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 مقدمة 

يتداخل فيها الوطني مع القومي  ،وفي قضية كالقضية الفلسطينية ،وسطألالشرق اكفي منطقة 
الحاضر، الدين مع السياسة مع االقتصاد، وتختلط رياح الجنة برائحة  الماضي مع مع الديني،

أو تُتَرك المنطقة والقضية الفلسطينية لتتالعب بهما  ال يمكن أو ُيسمح بحدوث فراغ، ؛النفط
 .أو أن تنفرد دولة واحدة بمصير المنطقة أحزاب وقوى محلية،

دول عربية وما زالت كانت هذا السبب ول  .يأتي االهتمام الدولي بالمنطقة ،من هذا المنطلق
سال ستراتيجالقضية الفلسطينية في سياساتها و موظفة مية تتدخل في الشأن الفلسطيني وا  ياتها ا 

 إبانوهذا ما لمسناه مثال في حالة العراق  .نفسهمأدون إذن من أصحاب القضية حتى  ،اإلقليمية
 . وبعده الحالة اإليرانية الراهنة ،عهد صدام حسين

تسميته بالملف النووي اإليراني  جوهر وقلب الخالف اإليراني مع دول الغرب حول ما تم في
قدراتها العسكرية وامتالكها للبرنامج إيران لبين تطوير  الربط تم  إذ  ،كمن القضية الفلسطينيةت

ن الغرب في أكما   .من جانب آخر وموقفها المعادي إلسرائيل والغرب ،النووي من جانب
خالقي أو قانوني ألم يكن منطلقا من موقف  اإليرانيمواجهته ورفضه لتطوير البرنامج النووي 

ى بما يؤثر موازين القو  اختاللمن الخوف على ، بل لمي كما يزعمو خوفا على السالم العادولي أ
ولو لم يكن إليران هذا   .وعلى مصالح الغرب في المنطقةسرائيلي على التفوق النوعي اإل

 . الموقف الُمعلن المعادي إلسرائيل والغرب ألخذت األمور مسارا مختلفا أقل حدة

و استشراف تداعيات االتفاق النووي على القضية الفلسطينية إال في ال يمكن رصد أمن هنا 
وتأثير االتفاق على شبكة وتوازن التحالفات في  ،وسطل ملفات الصراع في الشرق األتداخُ  سياق

 .  المنطقة
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 وسط إيران وصراعات الشرق ال : ولالمحور ال 

ستبشر ا ،9191عام ال شاه إيراننظام ضد الخميني  اإلمام ثار الشعب اإليراني بقيادةعندما 
الراحل ياسر  وكان الرئيس ،، واستقطبت الثورة اإليرانية تأييد الشعب الفلسطينيالفلسطينيون خيرا

مين العام للجبهة األ ،جورج حبش وقالبل ، أوائل المؤيدين لهذه الثورةمن  "أبو عمار" عرفات
إن أي نظام عربي يحيك الدسائس ": مباشرةبعد قيام الثورة اإليرانية  ،الشعبية لتحرير فلسطين

 . "إرادة الشعب العربيوالمؤامرات ضد الثورة اإلسالمية في إيران هو خائن خارج على 

 ،مبريالية والصهيونيةأن الثورة رفعت شعارات معادية لإلكان المنطلق في هذا الموقف الفلسطيني 
للغرب  تابعا السابق كان كما أن نظام الشاه . فلسطينلسفارة إلى وحولت السفارة اإلسرائيلية 

  .إلسرائيل ايإستراتيج اوحليف

بعد أقل من عام على الثورة اإليرانية  شكلتبالنسبة للفلسطينيين، والعديد من الشعوب العربية، 
بين مصر  "كامب ديفيد"وخمسة أشهر فقط على توقيع اتفاقية االجتياح اإلسرائيلي لجنوب لبنان، 

