في مختلف مسارات التفاوضاإلسرائیلي
جــانبین وهــو مــا جعــل القطیعــة بــین الاإلســرائیلي،-بــین الجــانبین الفلســطیني

وقیاسـا كانـتلكـن بدرجـة اقـل عمـا واسـتمرت هـذه العالقـة و ،تتالشى تـدریجیا
.)٥٦(عالقة إیران مع حركة حماسىعل

)٥٧(حركة حماس-٢

عنـــدما تـــم اعتمـــاد ،١٩٩٠عـــام إلــىحركـــة حمـــاس بإیـــرانترجــع عالقـــات 
وعقـب ،١٩٩٠عـام أكتـوبر/األولممثل رسمي للحركة في إیـران فـي تشـرین 

مــؤتمر تنظــیم األخیــرةشــهدت ،بــإیرانطــور فــي عالقــة حركــة حمــاس هــذا الت
والذي ضـم ،١٩٩١أكتوبر/ األولالمعارضة في الثاني والعشرین من تشرین 

أدانوقـــــد إســـــرائیل،الفصـــــائل الفلســـــطینیة المعارضـــــة لمســـــیرة التســـــویة مـــــع 
أیضــاوكــان هــذا االجتمــاع خطــوة ن فــي بیــان لهــم مــؤتمر مدریــد،المجتمعــو 

األخرىساعدت إیران في التواصل مع حركات وفصائل المقاومة الفلسطینیة
وتبــع هــذا االجتمــاع قیــام حركــة حمــاس بافتتــاح مكتــب رســمي لهــا فــي ،)٥٨(

إیـران بموجـب أقـرتوقـد ،١٩٩٢فبرایـر / طهران في شـباطاإلیرانیةالعاصمة 
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في المعارضـة هذا المكتب اعترافها الرسمي بالحركة وبدورها المركزي فتحها ل
.)٥٩(الفلسطینیة

،نوع من الصلة بـین إیـران وحركـة حمـاسإیجادوكان لحزب اهللا دور في 
لبنـان إلـىشـخص مـن قیـادات الحركـة )٤١٥(إسـرائیل أبعدتأنالسیما بعد 

وقــام الحــزب فــي ،يإســرائیلعقــب قیــام الحركــة باختطــاف جنــدي ١٩٩٢عــام 
استضـــاف المبعـــدین أنبعـــد حینهـــا بلعـــب دور حلقـــة الوصـــل بـــین الطـــرفین 
.)٦٠(الفلسطینیین وعمل على مساعدتهم مادیا ومعنویا

األخیــرةوأرســلتلحركــة حمــاس إذاعــةبفــتح ١٩٩٣كمــا قامــت إیــران عــام 
ـــورة علـــي خـــامنئي والتقـــى ب،طهـــرانإلـــىغوشـــة موفـــدا لهـــا إبـــراهیم مرشـــد الث
علـى اتفـاق وقـد وقـع الجانبـان ،ومحسن رضائي قائد الحرس الثـورياإلیرانیة
،التحالف في المجال السیاسي والعسكريإلىتعاون وهو اقرب إقامةتضمن 

وبموجـــــب هـــــذا االتفـــــاق قامـــــت إیـــــران بتزویـــــد الحركـــــة بالمســـــاعدات المالیـــــة 
.)٦١(والعسكریة

طهــران اإلیرانیـةوتتعـرض حركـة حمـاس منـذ افتتــاح مكتبهـا فـي العاصـمة 
الفلسطینیة والتي تتهم الحركـة بــ انتقادات شدیدة من قبل منظمة التحریرإلى

ـــوالء الخـــارجي" والـــدول األمریكیـــةاإلدارةل مـــن ـات كــــن اتهامــــفضـــال عـــ،"ال
-عملیة التسویة العربیةإلفشالوحركة حماس بالعمل والسعي إلیرانالغربیة 

واتهـم ،ضـد حركـة حمـاسإعالمیـةوشنت منظمة التحریـر حملـة ،ةاإلسرائیلی
تتلقـــى بأنهـــاة التحریـــر الفلســـطینیة حركـــة حمـــاس یاســـر عرفـــات زعـــیم منظمـــ

نفتـــهوهـــذا مـــا ،ملیـــون دوالر)٣٠(إلـــىدعمـــا مادیـــا ســـنویا مـــن إیـــران یصـــل 
یـرانبـان االتفـاق بـین حركـة حمـاس منظمـة التحریـروتـذكرة حماس، حرك ٕ وا

ـــأیضـــاتضـــمن  ـــدار اعت للشـــعب اوشـــرعیاف إیـــران بحركـــة حمـــاس ممثـــل وحی
،فــت هــذا الخبــر كــذلك بــل نفــت االتفــاق كلــهوعــادت الحركــة ون،الفلســطیني
هــذه االتهامــات هــي منظمــة التحریــر الفلســطینیة أصــلأنالحركــةوأوضــحت

اإلعــالمالمنظمــة فــي تــونس قــام بتســلیم وســائل مصــدر مــن أصــلهإن"وقالــت 
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نسـتغرب وصـول هـؤالء إننـا"بغضبوأضافت" بنص التفاق مفبرك ومكذوب
وینزلق ،النزاهة ویتسم بالتحنطإلىذي یفتقر هذا المستوى من التعامل الإلى
.)٦٢("الممارسات الرخیصة والسخیفة التي ال تنطلي على احدإلى

إسـالمیةقضـیة فلسـطین هـي قضـیة أنوتتفق حركة حماس مع إیران في 
شــامال ال إســالمیااإســرائیل صــراعالصــراع مــع وتعتبــر،وهــي لكــل المســلمین

ــــى شــــعب مــــا  ــــع واجــــب ،مــــذهب مــــاأویقتصــــر عل االحــــتالل إزاحــــةبــــل یق
وهـذا مـا تؤكـد علیـه المـادة ،اإلسـالمیةعلى كافـة الشـعوب والـدول اإلسرائیلي

قضـــیة تحریـــر فلســـطین تتعلـــق بـــدوائر إن"مـــن میثـــاق الحركـــة ونصـــها )١٤(
وكـل دائـرة ،اإلسـالمیةالـدائرة -الـدائرة العربیـة-ثالث هـي الـدائرة الفلسـطینیة

الصـهیونیة وعلیهـا واجبـات، لها دورها في الصراع مـع من هذه الدوائر الثالث 
وهــذا مــا تعتمــده حركــة حمــاس ،"دائــرة مــن هــذه الــدوائرإهمــالالخطــأوانــه لمــن 

أداةبأنهـافي تفسیر عالقتها مع إیران وفي ردها على الذین یتهمـون الحركـة 
.)٦٣(إیران التوسعیة في المنطقةأهدافلتنفیذ إیرانیة

بأنهــات الحركــة علــى االتهامــات الموجهــة للحركــة وفــي معــرض رد قیــادا
لیلــه عضــو القیــادة أبــووتعمــل بسیاســتها وتوجیهاتهــا قــال خلیــل إلیــرانتابعــة 

