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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 استطالع رأي الشعب السوري 

هللا حول عالقة حماس بإيران وحزب   

 

 مقدمة: 

و   متواجدةحركة حماس    تكان  والمكاتب واألنشطة،  القادة   استضافهافي سورية على مستوى 

وألغراض دعائية    لغاية في نفسه،على األرض السورية  لها بحرية العمل والحركة  وسمح  النظام  

حركة إسالمية مجاهدة،  ك احتضنها الشعب السوري حباً وكرامة لها  فيما    لحلف الممانعة الزائف،

 . وقضيتها العادلة فلسطين العزيزة المحتلةيحب  من منبع أصالته كشعب عربي مسلمو 

وعندما ثار الشعب السوري على النظام األسدي المستبد وجدت حماس نفسها أمام خيارين ال  

لهما الخروج من سورية  ثالث  وإما  الشعب،  النظام ضد  وتأييد  في سورية  البقاء  إما   والنأي ، 

 عن ذلك، فآثرت الخروج على البقاء. هابنفس

حو  وخرجت  سورية  من  وهذا  ماس  والمعنوية،  المادية  الخسائر  من  الكثير  بخروجها  تحملت 

،  حليفهما مجرمتأييد النظام ال هارفضبسبب  مع إيران وحزب هللا تها توترت عالق، ثم يحسب لها

في حينها على تصريحات النظام وإيران  ورد األخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة  

رداً بليغاً بقوله: "وقفوا معنا ونحن على الحق ونشكر لهم ذلك، ولكن لن نقف معهم  وحزب هللا  

وبقيت    ،معهاخيطية  عالقة    أبقت علىولكن    ،تها لحماسا، فأوقفت إيران مساعدوهم على الباطل" 

 .تصفها بالحركة المقاومة 

خرج    م، حيث2013في نهاية عام  لثورة السورية إلى  ل  الداعمفها  وبقيت حماس محافظة على موق

الشعوب    حقنه يؤيد  قال إو   ،خالد مشعل على االعالم ووصف القتال في سورية بالحرب األهلية

،  ضد العنف الطائفي وأنه    ،الوسائل السلمية وليس بالعمل المسلحولكن ب على حريتها  بالحصول  

يعرف حق المعرفة أن السالح؟ وهو    وشعبه حملواذا هو  أن يسأل نفسه لماخالد مشعل  نسي  و 

وأمضت الثورة السورية ستة أشهر من   ،الشعب السوري اضطر لحمل السالح دفاعاً عن النفس

 بصدور أبنائها العزل. وعناصر حزب هللا عمرها سلمية تواجه رصاص جيش النظام وشبيحته 

عام   أيلول  في  حماس  قياديي  أحد  الزهار  محمود  عندما  2014وقال  أخطأت  الحركة  "إن  م: 

قادة حماس على أهمية العالقة مع إيران،   تتابعت تأكيداتخرجت من دمشق إلى الدوحة"، ثم  

 هم بدماء السوريين. ي داأي  تلطختبقتلى له على األرض السورية وقدموا التعزية لحزب هللا 

عاد الدفء لعالقتها مع إيران وحزب هللا  ثم لثورة السورية إلى نقدها، ا  تأييد وانتقلت حماس من

ماللي طهران بين الحين واآلخر  مع    العالقةهذه  يعبرون عن حميمية    تهامن جديد، وصار قاد

 د. حسين إبراهيم قطريب 

المشارك أستاذ الجغرافية   
م 9/2/2021  
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التي  غير مسؤولة وبتصريحات شاذة   المجازر  قبولها في ظل فظاعة  يمكن  إيران  رتكبها  ت ال 

  .بحق الشعب السوريوميلشياتها الطائفية 

أو في أي بلد مسلم   االحتالل واحد، سواء كان في فلسطين أو في سورية  بشأنفالحكم الشرعي  

والمسلم ،  أو في أي بلد مسلم آخر  ، وحرمة دم المسلم واحدة سواء في فلسطين أو في سوريةآخر

هنية نوط شهيد    والمجرم قاسم سليماني الذي منحه إسماعيلأخو المسلم ال يخذله وال يظلمه،  

 !بحق الفلسطينيين شارون أشد اجراماً بحق السوريين من اجرام كان القدس 

ونحاول في هذا االستطالع استكشاف رأي الشعب السوري الثائر الحر وموقفه من عالقة حماس  

على  في استبانة  وزعت  إيران وحزب هللا من خالل اإلجابات على واحد وعشرين سؤاالً  مع  

       عينة عشوائية من المتعلمين والمثقفين السوريين األحرار في المناطق المحررة ودول اللجوء.

 : االستطالع عينة

المناطق المحررة  ب من المتعلمين والمثقفين السوريين المقيمين  نوعية  اختار الباحث عينة عشوائية  

اللجوء  في شمال ودول  تركيا،    ،سورية  في  العليا  و وخاصة  الدراسات  يحملون شهادات  ممن 

الدكتوراه والماجستير، والشهادات الجامعية البكالوريوس والمعاهد، وشهادات الثانوية العامة،  

 هذا المستوى العلمي.  إطاروحرص الباحث أال يخرج توزيع االستبيان عن 

  232المستطلع رأيهم في العينة العشوائية من كافة المستويات العلمية والتخصصات    وبلغ عدد 

شخصاً، وتوزعت أعدادهم على المؤهالت العلمية بمستوياتها المختلفة كما هو وارد في الجدول  

 (. 1(، ونسبهم كما هي موضحة بالشكل رقم )1رقم )

 المؤهالت العلمية. ( توزيع أعداد عينة االستطالع على 1جدول رقم )

 المجموع  لم يذكر مؤهله  دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس  ثانوية / معهد  المؤهل العلمي 

 232 32 21 37 101 41 عدد المشاركين 

 

نوع مجتمعها العلمي وفاعلية أفراده صفة  فالعينة حيادية عشوائية، وتكتسب قيمة الرأي فيها من  

 في المجتمع السوري الحر. 

بكالوريوس
43%

ماجستير
دكتوراه16%

9%

لم يذكر مؤهله
14%

ثانوية/ معهد 
18%

توزيع نسب المؤهالت العلمية في عينة االستطالع( 1)شكل رقم 
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على الفئات العمرية كما هو وارد في الجدول  ونسبهم في العينة  وتوزعت أعداد المستطلع رأيهم  

، أي  سنة 35على  همأعمار  تزيدمنهم  %(  64)   هممعظم و (. 2موضح بالشكل رقم ) و(،  2رقم )

وهذا يعتبر قيمة إضافية أخرى في العينة    ،واتزن تفكيرهم  ، وحسنت خبرتهم  ،ممن زاد وعيهم 

 باإلضافة إلى الصفة العلمية لمجتمع أفرادها.

النوع كان   الذكور و94ومن حيث  أن  6% من  إال  االناث،  لم   25% من  العينة  من  شخصاً 

 يحددوا نوعهم وأعمارهم يتوقع أن قسماً كبيراً منهم هم من االناث.  

