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اإبان ثورة  الإيرانية  ـ  امل�سرية  العالقات  يف  توافرت 
بني  والعالقات  عام،  بوجه   ،2011 يناير  من  والع�سرين  اخلام�س 
عوامل  كل  امل�سلمني،  الإخوان  وجماعة  طهران  يف  احلاكم  النظام 
الت�سويق والإثارة، من جانبها ال�سيا�سي وال�سعبوي. اإذ مل مير �سهر 
بدءًا  ومراوغة،  اإقبال  بني  العالقات،  معادلة  تغيري  دون  واحد 
احلا�سد،  الثوري  بالفعل  ال�سلطة  من  مبارك  الرئي�س  اإزاحة  من 
انتخاب غرفة  ثم  للربملان، ثم حله،  ورئا�ستهم  الإخوان  �سعود  ثم 
ثانية للربملان )جمل�س ال�سورى(، وتراأ�س واحد من الإخوان له، ثم 
انتخاب رئي�س منهم للبالد، ثم عزله، ما وفر لتلك احلالة اخلا�سة، 
فوق  زخمًا  املهمة،  التاريخية  املرحلة  لتلك  اأعطى  فريدًا،  ُبعدًا 
الزخم الذي اعتادت العلوم ال�سيا�سية والتاريخ اأن يتوقفا عنده، يف 

العالقات امل�سرية ـ الإيرانية.

( باحث م�شري  متخ�ش�ص بال�ش�ؤون الإيرانية يف جامعة الأزهر ال�شريف. (
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ومكان  ومركزها  امل�شلمني  الإخ�ان  جماعة  بني  العالقات  عن  احلديث  عند 
ن�شاأتها )م�شر(، ونظام ويل الفقيه يف اإيران، باعتباره نظامًا �شيعيًا خال�شًا، يجب 
مع�شالت  وحل  األغاز  فك  خاللها  من  ميكن  رئي�شة  ع�امل  عدة  العتبار  يف  الأخذ 

العالقات الثنائية:

»حركة« خمينية)1(،  اأنه  على  الإيراين احلايل  النظام  مع  التعامل  يجب  اأوًل: 
ت�لت زمام ال�شلطة يف طهران بعد الث�رة التي اأطاحت بال�شاه حممد ر�شا بهل�ي عام 
م�شر،  يف  ال�شلطة  اإلى  و�شلت  كحركة  الإخ�ان  بني  العالقات  فاإن  وبالتايل   ،1979
واخلمينية كحركة و�شلت هي الأخرى اإلى ال�شلطة يغلب عليها طابع التكاف�ؤ والندية 

والت�ازن يف املقادير. 

ثانيًا: العالقات الإخ�انية ـ الإيرانية لي�شت عالقات ثنائية بحتة، كما ه� احلال 
اجلماعات  حتى  اأو  الأنظمة  اأو  امل�ؤ�ش�شات  بني  الدولية  العالقات  مناذج  معظم  يف 
الأخرى، ذلك اأن حركتي اخلميني والإخ�ان مرتبطتان يف الأ�شا�ص بعدة ع�امل حاكمة 
امل�شائل  الثنائية، وداخلة يف �شلب تك�ين وجهتي نظرهما حيال  يف �شري عالقاتهما 
امللحة واملحددة لال�شرتاتيجيات العامة لدى كل منهما، واأبرز تلك الع�امل ما يتعّلق 
بحركة حما�ص ودعم اإيران لها بالإ�شافة اإلى الث�رة ال�ش�رية، وما �شببته من م�شكالت 
اأمن  الإ�شرائيلي وتداخل  ـ  العربي  ال�شراع  لها، ف�شاًل عن  واإقليمية ل ح�شر  دولية 

اخلليج يف ت�جهاتهما وتعاطي كل منهما مع الأو�شاع الداخلية لدى الآخر.

العامل  اأن  اإجماًل، ي�قن  اإن املتتبع ل�شري العالقات امل�شرية -الإيرانية  ثالثًا: 
الإ�شرائيلي ه� املحدد احلاكم وامل�شيطر على �شري العالقات الثنائية بينهما على مر 
عق�د التاريخ املعا�شر؛ ذلك اأن احلك�مة امل�شرية يف عهد الرئي�ص جمال عبد النا�شر 
املقابل،  ويف  باإ�شرائيل،  بالده  اعرتاف  اإثر   ،1960 عام  ال�شاه  مع  عالقاتها  قطعت 
بادرت احلك�مة اخلمينية اجلديدة يف اإيران بعد جناح الث�رة عام 1979، اإلى قطع 
العالقات مع م�شر بعد اأن وقع الرئي�ص امل�شري حممد اأن�ر ال�شادات معاهدة ال�شالم 

اإيران منذ جناح الث�رة يف عام 1979م، حتى الآن يجب اأن يتوافر فيهم �ضرط الإميان بف�ضل الإمام اخلميني وكونه  )1( جميع روؤ�شاء 
امل�ؤ�ش�ص للدولة الإ�شالمية كقاعدة و�شعها جمل�ص �شيانة الد�شت�ر لعتماد املر�شحني للرئا�شة وه� املجل�ص املخ�ل بامل�افقة على املر�شحني 

لالنتخابات الرئا�شية)الباحث(. 
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يف كامب ديفيد مع اإ�شرائيل)2(.

تداخلت، على هذا املن�ال، اأطراف عدة يف �شري العالقات امل�شرية ـ الإيرانية 
اإلى العالقات بني جماعتي الإخ�ان كحركة م�شرية  من منظ�رها الأو�شع، امتدادًا 
اإ�شالمية م�شاملة ت�لت زمام ال�شلطة يف م�شر بعد ث�رة اخلام�ص والع�شرين من يناير 
2011، وحركة الإمام اخلميني كحركة ث�رية اتخذت من نظرية ولية الفقيه نظامًا 

لها.

الإيرانية، يف  ـ  العالقات امل�شرية  البحث عدة حماور يف حتليل  يت�شمن هذا 
العالقات  تاريخية  ال�ش�ء على  اإلقاء  اأهمها  ال�اقعة بني عامي 2011ـ2013،  الفرتة 
بالبحث  تناولت  ثم  اإلى احلكم،  ب�شع�دهما  ت�جت  والتي  واخلمينيني،  الإخ�ان  بني 
وال�شرح والتحليل قراءة يف العقلية ال�شرتاتيجية لكل طرف، واإدراكه للطرف الآخر، 
ف�شاًل عن احلديث عن الع�امل الثالثة امل�ؤثرة يف �شري العالقات يف تلك الفرتة، وهي 
م�شاألة اأمن اخلليج، والث�رة ال�ش�رية، والعامل الإ�شرائيلي يف وج�د حما�ص، كرافد من 

روافد التنظيم الدويل لالإخ�ان، واملدع�م يف ال�قت نف�شه من طهران.

 30 اأحداث  طفت  الدرا�شة،  كتابة  يف  والبدء  العلمية  املادة  جتميع  وبعد 
ي�ني�)حزيران( 2013، على مائدة امل�شرح ال�شيا�شي يف م�شر، وبطبيعة احلال، كان 
اإيران من تلك الأحداث، وما تبعها من الإطاحة بالرئي�ص  ل بد من التعر�ص مل�قف 
اأتعر�ص لالأحداث بالراأي،  األ  امل�شري املنتخب الدكت�ر حممد مر�شي. وقد راعيت 
واأن اأناأى بالدرا�شة عن احلكم على تلك الأحداث اأو التعامل معها على اأنها الث�رة اأو 

النقالب، لأن كل ما كان يعنيني ه� اأثرها على العالقات امل�شرية ـ الإيرانية فقط.

العالقات تاريخية

اأدى ال�شراع الدويل املحتدم، واملعروف با�شم »احلرب الباردة«، بني الق�تني 
العظميني ال�ليات املتحدة الأمريكية والحتاد ال�ش�فيتي يف الن�شف الثاين من القرن 

)2( اأب� الن�ر، حممد حم�شن، التجربة واخلطاأ يف العالقات امل�شرية ـ الإيرانية، جريدة القد�ص العربي، الثنني 29 اأبريل/ ني�شان 2013. 
وميكن الرج�ع اإلى: الدكت�ر ال�شباغ، �شعيد، العالقات امل�شرية ـ الإيرانية 1970 ـ 1981، دار ال�شروق 2006.
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الع�ضرين، ثم ظهور الوليات املتحدة -مع �ضقوط جدار برلني، وانهيار وتفكك الحتاد 
على  واخلمينيني  الإخ�ان  اإ�شرار  اإلى  العامل،  يف  متفردة  عظمى  كق�ى  ـ  ال�ش�فيتي 
التقارب من باب مل �شمل احلركات الإ�شالمية، يف م�اجهة ما ي�شم�نه دائمًا احلرب 

�شد ال�شتكبار والهيمنة الأمريكية.

عندما جنحت الث�رة الإيرانية بقيادة اآية اهلل اخلميني، كانت جماعة الإخ�ان 
امل�شلمني هي اأولى اجلماعات واحلركات والتنظيمات التي باركت الث�رة، واأثنت عليها 
واأيدتها، واأعطت لها مظلة �شيا�شية، يف ال�قت الذي كان فيه النظام امل�شري بقيادة 

الرئي�ص حممد اأن�ر ال�شادات ينا�شب اخلميني ونظامه اجلديد العداء املطلق.

وتع�د العالقات بني الإخ�ان امل�شلمني و»اخلمينيني« اإلى ال�راء �شن�ات عديدة، 
وجماعة  الإيرانية  الإ�شالمية  اجلمه�رية  نظام  م�ش�ؤويل  كبار  بني  التعاون  يرجع  اإذ 
مطلع  يف  �شف�ي  ن�اب  جمتبى  زار  عندما  املا�شي،  القرن  خم�شينيات  اإلى  الإخ�ان 
اخلم�شينيات القاهرة، والتقى بقادة الإخ�ان حينذاك، كما اأن الكثريين من امل�الني 
مل�ؤ�ش�ص النظام الإيراين اآية اهلل خميني، واملر�شد الأعلى علي خامنئي، ينتم�ن لهذا 

التنظيم، الذي كان على عالقات وطيدة بالإخ�ان امل�شلمني منذ تاأ�شي�شه)3(.