حركتـــه إن"السیاســیة لحركــة حمـــاس ومســؤول العالقــات الدولیـــة فــي الحركــة 
ســـتراتیجیتهاقرارهـــا مســـتقل  ٕ وســـتعمل بكـــل جهـــد ،وفـــق میثاقهـــاعلـــىثابتـــةوا

والعربــي ومــن ثــم ال یوجــد أي اإلســالميالفلســطینیة لبعــدها القضــیة إلعــادة
أمإیـران أكانـتسواء واإلسالمیةباس في تمتین العالقات بكل الدول العربیة 

هنـاك جـزء مـن الشـعب الفلسـطیني ارتـبط لألسـف"وأضاف" غیرها من الدول
،حركـة فـتحإلـىإشـارةفـي " مخجلأمرالصهیونیة وهذا -األمریكیةباألجندة

حریصــان ألنهمــاحركــة وحــزب اهللا الوافــق بــین لیلــه بــان هنــاك تأبــوأوضــحو 
)٦٤(اإلسرائیليوفلسطین من االحتالل األقصىعلى تحریر المسجد 

.
المرحلـــــة التـــــي إلـــــى، "حلیفـــــا اســـــتراتیجیا لهـــــا"رانوتعـــــد حركـــــة حمـــــاس إیـــــ

ویؤكـــــد عـــــدد مـــــن قیــــــادات ،عالقاتهـــــا مـــــع الــــــدول العربیـــــةعلـــــى ال تـــــؤثر



)٢٨(٩دراسات إقلیمیة سات اإلقلیمیةمركز الدرا ]٣٨[

فــــــي أساســــــیةالتــــــوازن فــــــي عالقــــــات حمـــــاس هــــــو مــــــادة "أنالحركـــــة علــــــى 
ـــــــى مثـــــــل هـــــــذا التـــــــوازن تشـــــــیر دائمـــــــا ،اإلطـــــــرافتعاملهـــــــا مـــــــع جمیـــــــع  وال

ــــــي تضــــــبط ســــــیر الحركــــــة ویشــــــیر عمــــــاد " السیاســــــات العامــــــة المتبعــــــة والت
ـــــي طهـــــران وعضـــــو مكتبهـــــا السیاســـــي بقولـــــه  إن"العلمـــــي ممثـــــل الحركـــــة ف

هــــو الــــذي یجعــــل مــــن اإلســــالميببعــــدهااإلســــتراتیجیةااللتقــــاء فــــي الرؤیــــة 
والعالقــــة التــــي تقیمهــــا حمــــاس مــــع إیــــران واضــــحة " إیــــران حلیفــــا اســــتراتیجیا
والـــــدعم التأییــــدحشــــد اكبــــر قــــدر ممكــــن مــــن أســــاسومعلنــــة وقائمــــة علــــى 

ــــى العلمــــي دعــــم ،"إســــالمیةقضــــیة أنهــــاللقضــــیة الفلســــطینیة باعتبارهــــا  ونف
الشـــــعب مـــــن الـــــدعم مـــــن إشـــــكاالهنـــــاك إن":إیـــــران المباشـــــر للحركـــــة فقـــــال

.)٦٥("المحتلةاألراضيللشعب الفلسطیني لدعم صموده في اإلیراني
االســـتفادة مـــن إیـــران ودعمهـــا إلـــىوفـــي الوقـــت الـــذي تســـعى فیـــه الحركـــة 

توازن عالقاتها مع بمبدأولكن بالشكل الذي ال یضر ،وتقویة العالقات معها
،مواقــف العربیــة مــن إیــرانالــدول العربــي وخاصــة الخلیجیــة نظــرا لحساســیة ال

قائمــــة علــــى االحتــــرام المتبــــادل "العالقــــات مــــع إیــــران إنوضــــحت الحركــــة أو 
السیاسـي واالسـتراتیجي تجـاه التسـویة مـن دون والـرأيوالتضامن في الموقـف 

.)٦٦("أمالءات
جانب حزب إلىإستراتیجیتهامنظومة ضمنإیران فتعد حركة حماس أما

واعتمادهـــا ،المنطقـــة التـــي لهـــا صـــلة بمصـــالحهااهللا فـــي التعامـــل مـــع قضـــایا 
،والغـرب عمومـااألمریكیـةكورقة ضغط تمارسـه إیـران ضـد الوالیـات المتحـدة 

قضایا إلىونقل هذا الملف ،اإلیرانيوخصوصا فیما یخص البرنامج النووي 
نمــاوجعلــه مــن الملفــات المتشــابكة التــي ال تجعــل منــه قضــیة واحــدة أخــرى ٕ وا

.)٦٧(وجب حلها باتفاق واحدمجموعة قضایا یت

على لبنان وقطاع غزةةاإلسرائیلیحربال:سادساً 
٢٠٠٦على لبنان عام ةاإلسرائیلیحربال-١
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قیــام القــوات الجویــة ٢٠٠٦یولیــو مــن عــام / شــهدت لبنــان فــي شــهر تمــوز
ة بشــن عــدوان واســع علــى لبنــان علــى خلفیــة قیــام حــزب اهللا اإلســرائیلیوالبریــة 
.إسرائیلیینجندیین سربأاللبناني 

موقـف إیــران باألمــروقــدر تعلـق ،واإلسـالمیةالـدول العربیــة العــدواندانـةإ
وعدتـه رد فعـل علـى طردهـا مـن جنـوب لبنـان اإلسـرائیلي،العدوان أدانتفقد 
الـذي جـاء بشـكل مـنظم وممـنهج لتـدمیر اإلسـرائیليوان العـدوان ،٢٠٠٠عام 

(بـالقوة)١٥٥٩(لبنان على تنفیذ القرار جبارإهدفه إنما،لبنان وبنیته التحتیة

وخاصة فیما یتعلق بنزع سالح حزب اهللا والقضـاء علیـه وحظـر السـالح ،)٦٨
ـــل وتحـــریض ،حـــزب سیاســـيإلـــىعلیـــه وتحویلـــه  ـــه الـــرأيب العـــام ضـــده كون

.)٦٩(السبب في ما تعرضت له لبنان من تدمیر
اإلسـرائیليایـة العـدوان ومـع بداإلیرانیـةعلي خامنئي مرشد الثورة أكدوقد 

یتمتـع بـدعم الشـعب اللبنـاني الـذي ألنهبان حزب اهللا لن یتخلى عن سالحه "
قـوم تفاحه ضد الجرائم والفضاعات التي بـحزب اهللا وكوأشاد" یثمن المقاومة

،اإلسـرائیليإیران بقوة العدوان أدانتوقد ،ة في المنطقةاإلسرائیلیبها القوات 
منظمــة متقـي ودعـا منوشـهر .واإلنسـانيدعم المــادي وعرضـت علـى لبنـان الـ