 الفئات العمرية توزيع أعداد عينة االستطالع على  (2رقم)جدول 
 35-25 الفئة العمرية 

 سنة 

36-45 
 سنة 

46-55 
 سنة 

سنة   56

 فما فوق 

لم يذكر  
 ره عم

 المجموع 

 232 28 38 45 65 56 عدد المشاركين 

 

 استبانة االستطالع: 

أسس البحث العلمي من حيث    ، أعدت وفقوعشرين سؤالً   اً تضمنت استبانة االستطالع واحد

استكمال جوانب  من أجل  لبحث  عدة لعلى محاور  األسئلة  وتوزيع    ،وجود الفرضيات واألهداف

   والوصول إلى أفضل النتائج الواضحة بموضوعية ودقة.  ،وفهمه وتحليله  هموضوع

أسئلة  وأهم   حماسهي:  ها  محاورواالستبانة  أهداف  لحركة  الفكرية  الهوية  ذاكرة  معرفة   في 

قياس مدى التغير    ، من أجلموقفه من حماس قبل الثورة السورية وبعدهاثم  ،  الشعب السوري

على   تلك العالقةإيران وحزب هللا، وانعكاسات  ب بسبب عالقة حماس    ،الذي حصل في موقفه

، وبماذا بشكل عام  وعلى القضية الفلسطينيةفي سورية،  شعبيتهم  على  و   ، سمعة االخوان المسلمين

 الشعب السوري حماس واخوان سورية. ينصح 

أن تكون مرجعيته الفكرية واضحة، وأنه ينتمي لجماعة االخوان المسلمين  على  وحرص الباحث  

، وإنما يبحث عن الحقيقة بشأن موضوع  في سورية، وليس معبأً ضد حماس وال ضد االخوان 

   االستطالع عند الشعب السوري وجهاً لوجه. 

35-25الفئة العمرية 
24%

سنة45-36الفئة العمرية
28%

سنة55-46الفئة العمرية 
20%

سنة فأكثر56الفئة العمرية 
16%

لم يذكروا أعمارهم
12%

طالعتوزيع نسب الفئات العمرية في عينة االست( 2)شكل رقم 
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 نتائج االستطالع: 

باألرقام  سأعرض   عليه  األجوبة  ومعطيات  السؤال  عرض  لمنهجية  وفقاً  االستطالع  نتائج 

، وقد يتم تجاوز ترتيب األسئلة كما وردت  األشكال البيانية )الدائرة(  بواسطةالنسب  توضيح  و 

 أجل ربط األجوبة بأهدافها ومحاورها.من  ،في االستبانة إذا اقتضت الضرورة ذلك

، والتعدد في  في السؤال أربعة خياراتو (  كيف تنظر إلى فكر حركة حماس؟)السؤال األول:  

عند المستطلع رأيه،  من التورية بهدف تحفيز التفكير    قليالً تضمنت  وربما  كان مقصوداً  الخيارات  

المرجعية الفكرية لحركة حماس، ألن    يه بشأنوالتأكد ما إذا كانت الصورة الذهنية واضحة لد

 : فماذا قال السوريون عن مرجعية حماس الفكرية؟ ،بالمرجعية الفكريةغالباً ما تتأثر  واقف مال

             .             مصلحية  فلسطينية   مقاومة  حركة   ☐اخوانية.     ة إسالمي   حركة   ☐.   مستقلة  ةإسالمي   حركة  ☐

       حركة سياسية وطنية. ☐

ً   211  األول   أجاب على السؤال   98% ) 46,4مشاركاً، و  21وامتنع عن اإلجابة عليه    ،مشاركا

  مقاومة  حركة مشاركاً( اعتبروها    77% )36,5مشاركاً( اعتبروها حركة إسالمية إخوانية، و

)9و،  مصلحية   فلسطينية اعتبروها    %19  و  ةإسالمي   حركةمشاركاً(  ) 8,1مستقلة،   %17  

 حركة سياسية وطنية.   مشاركاً( اعتبروها

 
أن المرجعية الفكرية لحماس غير واضحة تماما في    األجوبة على السؤال األول،ويتضح من  

اخوانية،   مرجعية  ذات  يعتبرونها  نصفه  فحوالي  السوري،  الشعب  كل  لدى  الذهنية  الصورة 

  ، بتأثير عالقتها مع إيرانربما   ،مصلحيةمقاومة فلسطينية تبرها حركة  ع اآلخر معظمه ي  هونصف

 اسية وطنية.   حركة سي  و أقلة منه تعتبرها حركة إسالمية مستقلة و 
إن حركة حماس ال تنتمي  "مؤسسها الشيخ أحمد ياسين رحمه هللا:    وصفهاوحركة حماس كما  

إلى جماعة االخوان المسلمين في مصر، ولكنها تأثرت بفكر ونهج االخوان في الدعوة اإلسالمية،  

 تقالليتها.  وتعتبر نفسها جناحاً من الجماعة، وفي التعديل األخير لميثاقها أكدت حماس على اس

حركة إسالمية 
اخوانية
46,4%

حركة مقاومة 
حيةفلسطينية مصل

36,5%

حركة إسالمية 
مستقلة

9%

حركة سياسية 
وطنية
8,1%

كيف : توزيع نسب االجابات على السؤال األول( 3)شكل رقم 
تنظر إلى المرجعية الفكرية لحركة حماس؟

حركة إسالمية اخوانية

حركة مقاومة فلسطينية 
مصلحية

حركة إسالمية مستقلة
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هدف السؤال  وي (،  هل حماس حركة مقاومة على النهج اإلسالمي الصحيح؟) السؤال الثاني:  

تقييم ل   المبدئية  إلى  السوريحماس  اإلسالمية  الشعب  منظور  إيران    المسلم  من  مع  وعالقتها 

 وحزب هللا. 

ً   211أجاب على السؤال     103% ) 49  وقال:  مشاركاً،  21وامتنع عن اإلجابة عليه    ،مشاركا

، فيما  مشاركاً(   47% )22ال بشدة  قال:  و ،  حماس ليست على النهج اإلسالمي الصحيح مشاركاً(  

   . (ينمشارك   5% )2نعم بشدة  و  ،مشاركاً(   56)  % 27اإلسالمي الصحيح    جنعم هي على النه  :قال

 
صورة ذهنية قاتمة لدى الشعب السوري، وال    هارسمت لإن عالقة حماس مع إيران وحزب هللا  

مع االحتالل اإليراني    لتعاملها شك أنه حاكمها انطالقاً من فهمه للسياسة الشرعية والحكم الشرعي  

عليها كما يعتقده هو  الحكم الشرعي  أسقط  و   وتشريده،  قتل شعبهاأولغ في  الذي دمر سورية، و 

لف التعامل مع االحتالل الصهيوني  لقناعته أنلسطينفي  التعامل مع االحتالل  ،  ال    الحكم على 

 ؟! المسلمينمن بلد مسلم إلى آخر؟ وحرمة الدم متكافئة بين  يختلف

   هل كنت من المؤيدين لحركة حماس قبل الثورة السورية؟السؤال الثالث:  

حماس في سورية قبل    تحظى به  ت الذي كان حجم التأييد الشعبي  إلى معرفة  هذا السؤال    هدفوي

في العام العاشر  لها    التأييد  حجممع  ثم مقارنته  ،  م 2011انطالقة الثورة السورية في بداية عام  

مدى التغير في حجم التأييد  بيان  ثم    ،على السؤال الثامن عشراألجوبة    ستبينهكما    من عمر الثورة

 . بسبب عالقتها مع إيران وحزب هللا  ةالشعبي لحركة حماس في سوري 

ً   217  الثلث  أجاب على السؤال و  %  50مشاركاً، وقال:    15وامتنع عن اإلجابة عليه    ، مشاركا

ً   نعم كنا مؤيدين   مشاركاً(  108) لم    ال  :مشاركاً(، فيما قال  87% ) 40بشدة    نعم، ولحماس سابقا

  .( فقطينمشارك  5% ) 2بشدة  الومشاركاً(،    17% ) 8 ن لحماسي نكن مؤيد 

مع    ه األصيل تفاعلعن  وسابقاً،    لحماسلشعب السوري  احتضان ا  عن  عبرترائعة  صورة  كانت  