سرائيل،  سياسات في موازين القوى على المستوى اإلقليمي في مواجهة  ذا تأثير نوعيتطورا وا 
سرائيلالغرب والواليات المتحدة  كما قدمت الثورة نموذجا ملهما للكثيرين حول قوة اإلرادة .  وا 

  .الشعبية في مواجهة االستبداد

تبدد االتهامات للنظام اإليراني الجديد آنذاك بتصدير ثورة تخفي من ورائها أهدافا توسعية  لم
ي تعرض للحصار والحرب ذال الشعب اإليرانيمع  التعاطف الواسع ؛وجهات مذهبية شيعيةتو 

، ال سيما الخليجية، التي عانت من األنظمة العربيةكما أن   .الثورة اإلسالمية ما بعد والعقوبات
ماراتية ، بما في ذلك احتالل الجزر اإليران الشاهإالسياسة العدائية لدور الشرطي الذي لعبته 

الستقرار مجتمعاتها ية إستراتيجبمرحلة جديدة ال تحمل تهديدات  تأمل كانت ،9199عام الالثالث 
على وجودها  أكثر اطمئناناها تجعل ،للغربالخاضعة لتبعية اقتصادية وأمنية  وأنظمتها السياسية

 .ومصالحها
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في العام التالي لسقوط نظام الشاه حربا  الرئيس العراقي الراحل صدام حسين خاض حتى عندما
من األهداف التوسعية اإليرانية والتوظيف الديني  أعوام، تحت شعار التحذيراستمرت ثمانية 

مأخذ الجد،  والعرب الفلسطينيينؤخذ تحذيراته من طرف كثير من لم تُ  ،لتحقيق هذه األهداف
دول الخليج معه أثناء الحرب العراقية اإليرانية بأنه جزء من مخطط بعض تحالف وفسر البعض 

 .الثورة اإليرانيةاري لمحاصرة استعم

، واحتالل الجيش العراقي كان ال بد من انتظار غياب الخميني ونهاية الحرب العراقية اإليرانية
 "القاعدة"، والحرب في أفغانستان وبروز تنظيم 9119 عامال الخليجية الثانيةالحرب للكويت و 
برز تل ؛1002 عامال احتالل العراقمن ثم و  الواليات المتحدة،في  99/1/1009 ه فيوهجمات

، بل مذهبيةالبعاد األ تتداخل فيها المصالح اإلقليمية والدولية معصراعات جديدة  على السطح
 التهديد"ما أسماه البعض حياء إفي كثيرا  مر الذي ساهماأل ،وتوظف األخيرة لخدمة األولى

ة إلى أن الرئيس وتشير التجربة الماضي . الشيعي فيما يتعلق بالبعد المذهبيخصوصا  ،"الفارسي
طرف  على أنهن يتحالف مع الخليج والغرب لكي يبرهن أوحاول  ،صدام بالغ في الخطر اإليراني

دون شن الحرب من يران إباإلمكان حل الصراع مع  كانإقليمي مهم يجب اعتماده في حين 
 .عليها

خذت دول عربية أ عات الدامية في عدة بلدان عربية،افي ظل استدخال البعد المذهبي في الصر 
دولة من توجه النظام اإليراني لبناء  يثيرون تخوفات وأوساط من المفكرين والمثقفين العروبيين

، ما دفع لتأجيج الصراعات العرقية والطائفية والمذهبية في سياق فارسية بأيديولوجية دينية
ي دعم النظامين اصطفافات تدعم فيها إيران أنظمة وقوى تتبنى خطابا شيعيا، كما هو الحال ف

السوري والعراقي والحوثيين في اليمن والشيعة في البحرين، فيما تدعم دول عربية أنظمة وقوى 
اليمن  عبد ربه منصور هادي في تتبنى خطابا سنيا مناوئا، كما هو الحال في دعم حكومة

على  ، مع محاوالت لبناء محور في مواجهة إيرانتنظيمات سنية متطرفة في العراق وسورياو 
 . أسس مذهبية
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متساوقا انخراط إيران في هذه الصراعات ببعدها المذهبي، إال أنها ظلت تعتمد خطابا من رغم بال
مدعوما بالسعي  ،شعارات كبيرة حول معاداة اإلمبريالية واالستعمار وتهديد إسرائيل بالزوالمع 