كمـا .التدخل الفـوري لوقـف العـدوان اإلسـرائیلي علـى لبنـانإلىالمتحدة األمم
بالـدفاع إسرائیلعن حق إلعالنهجورج بوش األمریكيالرئیس انتقدت إیران
تشـــجیع بأنـــهســـرائیلالـــداعم إلاألمریكـــيوعـــدت إیـــران الموقـــف ،عـــن نفســـها

النظـر إعـادةإلـىاألمریكیـةاإلدارةودعـت ،اإلنسـانیةة ضد اإلسرائیلیللجرائم 
حمیــد رضــا اصــفي المتحــدث وأكــد،الخــاطئفــي سیاســتها وتصــحیح موقفهــا 

ـــة  ـــةباســـم الخارجی ـــان وســـوریا اإلیرانی ـــد للبن ـــداعم والمؤی ـــران ال ـــى موقـــف إی عل
وأكـدت" ان لسـوریا ولبنـواإلنسـانيقدمنا وال نزال نقدم دعمنا المعنوي " :بقوله

بنـاء كـل إلعـادةاسـتعدادها وأعلنـت،إیران مرارا رفضها نزع سـالح حـزب اهللا
ة ضـد المنشــات المدنیـة اللبنانیــة مهمـا كانــت اإلســرائیلیمـا دمرتــه االعتـداءات 
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عقـــد قمـــة طارئـــة إلـــىاإلســـالميكما دعـــت منظمـــة المـــؤتمر خســـائر،حجـــم ال
إلنهـــاءكـــأجراءاألســـرىل الـــى تبـــادو اإلســـرائیلي علـــى لبنـــان،لوقـــف العـــدوان 

محمــود احمــدي نجــاداإلیرانــيالــرئیس وأدان.علــى لبنــاناإلســرائیليالعــدوان 
مــن أكثــرإســرائیلوهــاجم اإلســرائیلي،العــدوان ٢٠٠٦یولیــو/ فــي تمــوزبــدوره

بــات إســرائیلزوال أن" علــى وأكــد،مــرة وحــذرها مــن االســتمرار فــي العــدوان
وطلـــب ،"ضـــد لبنـــانأوقـــدتهاق بالنـــار التـــي ســـتحتر إســـرائیلوان ،قریبـــاأمـــرا

األمـینمـن كـوفي عنـان اإلیرانیـةحمید رضا اصفي المتحدث باسم الخارجیة 
اإلســرائیليالمتحــدة ببــذل قصــارى جهــده لوقــف العــدوان ألمــممنظمــة الالعــام 

إیــران ســتبذل مــا فــي وســعها وبالتشــاور مــع الــدول أنمشــیرا إلــى،ضــد لبنــان
لوقـــف هـــذا العـــدوان وبشـــكل یضـــمن أخـــرىأوربیـــةودول واإلســـالمیةالعربیـــة 

.)٧٠(حقوق لبنان
٢٠٠٨على قطاع غزة ةاإلسرائیلیحربال-٢

خضـــع قطـــاع غـــزة ومنـــذ ســـیطرة حركـــة حمـــاس علـــى القطـــاع فـــي شـــهر 
بشــكل كبیــر آثــارهلحصــار اقتصــادي شــامل انعكســت ،٢٠٠٦یونیــو / حزیــران

،ي وحتـــــى السیاســـــيعلـــــى واقـــــع القطـــــاع االقتصـــــادي والصـــــحي واالجتمـــــاع
ولــــم تكتــــف ،بفــــرض هــــذا الحصــــار حتــــى الوقــــت الــــراهنإســــرائیلواســــتمرت 

شـن إلـىوانبـه، بـل عمـدت القطـاع بكافـة جأنهكبهذا الحصار الذي إسرائیل
،٢٠٠٩ومطلـع عـام ٢٠٠٨علـى القطـاع مـع نهایـة عـام واسعة النطاقحرب 

المحرمــة دولیــاالثقیلــة والمتطــورة وحتــى األســلحةمختلــف إســرائیلاســتخدمت 
.ضد سكانه

فقــــــد نــــــددت إیــــــران بالحصــــــار ،اإلیرانــــــيبــــــالموقف األمــــــروقــــــدر تعلــــــق 
محمـــود احمـــدي قطـــاع غـــزة، واتهـــمعلـــى المفـــروض اإلســـرائیلياالقتصـــادي 

إسـماعیلبقتـل إسـرائیلردا منـه علـى تهدیـد ،اإلرهـاببممارسة إسرائیلنجاد 
أكـــد و إســرائیل،زوال مــن مناســـبة بــأكثــروكــرر نجــاد تصـــریحاته وفــي ،هنیــة
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ووصــف الحصــار االقتصــادي ،دعــم الفلســطینیین هــو واجــب دینــيأنعلــى 
اإلیرانــي، وصــرح وزیــر الــدفاع اإلجرامــيعلــى قطــاع غــزة بالعمــل اإلســرائیلي

فـــي غـــزة فـــي ظـــل إســـرائیلالجـــرائم التـــي ترتكبهـــا إن":مصـــطفى نجـــار قـــائال
ا بــارزا الزدواجیــة والصــمت العــالمي المطبــق تشــكل مصــداقاألمریكــيالــدعم 

.)٧١("الدولیةاألسرةالمعاییر لدى 
بان زیارة إسماعیل هنیة إلیران فـي  ٕ ، وبعـد الزیـارة  ٢٠٠٦كـانون األول ٧وا

أصـــدرت حكومـــة حمـــاس بیانـــا تضـــمن إشـــارة إلـــى وعـــد إیـــران بـــدعم الشـــعب 
ـــــغ  ـــــا بمبل ـــــون دوالر، وزعتهـــــا بحســـــب االحتیاجـــــات ٢٥٠الفلســـــطیني مالی ملی

: اآلتي وبحسب ما فصلته حكومة حماسالفلسطینیة وفق
للشـــــعب ٢٠٠٧ملیـــــون دوالر عـــــام ١٠٠قـــــدمت إیـــــران مبلـــــغ مـــــالي قـــــدره -١

.الفلسطیني
تبنــــي إیـــــران رواتــــب المـــــوظفین الحكـــــومیین الفلســــطینیین لـــــوزارة الشـــــؤون -٢

االجتماعیـــة والعمـــل واألســـرى لمـــدة ســـتة أشـــهر قادمـــة، ودفـــع مســـتحقات 
والمبلغ اإلجمالي للوزارات الثالثـة . هر قادمةاألسرى وذویهم لمدة ستة أش

.ملیون دوالر٤٥ولألسرى یصل إلى 
المساعدات اإلیرانیة شملت تقدیم مساعدات للعمال الفلسطینیین العاطلین -٣

دوالر لكـل عامـل شـهریا ١٠٠عن العمل، وعددهم مائة ألف عامل بواقع 
.ملیون دوالر٦٠لمدة ستة أشهر، المبلغ یصل إلى 

تعهــــدت إیــــران تقــــدیم مســــاعدة عاجلــــة لصــــیادي البحــــر فــــي قطــــاع غــــزة، -٤
دوالر لكـــل مـــنهم، ولمـــدة ســـتة أشـــهر ١٠٠صـــیاد، بواقـــع ٣٠٠٠وعـــددهم 