  .شديداً  كان تأييدهم لها: نعم كنا نؤيد حماس، وحوالي نصفهم %90 قال ، حيثقضايا أمته

ال
49%

ال بشدة
22%

نعم 
27%

نعم بشدة
2%

هل: توزيع نسب االجابات على السؤال الثاني( 4)شكل رقم 
حماس حركة مقاومة على النهج االسالمي الصحيح

ال

ال بشدة

نعم 

نعم بشدة
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 هل مازلت تؤيد حماس بالرغم من عالقتها مع إيران وحزب هللا؟   السؤال الثامن عشر:

تأثير عالقة حماس مع إيران وحزب هللا على شعبيتها في  ويهدف هذا السؤال إلى معرفة مدى  

 . عشر سنوات من عمر الثورة السوريةمرور بعد  المجتمع السوري

مشاركاً، وقال:    17مشاركاً، وامتنع عن اإلجابة عليه    215  الثامن عشر  أجاب على السؤالو 

بشدة ال  قال:  ، و وحزب هللا لحماس بعد عالقتها مع إيران  أؤيد  لم أعد    ال مشاركاً(    %68 ) 32

  ها أؤيد  نعمقال:  و مشاركاً(،    58% )27ؤيد حماس  أ  مازلنا  نعم  :مشاركاً(، فيما قال  %83 )38

 .( فقطينمشارك  6% )3بشدة 

 
 تها وتصريحات قادمع إيران وحزب هللا حماس  عالقة  أن من األجوبة على السؤال تماماً  يتضح

السوريصدمة  شكلت  بشأنها  االستفزازية   للشعب  قال  مذهلة  ذلك  على  وبناء  من  70،   %

يد حماس، وأكثرهم شدد على ذلك بقوله: ال بشدة، مما يعني أن  ؤ المستطلع رأيهم ال لم أعد أ

حماس خسرت كثيراً من تأييد الشعب السوري لها، هذا الشعب الذي احتضنها سابقاً حباً وكرامة  

 %. 90 بنسبة لها ن مؤيداً بصفتها حركة مقاومة إسالمية وفلسطينية، وكا

ال
8%

ال بشدة
2%

نعم 
50%

نعم بشدة
40%

:توزيع نسب االجابات على السؤال الثالث( 5)شكل رقم 
هل كنت مؤيداً لحماس قبل الثورة السورية؟

ال

ال بشدة

نعم 

نعم بشدة

ال
32%

ال بشدة
38%

نعم 
27%

نعم بشدة
3%

: توزيع نسب االجابات على السؤال الثامن عشر( 6)شكل رقم 
هل مازلت تؤيد حماس بعد عالقتها مع إيران وحزب هللا؟

ال

ال بشدة

نعم 

نعم بشدة
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مرة   في سورية  تعتقد أن الشعب السوري يمكن أن يحتضن حماسهل    السؤال التاسع عشر:

السوري   استعداد الشعبمدى  ويهدف هذا السؤال إلى معرفة    ؟من قبلحاضناً لها  أخرى كما كان  
 ن حماس مرة أخرى في المستقبل. احتضال

  : مشاركاً، وقال  18مشاركاً، وامتنع عن اإلجابة عليه    214  التاسع عشر  أجاب على السؤالو 

مشاركاً(، فيما   59% )28ال بشدة  قال:  ، و ال لسنا مستعدين الحتضانهامشاركاً(    %71 )33

   .(ين مشارك 9% ) 4بشدة قال: نعم و مشاركاً(،    75% ) 35لدينا االستعداد الحتضانها  نعم :قال

 
وسيسقط النظام وستخرج إيران    ،الشعوب هي الباقية وإرادتها هي النافذةأنظمة الحكم زائلة و 

عاجالً  سورية  آجالً   من  طيلة  أو  وأمريكا  إسرائيل  أدامتها  التي  االستنزاف  حالة  انتهاء  بعد   ،

   .السنوات العشر الفائتة من عمر الثورة السورية

والشعب   الجغرافية  الوسورية  االستب   متماسكةالوحدة  هي  الفلسطينية،  راتيجية  األهمية  للقضية 

المواقف المؤلمة التي   تبقى  ةشعب سوري مثقل بذاكرم  نفسها وكل فلسطيني أماستجد حماس  و 

فيها  خذلته السوري    معظمحيث  و،  حاضرة  ،  يرفض احتضان حماس مرة أخرى بات  الشعب 

   ربما قالوها تحت ضغط المبادئ والقيم. ومن قال نعم الحتضانها مرة أخرى

والسادس:    -األسئلة   والخامس  معرفة  تهدف  الرابع  حماس  إلى  إيران  انعكاسات عالقة  مع 

 . وشعبيتهم االخوان المسلمين في سوريةسمعة على وحزب هللا  

 بسمعة االخوان المسلمين؟ مع إيران وحزب هللا حماس  عالقة هل أضرت  السؤال الرابع:

%  16ال    :مشاركاً، وقال  15مشاركاً، وامتنع عن اإلجابة عليه    217  الرابع  أجاب على السؤال

 97% )45  أضرت بسمعتهم  نعم  :، فيما قالفقط  (ين مشارك  4% )2مشاركاً(، وال بشدة    36)

 . مشاركاً(  80% ) 37ونعم بشدة مشاركاً(،  

ال
33%

ال بشدة
28%

نعم 
35%

نعم بشدة
4%

ن هل تعتتقد أ: توزيع نسب االجابات على السؤال التاسع عشر( 7)شكل رقم 
بل؟الشعب السوري يمكن أن يحتضن حماس مرة أخرى كما كان حاضناً لها من ق

ال

ال بشدة

نعم 

نعم بشدة
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أن عالقة حماس مع إيران وحزب هللا أضرت كثيراً الرابع  على السؤال    االجاباتويتضح من  

 % من حجم العينة المستطلع رأيها. 82أقر بذلك  و بسمعة االخوان المسلمين، 

 هل تعتقد أن اإلخوان في سورية يؤيدون عالقة حماس مع إيران وحزب هللا؟  السؤال الخامس:

%  49  :مشاركاً، وقال  18مشاركاً، وامتنع عن اإلجابة عليه    214  الخامس  أجاب على السؤال

%  19، وال بشدة  ال أعتقد أن االخوان يؤيدون عالقة حماس مع إيران حزب هللا   مشاركاً(  105)

قال  40) فيما  )26نعم    :مشاركاً(،  بإيران   مشاركاً(  %55  حماس  يؤيدون عالقة  أنهم  أعتقد 

 . فقط مشاركاً(  14% )6ونعم بشدة  ،  وحزب هللا

 
 

  ة من العينة المستطلع%  68  تصل إلىأن نسبة كبيرة  الخامس  ويتضح من اإلجابات على السؤال  

، ولكن  مع إيران وحزب هللا في عالقتها  تأييد حماس  تهمة  من  هم  ن ويبرئواخوان سورية  ينصفون  

االخوان في أجوبة السؤال  ما هو الحد الفاصل بين اإلقرار باإلساءة إلى سمعة  يحضر هنا سؤال:  

عالقة حماس مع إيران وحزب هللا في أجوبة  تأييد  تهمة  من    ة اخوان سوريةوتبرئ %،  82الرابع  

 ، أهو اإلساءة إلى الفكر وتبرئة بعض الناس المنتمين له؟ أم ماذا؟ ؟!السؤال الخامس

ال
16%

ال بشدة
2%

نعم 
45%

نعم بشدة
37%

هل أضرت : توزيع نسب االجابات على السؤال الرابع( 8)شكل رقم 
عالقة حماس مع إيران وحزب هللا بسمعة االخوان المسلمين؟