لما  بدعم مالي وعسكري اومصحوب ،متالك تكنولوجيا نووية وصواريخ بعيدة المدىال الحثيث
وخصوصا حركتي  ،بعض الفصائل الفلسطينيةوبضمنه  عرف باسم محور الممانعة أو المقاومة،

 .حماس والجهاد اإلسالمي

 إال أن ،ومن حقها بناء دولتها القومية ،ال شك أن من حق إيران امتالك القوة بكل مكوناتها
ومواجهة الحصار الغربي  والقضية الفلسطينيةالدين  في توظيف البعض يأخذ عليها مبالغتها

األمر الذي ساهم في  ،منطقةفي الشؤون الداخلية لدول ال كأداة للتدخل والتهديدات اإلسرائيلية
على  ،شيعيةالوخصوصا  ،أطرافا وطوائف مذهبية شجعت نشوء حالة استقطاب إقليمي حادة،

  .في صراعاتها الداخلية االستقواء بالدعم اإليراني

 وخطابها المعاديبناء قوتها العسكرية وبرنامجها النووي والصاروخي، ما بين  إيران ربطت
 كل منهما موقعموقف و لكنها أوقفت دعمها لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي بسبب  سرائيل،إل

هما من الصراع في مواجهة االحتالل يمن الصراعات الدائرة في المنطقة، بدال من موقع
ما يدور في  على نيهاعيبينما تركز  ،تتحدث عن فلسطين والقدس إيران بدا كأنإذ اإلسرائيلي، 

، وبالرغم من التهديدات اإلسرائيلية المتواصلة حتى اليوم وغيرها والبحرينواليمن العراق و  سوريا
  .باللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران

ية عربية موحدة إستراتيجفي نهاية المطاف، فإن تفكيك الدولة العراقية وتمزيق سوريا وغياب 
أفسح المجال إليران، كما هو الحال لتركيا، للتدخل في الصراعات الداخلية في عدة بلدان عربية، 

اعة فز وباستخدام  .األمر الذي أذكى توظيف البعد الطائفي والمذهبي في هذه الصراعات الدامية
ت أسلحة بمئات وعقدت صفقا ،على بقاء قواعدها في الخليج واشنطن الخطر اإليراني حافظت

 حتى إسرائيل.  لخإ...  عت عشرات االتفاقات األمنيةق  دول الخليج وو  الدوالرات مع  نماليي
أسلحة من واشنطن ودعم مالي من الغرب تحت  استفادت من خالل الحصول على صفقات
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، وسعت للتسلل من هذه البوابة نحو إقامة عالقات تعاون وتنسيق اإليرانينووي ذريعة الخطر ال
أمني واستخباري مع بعض الدول العربية تحت شعار مواجهة الخطر اإليراني المشترك، ما أسهم 

  .في تراجع مكانة القضية الفلسطينية بصفتها قضية العرب األولى

ال تستخدم موضوع االتفاق النووي اإليراني كمجرد  إال أن ذلك ال يمنع من القول بأن إسرائيل
تتخوف بالفعل من هذا الالعب الجديد في منطقة كانت إسرائيل تمارس فيها دور  فزاعة، إذ إنها

قوة إيران عالقات  إقامة معتزايد التخوف اإلسرائيلي يو   .اإلمبريالية المحلية دون منافس
وحركتي حماس والجهاد  ،صوصا حزب اهلل في لبنانوخ ،مع أطراف معادية إلسرائيلية إستراتيج

 .اإلسالمي في فلسطين

     

 تداعيات االتفاق النووي على صراعات الشرق الوسط : المحور الثاني

وفي هذا   .كل معاهدة أو اتفاقية دولية هي محصلة تفاهمات على مصالح إما ثنائية أو جماعية
تسوية ل  1095يوليو /تموز 91يوم  ( 9+5مجموعة ) اإلطار يأتي االتفاق اإليراني مع الغرب