الإخ�ان  مبر�شد  ق�ية  عالقة  )1918ـ1981(  ال�شادات  الرئي�ص  جتمع  كانت 
املخل�ع  بال�شاه  املحدودة  غري  عالقاته  جانب  اإلى  التلم�شاين،  عمر  وقتها  امل�شلمني 
حممد ر�شا بهل�ي، وه� ما كان يتطلب من ال�شادات حث التلم�شاين على عدم التقارب 
مع اأعداء �شديقه ال�شاه، غري اأن الإخ�ان مل يذعن�ا لرغبة ال�شادات ووّثق�ا عالقتهم 
اأكرث فاأكرث باخلميني ونظامه. وكان �شفريهم يف هذا امل�شمار رجل الأعمال امل�شري 
�ش�ي�شرا  يف  اإقامته  مقر  بني  مك�كية  ج�لت  قطع  الذي  ندا)4(،  ي��شف  الإخ�اين 
وطهران لإر�شاء ق�اعد التعاون والتفاهم بني النظام اخلميني الإ�شالمي املُْكَتِمْل يف 

)3( �شع�د الزاهد، م�شت�شار خامنئي: »الإخ�ان« اأقرب الإ�شالميني ملعتقداتنا، العربية نت، 4 اأبريل/ ني�شان 2013.

)4( ولد ي��شف م�شطفى علي ندا يف الإ�شكندرية عام 1931م، وه� رجل اأعمال م�شري يحمل اجلن�شية الإيطالية، ومقيم يف كامبي�نا 
الإيطالية ال�اقعة يف �ش�ي�شرا. وه� املف��ص العام للعالقات الدولية يف جماعة الإخ�ان امل�شلمني، ورئي�ص حك�مة الظل يف التنظيم الدويل 
للجماعة، وه� واحد من اأبرز املليارديرات يف تاريخ التنظيم، حيث كان ميتلك م�شرفًا عمالقا بجزر الباهاما ا�شمه »التق�ى«، اإلى اأن اتهمه 
الرئي�ص الأمريكي ج�رج ب��ص عام 2001م، باأنه يدعم الإرهاب على اإثر م�شادة حدثت بينهما، ثم اأ�شدر قرارًا فيدراليًا بتجميد كل ح�شاباته 

واأ�ش�ل �شركاته. امل�شدر/ جمع الباحث املعل�مات من م�شادر خمتلفة.
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اإيران، والنظام الإ�شالمي الإخ�اين املُْحَتَمْل يف م�شر.

وقد �شّرح ي��شف ندا بذلك يف غري منا�شبة، واأكد اأنه ا�شتاأجر طائرة خا�شة 
الدول  وعدد من  الدويل يف م�شر،  والتنظيم  قيادات اجلماعة  نخبة من  فيها  �شم 
ال�شاه  واإزاحة  ث�رته،  بنجاح  اخلميني  الإمام  لتهنئة  طهران  اإلى  وذهب�ا  الأخرى، 
تدار�ص  الأمريكية، ف�شاًل عن  املتحدة  ال�ليات  يعمل حل�شاب  املنطقة،  ك�شرطي يف 

�شبل التعاون على ال�شعيدين الدويل والإقليمي)5(.

يعرفه  الكالم  وهذا  باإيران،  الت�شال  عن  امل�ش�ؤول  »كنت  ندا:  ي��شف  قال 
باري�ص  والتقى باخلميني يف  اإخ�اين  وفٌد  تكّ�ن  الث�رة  الإيراني�ن جيدًا، وقبل جناح 
اأب� احل�شن بني �شدر هناك، بهدف تدعيمه، وكان من �شمن  اإلى  مبجرد اأن ذهب 
ال�ش�دان،  من  الرتابي  وح�شن  بت�ن�ص،  النه�شة  حزب  رئي�ص  الغن��شي،  را�شد  ال�فد 
وعدد من الإخ�ة من لبنان، وكانت لنا �شلة باآية اهلل به�شتي، وال�شفري الإيراين يف 
م�شر هادي خ�شرو�شاهي، وهناك عالقات قدمية بني الإخ�ان واإيران منذ اأيام ح�شن 
البنا، فهناك عالقة بني ح�شن البنا والإمام حممد القمي يف اإيران، وكذلك عالقات 
بني حركة الإخ�ان وحركة فدائيي الإ�شالم الإيرانية، التي نا�شرت اخلميني واأ�شهمت 
اأن كان م�ج�دًا يف  يف اإجناح الث�رة، وكانت لنا عالقة باآية اهلل حممد به�شتي منذ 
مبدينة  مقيمًا  كان  اأن  منذ  يزدي  باإبراهيم  وعالقات  الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات 

هامب�رج الأملانية«.

ويذهب ي��شف ندا اإلى اأبعد من ذلك فيق�ل، اإن ال�فد الذي ذهب اإلى اخلميني 
بعد الث�رة لتهنئته بالإطاحة بال�شاه، �شم اأع�شاء من التنظيم الدويل، من ماليزيا 

واإندوني�شيا وال�شني.

مع  متينة  عالقات  اإقامة  يف  حتم�شًا  اأقل  يكن  فلم  جانبه،  من  اخلميني  اأما 
الإخ�ان، فعنّي �شابطًا خا�شًا لالت�شال مع التنظيم الدويل للجماعة مقره يف مدينة 

)5( من ح�ار لي��شف ندا مع الإعالمي اأحمد من�ش�ر لف�شائية اجلزيرة القطرية من�ش�ر على م�قع ي�تي�ب، بدون تاريخ.
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ل�جان� Lugano ال�ش�ي�شرية)6( بتاريخ 14 ماي� )اأيار( 1979، اأي بعد ثالثة اأ�شهر 
تقريبًا من جناح الث�رة الإيرانية)7(.

ما ميكن ق�له للدللة على تاريخية العالقات، بني اجلماعة واإيران، اأن ال�شيخ 
ح�شن البنا، قام بالدور الأبرز يف التقريب بني ال�شنة وال�شيعة، وكان ي�شتند ملفاهيم 
الفل�شطينية،  الق�شية  ون�شرة  وال�شتبداد،  الطغيان  وحماربة  الإ�شالمية،  ال�حدة 

وطرد امل�شتعمر.

ل ميكن جتاهل اأن اجلماعة تدع� دائمًا اإلى تقريب وجهات النظر بني املذاهب 
الذي  امل�شرتك  اخلطر  مل�اجهة  الأمة  تتفرغ  حتى  الفنت  على  والق�شاء  الإ�شالمية، 

يهددها، واملتمثل يف ال�شيطانان، الأ�شغر والأكرب، ال�ليات املتحدة واإ�شرائيل.

التاأ�شي�شية لالإخ�ان امل�شلمني: »كانت  يق�ل حمم�د عبد احلليم ع�ش� اللجنة 
الطائفة ال�شيعية على كرثتها تعي�ص فى عزلة تامة عن اأهل ال�شنة، كاأنهما من دينني 
التاريخ  ذات  امل�شلمة  العنا�شر  اأكرم  من  ق�مًا  ت�شم  الطائفة  هذه  اأن  مع  خمتلفني، 
املجيد والغرية على الإ�شالم والذود عن حيا�شه، وقد راأى ح�شن البنا اأن ال�قت قد 
كانت  ول�  اإلينا،  هلم�ا  اأن  اإليهم  يده  فمد  ال�شيعة،  طائفة  اإلى  الدع�ة  لت�جيه  حان 
الظروف قد اأمهلت ح�شن البنا لتم مزج هذه الطائفة بالط�ائف ال�شنية مزجًا عاد 

على البالد الإ�شالمية باأعظم اخلريات«.

الإخ�ان،  جماعة  بني  العالقات  اأن  يار  خامه  عبا�ص  الإيراين  الباحث  يعتقد 
وبني قادة احلركة ال�شيعية بداأت قبل الث�رة ب�شن�ات ط�يلة، وكانت »دار التقريب بني 
املذاهب الإ�شالمية« عن�شرًا مهمًا من عنا�شر التقارب الفكري بني اجلانبني، وكان 
امل�شلمني باحلركة  الإخ�ان  ي�ؤكد عالقة  الدار. ومما  النا�شطني يف  اأحد  البنا  ح�شن 

بـ»عرو�ص  تلقب  معروفة،  عاملية  �شياحية  مدينة  وهي  �ش�ي�شرا،  �شرق  جن�ب  ال�ش�ي�شرية  احلدود  �شمن  تقع  اإيطالية  مدينة  ل�جان�   )6(
اإيطاليا« يف �ش�ي�شرا، وفيها مطار خا�ص. امل�شدر/ م�قع ال�شياحة العاملية.

)7( رحل ال�شاه حممد ر�شا بهل�ي عن اإيران للمرة الأخرية ب�شبحة زوجته ال�شهبان� فرح ديبا وعد كبري من اأفراد العائلة املالكة ي�م 16 
يناير/ كان�ن الثاين 1979، مت�جهًا اإلى مطار اأ�ش�ان جن�ب م�شر، ويف 2 فرباير/ �ضباط عاد الإمام اخلميني اإلى طهران من مقر اإقامة 
ب�شاحية ن�فل ل� �شات� غرب العا�شمة الفرن�شية باري�ص وت�شلم ال�شلطة، ثم اأعلن ي�م 12 فرباير/ �ضباط عيدًا ر�ضميًا لنجاح الثورة. امل�ضدر/ 

الدكت�ر �شعيد ال�شباغ، مرجع �شبق ذكره، �ص197. 
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يكنها  كان  التي  احلميمية  تلك  الفرتة،  تلك  يف  لل�شاه  املناه�شة  الإيرانية  ال�شيعية 
الإخ�ان للنا�شط الإيراين ن�اب �شف�ي)8(.

اإجماًل، اتخذت جماعة الإخ�ان وتنظيمها الدويل، م�اقف معتدلة من النظام 
الإيراين، بالرغم من اأن اجلماعة �شنية وال�يل الفقيه اجلديد �شيعي، اإل اأن الختالف 
املذهبي مل مينع احلركتني من التقارب اأكرث فاأكرث، ومرد ذلك اإلى اأن منهج اجلماعة 
يق�م يف الأ�شا�ص على اإح�شان الظن بامل�شلمني، وعدم التدقيق يف خلفياتهم العقدية، 

خا�شة اإذا كان�ا يف �شراع مع الق�ى املعتدية على الأمة الإ�شالمية)9(.