ال

ال بشدة

نعم 

نعم بشدة

ال
49%

ال بشدة
19%

نعم 
26%

نعم بشدة
6%

د هل تعتتق: توزيع نسب االجابات على السؤال الخامس( 9)شكل رقم 
أن اخوان سوية يؤيدون عالقة حماس مع إيران وحزب هللا؟

ال

ال بشدة

نعم 

نعم بشدة
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 وحزب هللا؟ ل اخوان سورية شيئاً من وزر عالقة حماس مع إيران م  هل تح   السؤال السادس:

%  56  :مشاركاً، وقال  19مشاركاً، وامتنع عن اإلجابة عليه    213  السادس  أجاب على السؤال

إيران وحزب هللا،  مشاركاً(،    120) من وزر عالقة حماس مع  اخوان سورية شيئاً  ال نحمل 

،  نعم نحملهم من وزر ذلك  مشاركاً(  56% )26  :مشاركاً(، فيما قال  19% ) 9ال بشدة  وقال:  

 . مشاركاً(  9% ) 6بشدة  ونعم

 
% من المستطلع رأيهم في العينة ال يحملون  65ويتضح من اإلجابات على السؤال السادس أن  

 من وزر عالقة حماس مع إيران وحزب هللا. شيئاً اخوان سورية 

حماس بأحضان إيران من أجل اسقاط المشروع   لرميجهات خططت    ثمة هل  السؤال السابع:  

 اإلسالمي شعبياً؟ 

  46% ) 21مشاركاً، وقال    18مشاركاً، وامتنع عن اإلجابة عليه    214  السابع  أجاب على السؤال

  6% )3ال بشدة  قال:  و ال أعتقد أن جهات ما خططت لرمي حماس بأحضان إيران،  مشاركاً(،  

 . مشاركاً( 43% )20ونعم بشدة مشاركاً(،    119% ) 56نعم   :، فيما قال فقط  (ين مشارك

عند   جداً  الشعبي  رصيدها  وارتفع  الصهيوني،  العدو  مقاومة  في  حسناً  بالًء  حماس  أبلت  لقد 

صارت الشعوب  و   ،الشعوب العربية واالسالمية، وكذلك الحركات اإلسالمية االخوانية بشكل عام

،  المادي والمعنويدعم  مسلمين وتقدم لهم ال العربية تبدي تعاطفاً ملحوظاً مع حماس واالخوان ال

يقدم لها التبرعات   من  تالحقعلى حماس و التضييق  تمارسالحكومات العربية  صارتثم فجأة 

، بوصفها حركة إرهابية إخوانية، فاضطرت حماس إلى التوجه نحو النظام اإليراني  الشعوب من  

 مد لها يد العون؟ استغل هذه الحالة و الذي 

أن تكون جهات خططت لدفع حماس   رجحوا  ، % منهم76وبناء عليه معظم المستطلع رأيهم  

 بالحضن اإليراني من أجل اسقاط المشروع اإلسالمي السني شعبياً.  ورميها

ال
56%

ال بشدة
9%

نعم 
26%

نعم بشدة
9%

م  : توزيع نسب االجابات على السؤال السادس( 10)شكل رقم  ل هل تح 
اخوان سوية شيئاً من وزر عالقة حماس بإيران وحزب هللا؟

ال

ال بشدة

نعم 

نعم بشدة
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 إيران استغلت التراجع العربي في دعم القضية الفلسطينية؟ تعتقد أن هل   السؤال الثامن:

السؤال   على  عليه    216أجاب  اإلجابة  وامتنع عن  وقال:    16مشاركاً،  )10مشاركاً،   %21  

ال بشدة قال:  و   ال أعتقد أن إيران استغلت التراجع العربي في دعم القضية الفلسطينية، مشاركاً(،

 . مشاركاً(  86% )40ونعم بشدة  مشاركاً(،    104% )48نعم    :، فيما قالفقط  (ين مشارك   %5 ) 2

 
اللوم على الدول  ب   يلقون% من المستطلع رأيهم  88أن    على السؤال الثامن   ويتضح من اإلجابات 

بديال عن  للقضية الفلسطينية وقدمت نفسها    ي دعم العرب الإيران استغلت تراجع    ويعتبرون العربية  

 وادعت أمام الشعوب العربية واإلسالمية أنها الدولة األكثر اهتماماً بالقضية الفلسطينية.العرب،  

 ؟فلسطين  ريمشروع تحرو  القضية الفلسطينيةعالقة حماس مع إيران تخدم  السؤال التاسع: هل  

%  40مشاركاً، وقال:    14مشاركاً، وامتنع عن اإلجابة عليه    218  التاسع  أجاب على السؤال

%  53ال بشدة  قال:  و الفلسطينية،  القضية  إيران    تخدم عالقة حماس مع ... ال  المشاركاً(،    84)

 . فقط مشاركاً( 2% ) 1ونعم بشدة مشاركاً(،    13% )6تخدم   نعم :مشاركاً(، فيما قال  109)

ال
21%

ال بشدة
3%

نعم 
56%

نعم بشدة
20%

هل ثمة جهات خططت: توزيع نسب االجابات على السؤال السابع( 11)شكل رقم 
 ً ؟لرمي حماس في الحضن االيراني من أجل اسقاط المشروع االسالمي شعبيا

ال

ال بشدة

نعم 

نعم بشدة

ال
10%

ال بشدة
2%

نعم 
48%

نعم بشدة
40%

ت هل استغل: توزيع نسب االجابات على السؤال الثامن( 12)شكل رقم 
إيران التراجع العربي في دعم القضية الفلسطينية؟

ال

ال بشدة

نعم 

نعم بشدة



11 
 

 
أن   السؤال  على  اإلجابات  على 93ويتضح من  اللوم  ألقوا  العينة  في  رأيهم  المستطلع  % من 

 حماس وقالوا إن عالقتها مع إيران ال تخدم القضية الفلسطينية. 

نشر التشيع  في  المشروع اإليراني وساعدت  عالقة حماس مع إيران  خدمت  هل    السؤال العاشر:

 ؟ وفلسطينفي سورية 

%  17مشاركاً، وقال:    15مشاركاً، وامتنع عن اإلجابة عليه    217  العشر  أجاب على السؤال

على نشر التشيع  المشروع اإليراني ولم تساعد  عالقة حماس مع إيران    تخدمال لم  مشاركاً(،    37)

%  46ساعدت  خدمت و  نعم  : (، فيما قالينمشارك 8% ) 4ال بشدة قال:  و في سورية وفلسطين، 

 .مشاركاً( 72% )33ونعم بشدة مشاركاً(،    100)

 
التشيع    وعملت إيران على نشر  ، إن انتشار التشيع في بالد الشام بات حقيقة ال تخفى على أحد

لحماس شكل غطاء معنوياً    هابكل وسائل الترغيب والترهيب، وال شك أن دعم   في بالد الشام
% من المستطلع رأيهم قالوا: إن عالقة 79ذلك  وأكد  أمام البسطاء وضعاف النفوس،    مشروعهال

 .  في المنطقة ساعدت على نشر التشيعخدمت المشروع اإليراني و حماس مع إيران  

ال
40%

ال بشدة
53%

نعم 
6%

نعم بشدة
1%

هل عالقة: توزيع نسب االجابات على السؤال التاسع( 13)شكل رقم 
حماس مع إيران وحزب هللا تخدم القضية الفلسطينية؟ 

ال

ال بشدة

نعم 

نعم بشدة

ال
17%

ال بشدة
4%

نعم 
46%

نعم بشدة
33%

هل خدمت : توزيع نسب االجابات على السؤال العاشر( 14)شكل رقم 
عالقة حماس مع إيران خدمت المشروع االيراني وساعدت على نشر 