محاولة معالجة بعض الملفات اإلقليمية انطالقا من ، و ف النووي وطمأنة إسرائيل من جانبالمل
حقق مصالح  فاالتفاق  .من جانب آخرتقاسم مناطق النفوذ والبحث عن المصالح المشتركة 

ما هو  :السؤال الذي يفرض نفسهو   .ياربما ظل خفوبعضها  ، بعضها تم اإلعالن عنهألطرافه
وخصوصا  ،التحول في شبكة المصالح التي طرأت وكانت وراء التحول في الموقف الغربي

وكيف ستؤثر هذه التحوالت على القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي بشكل ركي؟ ياألم
  ؟عام

كما  . كدولة إقليمية ُيحَسب لها ألف حسابستتصرف إذ  ،توقيع االتفاق من ثقة إيران بنفسهازاد 
حتى ال تخسر ما جنته  ،أنها ستحسب األمور جيدا قبل اإلقدام على أية خطوة ُتغضب الغرب
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، بما في ذلك وجود مصلحة إليران في تهدئة الجبهات مع إسرائيل، سواء في قطاع من االتفاق
 . ب اإلسرائيلي العدوانيتصاعد الخطا من رغمبالغزة، أو لبنان، أو حتى الجوالن، 

على المدى األبعد من لحظة االحتفال بتوقيع االتفاق، تتوقف السيناريوهات المحتملة لعالقة إيران 
را في عدد من بلدان مع الغرب، وسياستها إزاء فرص إغالق الملفات األكثر سخونة وتفج  

التوازن في معادالت مستوى المنطقة، وكذلك تطور رد فعلها على الموقف اإلسرائيلي، على 
التسويات السياسية الخاصة بالملفات المفتوحة على سيناريوهات عدة في بلدان المنطقة، وهو 

ولكن بشكل  ،نهج إيران في المنطقة في األمر الذي سوف يؤثر على عمق التغيرات المحتملة
حيث من  ،وقد ال تبدأ التغيرات قبل نهاية العام  .سلوكها من ملف آلخر مع اختالفمتدرج 

، في ظل دخول العامل كي على االتفاقير مرس األغوموافقة الكون نهائيا لعقوباتاالمقرر رفع 
  .اإلسرائيلي على خط التنافس االنتخابي بين الجمهوريين والديمقراطيين

الك سالح نووي تكمن أمور خلف كل ما يقال علنا من أن موضوع االتفاق كبح جماح إيران المت
 . مجرد احتمال مستقبلي الذي هو السالح النووي التخوف من امتالك إيرانية تتجاوز إستراتيج

على إمكانية توظيف رفع الحصار  إيرانهو تأثير رفع العقوبات عن غير المعلن واألكثر أهمية 
مستوى و  وأموالها المحتجزة لصالح صعودها كقوة اقتصادية منافسة لدول اإلقليم، وبخاصة تركيا،

لملفات سوريا وخصوصا بالنسبة  ،تجاه صراعات المنطقة وسياستها ،تحسين عالقاتها مع الغرب
ما يبقى رد الفعل اإلسرائيلي على ك . وعالقتها بدول الخليج العربي وحزب اهلل والعراق واليمن

طبيعة السلوك المستقبلي إليران مع ملفات تداعيات االتفاق أحد العوامل الحاسمة في تحديد 
 .سيحدد موقفها من القضية الفلسطينيةالمنطقة، بل وربما 

ليس  ،إحداث تغييرات في سياساتها الخارجيةاالتفاق على إيران  على المدى القصير، سيفرض
وخصوصا االقتصادية  ،مصالح إيرانلخدمة بل أيضا  ،لمصالح الغرب واشتراطاتهخضوعا 
 ال الُمفرج عنها الستعادة عافيتهمو سيكون النظام اإليراني معنيا بتوظيف األإذ  ،والتنموية