ركزت جماعة الإخ�ان يف تعاطيها مع النظام الإيراين اجلديد على نبذ الفرقة 
اإيران، ويف  اأكرب عدد من اجل�ش�ر مع  الإ�شالمية، يف خط�ة منها ملد  الط�ائف  بني 
ذلك يق�ل عمر التلم�شاين، وه� املر�شد العام الثالث لالإخ�ان امل�شلمني: »اإن التقريب 
ال�شيعة،  بزعماء  الإخ�ان  عالقة  تفرت  ومل  الآن،  الفقهاء  واجب  وال�شنة  ال�شيعة  بني 
كل  عن  وبعيدًا  �شف�ي،  نّ�اب  م�شر  يف  وا�شت�شاف�ا  الكا�شاين،  اهلل  باآية  فات�شل�ا 
اخلالفات ال�شيا�شية بني ال�شيعة وغريهم، فما يزال الإخ�ان امل�شلم�ن حري�شني كل 
احلر�ص على اأن يق�م �شيء من التقارب املح�ش��ص بني املذاهب املختلفة يف �شف�ف 
امل�شلمني، كما اأن فقهاء الطائفتني يعتربون مق�شرين يف واجبهم الديني اإذا مل يعمل�ا 
على حتقيق هذا التقريب الذي يتمناه كل م�شلم، يف م�شارق الأر�ص ومغاربها، فعلى 

فقهائنا اأن يبذروا فكرة التقريب اإعدادًا مل�شتقبل امل�شلمني«)10(.

للث�رة،  الأولى  اللحظات  واإيران، منذ  الإخ�ان  التي جمعت  الروابط  ي�ؤكد  ما 
ح�ار للتلم�شاين اأجرته معه جملة »امل�ش�ر« امل�شرية قال فيه باحلرف ال�احد: »حني 
قام اخلميني بالث�رة اأيدناه ووقفنا بجانبه، مع ما بني اأهل ال�شيعة واأهل ال�شنة من 
خالف جذري يف العقائد، اأيدناه ل�ج�د �شعب مظل�م كان حاكمه يظلمه اأ�شنع الظلم 
واأب�شعه، وحني يتمكن هذا ال�شعب من التخّل�ص من ذلك ال�شطهاد ل منلك اأن ننكر 

)8( خامه يار، عبا�س، اإيران والإخوان امل�ضلمني، مركز الدرا�ضات الإ�ضرتاتيجية والبحوث والتوثيق، بريوت، ط1، 1997 �ص22. 

)9( �شحادة، اأ�شامة، م�قف ال�شيعة واإيران من جماعة الإخ�ان امل�شلمني يف م�شر، م�قع البينة، بدون.

)10( التلم�شاين، عمر، �شيعة و�شنة، جملة الدع�ة، عدد 105 ي�لي�/ مت�ز 1985م.  
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ذلك عليه، نحن اأيدناه من ال�جهة ال�شيا�شية لأن �شعبًا مظل�مًا ا�شتطاع التخل�ص من 
حاكم ظامل وا�ضتعاد حريته«)11(.

اأما را�شد الغن��شي الذي كان واحدًا من اأع�شاء ال�فد الذي زار اخلميني يف 
مقر اإقامته يف فرن�شا لدعمه وتاأييده، ثم زاره مرة اأخرى لتهنئته بالث�رة يف طهران، 
احلركة  يف  يعنينا  »الذي  اأن  فريى  ت�ن�ص،  يف  امل�شلمني  الإخ�ان  اأقطاب  من  وه� 
اإقامة  الإ�شالمية  ذلك الجتاه الذي ينطلق من مفه�م الإ�شالم ال�شامل، م�شتهدفًا 
املجتمع امل�شلم والدولة الإ�شالمية، وعلى اأ�شا�ص ذلك الت�ش�ر ال�شامل. وهذا املفه�م 
الإ�شالمية  واجلماعات  امل�شلمني،  الإخ�ان  وهي  كربى  اجتاهات  ثالثة  على  ينطبق 

بباك�شتان، وحركة الإمام اخلميني يف اإيران«)12(.

وتنظيمهم  الإخ�ان،  جماعة  يف  البارزين  الأع�شاء  على  الأمر  يقت�شر  مل 
الدويل، فح�شب، بل تعدى اإلى دعاة معروفني بتاأثرهم باأفكار م�ؤ�ش�ص اجلماعة ح�شن 
البنا لدرجة دفعت رجاًل مثل اأب� الأعلى امل�دودي قبل وفاته باأيام اإلى العتقاد باأن 
»ث�رة اخلميني ث�رة اإ�شالمية، واأن القائمني عليها هم جماعة اإ�شالمية و�شباب تلق�ا 
الإ�شالمية  الإ�شالمية، وعلى جميع امل�شلمني عامة، واحلركات  الرتبية يف احلركات 

خا�شة، اأن ت�ؤيد هذه الث�رة وتتعاون معها يف جميع املجالت«)13(.

وامتد التاأييد الإخ�اين للخميني وث�رته حتى و�شل ذروته يف كلمة لأحد ممثلي 
»ومبا  باحلرف:  فيها  قال  ال�شطي،  اإ�شماعيل  الك�يت،  للجماعة يف  الدويل  التنظيم 
وتاأييدهم واجب  امل�شلمة وامللة املحمدية فمنا�شرتهم  الأمة  الإمامية من  ال�شيعة  اأن 
الإمامية  فال�شيعة  اجلاهلية،  وامللل  الكافرة  الأمم  من  اخلارجي  عدوهم  كان  اإن 
الن�شراين  باحلقد  ن  املبطَّ املج��شية  ل�اء  يرفع  وال�شاه  الإ�شالمية،  الأمة  ل�اء  ترفع 
ل�اء  ويرتك  اليه�دية  الن�شرانية  املج��شية  ل�اء  ي�ؤيد  اأن  احلق  من  فلي�ص  اليه�دي، 
الأمة الإ�شالمية، ويرى هذا ال�ش�ت اأن حماولة تاأ�شي�ص م�ؤ�ش�شات اإ�شالمية يف اإيران 

)11( جملة امل�ضور امل�ضرية، ت�ضدر عن دار روز اليو�ضف، حوار مع املر�ضد العام للإخوان امل�ضلمني عمر التلم�ضاين، عدد فرباير/ �ضباط 
 .1982

)12( الغنو�ضي، را�ضد، احلركة الإ�ضلمية والتحديث، دار اجليل، بريوت، ط1، 1984 �ص17.  

)13( جملة الدع�ة، ح�ار مع امل�دودي، العدد 19، اأغ�شط�ص/ اآب 1979. 
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اإ�شالمية  دولة  لأي  ر�شيدًا  �شتك�ن  لأنها  التاأييد  ت�شتحق  كما  الر�شد  ت�شتحق  جتربة 
تق�م يف املنطقة اإن �شاء اهلل وما ذلك على اهلل ببعيد«)14(.

اإلخوان في إدراك إيران

لقد اأدركت اإيران، منذ البداية، اأهمية جماعة الإخ�ان امل�شلمني كتنظيم دويل 
ق�ي، يعمل يف م�شر بطاقته الق�ش�ى، وممتد ومت�شعب يف ع�شرات الدول ح�ل العامل، 
املتخ�ش�شني  من  واحدًا  يعد  نف�شه،  خامنئي  علي  الأعلى  الإيراين  املر�شد  اأن  كما 
الإيرانيني القالئل يف �ش�ؤون جماعة الإخ�ان امل�شلمني، ولأنه طليق يف اللغة العربية، 
�شيد قطب،  امل�شلمني  الإخ�ان  البارز يف جماعة  للقيادي  ترجم  فقد  وكتابة،  حتدثًا 
ثالثة كتب قبل الث�رة اخلمينية، وه� يحر�ص يف كل رم�شان على جمع عدد من القراء 

امل�شريني يف منزله.

مفاهيمهما  على  الإخ�ان  جماعة  مع  تعاطيها  يف  الإ�شالمية  اإيران  وركزت 
امل�شرتكة يف بناء الدولة ونظم احلكم الإ�شالمي، وعزز ذلك امل�اقف املتطابقة لدى 
اجلماعة واإيران يف عدة م�شائل منها مناه�شة ال�شتكبار العاملي الذي تق�ده ال�ليات 

املتحدة واتفاقهما على اأن اإ�شرائيل هي ال�شيطان الأ�شغر يف املنطقة)15(.

وت�قن اإيران باأن جماعة الإخ�ان هي بي�شة القبان يف العامل العربي، خ�ش��شًا 
بعد اأن �شعد اأحد قادتها الدكت�ر حممد مر�شي اإلى ال�شلطة، ومن خالل و�شاطته يف 
وقف اإطالق النار بني اإ�شرائيل وحركة حما�ص يف ن�فمرب )ت�شرين الثاين( من عام 
2012م، فقد عزز بق�ة من و�شعه الدبل�ما�شي يف منطقة ال�شرق الأو�شط باأ�شرها، 
ويف ال�اقع فاإنه مع انتهاء عام 2012، ا�شتعاد مر�شي مركزية م�شر يف الدبل�ما�شية 

الإقليمية، وه� ما جعل اإيران تطمح بجدية اإلى التقارب مع حك�مته.

وتعتقد اإيران اأن م�شر التي ي�جد فيها مقر وثقل جماعة الإخ�ان، هي مركز 

)14( جملة املجتمع، الناطقة با�شم الإخ�ان امل�شلمني يف الك�يت، الث�رة الإيرانية يف امليزان، عدد مار�ص/ اآذار 1979.

)15( من ح�ار ملحمد حم�شن اأب� الن�ر مع جريدة احلياة اجلزائرية، ن�شر يف عدد ي�م الأحد 23 ي�ني�/ حزيران 2013م ال�شفحة احلادية 
ع�شرة. 
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الق�ة يف العامل ال�شني، ملا ت�شكله من ثقل �شكاين واإرث ح�شاري وم�قع جغرايف متميز، 
وه� ما يربر الدع�ة التي نادى بها الدكت�ر فهمي ال�شناوي)16( اإيران اإلى ال�شتفادة 

من تلك الأهمية.

يق�ل ال�شناوي: اإنه يف ي�م ما �شتجد الث�رة الإ�شالمية يف اإيران ال�ش�ؤال عينه 
عاملّيًا  وتنطلق  الغلبة  لها  فتك�ن  م�شر؟  بر�شى  تف�ز  هل  لالإجابة:  عليها  معرو�شًا 
ث�رة  باأنها جمرد  مّرة  ت��شف  فتظل حم�ش�رة  تفقد م�شر؟  اأم  دولية كربى،  كق�ة 
داخل الفكر ال�شيعي، ومرة باأنها ث�رة جن�ص الفر�ص فقط. اإن عملية اخرتاق احل�شار 
العربي اإمنا تبداأ من م�شر، وعملية ال�شباحة عرب املحيط العربي اإمنا تبداأ من م�شر، 
اللعبة  يف  مل�شر  الإ�شرتاتيجية  لالأهمية  ولكن  وح�شب،  العرب  بني  م�شر  لأهمية  ل 
اكت�شاب  اأ�شهل من  اكت�شاب م�شر  ولأن  العرب،  اإن مالت م�شر مال  ولأنه  الدولية، 

احلرب الدائرة الآن )بني العراق واإيران(«)17(.