التشيع في سورية وفلسطين؟

ال

ال بشدة

نعم 

نعم بشدة
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 ؟ للمنطقةعالقة حماس مع إيران وحزب هللا مشاكل مذهبية    ستجلبهل  السؤال الحادي عشر:  

مشاركاً، وقال:    15مشاركاً، وامتنع عن اإلجابة عليه    217  الحادي عشر  أجاب على السؤال

مشاكل مذهبية للمنطقة  وحزب هللا  ال لن تجلب عالقة حماس مع إيران  مشاركاً(،    %35 ) 16

المذهبية  ستجلب المشاكل    نعم  :فيما قال  فقط،  ( ينمشارك   7% )3ال بشدة  قال:  و في المستقبل،  

 . مشاركاً(  39% ) 18ونعم بشدة مشاركاً(،  136% ) 63للمنطقة  

 
تجلب عالقة رجحوا أن  منهم  %  81  معظم المستطلعين  ويتضح من اإلجابات على السؤال أن

بسبب انتشار التشيع في مناطق    ،مشاكل مذهبية للمنطقة في المستقبلحماس مع إيران وحزب هللا  
 لم يكن موجوداً فيها من قبل. 

 إيران؟ والقضية الفلسطينية ورقة رابحة بيد حماس  أصبحتهل السؤال الثاني عشر: 

  50% )23مشاركاً، وقال:    18مشاركاً، وامتنع عن اإلجابة عليه    214  الثاني عشر  أجاب على السؤال

إيران،  مشاركاً(،   بيد  الفلسطينية ورقة رابحة  والقضية  لم تصبح حماس  )4ال بشدة  قال:  وال   %9  

 .مشاركاً( 36% )17ونعم بشدة مشاركاً(،   119% )56أصبحت  نعم  :، فيما قالفقط مشاركاً(

 
السؤال   المستطلع رأيهم  %  73أن  الثاني عشر  ويتضح من اإلجابات على  بأن حماس  من  يعتقدون 

إيران بيد  الفلسطينية أصبحتا ورقة رابحة  الواليات  مع  بهما وعليهما    المساومةتستطيع  و  ،والقضية 

 الدول العربية.  بعض إسرائيل ومع وحتى  ،والغرب المتحدة األمريكية 

ال
16%

ال بشدة
3%

نعم 
63%

نعم بشدة
18%

هل : توزيع نسب االجابات على السؤال الحادي عشر( 15)شكل رقم 
ستجلب عالقة حماس مع إيران وحزب هللا مشاكل مذهبية للمنطقة؟

ال

ال بشدة

نعم 

نعم بشدة

ال
23%

ال بشدة
نعم 4%

56%

نعم بشدة
17%

هل : توزيع نسب االجابات على السؤال الثاني عشر( 16)شكل رقم 
أصبحت حماس والقضية الفلسطينية ورقة رابحة بيد إيران؟

ال

ال بشدة

نعم 

نعم بشدة
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حركة حماس في عالقتها مع إيران وحزب هللا إلى أكثر من   ذهبتهل  السؤال الثالث عاشر:  

 ؟ استفزت الشعوب العربية بذلكوحدود االضطرار، 

%  9مشاركاً، وقال:    17مشاركاً، وامتنع عن اإلجابة عليه    215  الثالث عشر  أجاب على السؤال

  (ينمشارك   3% )1ال بشدة  قال:  ، و ال لم تذهب إلى أكثر من حدود االضطرار  مشاركاً(   20)

 . مشاركاً(  72% ) 34نعم بشدة قال: و مشاركاً(،    120% )56 تجاوزت  نعم :، فيما قالفقط

 
يعتقدون أن حماس تجاوزت  المستطلع رأيهم،    من %  90ويتضح من اإلجابات على السؤال أن  

 واستفزت الشعوب العربية واإلسالمية. ، في عالقتها مع إيران حدود االضطرار 

   حماس استراتيجياً بعالقتها مع إيران وحزب هللا؟ ستربحهل السؤال الرابع عشر:  

  103% )48مشاركاً، وقال:    17مشاركاً، وامتنع عن اإلجابة عليه    215أجاب على هذا السؤال  

  101% ) 47ال بشدة  قال:  و ال لن تربح حماس استراتيجياً من عالقتها مع إيران،  مشاركاً(،  

 . فقط مشارك واحد( 1% ) 0ونعم بشدة (، ينمشارك   10% )5ستربح    نعم :مشاركاً(، فيما قال

 

ال
9%

ال بشدة
1%

نعم 
56%

نعم بشدة
34%

ت هل ذهب: توزيع نسب االجابات على السؤال الثالث عشر( 17)شكل رقم 
حماس في عالقتها مع إيران وحزب هللا إلى أكثر من حدود االضطرار؟

ال

ال بشدة

نعم 

نعم بشدة

ال
48%

ال بشدة
47%

نعم 
5%

نعم بشدة
0%

هل : توزيع نسب االجابات على السؤال الرابع عشر( 18)شكل رقم 
ستربح حماس استراتيجياً في عالقتها مع إيران وحزب هللا؟

ال

ال بشدة

نعم 

نعم بشدة
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السؤال   يتخلون عن  الرابع عشر  ويالحظ من اإلجابات على  المتعاطفين مع حماس  أن بعض 

حماس  % قالوا إن  95تعاطفهم معها ويصوتون لصالح الحقيقة التي ال تدينها بشكل مباشر، فمثال  

 !مشاركين فقط قالوا ستربح من هذه العالقة  6، و لن تربح إستراتيجياً من عالقتها مع إيران

      هل ستخسر حماس استراتيجياً بعالقتها مع إيران وحزب هللا؟خامس عشر:  السؤال ال

  17% ) 8مشاركاً، وقال:    16مشاركاً، وامتنع عن اإلجابة عليه    216أجاب على هذا السؤال  

  مشاركين(  3% ) 1ال بشدة قال: و ال لن تخسر حماس استراتيجياً بعالقتها مع إيران،  مشاركاً(،  

 . مشاركاً( 83% )39ونعم بشدة مشاركاً(،   113% ) 52 ستخسر نعم :، فيما قالفقط

 
الربح  ب يتعلقان    كالهماحيث  ،  متقاربة جداً   الرابع عشر والخامس عشر  ين:السؤالعلى  جابات  واإل

 % ستخسر. 91% لن تربح، و95 فقال، لحماس بعالقتها مع إيراناالستراتيجية والخسارة 

السادس عشر:   الصهيوني   المشروع  وحزب هللاعالقة حماس مع إيران  خدمت  هل  السؤال 

 ؟ وأضرت بالقضية الفلسطينية

السؤال   هذا  على  عليه    215أجاب  اإلجابة  عن  وامتنع  وقال:    17مشاركاً،  )14مشاركاً،   %30  

الفلسطينية،  مشاركاً(،   بالقضية  تضر  ولم  الصهيوني  المشروع  تخدم  لم  بشدة  قال:  وال  )1ال   %3 

 .مشاركاً( 67% )31ونعم بشدة مشاركاً(،  115% ) 54 خدمت وأضرت  نعم  :مشاركين(، فيما قال

 

ال
8%

ال بشدة
1%

نعم 
52%

نعم بشدة
39%

هل : توزيع نسب االجابات على السؤال الخامس عشر( 19)شكل رقم 
ستخسر حماس استراتيجياً بعالقتها مع إيران وحزب هللا؟

ال

ال بشدة

نعم 

نعم بشدة

ال
14%

ال بشدة
1%

نعم 
54%

نعم بشدة
31%

هل خدمت عالقة: توزيع نسب االجابات على السؤال السادس عشر( 20)شكل رقم 
ية؟حماس مع إيران وحزب هللا المشروع الصهيوني وأضرت بالقضية الفلسطين

ال

ال بشدة

نعم 

نعم بشدة
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عالقة حماس مع  يعتقدون أن  من المستطلع رأيهم، % 85ويتضح من اإلجابات على السؤال أن  

 إيران وحزب هللا خدمت المشروع الصهيوني وأضرت بالقضية الفلسطينية. 