.١٨٠٠٠٠٠بمبلغ یصل إلى 
شملت المساعدات اإلیرانیة تغطیة تكالیف إنشاء القصر الثقافي ومكتبات -٥

.ملیون دوالر١٥وطنیة بمبلغ یصل إلى 
٥ران لتغطیــة الفــارق فــي شــراء زیــت الزیتــون الفلســطیني بمبلــغ تعهــدت إیــ-٦

.ملیون دوالر
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ملیــــون ٣ســــیارة للحكومــــة الفلســــطینیة، وقــــدرها ٣٠٠ســــتدفع إیــــران ثمــــن -٧
.دوالر

ـــــات الســـــابقة، ومنهـــــا بنـــــاء ثـــــالث -٨ تعهـــــدت إیـــــران بتســـــدید بعـــــض االتفاق
١٠٠لـى مستشفیات في الضـفة الغربیـة، وقطـاع غـزة یتسـع الواحـد مـنهم إ

عیــــادات طبیــــة، وتقــــدیم طــــائرة للحكومــــة الفلســــطینیة، ١٠ســــریر، وبنــــاء 
صــالح الطــائرتین اللتــین تعمــالن فــي الخطــوط الجویــة الفلســطینیة ٕ وقــد . وا

ذكــر محمــود الزهــار القیــادي فــي حركــة حمــاس انــه وهنیــة نقــال شخصــیا 
ــــى قطــــاع غــــزة لمواجهــــة الحصــــار  ــــران إل وألكثــــر مــــن مــــرة أمــــوال مــــن إی

.    )٧٢(لي على القطاعاإلسرائی
إذ،فـــي قطـــاع غـــزةاإلنســـانیةزمـــةألامـــن اإلیرانیـــةوقــد تطـــورت المواقـــف 

إسـرائیلوباسـتمرار علـى الجـرائم التـي تقـوم بهـا هـا أعالمركزت إیران ووسائل 
ـــــي الفلســـــطیني ـــــىودعـــــت ،بحـــــق الشـــــعب العرب ضـــــرورة كســـــر الحصـــــار إل

دورهـا ومسـؤولیتها تتحمـل أنإلـىكمـا دعـت مصـر ،المفروض على القطـاع
اتهـام إلـىاألمـرحتـى وصـل ،في تقدیم الدعم والمسـاعدة للشـعب الفلسـطیني

إلـــى ،فـــي اســـتمرار الحصـــار علـــى غـــزةإســـرائیلإیـــران لمصـــر بـــالتواطؤ مـــع 
.بینهماتوترالعكستالمرحلة التي

ـــورة  ـــدول اإلیرانیـــةودعـــا علـــي خـــامنئي مرشـــد الث ـــىاإلســـالمیةال كســـر إل
وحــذر خــامنئي الحكومــات فــي الــدول ،لــى قطــاع غــزةعالحصــار المفــروض

أنعلــى وأكــد،ضــد الفلسـطینیین فــي غــزةأداةإلــىتتحــول أنمــن اإلسـالمیة
إلـىودعـا الفلسـطینیین ،الشـعب الفلسـطینيإلنقـاذخیـار المقاومـة هـو الوحیـد 

.على وحدتهم وااللتفاف حول حكومتهم المنتخبةالحفاظ
ةاإلســرائیلیاألعمــاللمواجهــة إســالميعقــد مــؤتمر قمــةإلــىودعــت إیــران 
وكـررت إیـران وعـن طریـق تصـریحات العدیـد مـن مسـؤولیها ، ضد قطـاع غـزة

دانــتهمســرائیلمهــاجمتهم إل ٕ التــي یقومــون بهــا ضــد اإلجرامیــةولألعمــاللهــا وا
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عدد من المنظمات المدنیة في إیـران عرضـت جـوائز لمـن أنبل .قطاع غزة
.الشعب الفلسطینيإبادةن المسؤولین عن یاإلسرائیلییقتص من القادة 

/ األولبهجومهـــا علـــى قطـــاع غـــزة فـــي شـــهر كـــانون إســـرائیلومـــع قیـــام 
جانـــب إلـــىانتقـــدت إیـــران بشـــدة الـــدول العربیـــة لعـــدم وقوفهـــا ،٢٠٠٨دیســـمبر

للتحرك لوقف العدوان اإلسالمیةالشعب الفلسطیني في القطاع ودعت الدول 
على غزة والصـمت الـدولي تجـاه اإلسرائیليدوان عإیران الوأدانت.اإلسرائیلي
اإلیرانیـــــةوطالـــــب حســــن قشـــــقادي المتحـــــدث باســــم الخارجیـــــة علیـــــهالحــــرب 

بضـرورة التحـرك لوقـف العـدوان اإلسـالميالمجتمع الـدولي ومنظمـة المـؤتمر 
ــــةوشــــهدت العاصــــمة ،ضــــد الشــــعب الفلســــطینياإلســــرائیلي طهــــران اإلیرانی

شـــــارك فیهـــــا عـــــدد مـــــن المســـــؤولین ســـــرائیلياإلمظـــــاهرات تندیـــــدا بالعـــــدوان 
عـــدة مظـــاهرات مماثلـــة تندیـــدا بالعـــدوان إیرانیـــةكمـــا شـــهدت مـــدن ،اإلیـــرانیین

وقــام عــدد مــن رجــال الــدین فــتح بــاب التطــوع لمواجهــة االعتــداء اإلســرائیلي،
.)٧٣(اإلسرائیلي

وشارك محمود احمدي نجاد في قمة الدوحة التي عقدت في السابع عشر 
فیهــــا كلمــــة نــــدد فیهــــا بالحصــــار ألقــــىإذ،٢٠٠٩ینــــایر / الثــــانيمــــن كــــانون

واألعـرافانتهاك واضـح وصـریح للقـوانین وانهى غزة علاإلسرائیليوالعدوان 
شــــریكة فــــي هــــذا بأنهــــاإســــرائیلوعــــد الــــدول الغربیــــة التــــي ســــاندت ،الدولیــــة
علـــى مؤكــدا،غـــزةألعمــارصـــندوق بإنشــاءنجـــاد دعــوة قطـــر وأیــد،نالعــدوا

،ودعم قضــیته العادلــةدائم مــع الشــعب الفلســطیني،الــاإلیرانــيف الشــعب وقــو 
العمــل لتكـــون إلــىالســوري والســـوداني انقطــر والرئیســأمیـــركمــا دعــا نجــاد 

قــرارات قمــة الكویــت االقتصــادیة التــي عقــدت فــي الیــوم الــذي عقــدت فیــه قمــة 
.)٧٤(الدوحة مكملة لقرارات قمة الدوحة حول غزة

،على غزةاإلسرائیليدبلوماسیة مكثفة لوقف العدوان وقامت إیران بجهود
بزیـارة سـوریا التقـى خـالل اإلیرانـيفقام علي الریجاني رئیس مجلـس الشـورى 