كل  الإ�شالميني يف  بني  تربط  ق�ية  اأيدي�ل�جية  اإن هناك عالقة  الق�ل  ميكن 
حركة  ويدعم�ن  لإ�شرائيل،  املعادية  امل�شاعر  يف  يت�شارك�ن  فهم  وم�شر،  اإيران  من 
حما�ص �شد حركة فتح العلمانية الق�مية يف ال�شراع الفل�شطيني الطاحن، ويعتربون 

اأن الثقافة الغربية ت�ضكل تهديدًا عليهم يف ظل التزامهم بحكم ال�ضريعة)18(.

وه� ما يف�شر ما قاله م�ش�ؤول كبري لعب دورًا كبريًا يف تاريخ العالقات الإخ�انية 
ـ اخلمينية، حيث قال املر�شح اخلا�شر يف انتخابات الرئا�شة الإيرانية الأخرية علي 
الأقرب  هم  امل�شلمني  الإخ�ان  اإن  النتخابية  ج�لته  من  واحدة  يف  وليتي)19(  اأكرب 

فكريًا وعقائديًا اإلى اإيران.

بقربه من احلك�مة  �شبابه وه� معروف  ت�شيع يف مرحلة متقدمة من  الب�لية  امل�شالك  ال�شناوي، طبيب م�شري خمت�ص يف  )16( فهمي 
الإيرانية وقد عالج اخلميني بعد جناح الث�رة من مر�ص اأمل به يف اجلهاز الب�يل. امل�شدر/ مت جتميع املعل�مات من عدة م�شادر متفرقة. 

)17( ال�شناوي، م�شطفى، اأهمية م�شر للث�رة الإيرانية، نقاًل عن عبا�ص خامة يار، مرجع �شبق ذكره، �ص23. 

)18( Khalaji، Mehdi، The Enduring Egypt-Iran Divide، Project Syndicate، December 2012 ،31.

)19( علي اأكرب وليتي ه� ع�ش� يف الربملان الإيراين يف دورته الأولى، ووزير خارجية اإيران خالل الفرتة بني 1981 ـ 1997م. وه� اأ�ش�يل 
مقرب من املر�شد الأعلى علي خامنئي ويعمل حاليًا م�شت�شارًا له لل�ش�ؤون ال�شيا�شية الدولية، وع�ش�ًا يف املجل�ص الثقايف الأعلى للث�رة، وع�ش�ًا 
يف جممع ت�شخي�ص م�شلحة النظام. يعترب اأحد ثالثة اأع�شاء ائتالف الأ�ش�ليني يف النتخابات الرئا�شية التي اأجريت 14 ي�ني�/ حزيران 

2013. امل�شدر/ امل�قع الر�شمي لقناة العامل الإيراين وجملة املجلة ال�شع�دية.
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الإ�شالمية مبدينة م�شهد  العل�م  يجل�ص على من�شة جامعة  كان  الذي  وليتي 
)عا�شمة حمافظة خرا�شان(، �شمال �شرقي اإيران، حما�شرًا يف ندوة »احل�زة الدينية 
ردًا  للحا�شرين  قال   ،2013 )ني�شان(  اأبريل   3 الأربعاء  ي�م  الإ�شالمية«  وال�شح�ة 
على �ش�ؤال ح�ل العالقات الإيرانية ـ امل�شرية بعد �شع�د اأحد ك�ادر جماعة الإخ�ان 
امل�شلمني اإلى ال�شلطة يف القاهرة اإن »الإخ�ان امل�شلمني هم الأقرب اإلى طهران بني 

كافة اجلماعات الإ�شالمية«.

م�شرتكًا  قا�شمًا  يعترب  الذي  العقائدي  اجلانب  على  اهتمامها  اإيران  �شبت 
لها مع الإخ�ان، لذلك فاإن وليتي الذي حتدث لل�شحفيني مل تخُل عباراته من هذا 
ال�شا�شة يف طهران باحرتاف، فقال يف  ـ حديث، يعزف عليه  املعنى، وه� وتر قدمي 
وجهها  التي  الر�شالة  بخ�ش��ص  الإخ�ان،  مب�شر  اإيران  �شالت  عن  حديثه  معر�ص 
نا�شط�ن اإيراني�ن اإلى الرئي�ص امل�شري حممد مر�شي، يحذرونه من امل�شري الذي اآل 
اإليه ال�شعب الإيراين، نتيجة لتحكم نظام ولية الفقيه يف تفا�شيل حياته، ون�شح�ا 
الرئي�س امل�ضري بعدم ال�ضعي وراء اإقامة نظام ديني يف بلده، حفاظًا على الإ�ضلم، 
»اإن امل�قعني على الر�شالة عنا�شر منافقة معادية للث�رة الإيرانية املتخذة من لندن 
مقرًا لها«. ثم اأ�شار علي اأكرب وليتي اإلى ر�شالة اأخرى كان قد وجهها ه� وعدد من 
حيث  امل�شري،  الرئي�ص  اإلى  اخلميني  للنظام  امل�الني  الإيرانية  اجلامعات  اأ�شاتذة 
من  ب�شيء  له  �شنتعر�ص  ما  وه�  م�شر،  يف  ديني  نظام  اإقامة  على  العمل  اإلى  دع�ه 

التف�شيل لحقًا.

ح�ل م�قف نظام اجلمه�رية الإ�شالمية الإيرانية من الإخ�ان امل�شلمني قال: 
كافة  بني  عقائديًا  اإلينا  الأقرب  وهم  بدعمهم،  ونق�م  اأ�شدقاء،  والإخ�ان  »نحن 
التعاون الإيراين - امل�شري  اأوجه  اأن  اإيران  اأدركت  اجلماعات الإ�شالمية«. وهكذا، 
لأنه  القت�شادي،  التعاون  ذلك  �شمل  ل�  حتى  الأخري،  يف  الإيراين  امل�شروع  �شتخدم 
�شي�شب يف النهاية يف خانة تك�ين جبهة ق�ية متحدة �شد اإ�شرائيل، اأو بعبارة اأخرى 
اهلل  وحزب  و�ش�ريا  م�شر  من  كل  ي�شمل  الأ�شالع،  خما�شي  باإطار  اإ�شرائيل  تط�يق 

اللبناين وحركة حما�ص يف غزة بالإ�شافة اإلى اإيران.
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يرى مهدي خلجي، وه� باحث اأمريكي من اأ�ش�ل اإيرانية، اأن اإيران بذلت جه�دًا 
مكثفة لإقامة عالقات اقت�شادية اأكرث ق�ة مع احلك�مة الإ�شالمية يف م�شر، بهدف 
تك�ين جبهة ق�ية مناه�شة لإ�شرائيل يف املنطقة، كما اأن حماولة اإيران اإبرام اتفاق 
تبيع مب�جبه النفط امل�شري اخلام، ا�شتهدف بالأ�شا�ص متكني احلك�مة الإيرانية من 
التكّيف مع العق�بات القت�شادية التي فر�شتها ال�ليات املتحدة والحتاد الأوروبي، 
لكن على الرغم من ت�شريح وزير النفط الإيراين ر�شتم القا�شمي يف اأكت�بر/ ت�شرين 
الأول، اأن هناك مفاو�شات جارية بني البلدين، اإل اأن وزير البرتول والرثوة املعدنية 
امل�شرية اأ�شامة كمال �شارع اإلى التربوؤ من ال�شعي لإبرام اأي اتفاق من هذا القبيل)20(.

اإن ال�شفقة التي كان من املفرت�ص اأن تتم بني اجلانبني امل�شري والإيراين يف 
جمال النفط؛ اأماطت اللثام عن الإ�شرتاتيجية الإيرانية البديلة مع م�شر يف بداية 
اأو ميكن الق�ل اأن اخلطة )ب( متثلت يف جر  ت�يل الرئي�ص حممد مر�شي ال�شلطة، 
خزانة  فيه  تئن  الذي  ال�قت  يف  القت�شاد،  ب�ابة  من  اإيران  مع  التطبيع  اإلى  م�شر 
الدولة امل�شرية وترتنح مع امل�ازنة اجلديدة لأول رئي�ص اإخ�اين منذ تاأ�شي�ص اجلماعة 

عام 1928.

يف  القرار  �شناع  لدى  كان  مبا�شرة،  يناير  من  والع�شرين  اخلام�ص  ث�رة  بعد 
اإيران يقينًا باأن العالقات مع م�شر �شتع�د بالكامل وب�شكل �شل�ص، مع ت�شكيل الربملان 
اأو حتى مع انتخاب رئي�ص للبالد، اأيًا كانت ت�جهاته ال�شيا�شية والعقائدية)21(، غري اأن 
الربملان �ُشكل بالنتخاب احلر، ومل يحدث اأي تقدم على �شعيد العالقات الر�شمية، 
وال�شحفية  الإعالمية  ال�ف�د  من  العديد  با�شتقدام  تعجل  طهران  جعل  ما  وه� 
والأكادميية، يف خط�ة منها للتقارب مع مثقفي م�شر، لدرجة جعلت اأحد الباحثني 
ي�شف تلك املرحلة بـ »م��شم الهجرة اإلى طهران«)22(، وا�شتمرت تلك الرحالت حتى 

)20( خلجي، مهدي، امل�شدر ال�شابق.

)21( يف حديث يل مع دبل�ما�شي اإيراين �شهري بالقاهرة اإبان اأحداث ث�رة يناير 2011م، اأكد اأن ع�دة العالقات امل�شرية ـ الإيرانية م�شاألة 
وقت، واأن طهران تنتظر حتى النتخابات الربملانية اأو الرئا�شية على اأق�شى تقدير.اأب� الن�ر، حممد حم�شن، الطريق اإلى ايران، دار جمعية 

املعارج العربية، برلني، الطبعة الأولى، 2012.