 ؟ الصف الحمساوي مجمع على عالقة الحركة مع إيران وحزب هللاهل سابع عشر:  السؤال ال

  121% )58مشاركاً، وقال:    24مشاركاً، وامتنع عن اإلجابة عليه    208أجاب على هذا السؤال  

ال بشدة  قال: و ، وحزب هللامع إيران   تهاإن حركة حماس غير مجمعة على عالق  ...المشاركاً(، 

 . مشاركاً(  13% )6ونعم بشدة  مشاركاً(،  52% )25نعم  :مشاركين(، فيما قال  %22 ) 11

 
 

أمر   على  االجماع  وعدم  االختالف  أفرادما  إن  أمر    لدى  هو  السياسية  والتنظيمات  الحركات 

من يتابع شؤون  ضح لما هو واو والمؤسسات العليا والقادة هما من يتحكم في قرارها،  طبيعي،  

حماس خارج صف  حركة  قرار  ،هامن  على  يسيطر  حماس  في  قوي  تيار  وجود    داخل  هاهو 

التيار من ،  الحركة   شورىمجلس  و   المكتب السياسيعلى مستوى  مؤسساتها   وعلى رأس هذا 

البارز حماس  هني ينشخصيات  إسماعيل  حمدان:  وأسامة  الزهار  وحمود  السنوار  ويحيى     ،ة 

ون في تصريحاتهم المستفزة  وينزلق  ،العالقة مع إيران وحزب هللا بشدةتوطيد    ونيؤيد هؤالء  

 . واالسالمي  للرأي الجماهيري العربيبعيداً عن حسابات الربح والخسارة  للشعوب العربية،

غير رابحة استراتيجياً وخاسرة،  عالقة حماس مع إيران وحزب هللا    :ةخالصة مركز

و واإليراني،  الصهيوني  المشروعين  العربية    نستفزوتخدم  الشعوب  مشاعر 

تفاقم المشاكل وف تؤدي إلى  جداً لسمعة االخوان المسلمين، وستسيء  واإلسالمية، و 

انتشار التشيع  تغطيتها على  دول المشرق العربي في المستقبل، بسبب  في  المذهبية  

      كن منتشراً فيها من قبل.في مناطق لم ي

 

ال
58%

ال بشدة
11%

نعم 
25%

نعم بشدة
6%

هل الصف : توزيع نسب االجابات على السؤال السابع عشر( 21)شكل رقم 
الحمساوي مجمع على عالقة الحركة مع إيران وحزب هللا وراض عنها؟

ال

ال بشدة

نعم 

نعم بشدة
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 19  -2من السؤال رقم  ( عدد اإلجابات على حاالت أسئلة االستبيان3جدول رقم )

ال   ال السؤال
 بشدة

نعم   نعم
 بشدة

امتنعوا عن   المجموع 
 االجابة

هل حماس حركة مقاومة على النهج اإلسالمي   -2

 الصحيح؟ 

103 47 56 5 211 21 

المؤيدين    -3 من  كنت  الثورة  لهل  قبل  حماس 

 السورية؟ 

17 5 108 87 217 15 

إيران وحزب هللا  حماس  عالقة  هل أضرت    -4 مع 

 بسمعة االخوان المسلمين؟ 

36 4 97 80 217 15 

هل اإلخوان المسلمون في سورية يؤيدون عالقة    -5

 حماس مع إيران وحزب هللا؟ 

105 40 55 14 214 18 

تحمل    -6 من وزر عالقة  هل  شيئاً  اخوان سورية 

 حماس مع إيران وحزب هللا؟ 

120 17 56 20 213 19 

جهات معينة خططت لدفع حماس ورميها   ثمةهل    -7

بأحضان إيران من أجل اسقاط المشروع اإلسالمي  
 شعبياً؟ 

 
46 

 
6 

 
119 

 
43 

 
214 

 
18 

دعم    استغلتهل    -8 في  العربي  التراجع  إيران 

 القضية الفلسطينية؟ 

21 5 104 86 216 16 

القضية    -9 تخدم  إيران  مع  حماس  عالقة  هل 

 الفلسطينية ومشروع تحرير فلسطين؟ 

84 109 13 2 218 14 

المشروع خدمت  هل    -10 إيران  عالقة حماس مع 

 اإليراني وساعدت على نشر التشيع؟ 

37 8 100 72 217 15 

إيران    جلبستهل    -11 مع  حماس  مشاكل  عالقة 

 مجتمعات المشرق العربي في المستقبل؟ ل مذهبية

 
35 

 
7 

 
136 

 
39 

 
217 

 
15 

هل أصبحت حماس والقضية الفلسطينية ورقة  -12

في  استخدامهما  وتستطيع  إيران  بيد  رابحة 
 السياسية؟  هامساومات

 
50 

 
9 

 
119 

 
36 

 
214 

 
18 

حماس في عالقتها مع إيران وحزب   ذهبتهل    -13

 هللا إلى أكثر من حدود االضطرار؟

20 3 120 72 215 17 

مع    ستربحهل    -14 بعالقتها  استراتيجياً  حماس 

 إيران وحزب هللا؟

103 101 10 1 215 17 

مع   ستخسرهل    -15 بعالقتها  استراتيجياً  حماس 

 إيران وحزب هللا؟

17 3 113 83 216 16 

المشروع خدمت  هل    -16 إيران  عالقة حماس مع 

 الصهيوني وأضرت بالقضية الفلسطينية؟ 

30 3 115 67 215 17 

عالقة    -17 على  مجمع  الحمساوي  الصف  هل 

 الحركة مع إيران وحزب هللا وراض عنها؟

121 22 52 13 208 24 

من   -18 بالرغم  حماس  حركة  تؤيد  مازلت  هل 

 عالقتها مع إيران وحزب هللا؟

68 83 58 6 215 17 

يمكن أن يحتضن  الشعب السوري  أن  تعتقد  هل    -19

كما كان    ،حماس في سورية مرة أخرى في المستقبل 
 من قبل؟ حاضنا لها 

 
71 

 
59 

 
75 

 
9 

 
214 

 
18 
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 ؟ وحزب هللا  عالقتها مع إيرانبماذا تنصح حماس بشأن : العشرونالسؤال 

  األجوبة المعتبرةشخصاً من العينة المستطلع رأيها، وجاء معظم    197ا السؤال  أجاب على هذ

 ما يلي: م  في كل عدةلمرات  ةومكرر  شابهةشبه مت 

 الصهيونية.  ونخدمي المسلمين و  ونقتلي   همألنحوزب هللا  قطع العالقات مع إيران  -
 . في المنطقة يران ومشروعها الصفويالرجوع إلى الحضن العربي المعادي إل محاولة -
 أنصح حماس بتجميد مشروع المقاومة مؤقتا خير لها من االستمرار بعالقتها مع إيران.   -
 أنصح حماس بحل نفسها واالندماج مع منظمة التحرير وترك االخوان المسلمين.   -
ها فقدت حماس الناس  لكن   ،ناس الالقليل من  وربما يعذرها  بالكامل،    سقطت شعبياحماس   -