ورمضــان شــلح ،خالــد مشــعل رئــیس المكتــب السیاســي لحركــة حمــاسبزیارتــه 
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وبحــث معهمــا تطــورات الوضــع فــي ،اإلســالميالعــام لحركــة الجهــاد األمــین
إلـــىتركیـــا بهـــدف التوصـــل إلـــىإیـــران ســـعید جلیلـــي رســـلتأقطـــاع غـــزة كمـــا 

ورفـــع الحصـــار ،علـــى قطـــاع غـــزةاإلســـرائیليالســـبل الكفیلـــة بوقـــف العـــدوان 
اإلنسـانیةعن القطاع والسبل المناسبة للسماح بدخول المساعدات اإلسرائیلي

ورئـیس ،اهللا غولعبدوالتقى جلیلي خالل زیارته الرئیس التركي،القطاعإلى
مبعوثا باسـم الـرئیس )٢٢(إیران وأرسلتراء التركي رجب طیب اردوغان الوز 

ـــــت بالســـــماح بـــــدخول،وآســـــیویةأوربیـــــةدول إلـــــىنجـــــاد  المســـــاعدات وطالب
إسـرائیلالقطاع لكن إلىسفینة مساعدات بإرسالوقامت غزة،إلىاإلنسانیة

.)٧٥(منعت وصولها

دوق دعم قطاع غـزة صنبإنشاءقامت إیرانوفي سعیها لدعم قطاع غزة
وأكــدت،٢٠٠٩ینــایر / عنــه یــوم الثــاني والعشــرین مــن كــانون الثــانيوأعلنــت

وتعهـدت ببنـاء ،قطاع غـزةعمارأإلعادةعلى أن الصندوق سوف یخصص 
ـــدیم المســـاعدات لعوائـــل الشـــهداءألـــف ـــة ،وحـــدة ســـكنیة وتق طفـــل ألـــفوكفال

علــى المســاعدات اإلیرانــيولــم یقتصــر الــدعم ،فلســطیني تیــتم نتیجــة الحــرب
ــــل تعــــداها  ــــىاالقتصــــادیة ب ــــاتلین الفلســــطینیین فــــي قطــــاع غــــزة إل دعــــم المق

مـــن شـــحنة للســـالح علـــى مـــتن ســـفن تجاریـــة أكثـــرإیـــران فأرســـلت،بالســـالح
مـــن ضـــبطها واحتجازهـــا ومنـــع األمریكیـــةوالوالیـــات المتحـــدة إســـرائیلتمكنـــت 
.)٧٦(غزةإلىوصولها 

ـــد إلـــىتهانیـــه اإلیرانـــيقـــدم الـــرئیس اإلســـرائیليوبعـــد انتهـــاء العـــدوان  خال
اإلیرانــــيالــــرئیس وعــــدّ إســــرائیل،مشــــعل بمناســــبة انتهــــاء الحــــرب وانســــحاب 

انتصـارا لحركـة "ة اإلسـرائیلیصمود المقاومة في قطـاع غـزة وانسـحاب القـوات 
فبرایـر / وقـام بعـدها خالـد مشـعل وفـي شـهر شـباط."سـرائیلحماس وهزیمـة إل

وأعــرب، إســرائیلعلــى اســتمرار المقاومــة ضــد وأكــد،إیــرانإلــىبزیــارة ٢٠٠٩
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فلســطینیین فــي مواجهــة للاإلســالمیةلــدعم ومســاندة الجمهوریــة شــكره " عــن 
.)٧٧(على قطاع غزةاألخیرعدوانها إسرائیل والسیما 

الخاتمة   
مبـــــدأ دعـــــم الحقـــــوق ١٩٧٩تبنـــــت إیـــــران منـــــذ قیـــــام الثـــــورة اإلیرانیـــــة عـــــام 

شــعب العربــي الفلســطیني، ووقفــت إلــى جانــب الــدول العربیــة فــي المشــروعة لل
صــراعها ضــد إســرائیل، وأیــدت حقــوق الشــعب العربــي الفلســطیني فــي تحریــر 
قامــــة دولتــــه المســــتقلة، ومنــــذ ذلــــك الحــــین وحتــــى أالن  ٕ أراضــــیه واســــتعادتها وا
رفضـــت إیـــران كافـــة معاهـــدات واتفاقیـــات الســـالم التـــي عقـــدتها بعـــض الـــدول 

) كامــب دیفیــد( اإلســرائیلیة -مقــدمتها معاهــدة الســالم المصــریةالعربیــة وفــي
، كمــــا رفضــــت مبــــادرات ومشــــاریع الســــالم التــــي طرحــــت عــــامي ١٩٧٩عــــام 
اإلســـرائیلي كونهـــا ال تتضـــمن إعـــادة -لحســـم الصـــراع العربـــي١٩٨٢-١٩٨١

الحقوق المشروعة للشـعب الفلسـطیني فضـال عـن كونهـا تعـد مـن وجهـة نظـر 
.لك الحقوقإیران تنازال عن ت

والموقف ذاته تبنته إیـران مـع سـوریا ولبنـان فـي صـراعهما ضـد إسـرائیل، 
، وعمـدت ١٩٨٢وعلیه وقفت إیران ضـد الغـزو اإلسـرائیلي لجنـوب لبنـان عـام 

إلــى دعــم المقاومــة اللبنانیــة ضــده وأســهمت بشــكل مباشــر فــي تأســیس ودعــم 
من طرد القـوات مادیا ومعنویا في حربه ضد إسرائیل حتى تمكن) حزب اهللا(

.٢٠٠٠اإلسرائیلیة من جنوب لبنان عام 
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ورفضــت النتــائج التــي ١٩٩٣ووقفــت إیــران كــذلك ضــد اتفــاق أوســلو عــام 
تمخـــض عنهـــا، وعمـــدت إلـــى دعـــم الفصـــائل الفلســـطینیة المقاومـــة والرافضـــة 
التفـاق السـالم، وعلیـه دعمـت إیـران حركـة حمـاس مادیـا ومعنویـا، فـي الوقـت 

ـــاق الـــذي تـــوترت عالقات هـــا مـــع منظمـــة التحریـــر الفلســـطینیة التـــي وقعـــت اتف
اإلسرائیلیة –السالم مع إسرائیل، كما عارضت إیران معاهدة السالم األردنیة 

.١٩٩٤عام ) وادي عربة(
، أدانـــت إیـــران هـــذا ٢٠٠٦حربهـــا ضـــد لبنـــان عـــام إســـرائیلوعنـــدما شـــنت 

هذه الحرب، مواجهة في جانب لبنان، ودعمت حزب اهللا إلىالعدوان ووقفت 
وكـــذلك كـــان موقفهـــا مـــن الحصـــار االقتصـــادي الـــذي فرضـــته إســـرائیل علـــى 

، ودعمهـــا ٢٠٠٨قطـــاع غـــزة، وكـــذلك الحـــرب اإلســـرائیلیة علـــى القطـــاع عـــام 
. لحركة حماس في مواجهة الحصار والحرب معا