)22( ال�شلمي، حممد بن �شقر، ماذا تريد اإيران من م�شر ما بعد الث�رة؟ م��شم الهجرة اإلى طهران!«، جملة املجلة ال�شع�دية، اخلمي�ص 
14 ي�ني�/ حزيران 2012م. 
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اأن انتخب الرئي�ص امل�شري الإخ�اين حممد مر�شي، وبطبيعة احلال مل يحدث  بعد 
التطبيع ال�شل�ص الذي ت�قعه ال�شا�شة الإيراني�ن.

جيدًا  تدرك  اإيران  اأن  مات�شائيل  ت�شيفي  الإ�شرائيلي  واخلبري  الكاتب  يق�ل 
الرمال املتحركة يف ال�شرق الأو�شط، وت�شتعد خل�شارة �ش�ريا، اأحد حلفائها املخل�شني، 
ما يعقد من الت�ا�شل مع حزب اهلل، ولذلك فهي حري�شة على األ تك�ن معزولة، وعلى 
خلق �شكل من اأ�شكال التفاق مع م�شر، اإلى اأن تعيد حتديد م�شاحلها يف املنطقة)23(.

يف كل منا�شبة، كان وزير اخلارجية الإيراين علي اأكرب �شاحلي ـ الذي يجيد 
العربية حتدثًا وكتابة ـ يعلن اأن بالده تاأمل يف اإعادة العالقات مع م�شر الإ�شالمية 
حتى  اأو  الحتادية  ق�شر  يف  امل�ش�ؤولني  جانب  من  �شبيه  ت�شريح  اأي  دون  اجلديدة، 
هذا  ويف  واحد،  طرف  من  حب  اأنه  للجميع  يبدو  الأمر  جعل  ما  اخلارجية،  وزارة 
ال�قت بالتحديد بدت اإيران اأمام املجتمع الدويل متململة اأمام امل�شريني، فهي ت�شعى 

للتقارب من دون رد)24(.

اإيرانية داخلية مناه�شة لطريقة التعاطي  هذه احلالة الإيرانية �شكلت جبهة 
الإيراين مع م�شر، وكتب يف هذا ال�شدد عدد من الكتاب وال�شحفيني مقالت نددوا 
فيها بالإهمال امل�شري ملطالب التقارب الإيراين، حتى و�شل ال�شتياء مداه عند كاتب 
مثل ر�شا غبي�شاوي، الذي كتب يف م�قع »ع�شر اإيران«، مقاًل حتت عن�ان »احلب من 

طرف واحد: اأي عزة يف الت��شل اإلى م�شر.. املنطق والكرامة!«)25(. 

انتقد غبي�شاوي يف امل�شدر نف�شه ب�شدة �شيا�شة بالده قائاًل: »العالقة بني اإيران 
وم�شر مثل احلب من طرف واحد، فاإيران ت�شعى جاهدة اإلى الف�ز بر�شا امل�شريني، 
مع  العالقة  م�شاألة  اأن  يبدو  م�شر؟  تك�ن  من  الإيرانيني.  باإهانة  م�شر  تق�م  بينما 

)23( ZVI MAZEL، Iran and Egypt، elusive common ground. The Jerusalem Post،  20/10/2.   

)24( من ح�ار ملحمد حم�شن اأب� الن�ر مع جملة الرا�شد بعن�ان »نح� الهدف.. اإيران وحماولت اخرتاق الإعالم امل�شري« ن�شر ي�م الثنني 
10 ي�ني�/ ي�ني� 2013م. 

با  به م�شر  التما�ص �شفر  بعن�ان »ع�شق يكطرفه؛  بتاريخ اخلمي�ص 7 مار�ص/ مار�ص 2013م،  اإيران«  املقال يف م�قع »ع�شر  ن�شر   )25(
كدام منطق و عزت؟!«. وترجمه حممد حم�شن اأب� الن�ر ون�شره يف �شحيفة »امل�شري�ن« القاهرية يف الي�م التايل اجلمعة 8 مار�ص/ مار�ص 

2013م، بعن�ان »م�قع اإيراين �شاخرًا من امل�شريني: من اأنتم؟«. بال�شرتاك مع الكاتب والباحث ال�شع�دي حممد بن �شقر ال�شلمي. 
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م�شر حت�لت اإلى �شاحة لإهانة الإيرانيني ب�شبب �شذاجة بع�ص امل�ش�ؤولني الإيرانيني، 
ببعث  جناد  اأحمدي  حمم�د  قام  مبارك،  حكم  فرتة  وخالل  امل�شرية،  الث�رة  فقبل 
امل�ضرية يف  ال�ضفارة  فتح  لإعادة  م�ضتعدة  اإيران  باأن  اأبو ظبي،  مت�ضرعة من  ر�ضالة 
طهران قبل نهاية دوام ذلك الي�م، يف حالة م�افقة اجلانب امل�شري على ذلك، اإل 
اأن ردة الفعل امل�شرية كانت باردة، وجاءت على ل�شان م�ش�ؤول م�شري قد يعترب من 
الثالثة يف احلك�مة امل�شرية، وبعد الإطاحة بنظام مبارك حتّ�ل  اأو  الثانية  الدرجة 
الإيرانيني  للم�ش�ؤولني  النظري  منقطع  �ش�ق  اإلى  م�شر  مع  العالقات  اإعادة  م��ش�ع 
على امل�شت�ى الدبل�ما�شي وغري الدبل�ما�شي، دون النظر اإلى واقع الأمر، والتط�رات 
امللم��شة يف تلك الدولة، الأمر الذي ميكن و�شفه باحلب من طرف واحد، وما لبث 
العالقات مع م�شر منذ تنحي مبارك يف  اإعادة  الإيراني�ن يتحدث�ن عن  امل�شئ�ل�ن 
ال�شفراء  تبادل  اأي خرب عن  لي�ص هناك  اأنه  يق�ل  ال�اقع  اأن  اإل  اأوائل عام 2011م، 
ورغبات  ت�شريحات  جمرد  �شاهدناه  ما  وكل  2013م،  عام  بداية  يف  الآن  اأننا  رغم 
من جانب واحد وا�شتياق يف�ق ال��شف من قبل امل�ش�ؤولني الإيرانيني، مع ثقة كبرية 
يف اأنهم �شينجح�ن يف ت�ثيق العالقة مع القاهرة يف امل�شتقبل القريب، ول يعلم اأحد 
متى �شيتحقق، اإل اأن الأمر امل�ؤكد ه� اأنه وحتى الآن اأدى هذا الجنراف نح� م�شر 
اإيرانية كبرية وم�شتمرة، ويف املقابل جند اأن عدم الرغبة امل�شرية يف  اإلى تنازلت 
بزيارة مدينتي  لالإيرانيني  ال�شماح  زالت م�شتمرة. وح�ل م��ش�ع  العالقة ما  اإعادة 
لن  باأنه  امل�شريني،  امل�ش�ؤولني  وت�شريحات  للتاأ�شرية  احلاجة  دون  والأق�شر  اأ�ش�ان 
ي�شمح لل�شياح الإيرانيني بزيارة الأماكن الدينية والأ�شرحة يف القاهرة، وكذلك عدم 
التدابري الأمنية لكي  اإلى اتخاذ كافة  متكينهم من زيارة الأهرام هناك، بالإ�شافة 
ل يق�م الإيراني�ن باأعمال بعيدة عما جاءوا من اأجله، ما هي هذه ال�شيا�شة املت�شحة 
بالعزة التي اتخذها امل�ش�ؤولني الإيراني�ن يف م�اجهة م�شر؟ ملاذا ي�اجه الإيراني�ن 
كل هذه الإهانات عندما يق�م�ا بزيارة هاتني املدينتني يف جن�ب م�شر؟ لقد حت�لت 
اإيران بهذه ال�شيا�شة اإلى و�شيلة لتحقيق مكا�شب للحك�مة امل�شرية لكي يق�م امل�ش�ؤول�ن 
امل�شري�ن، بني الفينة والأخرى، ومن خالل اأعذار واأ�شاليب جديدة، اإلى جعل اإيران 
ت�شعر باأنها قاب ق��شني اأو اأدنى من اإعادة العالقة ولكن ما يلبث ه�ؤلء امل�ش�ؤولني اأن 

يرتاجع�ا عن ذلك«.
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بداأت  اأن م�شر  ذلك  ماأزق حقيقي،  نف�شها يف  اإيران وجدت  اأن  الق�ل  ميكن 
الأمريكية  املتحدة  وال�ليات  ورو�شيا  ال�شني  مع كل من  ت�طيد عالقاتها  بالفعل يف 
على حد �ش�اء، وو�شل الأمر بالرئي�ص امل�شري اأن اأر�شل خطابًا �شديد ال�د والأريحية 
لنظريه الإ�شرائيلي �شمع�ن برييز، �شكل اأزمة معقدة على ال�شعيد الداخلي للنظام 
يف  وخفاًء،  علنًا  اإ�شرائيل  ويعادي  الإ�شالمية  لأفكاره  ي�ش�ق  الذي  اجلديد  امل�شري 

ال�قت الذي كان ينتظر فيه جناد اأو خامنئي خطابًا مماثاًل.

الإجراءات  اأن  لينفي،  وكري�شتينا  �شينكر  ديفيد  الأمريكيان  الباحثان  يعتقد 
التي اتخذها الرئي�ص امل�شري، ت�شري كل خط�ة منها على حدة، اإلى اأن م�شر ب�شدد 
اإجراء حت�ل يف �شيا�شتها اخلارجية، يناف�ص املدى الذي طرد به ال�ش�فييت من م�شر 
على يد الرئي�ص ال�شادات عام 1972، ذلك اأن ذهاب الرئي�ص اإلى طهران لإلقاء كلمة 
يف م�ؤمتر عدم النحياز بعد اأكرث من 30 عامًا من العزلة، جعل الأمر يبدو جيدًا حتى 

بالن�شبة لأكرث املتابعني ت�شاوؤمًا)26(.

اإعادة  يف  تتمثل  والتي  القاهرة،  تتبعها  التي  اجلديدة  ال�شيا�شة  هذه  اأن  كما 
التقارب مع طهران، هي الأو�شح يف حماور �شيا�شة مر�شي اخلارجية، ورغم اأن الفكرة 
باأن م�شر هي حليفًا رئي�شيًا لل�ليات املتحدة منذ فرتة ط�يلة، واأن ت��شيف نف�شها 
كدولة »غري منحازة« تعترب فكرة »بغي�شة«، اإل اأنها رمبا كانت اأكرث قب�ًل ل�ا�شنطن 
يف عهد الرئي�ص امل�شري ال�شابق ح�شني مبارك، ونظرًا لت�شاعد حدة الت�تر ب�شاأن 
برنامج اإيران الن�وي، فاإن ت�قيت زيارة مر�شي ب�شكل خا�ص يبدو م�شتفزًا للغاية)27(.