في    الشرعية واألخالقيةحدود  الكل    قادتها  تجاوز  بسببمنهم،  السواد األعظم    لها عند

 ا فالتاريخ ال يرحم. ، وعليها مراجعة سلوكهتصريحاتهم
المديح إليران ومحور المقاومة    وحلفائها، وعدم كيلالعالقة مع إيران  مستوى  تخفيض   -

يخدم القضية  مستوى من العالقة  واإلبقاء على  ،  الزائف  لهذا المحور وإلغاء مظاهر التبعية  

 . الفلسطينية وال يستفز العرب والمسلمين
ً تمثل مشروع  إيران ال - ً إسالمي   ا ً مناهضاً  صفوي   اً مشروعتمثل  وإنما    ا للمسلمين ومفككاً   ا

، وتعمي على  الصفوياإليراني  لمشروع  هذا الدولهم، وعلى حماس أال تعطي الشرعية ل

 . بهالمسلمين وتضلل حقيقته 
والعدو التاريخي لألمة ال    ،الضرورة تقدر بقدرها، والخاسر من يخسر أهله وحاضنته -

 ً يوما يكون  أن  له  يمكن  و انصيرا  حماس  أتمنى  ،  مع  من  لملف عالقتها  كاملة  مراجعة 

في  ف  ،إيران الماللي  أداة  ليست    طهرانحكومة  األمريكية  صالح  ملا  لخدمةسوى 

 .في المنطقة  واإلسرائيلية
القتل الرافضيةا - سليماني، والمبالغة في  قاسم  أمثال المجرم    من  لحذر من تعظيم رموز 

  ذلك ؤدي  ي  قدو ،  في المنطقة والماعة  السنة    يغضب أهل مما    كيل الثناء والمديح للرافضة،
الناس   أذهان  في  سلبية  طباعة صورة  الجماعات في  ووضعها    ،حماس  عنإلى  خانة 

 .اإلسالمية العميلة أو في خانة الجماعات البراغماتية الساقطة
 . الحالية  تهاتغيير قياد ننصح حماس ب -
  المشروع اإليراني الرافضي وخطر    ،الضرورة  ةعيذرب  يجب التنازلال  و  ،جراح األمة واحدة -

والعراق  وواقع المسلمين في لبنان وسوريا واليمن  يوني،  الصهعن المشروع    اً ال يقل عن خطر
 .يشهد لذلك

يد   - على  سقطوا  الذين  الشهداء  بدماء  االستهزاء  ومنهم    زبانيةعدم  االيراني  قاسم المشروع 
 . ة السنيةوالعودة للتمسك بالهوية اإلسالمي ، سليماني

صلى هللا عليه  عرض رسول  ل  مجرم وهاتكمن يد قاتل    تأكلن  أتقبل  كيف تهنأ حركة إسالمية و  -

 لمعظم رموزنا اإلسالمية؟!! و للصحابةوسلم، وشاتم 
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 بماذا تنصح اخوان سورية بشأن عالقتهم مع حماس؟ العشرون: و حاديالسؤال ال 

ة ومكرر  شابهة شبه مت  األجوبة المعتبرةشخصاً من العينة، وجاء معظم    191أجاب على هذا السؤال  

 في كل مما يلي:  عدة لمرات

ذلك ال يعني التخلي عن  و   العالقة مع إيران وحلفائها،حتى تترك  ة مع حماسقطع العالق -

 . كل المسلمين قضيةفهي   ية،فلسطينالقضية ال
أنهم ضد  بكل وضوح ويعلنوا   ،المسألةأن يبتعد االخوان عن موقفهم الضبابي بشأن هذه  -

 . كعدو يحتل سورية ويقتل المسلمين في أكثر من بلد عربيالعالقة مع إيران 
في  الصفوي    هاضد مشروع   البتعاد عن إيران والوقوف لتقديم النصح لحماس ومساعدتها   -

 . المنطقة العربية
اخوان سوري  - واستجالب رضا    ةانصح  المناصب  االنجرار وراء  اجل    نإيرابعدم  من 

يديهم تلطخت  أمراجعه حساباتهم ألن ، وأنصحهم ب ! الشعب اكتشف كل مخططاتهمف ،ذلك

 ورد عن اثنين( الظالم لموقف اخوان سورية   المغرض هذا القول) !السوريينبدماء 
بالعمل - سورية  اخوان  تحي  أنصح  مشروعي على  الوسائل    همد  بكل  إيران  مشروع  عن 

 واإلعالمية الممكنة. السياسية 
  واتحولوي حماس  مع  عالقتهم    ويقطعوا  ،أنفسهم بشكل كامل   حلواأن ي   اخوان سورية  انصح -

 .عن الدين حزب سياسي بعيداً إلى 
وقدمت مصلحتها على   ،أنها غدرت بالشعب السوري وثورتهابالغ حماس بشكل واضح   -

  ة ودمار ثالث   ، معتقل  ألف  200و   ،مليون مهجر ومشرد   13و   ،دماء مليون شهيد سوري

سورية  قتلهم    ،ارباع  الذين  سورية  في  الفلسطينية  المخيمات  شعب  عن  النظام وتخلت 

غير راضين    ، وأنها مشاركة في قتل الشعب السوري، واخوان سوريةوشردهم المجرم  

 وحزب هللا.  إيرانمع  اعن عالقته
الثورات  لمحور    والذريعة  وأنها توفر الحجة،  لشعب السورياستفز  أنها ت   قولوا لحماس -

آخر  أي خطأ  موقفها و الذي يحاول أن يستغل  لثورات الربيع العربي،    ةالمعادي   المضادة

 . شيطنة حركات التحرر العربيةفي 
حوار دائم    ها فيمع   مع حماس ويكونواعلى عالقة الود    واأنصح اخوان سورية أن يحافظ  -

 .عن إيرانها تحييدمن أجل 

 ومحاولة اقناع  عنه مع حماس رضي هللا    معاويةعلى شعرة    بقاءأنصح اخوان سورية باإل  -

ب أما    قادتها الفرس  امكن  عن  والمسلمين،  وحلفائ البتعاد  اإلسالم  على  الحاقدين  هم 

 .سالمي الصحيح الثوري اإلوالمحافظة على النهج 
لنصائح  ذاإ - حماس  تستجب  سورية  لم  إيران وت   اخوان  مع  عالقتها  أنصحهمقطع  أن   ، 

سياسات حماس بالمطلق بما يخص عالقتها    فيه  وارفضي إصدار بيان رسمي  يبادروا إلى  

 . وحزب هللا  مع إيران
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فوا عن رسالة حزبهم من جديد وبشكل واضح وعلني، اخوان سورية  أنصح - وأن  أن يعر ِّ

ً يكون لديهم برنامج   من أجل استعادةيطرحونه على الناس بكل صدق وشفافية،    اً عملي   ا

أنفسهم، وإن  يحلوا  فل، وإن كانوا غير قادرين على ذلك  التي فقدوها إلى حد ما شعبيتهم  

 أبرأ لهم عند هللا.   ذلك
فيهبيانا يستنكر   يصدروا  كان يجب على اخوان سوريه أن - بالمجوس    عالقة  وا  حماس 

البعيد كل    هاعن فعل  مقاطعتهم لحماس حتى ترجع  واويعلن الشنيع،  من هذا الفعل    ارؤو ويتب 

إيران  بكفر    ينتصر  الحق ال ف    ...اإلسالمية  الخالفةاإلخوان الذي هو إعادة    هدفالبعد عن  

 وال بإسالم فيه شبه. 
 إيرانحماس تعتبر ما وإ  ،شوهت صورتكم عند المجتمع السوري فقدابتعدوا عن حماس  -