قليميوه ،االقتصادية الخطاب  يستمرفي هذا السياق أن  ويتوقع  .ذا يحتاج الستقرار داخلي وا 
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أن ينعكس غير أنه من المشكوك فيه  ،الغربإليران تجاه  إليجابي والحذر في آن واحدا السياسي
في ظل تصعيد حكومة نتنياهو لتهديداتها ونقلها  التقارب مع الغرب على عالقة إيران مع إسرائيل

قل حتى نهاية تشرين المعركة إلى حيز التنافس االنتخابي في الواليات المتحدة، على األ
تمكن من تمرير االتفاق مع إيران في ينوفمبر القادم، واتضاح إذا ما كان الرئيس أوباما س/الثاني

إلى  ،السعودية في مقدمتها ،ولكن قد تستمر العالقات المتوترة إليران مع دول عربية  .الكونغرس
 .تسويات إقليمية فيما يخص سوريا واليمن خصوصاإلى حين التوصل 

 :يأتكما ي ستكونن تداعيات االتفاق على قضايا الصراع في المنطقة إ ولبشكل عام يمكن الق 

كل مشاكل المنطقة وداعمة ل ااعتبارها سببإليران من  ر االتفاق من رؤية الغربغي   .9
  . ، أو بعضها على األقلمعها كشريك في حل مشاكل المنطقة ، إلى التعامللإلرهاب

طراف المرتبطة بها في عالقة إيران مع األ مباشرا لن يحدث تغيرا جوهريااالتفاق  .1
النظام بدرجة أقل و  ،والحوثيين في اليمناهلل  بعالقات مذهبية كالعراق وحزب

من التوتر والحرب  تفاهمات تحد  إلى ، ولكن قد تساعد إيران على التوصل السوري
ى إضافة إل، وربما حل معضلة انتخاب الرئيس في لبنان، األهلية في اليمن وسوريا

الذي  "داعش"جهة تنظيم مؤشرات على انخراطها في التنسيق إقليميا ودوليا لموا
  .يتزايد تهديده الستقرار عدة دول في المنطقة، وبضمنها السعودية

غير أن االنفتاح ، السعوديةكالخليجية لدول قد تستمر العالقات المتوترة مع بعض ا .2
وكذلك الفلسطيني على تحسين العالقات مع طهران، إضافة  ،المصري واإلماراتي

قد يؤدي إلى  ؛"داعش"للمصلحة المشتركة في مواجهة خطر التيارات المتطرفة، مثل 
وحتى داخل دول مجلس التعاون  ،جامعة الدول العربيةمساومات بين دول 

دى ، على األقل على الم، لصالح التخفيف من حدة الخالفات مع إيرانالخليجي
 .القصير
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 لالتفاق النووي على القضية الفلسطينية  المباشرةالتداعيات : المحور الثالث

ال بد من مراجعة السياسة الفلسطينية إزاء العالقة مع إيران  ،لموضوعفي اوقبل الولوج  ،بداية
ما بعد " أبو عمار"طيلة العقود الثالثة الماضية، أي ما بعد السياسة المنفتحة التي قادها الرئيس 

الثورة اإلسالمية، وصوال إلى تحول العالقة مع إيران في الخطاب الفلسطيني إلى عامل يفاقم 
في  "حماس"لمقصود هنا نقد الخطاب الرسمي من جهة، وخطاب سلطة وا . االنقسام الداخلي

 . قطاع غزة من جهة أخرى

لعل االستخالص األهم هو ضرورة توظيف الفلسطينيين للمواقف الداعمة لنضالهم في إطار 
ني الداعم للموقف الفلسطيني في شتى المحافل اية وطنية شاملة، وبضمنها الموقف اإلير إستراتيج
على قاعدة عدم التدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي والحرص على وحدة الشعب الدولية، 