يرى ديفيد �شينكر وكري�شتينا لينفي، اأن الأمر الأكرث اإ�شكالية بالن�شبة لل�ليات 
املتحدة ه� ت�ا�شل م�شر مع ال�شني. وحيث اأن الرئي�ص امل�شري من�شغل بنتائج �شيا�شة 
 - اإ�شرائيل  مع  العالقات   - تقطع  التي تخف�ص عمدًا - وحتى رمبا  م�شر اجلديدة 
�شريكة بالده يف ال�شالم، يبدو مر�شي منخرطًا يف املراوغة احلذرة. وكما كان احلال 
مع اإيران بعد ث�رتها عام 1979، فمن املمكن اأن ت�شبح ال�شني �شريكًا م�اتيًا مل�شر 

)26(Schenker، David، Lin، Christina، Lin، Egypt›s Outreach to China and Iran Is Troubling for U.S. 

Policy، The Washington Institute، August 2012 ،24.

)27( امل�شدر ال�شابق. 
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الإ�شالمية)28(.

وعلى الرغم من اأن حك�مة الرئي�ص مر�شي اأبتليت منذ البداية بعدة اإ�شكاليات 
تتعّلق بال��شع الداخلي؛ مثل انعدام الأمن، وعجز القت�شاد الذي رمبا ل يجد فيه 
الإيرانيي�ن قيمة كبرية، اإل اأن حت�شني العالقات مع البلد الذي ي�اجه و�شعًا ا�شتثنائيًا 
معقدًا، �شي�فر لل�يل الفقيه م�طئ قدم يف البحر الأبي�ص املت��شط، مع افرتا�ص اأن 
قيادة  حتت  اأي�شًا،  م�شر  كانت  ورمبا  م�انئها.  اأحد  يف  منفذًا  اأي�شًا  �شي�شمل  ذلك 
مر�شي �شت�افق يف وقت من الأوقات، على مرور ال�شفن احلربية والتجارية الإيرانية 
ول�  التاريخ.  مر  على  املتحدة  لل�ليات  ذلك  منحها  غرار  على  ال�ش�ي�ص،  قناة  عرب 
حدث ذلك، لكان هذا المتياز مغريًا على وجه اخل�ش��ص بالن�شبة لإيران، التي ترى 
اأن هناك حاجة متنامية لك�شب مع�شكر جديد لها يف ال�شرق الأو�شط بعد اأن اأو�شكت 

حليفتها �ضوريا على ال�ضقوط)29(.

إيران في إدراك اإلخوان

اأدركت جماعة الإخ�ان امل�شلمني مبكرًا اأهمية اإيران بالن�شبة حلركتها العاملية 
اأو ما ا�شطلح على ت�شميتها بالتنظيم الدويل للجماعة؛ اإذ اأن اإيران واحدة من الدول 
التي �شعت اجلماعة اإلى اإن�شاء فرع لها فيها، ومن هذا املنطلق فاإنها اأدركت جيدًا ـ 
يف وقت متقدم ـ اأهمية اإيران من حيث نقاط اللتقاء العديدة التي ميكنها اأن توظفها 
ل�شاحلها متى اأرادت، وعلى راأ�شها م�قف طهران من ال�شراع العربي ـ الإ�شرائيلي، 
وم�قفها املعلن وال�شريح من دعم املقاومة الفل�شطينية وخا�شة حركة حما�ص ـ اأحد 
روافد اجلماعة، كما اأن نظرة اإيران اإلى طبيعة نظام احلكم تكاد تك�ن متطابقة مع 
اجلماعة، ف�شاًل عن ت�حد روؤيتيهما جتاه م�شاألة الق�مية وتاأثريها على التمكني، وه� 

ما ميكن بحثه بتاأمل عند متحي�ص وجهة نظر الإخ�ان يف النظام الإيراين.  

ويف م�شر الث�رة، وجدت جماعة الإخ�ان نف�شها اأمام خيارات �شديدة التعقيد 

)28( امل�شدر ال�شابق. 

)29( من ح�ار ملحمد حم�شن اأب� الن�ر مع اإذاعة اجلزائر الدولية ُبث ليلة ال�شبت 22 ي�ني�/ ي�ني� 2013، ال�شاعة احلادية ع�شرة بت�قيت 
اجلزائر، وه� من�ش�ر على قناة الباحث على م�قع »ي�تي�ب«. 
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مع  الداخلية  بالتحالفات  يتعّلق  ما  منها  اخلمينية،  احلركة  مع  العالقات  حيال 
ال�شلفيني والأ�ش�ليني الذين ينا�شب�ن اآيات اهلل العداء، ف�شاًل عن م�قف م�ؤ�ش�شات 
الدولة ال�شيادية يف م�شر، متمثلة يف امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية وامل�ؤ�ش�شة الأمنية، وم�قفها 

من العالقات مع طهران.

مبداأ  الغرب  مناه�شة  من  تتخذ  ك�نها  يف  اإيران،  مع  الإخ�ان  جماعة  تتفق 
اأ�شا�شيًا  لها. وتعترب اجلماعة اأن اإقامة دولة اإ�شالمية يف م�شر، ودولة اإ�شالمية عاملية 
يف نهاية املطاف، اأداة �شرورية ملقاومة النف�ذ ال�شيا�شي والثقايف الغربي. ومناه�شة 
وفقًا  لأنه  ومع ذلك،  ال�قت احلايل،  اإيران يف  و�ش�حًا من  اأقل  للغرب هي  الإخ�ان 
لنائب املر�شد العام خريت ال�شاطر، فاإن بناء دولة اإ�شالمية )مبعنى ت�طيد ال�شلطة( 
ي�شتبق تاأ�شي�ص »الدولة الإ�شالمية العاملية«، وجماعة الإخ�ان تدرك اأنها بحاجة اإلى 
ثم؛  ومن  الداخل.  ت�طيد احلكم يف  لها  يت�شنى  ن�شبيًا حتى  م�شتقرة  دولية  عالقات 
فهي م�شتعدة لإقامة عالقات مع الغرب على املدى الق�شري، بينما حتقق هذا الهدف، 

ولكنها من املرجح اأن ت�شبح عدائية يف حتقيق اأهداف �شيا�شاتها اخلارجية)30(.

اإذ  الإخ�اين،  احللم  يف  املرحلي  اإيران  دور  وا�شحًا  ي�شبح  النح�،  هذا  على 
تعترب اجلماعة وتنظيمها، اأن اإيران ل تعدو ك�نها نقطة اإنطالق لإقامة دولة اإ�شالمية 
جتاهل  ميكن  ل  فاإنه  ذلك،  عن  ف�شاًل  الع�ش�ر.  مر  على  اأن�شئت  التي  كتلك  عاملية 
التناغم والن�شجام القدري احلا�شل بني النظامني، اأو مبعنى اأدق التنظيمني يف كل 
من القاهرة وطهران، فاإذا كان لدى النظام الإيراين حمافظ�ن واإ�شالحي�ن، فاإن 
التق�شيم نف�شه، وهم بطبيعة احلال يف�شل�ن املحافظني على  الإخ�ان كذلك لديهم 

نظرائهم الإ�شالحيني، اأو مييل�ن اإلى ال�شق�ر اأكرث من ميلهم اإلى احلمائم.

الرئا�شية قبل  الإيرانية فى النتخابات  التجربة  اأن  اعتبار  وبناًء عليه، ميكن 
»احلرية  حزب  �شهدها  التى  النتخابات  جتربة  مع  تطابقت  2009م،  عام  ال�شابقة 
والعدالة« الذراع ال�شيا�شية املنبثق عن جماعة الإخ�ان امل�شلمني، 19 اأكت�بر )ت�شرين 
الأول( 2012م، حيث ا�شتطاع التيار املحافظ فى اإيران احلفاظ على �شدارته للم�شهد 

)30( Trager، Eric، The Muslim Brotherhood’s Views on Iran، Foreign Policy Association، May 2013 ،20
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بزعامة الرئي�ص اأحمدي جناد، وتكرر الأمر نف�شه فى جتربة الإخ�ان وحزبها، حيث 
حممد  الدكت�ر  بزعامة  املحافظني  تيار  وه�  فقط،  واحد  لتيار  فيهما  الغلبة  باتت 
اأن  من  وبالرغم  الكتاتني.  �شعد  الدكت�ر  للحزب  اجلديد  الرئي�ص  ومعاونه  بديع، 
الدكت�ر ع�شام العريان غرمي الكتاتني فى النتخابات الأخرية، ه� املمثل ال�شرعي 
بهزمية م�جعة  ُمني  فاإنه  واجلماعة،  داخل احلزب  الإ�شالحيني  اأو  املجددين  لتيار 
بن�شبة  �ش�تًا،  على 223  قبل حله، وح�شل  ال�شعب  تراأ�ص جمل�ص  الذي  مناف�شه  من 
%32.7، مقابل 581 �ش�تًا بن�شبة % 67.3، للدكت�ر الكتاتني، وه� ما ي�ؤكد اأن غالبية 
اجلماعة الآن حادت عن فكر الإمام ح�شن البنا، واأن التيار القطبي فيها - ن�شبة اإلى 
�ضاحب ظلل القراآن �ضيد قطب - هو املتزعم والقائد. وبالرغم من اأن ب�ضي�ضًا من 
الأمل كان يراود املر�شح الإ�شالحي فى الف�ز، خا�شة اأنه اأكرث اأع�شاء اجلماعة ت�ددًا 
اإلى الق�ى ال�شيا�شية املدنية والدينية، واأقربهم �شلة بال�شارع ال�شيا�شي، غري اأنه لقي 
العا�شمة  انتخابات 2009م، يف  ما لقاه املر�شح الإ�شالحي مري ح�شني م��ش�ي فى 

الإيرانية طهران)31(.