وممـــا الشـــك فیـــه أن المواقـــف اإلیرانیـــة هـــذه  لـــم تكـــن نابعـــة مـــن منطلقـــات 
–ن إیـــران ســـعت ومـــن خـــالل قضـــیة الصـــراع العربـــي إســـالمیة فحســـب، بـــل إ

اإلســرائیلي إلــى أن تكــون احــد أطــراف هــذا الصــراع حتــى وان كــان بشــكل غیــر 
مباشــر، والبحــث عــن موقــع ودور إقلیمــي لهــا فــي المنطقــة بحكــم صــراعها مــع 
الـــــدول الغربیـــــة وفـــــي مقـــــدمتها الوالیـــــات المتحـــــدة األمریكیـــــة، وربـــــط قضـــــایاها 

مـــع هـــذه القضـــیة وقضـــایا أخـــرى فـــي المنطقـــة، ومحاولـــة الخالفیـــة مـــع الغـــرب 
الضـــغط علـــى الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة والغـــرب لحســـم هـــذه القضـــایا دفعـــة 

.تملیه المصالح اإلیرانیةواحدة وبشكل كامل دون تجزئتها وفق ما
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"Abstract"
The question of the Arab-Israeli conflict has received the attention

of the regional states according to the interests of these states in regard

to that conflict; thus, this research sheds light on the Iranian attitude

toward the Arab – Israeli conflict since the outbreak of the Iranian

revolution in ١٩٧٩ until ٢٠٠٩ and the variables of this question at the

time of this research, also the nature of Iran's attitudes toward this

conflict and their reflection upon it.

الهوامش والمصادر
ـــد مـــن التفاصـــيل حـــول معاهـــدة الســـالم المصـــرية)١( مؤسســـة الدراســـات :اإلســـرائيلية ينظـــر-للمزي

ات مؤسســــــة الدراســــــ(اإلســــــرائيلية نصــــــوص وردود فعــــــل، –الفلســــــطينية، المعاهــــــدة المصــــــرية
مؤسســة األرض (؛ حبيــب قهــوجي، مســيرة الســادات االستســالمية، )١٩٧٩الفلســطينية،بيروت، 

.)١٩٧٨للدراسات الفلسطينية، دمشق، 
محمـد : اإلسـرائيلية ينظـر–للمزيد من التفاصيل حول دور الشاه في مفاوضات السـالم المصـرية )٢(

، أطروحة دكتـوراه غيـر ١٩٧٩-١٩٤١، إيران وقضايا المشرق العربي العبيديعبدالرحمن يونس 
.٧٠-٦٧، ص ص٢٠٠٥منشورة، كلية التربية، جامعة الموصل، 

.٦٩-٦٨المصدر نفسه، ص ص ) ٣(
، نشـــرة ))اإلســـرائيلية–موقـــف إيـــران مـــن مشـــاريع التســـوية العربيـــة ((محمـــد عبـــدالرحمن يـــونس، )٤(

، تشـــرين الثـــاني )١٢(عـــدد ، ال)جامعـــة الموصـــل–اإلقليميـــةمركـــز الدراســـات (إقليميـــةمتابعـــات 
.١٠، ص ٢٠٠٤

، )١٩٨٩، طهـران، اإلسـالمياإلعـالممنظمة (والقضية الفلسطينية، اإلسالميونجعفر عبدالرزاق، )٥(
.١٦٥-١٦٤ص ص 

جامعـــة الـــدول (مجلـــة شـــؤون عربيـــة ،))جـــذور وواقـــع العالقـــة: إيـــران وفلســـطين((كيـــوان، مـــأمون)٦(
.١٠٤-١٠٢، ص ص ٢٠٠١، حزيران ١٠٦، العدد )العربية

.١٦٧–١٦٦عبد الرزاق، المصدر السابق، ص ص )٧(
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، المؤسســـة ١٩٨٢–١٩٤٧، مشـــاريع التســـوية للقضـــية الفلســـطينية وطـــارق الموســـىمنيـــر الهـــور)٨(
.٢٠٤ص ،)١٩٨٣دار الجليل للنشر، عمان، (العربية للدراسات والنشر،

.١٧٠ص المصدر السابق،عبدالرزاق،)٩(
تنــافس وتعــاون، ترجمــة عــدنان حســن، دار الكنــوز وإيــران، ســوريا أغــالــدي وحســين ج احمــد خا)١٠(

.٩٣، ص ١٩٩٧بيروت،،األدبية
.٢٠٩، المصدر السابق، ص والموسىالهور)١١(
.٩٥–٩٣خالدي واغا، المصدر السابق، ص ص )١٢(
.١١صالمصدر السابق، ؛ يونس، ٩٥المصدر نفسه، ص )١٣(
.٢١٢-٢١١المصدر السابق، ص ص الهور والموسى،)١٤(
.٩٥خالدي واغا، المصدر السابق، ص )١٥(
.المصدر نفسھ)١٦(
المجــزرة التــي قامــت بهــا القــوات اإلســرائيلية وبالتعــاون مــع الميلشــيات اللبنانيــة المســيحية ضــد )١٧(

نيــة إبــان الحــرب األهليــة اللبنا١٩٨٢مخيمــات الالجئــين الفلســطينيين فــي لبنــان فــي أيلــول عــام 
للمزيـد مـن التفاصـيل انظـر مصــطفى . إلجبـار الفلسـطينيين والمقاومـة الفلسـطينية علـى تــرك لبنـان

؛ )٢٠٠٧دار طــــالس للدراســــات والترجمــــة والنشر،دمشــــق، (طــــالس، مذبحــــة صــــبرا وشــــاتيال، 
).١٩٨٢عمان، (صبرا وشاتيال : عبدالحفيظ محمد، المذبحة

دراسـة فـي عوامـل االلتقـاء واالفتـراق، ترجمـة خالـد : مينالمسلواإلخوانخامه يار، إيران عباس )١٨(
.١٣٠ص ،)١٩٩٧والبحوث والتوثيق، بيروت، اإلستراتيجيةمركز الدراسات (زيادة، 

دالل عبــاس، الـــدار العربيــة للعلـــوم، فــي مجتمـــع تعــددي، ترجمـــة اإلســـالميوناهللا، أســدســعود )١٩(
.١١٧-١١٦ص ص ) ٢٠٠٤بيروت،

.٣٩المصدر السابق، صخالدي واغا، )٢٠(
.١١٩أسد اهللا، المصدر السابق، ص)٢١(
حــزب اهللا وحمــاس :بــإيرانواإلســالميةوالحركــات العربيــة األحــزابعالقــة ((ابتســام محمــد عبــد، )٢٢(

، األولتشرين ،)٦١(الملف السياسي مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العدد ،))أنموذجا
.٥، ص ٢٠٠٩

.٦، ص سهنفالمصدر )٢٣(
لمواجهــة االحــتالل اإلســرائيلي لجنــوب ١٩٨٢تأســس الحــزب فــي بدايتــه كتنظــيم عســكري عــام )٢٤(