 اً. عدو نحن  هاو نعتبرأعداء أوحزب هللا 

 تحليل النتائج: 

ووصل  ،  % 75بنسبة تزيد على  على معظم األسئلة  تطابقت وجهات النظر باإلجابات   ❖

، ولوحظ من اإلجابات على السؤالين %90في بعض األسئلة إلى أكثر من  الرأي    تطابق

الفكرية   التوجهات  جميع  أن  والعشرين  والواحد  السوري  العشرين  الشعب  كانت  في 

 .  ونوالمستقل  ونوالعلماني  ونحاضرة في العينة، اإلسالمي

متعاطفين مع حركة  من الالعشوائية كانوا  االستطالع  % من عينة  25لوحظ أن حوالي   ❖

ً   نصفهم إال أن    حماس بغض النظر عن كل شيء،  معها في   هعن تعاطفكان يتخلى   تقريبا

 .مباشر اإلجابة على األسئلة التي ال تدين حماس بشكل

بأنها عينة  عينة  يمكن وصف   ❖ أفرادها يمثل  و  نوعية،   عشوائية حيادية االستطالع  رأي 

سنة، أي    35العلمي، ومن كون معظم أعمارهم تزيد على    هم قيمة اعتبارية تنبع من نوع

 .ممن زاد وعيهم، وحسنت خبرتهم، واتزن تفكيرهم

الفكرية واضحة، وأنه ينتمي لجماعة االخوان   ❖ الباحث على أن تكون مرجعيته  حرص 

في سورية، و يبحث عن  أنه  المسلمين  وإنما  االخوان،  ليس معبأً ضد حماس وال ضد 

بشأن موضوع  وذلك من خالل    الحقيقة  لوجه،  وجهاً  السوري  الشعب  عند  االستطالع 

 . مقدمة االستبانة واألسئلة الواردة في محاورها

اتضح من االجابات على السؤال األول أن المرجعية الفكرية لحماس غير واضحة تماما   ❖

ذات مرجعية اخوانية،   اعتبرهافي الصورة الذهنية لكل الشعب السوري، فحوالي نصفه 

بتأثير  كان ذلك  ربما  -حركة مقاومة فلسطينية مصلحية    اعتبرهااآلخر معظمه    هونصف

إيران  مع  وقلة  -عالقتها  م،  سياسية  و عتبرامن  هم  أو حركة  مستقلة  إسالمية  ها حركة 

 .وطنية



20 
 

اتضح من االجابات على السؤال الثاني أن عالقة حماس مع إيران وحزب هللا رسمت لها  ❖

ا الشعب  لدى  قاتمة  ذهنية  اعتبر  صورة  أن  71لسوري، حيث  المستطلع رأيهم  من   %

 .حماس ليست على النهج اإلسالمي الصحيححركة  

اتضح من اإلجابات على األسئلة: الثالث والثامن عشر والتاسع عشرة، أن عالقة حماس   ❖

مع إيران وحزب هللا وتصريحات قادتها االستفزازية بشأنها، شكلت صدمة مذهلة للشعب  

% منه غير مؤيد  70يؤيد حماس، وصار    كان  الشعب السوري  % من90السوري، حيث  

% رفضه احتضانها مرة أخرة 61لها حالياً، بسبب عالقتها مع إيران وحزب هللا، وأبدى  

 .في سورية

اتضح من االجابات على األسئلة: الرابع والخامس والسادس، أن عالقة حماس مع إيران   ❖

المس  االخوان  بسمعة  كثيراً  أضرت  بذلك  وحزب هللا  وأقر  المستطلع  82لمين،  من   %

% منهم ال يعتقدون أن اخوان سورية يؤيدون حماس في عالقتها مع  68رأيهم، ولكن  

 .% منهم أيضاً ال يحملون اخوان سورية شيئاً من وزر هذه العالقة65إيران وحزب هللا، و 

السابع   ❖ السؤال  المستطلع رأيهم، أن تكون جهات 76ورجح في اإلجابات على    % من 

معينة خططت لدفع حماس ورميها بالحضن اإليراني من أجل اسقاط المشروع اإلسالمي  

 ً  .السني شعبيا

% من المستطلع رأيهم في السؤال الثامن، واعتبروا  88وألقى اللوم على الدول العربية   ❖

إيران استغلت تراجع الدعم العربي للقضية الفلسطينية، وقدمت نفسها بديال عن العرب، 

  .م الشعوب العربية واإلسالمية أنها الدولة األكثر اهتماماً بالقضية الفلسطينيةوادعت أما

% من  93وأُلقَي اللوُم على حماس في األسئلة التاسع والعاشر والحادي عشر، واعتبر   ❖

%  79المستطلع رأيهم أن عالقتها مع إيران وحزب هللا ال تخدم القضية الفلسطينية، و

عالقتها مع إيران وحزب    % أن81في سورية وفلسطين، و   أنها ساعدت على نشر التشيع

، بسبب انتشار التشيع في مناطق لم يكن  في المنقطة مستقبال ستفاقم المشاكل المذهبية  هللا  

  .موجوداً فيها من قبل

% من المستطلع رأيهم يعتقدون  73واتضح من اإلجابات على السؤال الثاني عشر أن   ❖

صبحتا ورقة رابحة بيد إيران، وتستطيع المساومة بهما  أن حماس والقضية الفلسطينية أ

 .وعليهما مع الواليات المتحدة األمريكية والغرب، وحتى مع إسرائيل والدول العربية

% من المستطلع رأيهم يعتقدون  90واتضح من اإلجابات على السؤال الثالث عشر أن   ❖

إيران مع  عالقتها  في  االضطرار  حدود  تجاوزت  حماس  هللا   أن  واستفزت  وحزب   ،

 .الشعوب العربية واإلسالمية بتصريحات قادتها تجاه إيران

تربح  95و  ❖ لن  حماس  أن  يعتقدون  عشر  الرابع  السؤال  في  رأيهم  المستطلع  من   %

ً قالوا  %91و إستراتيجياً من عالقتها مع إيران وحزب هللا،    .ستخسر أيضا
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% من المستطلع رأيهم، يعتقدون أن عالقة حماس مع إيران وحزب هللا  85أن    واتضح ❖

 خدمت المشروع الصهيوني وأضرت بالقضية الفلسطينية. 

تيار  وإن   ❖ حركة حماس ليست مجمعة على عالقتها مع إيران وحزب هللا، ويوجد فيها 

ينزلق في  قوي يسيطر على قرارها ويؤيد توطيد العالقة مع إيران وحزب هللا بشدة، و 

 إلىذلك  ربما يؤدي  ، و ةلجماهير العربي ل بعيداً عن حسابات الربح والخسارة    تصريحاته

 .داخل صف الحركةواضطرابات خالفات حادة 

معظم النصائح التي وجهت لحماس في السؤال العشرين تصب في خانة قطع العالقة  و  ❖

العالقة بصورة مخفية    مع إيران ومحاولة العودة إلى حضن أمتها العربية، أو إبقاء هذه

 .للشعوب العربية واإلسالمية مستفزةغير ظاهرة وغير  

والعشرين بشأن عالقتهم    حاديمعظم النصائح التي وجهت إلخوان سورية في السؤال الو  ❖

ومساعدتها في قطع    هاحماس تصب في خانة اإلبقاء على هذه العالقة من أجل نصح مع  

عالقتها مع إيران وحزب هللا وعودتها إلى حضن أمتها العربية، وإال ال بد من اصدار  

أن إخوان سورية ال يؤيدون عالقة حماس مع إيران وحزب هللا  يبين  بيان واضح اللهجة  

 .وال يقبلون بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