وترى األي�ش�ن بارجرت اأن املجتمع الدويل يف حاجة اإلى نظرة واقعية للم�ازنة 
بني ما يخرج عن »الإخ�ان« من تاأكيدات نبيلة؛ وبني ما يق�م به قادتها من ت�شرفات 
تلى   وما  م�شر،  يف  امل�شلمني  لالإخ�ان  املبكر  للتاريخ  �شرحها  معر�ص  ففي  عدائية. 
باعتبارها  اجلماعة  بارجرت  ُت�ش�ر  واأوروبا،  الأو�شط  ال�شرق  يف  انت�شار  من  ذلك 
منظمة ت�اجه ماأزقًا م�شتمرًا، بني ت��شيع قاعدتها عرب مد ج�ش�ر الت�ا�شل مع الآخر، 
اأو تر�شيخ قاعدتها من خالل نهج اأكرث ت�شددًا. وكما ه� وا�شح فاإن الإخ�ان اعتنق�ا 
ب�شفة دائمة تقريبًا النهج الأخري، مف�شلني ب�شكل كبري اتباع الجتاه »املحافظ« على 

الجتاه »الإ�شالحي«)32(.

ث�رة  بعد  القاهرة  يف  ال�شلطة  اإلى  و�شلت  التي  اجلماعة  راأت  ال�شبب،  لهذا 
اخلام�ص والع�شرين من يناير 2011م، ب��شعها احلايل اأن النظام اخلميني القاب�ص 

)31( اأب� الن�ر، حممد حم�شن، �شق�ر الإخ�ان يكررون التجربة الإيرانية، جريدة املال امل�شرية، الثالثاء 23 اأكت�بر/ ت�شرين الأول 2012م. 

)32( Pargeter ،Alison، The Muslim Brotherhood. Quoting، Eric Trager، The Muslim Brotherhood: 

From Opposition to Power، The washington Institute، Summer 2013.
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على زمام ال�شلطة يف طهران، ه� الأقرب اإليها، حتى من حيث اأعمق نقطة يف �شلب 
الث�رة،  بعد  م�شر  خارجية  وزير  اأن  من  وبالرغم  �شا�شتها.  تفكري  وطريقة  تك�ينها 
الث�رة  اأن م�شر  اأعلن  العربية،  للجامعة  العام احلايل  الأمني  العربي،  نبيل  الدكت�ر 
لي�ص لديها اأعداء، يف اإ�شارة اإلى اإيران، اإل اأن تلك الت�شريحات مل ترتجم على اأر�ص 

ال�اقع اإل بعد اأن �شعد الرئي�ص مر�شي لل�شلطة يف ي�ني� 2012.

وقد ذهب بع�ص املحللني الإ�شرائيليني اإلى الق�ل اإن الرئي�ص اجلديد املنتخب 
مثل  امل�شري  للجي�ص  تابعة  غري  ع�شكرية  ميلي�شيات  اإن�شاء  يف  ياأمل  كان  م�شر،  يف 
ميل�شيات فيلق القد�ص يف احلر�ص الث�ري، اأو حتى ق�ات البا�شيدج، اأو الكميتة، واأن 
ثمة زيارة �شرية متت يف خريف 2012، بعد اأن وجهت الرئا�شة امل�شرية الدع�ة لرئي�ص 
كيفية  ل�شرح  الإيراين،  الث�ري  احلر�ص  يف  اخلا�شة  النخبة  ق�ة  وهي  القد�ص،  فيلق 
اإعداد وحدة نخبة خا�شة - منف�شلة عن اجلي�ص -  خمل�شة لنظام الرئي�ص حممد 
مر�شي. كما وردت اأنباء خالل الأ�شهر الأخرية، مفادها اأن جماعة الإخ�ان امل�شلمني 
تق�م بت�شكيل ميلي�شيا خا�شة حلماية النظام، وم�اجهة خ�ش�مه، واأنها تعمل بالفعل.

منذ  اأنه  مات�شائيل)33(،  ت�شيفى  املعروف  الإ�شرائيلي  والباحث  الكاتب  يرى 
والتجارية  القت�شادية  العالقات  تط�ير  اإلى  م�شر  حاجة  عن  احلديث  كرث  الث�رة، 
مع اإيران، بالإ�شافة اإلى ال�شياحة والنقل اجل�ي مع بلد املاليل. وكال البلدان لديهما 
الكثري لتجنيه من تلك اخلط�ة. وكانت هناك وع�د با�شتثمارات اإيرانية يف ال�شناعة، 
وه� اأمر تعد م�شر يف اأم�ص احلاجة اإليه. ومع ذلك، ل تريد م�شر اجلديدة عالقات 

عدائية مع لعب اإقليمي ق�ي مثل اإيران.

ما يزال اأمام الإخ�ان امل�شلمني و�شع �شيا�شي حمف�ف باملخاطر يف الداخل، 
ليبادورا اإلى تط�ير �شيا�شة خارجية فاعلة. ومع ذلك، فقد اأملح�ا اإلى اأنهم يرغب�ن 
بهدف  الإقليمية،  الق�شايا  ومعاجلة  لتن�شيق  الإ�شالمي  ـ  العربي  املنتدى  تاأ�شي�ص  يف 
ت�شكيل جلنة  اقرتاح مر�شي  وراء  الدافع  املنطقة. وكان هذا ه�  الت�ترات يف  تهدئة 

)33( ت�شيفي مات�شائيل ه� زميل يف مركز القد�ص لل�ش�ؤون العامة، وي�شتمد اأهميته من ك�نه عمل �شفريًا لإ�شرائيل لدى القاهرة، ف�شاًل عن 
عمله �شفريًا لبالده لدى كل من رومانيا وال�ش�يد، وه� خبري يف ال�ش�ؤون امل�شرية.  
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رباعية ت�شم كل من م�شر وال�شع�دية وتركيا واإيران حلل الأزمة ال�ش�رية. ومل يكتب 
غمرة  يف  وال�شع�دية  تركيا  ان�شحبت  حيث  مت�قعًا  كان  كما  ط�ياًل،  ال�شتمرار  لها 
ت�ترات مع اإيران. وجدد مر�شي مبادرته يف القاهرة لكن ال�شع�ديني رف�ش�ا احل�ش�ر. 
فالريا�ص ودول اخلليج لديهم �شك�ك عميقة يف اأن�شطة اإيران ف�شاًل عن برناجمها 
والك�يت  البحرين  مثل   - ال�شيعية يف اخلليج  الأقليات  بتحري�ص  ويتهم�نها  الن�وي، 

وال�شع�دية - على الأنظمة ال�شنية)34(.

العامل الخليجي

اإلى  ال�شابق،  الدكت�ر حممد مر�شي، رئي�ص حزب احلرية والعدالة  مع �شع�د 
�شد احلكم يف م�شر ي�ني� )حزيران( 2012، كان على م�شر اأن تقدم من�ذجًا جديدًا 
اأن  خ�ش��شًا  الإيرانية،  ـ  امل�شرية  العالقات  يف  والعربية  الإقليمية  الت�ازنات  من 
العامل اخلليجي حا�شر بق�ة على املائدة ال�شيا�شية امل�شرتكة بينهما، ب�شبب احتالل 
اجلانب الإيراين لثالث جزر اإماراتية، ف�شاًل عّما ي��شف دائمًا بالتحر�ص الإيراين يف 

البحرين ودول التعاون اخلليجي.

اأولية وا�شحة  اإ�شارات  اأن الرئي�ص امل�شري وفر يف بداية حكمه  وبالرغم من 
عرب تاأكيده وق�ف م�شر اإلى جانب ال�شعبني الفل�شطيني وال�ش�ري، لكن طبقة اجلليد 
يف عالقات دول اخلليج مع جماعة الإخ�ان امل�شلمني التي كان اأحد قادتها مل تذب؛ 
اإذ تنظر دول اخلليج، التي كانت ترتبط بتحالفات وثيقة مع القاهرة ط�ال 30 عامًا ـ 
�شن�ات حكم مبارك ـ بقلق حيال التاريخ الط�يل من التعاون ـ �شبق اأن عر�شنا جانبًا 

منه ـ بني جماعة الإخ�ان واإيران.

ورغم تعهدات مر�شي باأن م�شر �شتك�ن حرة يف �شيا�شاتها اخلارجية وعالقاتها 
الدولية، يف تلميح اإلى اأن كل اخليارات مفت�حة اأمام القاهرة، فاإن ال�اقع كان يفر�ص 
اخلارجية  لال�شتثمارات  املا�شة  م�شر  حاجة  مع  املطاف،  نهاية  يف  با�شتمرار  نف�شه 
والدعم القت�شادي، ووج�د ماليني من العمالة امل�شرية يف دول اخلليج، وه� ما ف�شر 

)34( ZVI MAZEL، Iran and Egypt، elusive common ground. mentioned before.
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عددًا من اخلط�ات التي اأقدمت عليها م�شر يف هذا امل�شمار حتى قبل جميء مر�شي 
لل�شلطة)35(.

وقد �شاعد يف تعزيز هذا الت�جه، حر�ص الرئا�شة امل�شرية على نفي مقابالت 
باملالحقة  وتهديدها  اإيرانية)36(،  اإعالم  و�شائل  عرب  مر�شي  الرئي�ص  اإلى  ن�شبت 
اإلى جانب  العربي،  الق�مي  الأمن  الق�شائية، وكذلك احلديث امل�شري املتجدد عن 
النق�شام ال�ا�شح يف وجهات النظر بني خمتلف فروع اجلماعة وم�ؤ�ش�شات الدولة يف 

املنطقة، وبني اإيران ح�ل عدد من امللفات.

يف واقع الأمر كان لت�شريحات رئي�ص جمل�ص ال�ش�رى امل�شري، الدكت�ر اأحمد 
فهمي، وه� اأحد قادة اجلماعة، والتي كرر فيها اأمام وفد �شيا�شي بحريني ي�م الأربعاء 
العربية،  دول اخلليج  لأمن  الكامل  الثاين( 2012م، دعم بالده  )ت�شرين  ن�فمرب   7
ك�نه ميثل مل�شر خطًا اأحمر ل ميكن جتاوزه باأي حال، كان لها اأثر وا�شح لدى اإيران 
التي تناولت تلك الت�شريحات ب�شكل من الفجائية لأنها كانت تت�قع اأن تبدي م�شر 
م�اقف اأكرث مرونة حيال اأمن اخلليج، خا�شة اأن م�شطلح »اأمن اخلليج خط اأحمر« 
اأحد مرادفات نظام ح�شني مبارك التي كانت القاهرة حتر�ص على ا�شتخدامه  ه� 

مب�اجهة اإيران با�شتمرار.