ــة سياســية عــام  ــان، وأصــبح للحــزب قيــادة وهيكلي ــدعم الحــزب ماديــا ١٩٨٥لبن ــران ب ، قامــت إي
الحـزب ومعنويا منذ نشأته، وتبنى أفكار ومبادئ الثورة اإلسالمية اإليرانية، ووالية الفقيه، وتمكن 
. ٢٠٠٠ونتيجــة لضــرباته وهجماتــه علــى القــوات اإلســرائيلية مــن طردهــا مــن جنــوب لبنــان عــام 
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ــــد، المصــــدر الســــابق،ص ص : للتفاصــــيل انظــــر ،أســــد اهللا، المصــــدر الســــابق؛٦-٣محمــــد عب
.١٢٠ص

للتفاصيل عن عالقة الحزب بايران ودعمهـا لـه انظـر كـذلك المكتبـة العلميـة االفتراضـية العراقيـة  
:بحثال

Sam Rezaui, Iran, Israel and Arab Regimes, The International studies

Association, (new Orleans, February ١٨, ٢٠١٠, p.p. ٩-٧.

.١٢١-١٢٠ص ص ،أسد اهللا، المصدر السابق)٢٥(
الــدار(، ٢تفكــك الدولــة وتصــدع المجتمــع، م: ١٩٩٠-١٩٧٥عبــدالرؤوف ســنو، حــرب لبنــان )٢٦(

.١٥٥٢،ص )٢٠٠٨بيروت، العربية للعلوم، ناشرون،
سنو، المصدر السـابق، ص : للمزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه النشاطات والمؤسسات انظر)٢٧(

.١٥٦٢–١٥٥٢ص 
.١٥٦٢صالمصدر نفسه،)٢٨(
.١١٠-١٠١خالدي واغا، المصدر السابق، ص ص )٢٩(
.١١٠ص ،المصدر نفسه)٣٠(
، رســـالة ٢٠٠٣–١٩٩٠الســـورية، –الـــدليمي، العالقـــات اإليرانيـــة داودضـــل جاســـم احمـــد فا)٣١(

ـــة  ـــالي للدراســـات السياســـية والدولي ـــى المعهـــد الع ـــر منشـــورة مقدمـــة ال الجامعـــة –ماجســـتير غي
.١٢٠، ص ٢٠٠٤المستنصرية،

.١١٠خالدي واغا، المصدر السابق، ص )٣٢(
منظمـة التحريـر الفلسـطينية وإسـرائيل فـي العاصـمة محادثات سرية بين ١٩٩٣أيلول٩جرت في)٣٣(

النرويجية أوسلو برعاية أمريكية، تضمنت تبادل االعتراف بين الجانبين، إذ اعترفـت فيهـا منظمـة 
ذ اإلرهــاب مقابــل اعتــراف إســرائيل بالمنظمــة بــالتحريــر الفلســطينية بحــق إســرائيل فــي الوجــود، ون

العــام نفســه تــم التوقيــع فــي واشــنطن علــى اتفــاق أيلــول مــن١٣وفــي . ممـثال للشــعب الفلســطيني
:أريحا وتضمن االتفاق–أوسلو والذي يعرف باتفاق غزة 

أصــبحت تعــرف فيمــا بعــد بالســلطة الوطنيــة ( إقامــة ســلطة حكوميــة ذاتيــة انتقاليــة فلســطينية -١
ومجلس تشريعي منتخب من قبل الشعب الفلسطيني فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع ،)الفلسطينية

.زة في فترة انتقالية ال تتجاوز خمسة سنواتغ
تبدأ الفترة االنتقالية عنـد انسـحاب إسـرائيل مـن قطـاع غـزة ومنطقـة اريحـا فـي الضـفة الغربيـة،  -٢

كمــا تبــدأ مفاوضــات الوضــع الــدائم بــين إســرائيل ومجلــس الشــعب الفلســطيني فــي فتــرة ال 
.تتعدى ثالثة سنوات من الفترة االنتقالية
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ة شرطة فلسطينية لضمان وتأمين الوضع الداخلي العام في الضفة وقطاع غـزة، علـى إنشاء قو -٣
للمزيــــد مــــن التفاصــــيل حــــول االتفــــاق . إن تتــــولى إســــرائيل الــــدفاع ضــــد أي تهديــــد خــــارجي

فواز موفـق ذنـون جاسـم، قضـية فلسـطين فـي العالقـات األردنيـة : والمالحق التي تضمنه انظر
دكتــوراه غيــر منشــورة، كليــة التربيــة، جامعــة الموصــل، ، أطروحــة١٩٩٩-١٩٦٧األمريكيــة –

.٢٠٥-٢٠٤، ص ص ٢٠١١

دار عــالء الــدين، دمشــق، (وليــد خالــد المبــيض وجــورج شــكري كــتن، خيــارات إيــران المعاصــرة،)٣٤(
.٩٠، ص )٢٠٠٢

ــة )٣٥( ــة –وقعــت معاهــدة الســالم األردني ــة علــى الحــدود األردني –اإلســرائيلية فــي منطقــة وادي عرب
ـــين مـــادة أسســـت ،١٩٩٤تشـــرين االول ٢٦ســـرائيلية فـــي اإل وتضـــمنت المعاهـــدة مقدمـــة وثالث

جاســم، المصــدر : للتفاصــيل حــول المعاهــدة انظــر. لتعــاون اســتراتيجي فــي مختلــف المجــاالت
.٢١٨-٢١٧السابق، ص ص 

.١١٥خالدي واغا، المصدر السابق، ص )٣٦(
.١١٦المصدر نفسه، ص )٣٧(
ـــدور )٣٨( ـــدالعزيز ال ـــة عب ـــدوة العالقـــات العربي ـــة –ي واخـــرون، ن ـــة " اإليراني ـــاقاالتجاهـــات الراهن وآف

. ٦٥٣ص ،)٢٠٠١مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،(، "المستقبل 
.١٢٢الدليمي، المصدر السابق، ص )٣٩(
.١٢٣المصدر نفسه، ص )٤٠(
.٩١المبيض وكتن، المصدر السابق، ص )٤١(
.٩٢، ص نفسه المصدر )٤٢(
مركــز (اإليرانيــة، -نيفـين عبــدالمنعم مســعد، صــنع القــرار السياســي فــي إيــران والعالقــات العربيــة )٤٣(

.٢٤٩، ص )٢٠٠١بيروت –دراسات الوحدة العربية 
.٩٢المبيض وكتن، المصدر السابق، ص )٤٤(
.٩٣المصدر نفسه، ص)٤٥(
ارمان كـولين، جـروس بـرس ( علي الخوجة، برنارد اوركاد، جغرافية إيران السياسية، ترجمة فاطمة)٤٦(

.٣٢٤، ص)٢٠١٢لبنان ناشرون، طرابلس،
، ١٩٦٤تأسســت منظمــة التحريــر الفلســطينية بموجــب توصــيات مــؤتمر القمــة العربــي الرابــع عــام )٤٧(

الذي أكد في إحدى توصياته على تأسيس كيـان خـاص بالفلسـطينيين، فتأسسـت منظمـة التحريـر 
وتضمنت المنظمة خمسة أجهـزة هـي المجلـس الـوطني واللجنـة التنفيذيـة الفلسطينية وفق ذلك،
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جاســم، :  والصــندوق القــومي الفلســطيني ومجلــس الثــورة الفلســطيني والمكتــب السياســي، ينظــر
.  ٢٣المصدر السابق، ص 

(٤٨) Christos p. Ioannidis, ((The plo And The Iranian Revolution )),

American –Arab Affairs, (U.S.A), No. ١٠ , ١٩٨٤ ,p.٩٠.