وهو ما يتطلب البناء على الخطوة األخيرة في زيارة مبعوث عن  . الفلسطيني ومؤسساته الوطنية
ن جاءت متأخرة، في سياق إعادة بناء العالقات الفلسطينية " أبو مازن"الرئيس  إلى طهران، وا 

نهاء اإليرانية على أ سس تصون المصالح المشتركة للطرفين وتخدم القضية الفلسطينية وا 
 .االنقسام

اختالف المفاوضات من رغم فبال .االستفادة من التجربة اإليرانية التفاوضية أيضا من المفيد 
طارها،  الغرب عن المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية من حيث طبيعتها وأهدافها اإليرانية مع وا 

إعادة النظر في على المفاوض الفلسطيني ز فترض أن تحف  إال أن هناك ما يكفي من دروس يُ 
س يجب االستفادة منه أن وأهم در   .يل ويستفيد من التجربة اإليرانيةنهجه في التفاوض مع إسرائ

، ىيات أخر إستراتيجب تفعيل وتوظيف بل يج ،من الخطورة رهن مصير الشعب بالمفاوضات فقط
رادة بل إرادة وفن وتكتيك وموازين قوى، وأن و  ،وأن المفاوضات ليست حياة جود توافق وطني وا 

 . هم عناصر نجاح المفاوض والمفاوضاتشعبية من أ
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صحيح أن تدخل إيران في بعض ملفات وصراعات المنطقة كان مقصودا ومرتبطا بالملف 
غزة في قطاع على جبهة جنوب لبنان أو  منها تصعيد التوتر ،النووي وكورقة ضغط على الغرب

، إال أن بعض المواقف اإليرانية تنطلق من رؤية إيران لذاتها كدولة وقات محددة ومحسوبة إيرانياأ
من القضية إقليمية لها مواقف دينية وسياسية ثابتة منفصلة عن المصالح، ومنها الموقف 

 ،ى موقف إيران من فلسطين لن يكون جذريا، وبالتالي تأثير االتفاق علالفلسطينية كقضية عادلة
 . قل في المدى القريباأل على

بي اإلسرائيلي االهتمام بالصراع العر  اإليراني على الملف النوويصفحة بعد طي  ثمة من يراهن 
هذا إن لم يتم تفجير قضايا جديدة كتصعيد  ،بين الفلسطينيين واإلسرائيليين "عملية السالم"و

، غير أن المؤشرات في الحراك األوروبي الراهن الستئناف في السعودية أو مصر الوضع األمني
ا، إضافة مالمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، وانشغال إدارة أوباما بملفات سوريا والعراق وغيره

إلى نقل نتنياهو المعركة إلى الكونغرس، تعزز االستنتاج بأن إدارة الصراع وليس حله ستكون 
 .مرحلة الراهنةعنوان ال

مما أدى  ،خرى كانت تتدخل أحيانا في الشأن الفلسطيني بشكل فجأ اال شك أن إيران وأطراف
لتعقيد ملف المصالحة وتكريس االنقسام، إال أن ذلك ال يعني أن إيران وغيرها كانت السبب 

إلى يؤدي تلقائيا ن الي فإن تغير السياسة اإليرانية لوبالت الرئيس في المشاكل الفلسطينية الداخلية،
ضافة إلى السياسة إ ،فالخلل  .تغيير معادلة الصراع مع إسرائيل إنهاء االنقسام الفلسطيني أو

ن لم  وفي النظام السياسي الفلسطيني نفسه، يكمن في النخب السياسية الفلسطينية،اإلسرائيلية،  وا 
ول فإن أي تغيير في سياسة ؤ ي المسُتغير هذه النخب سياساتها وترتقي بمواقفها للموقف الوطن

 .محدودا تأثيرهتجاه القضية الفلسطينية سيكون  إيران

وخصوصا حركتي حماس والجهاد  ،االتفاق على فصائل المقاومة المسلحة لتأثيرما بالنسبة أ
، توترت وتراجعت "حماس"وخصوصا مع  ،ن العالقة بين الطرفينأاإلشارة إلى  فتجدراإلسالمي، 