ـــوري النعيمـــي، السياســـة الخارجيـــة ٣٢١–٣٢٠اوركـــاد، المصـــدر الســـابق، ص ص )٤٩( ؛ احمـــد ن
. ٥٢٥، ص )٢٠١٢دار الجنائن للنشر والتوزيع، عمان، (، ٢٠١١-١٩٧٩اإليرانية 

Ioannidis, Op. Cit, p. p. ٩٠ – ٥٠(.٩١(

Ioannidis , Op. Cit, Ibid, P١٠٠ -٥١(.١٠٣(

:في العاصمة األردنية عمان وتضمن١٩٨٥شباط ١١د هذا االتفاق في )٥٢(
.األرض مقابل السالم وحسب قرارات منظمة األمم المتحدة-١
.ينيحق تقرير المصير للشعب الفلسط-٢
.حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين حسب قرارات األمم المتحدة-٣
.حل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها-٤

عقد مؤتمر دولي تحضره الدول الخمسة الدائمة العضوية وبحضور منظمة التحرير الفلسطينية -٥
. ١٦٥، المصدر السابق، ص جاسم. بوفد مشترك مع االردن لحل القضية الفلسطينية

.١٠٠الخالدي واغا، المصدر السابق، ص)٥٣(
.١١٦، ص )٢٠٠٠بيسان للنشر، بيروت، ( كيوان، اليهود في إيران، مأمون)٥٤(
.١٠٦؛ الخالدي واغا، المصدر السابق، ص١١٦المصدر نفسه، ص )٥٥(
.١١٩كيوان، اليهود في إيران، ص )٥٦(
بقيـادة الشـيخ احمـد ياسـين،١٩٨٧كـانون األول  عـام ١٥مية تأسسـت فـي حركة مقاومـة إسـال)٥٧(

لمواجهـــة االحـــتالل اإلســـرائيلي، وتحريـــر كافـــة األراضـــي الفلســـطينية، وأسســـت الحركـــة جناحهـــا 
الدين القسام، ورفضت اتفـاق أوسـلو الـذي وقعتـه منظمـة باسم كتائب عز١٩٩١العسكري عام 

ق، ص ـدر السابــد، المصــمحمد عبـ: للتفاصيل انظر.١٩٩٣ام التحرير الفلسطينية مع إسرائيل ع
.    ٩-٨ص

بيــروت،الفكــر والممارســة السياســية، مؤسســة الدراســات الفلســطينية،: خالــد الحــروب، حمــاس)٥٨(
حركـة الجهـاد اإلسـالمي ولكـن بدرجـة اقـل عـن كان اليـران عالقـات ايضـا مـع.١٩٨، ص١٩٩٧

.٥٣٦-٥٣٤صدر السابق، ص ص النعيمي، الم: حماس للتفاصيل انظر
.١٠، المصدر السابق، ص محمد عبد)٥٩(
.١٩٨الحروب، المصدر السابق، ص )٦٠(



)٢٨(٩دراسات إقلیمیة سات اإلقلیمیةمركز الدرا ]٥٢[

.١٠المصدر السابق، صمحمد عبد،)٦١(
.١٩٩الحروب، المصدر السابق، ص )٦٢(
.١١-١٠، المصدر السابق، ص ص محمد عبد)٦٣(
.١٢، صالمصدر نفسه)٦٤(
؛ للتفاصـيل حـول عالقـة إيـران بحركـة حمـاس ٢٠٠–١٩٩ص ص بق، الحروب، المصدر السا)٦٥(

١١,Rezaui,Op.Cit,p:انظر
.٢٠٠، ص المصدر نفسه)٦٦(
.١٢-١٠المصدر السابق، ص ص محمد عبد،)٦٧(
:وابرز ما تضمنه٢٠٠٤أيلول ٢صدر هذا القرار في )٦٨(

.حاب من لبنانمطالبة جميع القوات األجنبية باالنس-١
.حل جميع المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سالحها-٢
.أيد بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع أراضي لبنان-٣
. دعم وتأييد إجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة لالنتخابات الرئاسية-٤

وســيادته واســتقالله السياســي داخــل حــدوده المعتــرف بهــا دعــم ســالمة وحــدة لبنــان اإلقليميــة -٥
للمزيـــد مـــن التفاصـــيل انظـــر نـــص القـــرار المنشـــور علـــى موقـــع منظمـــة األمـــم المتحـــدة .دوليـــا

.ar:موسوعة ويكبيدياو ؛ )القرارات(االلكتروني  wikipedia. org

، نشـرة مختـارات ))من العدوان اإلسرائيلي على لبنـان ياإليرانالموقف (( السيد عوض عثمان، )٦٩(
:، منشور على الموقع)القاهرة ( ، واإلستراتيجيةللدراسات السياسية األهرام، مركز إيرانية

www .ahram . org .eg

لتفاصــيل عــن موقــف إيــران مــن الحــرب ودعمهــا لحــزب اهللا وعالقتهــا بــاألخير ؛ لالمصــدر نفســه)٧٠(
:انظر

Rezaui,Op.Cit,p,١٠
ــــران وفلســــطين ((طــــالل عتريســــي، )٧١( ــــع المركــــز اإلقليمــــي ،))٢٠٠٨إي بحــــث منشــــور علــــى موق

.ت االجتماعية والتربوية االلكترونيللدراسا
.٥٥٣–٥٥٢النعيمي، المصدر السابق، ص ص )٧٢(
:                             ؛ للتفاصيل حول موقف إيران من الحرب وأهدافها في المنطقة انظرالمصدر نفسه)٧٣(

Rezaui,Op.Cit,p,١٢
ـــــى غـــــزة، )٧٤( ـــــةاألفعـــــالوردود األدوارالحـــــرب عل ـــــل الصـــــحراء اإلقليمي ـــــة، موســـــوعة مقات والدولي

.االلكترونية
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، إيرانيـة، نشرة مختارات )حصار غزة ... وإيرانلتركيا اإلقليميرؤية الدور ( محمد عبد القادر، )٧٥(
:على الموقعاألهراممنشور على موقع مركز ) قاهرة ال–األهراممركز ( ، ٢٠٠٩عدد شباط 

www.ahram. org.eg

.على غزة، المصدر السابقالحرب )٧٦(
.نفسهالمصدر )٧٧(

www.ahram