 المسلمين زمة السورية، ثم بسبب تقارب جماعة اإلخواناالتفاق النووي بسبب األحتى قبل توقيع 
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حركة عم دفي صحيح أن إيران استمرت  . بزعامة السعودية "المعسكر السني"مع  "حماس"و
 ، وربما التوقف،إال أن هذا الدعم بدأ بالتراجع ،إلى وقت قريب ،ماليا وعسكريا ،الجهاد اإلسالمي

 .في الحركة نيولؤ مس باعتراف

 ،وخصوصا في قطاع غزة ،تراجع حالة المقاومةمسؤولية االتفاق  يجب عدم تحميل ،مع ذلك
وتسعى  خالل الفترة القادمة على األقل، تعيد النظر بنهجها المقاِوم بدأتألن حركات المقاومة 

 "اسحم"التقارب ما بين فتح الطريق أمام ن أكما  . سرائيل قبل توقيع االتفاقإلهدنة مع 
عادة النظر بنهج المقاومة بالشكل الذي كان إل سيبقى مرهونا بمدى استعداد الحركةالسعودية و 

ال يمكن تحميل  ،وعليه  .، وتبني مواقف سياسية تقترب من الموقف الفلسطيني الرسميمعموال به
بما يوفر ، بل ور ا عن تراجع المقاومة في فلسطينماالتفاق وتغيير سياسة إيران المسؤولية وحده

انفتاح السلطة الفلسطينية على استعادة العالقات مع إيران بالتزامن مع الحفاظ على عالقات 
وثيقة مع السعودية ومحورها مبررا لحركة حماس الستمرار المناورة بين العالقة مع محوري 

يران في آن واحد  . السعودية وا 

حركات  سيناريو استمرار العالقة وفق منسوب يخدم مصالحها مع إيران من جانبها، سوف تفضل
في  ينفعلى رأسها المصلحة المشتركة للطر  ،هداف مشتركة مختلفةوبما يلبي عدة أ ،المقاومة

يران على عالقتها كما ستحافظ إ . سواء في قطاع غزة أو المنطقة ،"داعش"مواجهة خطر تنظيم 
كما  . وللضغط على إسرائيل ة تعثر تنفيذ االتفاق مستقبال،المع هذه القوى كورقة احتياطية في ح

طراف طراف الفلسطينية حتى ال تذهب هذه األمن مصلحة إيران عدم قطع العالقة مع هذه األ أن
 .بعيدا إلى المحور السني
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 خالصة

وخصوصا الملف  ،أن االتفاق النووي سيترك تداعيات على مجمل ملفات المنطقةبال شك 
م على مستقبل الحك هوحد منوطا به لن يكونف ،كان الموقف اإليراني الجديد اأي ولكن .الفلسطيني

فإن المتغيرات  ية وطنية،إستراتيجإلى إن لم يتم إنهاء االنقسام والتوصل   .القضية الفلسطينية
 . توظيفها ستكون مجرد عوامل مساعدة إن أحسنوالتحوالت الخارجية 

والعالقة مع مختلف  لقضية الفلسطينيةا موقفها حيالماذا تريد إيران من  من المهم معرفة كان ذاإ
وخصوصا النظام  ،نفسهمأماذا يريد الفلسطينيون ب إن األكثر أهمية يتعلقف ،األطراف الفلسطينية
لى أي معسكر من المعسكرات والتحالفات التي تتشكل في المنطقة ستنحا ؟السياسي الرسمي ز وا 

ن تنحاز السلطة ومنظمة أوالخطورة في حالة تكريس االنقسام الفلسطيني  ؟السلطة الفلسطينية
في هذه الحالة لن  . حماس والجهاد اإلسالمي للمعسكر المنافستا التحرير لمعسكر وتنحاز حرك

 .إيجابية يكون لتغير الموقف اإليراني من القضية الفلسطينية قيمة

  

  

 

  

 

 