ركزت ال�شيا�شات امل�شرية يف تلك املرحلة على عدم ت�جيه ر�شائل �شاخبة اإلى 
اأي من الأطراف الإقليمية، خا�شة اإيران التي تدخل بني احلني والآخر يف م�شاحنات 
مع دول اخلليج، لعل اأبرزها م�شاألة ت�شمية اخلليج، وهنا برزت حماولة م�شرية جادة 
لتق�ية عالقاتها مع دول اخلليج من خالل الر�شالة التي وجهها مراد علي، الناطق 
الإخ�ان  جماعة  عن  املنبثقة  ال�شيا�شية  الذراع  والعدالة«،  »احلرية  حلزب  الر�شمي 
ح�ل  احلزب  روؤية  »اإن  بق�له:  اإيران  اإلى  حتدثه  طريق  عن  اخلليج،  اإلى  امل�شلمني 
العالقات مع اإيران ت�شري اإلى اأنها دولة مهمة باملنطقة يجب على م�شر التعاون معها 

)35( كان من الأ�شباب التي ك�شفت عنها الأجهزة الر�شمية امل�شرية حيال ت�قيف الدبل�ما�شي الإيراين قا�شم احل�شيني يف �شهر ي�ني�/ 
حزيران 2011، يف م�شر بتهمة تك�ين خاليا جت�ش�شة ه� طماأنة دول اخلليج ح�ل م�اقف الدولة من التقارب مع اإيران. / الباحث. 

)36( نفت الرئا�شة امل�شرية يف بدايات ت�يل الرئي�ص مر�شي ال�شلطة ح�ارًا ن�شرته وكالة فار�ص الإيرانية، قالت فيه اإن مرا�شلها يف القاهرة 
قابل الرئي�ص امل�شري واأجرى معه ح�ارًا، وه� ما نفته كذلك وزارة اخلارجية وجهات �شيادية اأخرى. / الباحث.
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مع احلفاظ على اأمن دول اخلليج وا�شتقرارها، وعدم التدخل يف �ش�ؤونها الداخلية، 
ورف�ص حماولتها لن�شر املذهب ال�شيعي«.

وهنا برزت ال�شيا�شة الإخ�انية ب�شكل وا�شح جتاه العامل اخلليجي يف العالقات 
 :CNN  امل�شرية ـ الإيرانية، اإذ اأكد مراد علي يف م��شع اآخر من حديث له مع �شبكة
»اإن روؤية احلزب ح�ل العالقات امل�شرية ـ اخلليجية تن�شب على اإقامة عالقات ق�ية 
بينهما، حيث يرتبطان بعالقات اأمنية واقت�شادية واإ�شرتاتيجية، كما ترف�ص م�شر 

التدخل يف �ش�ؤونهم الداخلية«)37(.

ميكن الق�ل اأن �شعاع �ش�ء التقارب الإيراينـ  امل�شري يف مرحلة ما بعد الث�رة، 
اأثار حتفظًا كبريًا لدى الدول اخلليجية، وه� ما جعل مفكري تلك الدول يعربون عن 
خماوفهم من اإمتام التحالف الإيراينـ  الإخ�اين. ويف هذا ال�شاأن قال الكاتب القطري 
ورئي�س حترير جريدة »البنن�ضول«، خالد عبد الرحيم ال�ضيد، اأن »اأكرث ما ظل ي�ضغل 
بالنا يف الآونة الأخرية ك�شع�ب خليجية ه� وق�فنا و�شط حرية من اأمرنا، بني الدور 
ودور  العربي،  اخلليج  دول  يف  وتدخالت  م�شكالت  من  تثريه  وما  اإيران  تلعبه  الذي 
الإخ�ان امل�شلمني اأو ما يعرف بالإ�شالم ال�شيا�شي، منذ اأن �شيطرت هذه اجلماعات 

على دول الربيع العربي«)38(.

هذا التخ�ف، يعززه ما ك�شفت عنه عدد من الدول اخلليجيةـ  اآخرها ال�شع�دية 
مي�ص  ما  وه�  البلدان،  تلك  يف  ومت�شعبة  ممتدة  جت�ش�شية  خلاليا  اإيران  زرع  ح�ل  ـ 
نخاع العم�د الفقري لأمن اخلليج يف غياب م�شر على الأقل من ردة الفعل ال�شيا�شية 
والإعالمية؛ ما جعلت الكاتب القطري يطالب »ال�شع�ب اخلليجية اأن تت�حد مل�اجهة 
وراء  تن�شاق  واأل  ومكت�شباتها،  باأمنها  حتدق  التي  واخلارجية  الداخلية  الأخطار 
ال�طني  الن�شيج  متزيق  واإلى  ال�شحيق،  الطائفية  قاع  اإلى  جترهم  التي  ال�شعارات 
�شالح  فيه  مبا  جه�دها  ا�شتثمار  اخلليجية  احلك�مات  وعلى  اخلليجي،  للمجتمع 
�شع�بها والرتكيز على م��ش�ع امل�اطنة، وعليها اأن تقف كاجل�شد ال�احد اإذا ا�شتكى 

)37( م�شر بني تاريخ عالقة الإخ�ان باإيران و�شمان اأمن اخلليج، �شي اإن اإن، الأحد، 11 ت�شرين الثاين/ ن�فمرب 2012. 

)38( ال�شيد، خالد عبد الرحيم، اإيران والإخ�ان واأثرهما على اخلليج، ال�شرق القطرية 4 اإبريل/ ني�شان 2013. 
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منه ع�ش� تداعى له �شائر اجل�شد بال�شهر واحلمى«)39(.

اأن »العالقة احلقيقية بني الإخ�ان واإيران تاأ�ش�شت على  يرى حممد الق�ا�ص 
النظام  ف�شراع  متينة،  عقائدية  قما�شة  على  منه  اأكرث  منفعي،  م�شلحي  الت�شاق 
والأردن  اخلليج  ـ  العربية  امللكية  الأنظمة  وتناق�ص  الإيراين،  النظام  مع  امل�شري 
واملغرب ـ مع اجلمه�رية الإيرانية، وتناق�ص املعار�شات العربية ـ الإ�شالمية ـ مبا فيها 
تنظيم القاعدة ـ مع النظام ال�شيا�شي العربي، وّفر اأ�شبابا للت�ا�شل، وحّ�ل الإخ�ان 
امل�شلمني اإلى راأ�ص حربة اإيراين، ي�ش�ل ويج�ل داخل الدائرة ال�شنّية الع�شّية على ما 

يرومه نظام ال�يل الفقيه«)40(.

خال�شة ما �شبق، اأن م�شر بعد ث�رة يناير مرت مبرحلتني اأ�شا�شيتني اأولهما 
مرحلة  وهي  امل�شري حممد ح�شني طنطاوي،  بقيادة  الع�شكري  املجل�ص  مرحلة حكم 
الدول  جتاه  مبارك  �شيا�شة  مع  متطابقة  تك�ن  وتكاد  والثبات،  بالهدوء  ات�شفت 
اخلليجية، وفيها بعث جرنالت املجل�ص الع�شكري ر�شائل طماأنة اإلى دول اخلليج ح�ل 
م�قف م�شر من اإيران، ثم مرحلة انتخاب الدكت�ر حممد مر�شي، الذي حر�ص على 
اأول دولة يزورها  ـ هي  ال�شع�دية  العربية  اأعني اململكة  ـ  اأن تك�ن كربى دول اخلليج 
بعد ت�ليه ال�شلطة من باب طماأنة اخلليجيني اأي�شًا على م�قف م�شر الداعم لأمنهم 
بالرغم من اأن اململكة لديها �شفريان اإيرانيان، اأحدهما يف جدة، والآخر يف الريا�ص، 

بينما م�شر لي�ص لديها حتى �شفري واحد.

العامل السوري

لعل اأبرز اأ�شباب تده�ر العالقات امل�شرية ـ ال�ش�رية يف مرحلة ما قبل الربيع، 
ه� م�قف الإدارة ال�ش�رية من العالقات امل�شرية ـ الإيرانية، ففي ال�قت الذي كانت 
فيه العالقات بني النظامني امل�شري والإيراين يف اأ�شد درجات ت�ترها، كانت العالقات 
الإيرانية ـ ال�ش�رية ت�شري نح� �شع�د م�شتمر، يف عالقة عك�شية مع مثيالتها امل�شرية، 
وقد ل ين�شى كثري من املتابعني ذلك امل�ؤمتر ال�شحفي الذي عقده الرئي�ص ال�ش�ري 

)39( امل�شدر ال�شابق. 

)40( ق�ا�ص، حممد، اإيران والإخ�ان امل�شلم�ن: اأ�ش�ل الطالق!، ميدل اإي�شيت اأونالين، 28 دي�شمرب/ كان�ن الأول 2012م. 
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ال�شحكات  فيه  وتبادل  دم�شق،  يف  جناد  اأحمدي  الإيراين  نظريه  مع  الأ�شد  ب�شار 
وال�شخرية من الإدارة الأمريكية واأع�انها يف املنطقة)41(، وه� ما جعل القاهرة تنظر 

اإلى ب�شار الأ�شد على اأنه »ولد«، تطاول على رئي�ص اأقدم دولة يف التاريخ)42(.

بعد الإطاحة مببارك، اتخذ املجل�ص الع�شكري امل�شري احلاكم )بالتف�ي�ص( 
م�اقف مت�ازنة من الث�رة ال�ش�رية، بالرغم من اأن م�شر متا�شت قراراتها مع قرارات 
يندد  بت�شريح  يخرج  مل  طنطاوي  ح�شني  حممد  امل�شري  اأن  اإل  العربي)43(،  الإجماع 
با�شتنثناء  ال�ش�رية،  الأرا�شي  يف  املدنيني  بحق  الع�شكرية  العمليات  ي�شجب  حتى  اأو 
قرار ا�شتدعاء القاهرة �شفريها من �ش�ريا وبقائه فى م�شر حتى اإ�شعار اآخر ي�م 19 

فرباير )�ضباط( 2012.

يف الي�م التايل مبا�شرة، اأي فى 20 فرباير، و�شلت �شفينتان حربيتان اإيرانيتان 
اإلى ميناء طرط��ص فى مهمة تدريبية للبحرية ال�ش�رية، وحتدث �شه�د عيان اأن ق�ات 
اإيرانية تقاتل املدنيني العزل جنبًا اإلى جنبًا مع ق�ات ب�شار النظامية. ون�شر اجلي�ص 
الث�ري  احلر�ص  من  اإيرانيني  لأ�شرى  امل�شجلة  الفيدي�هات  من  عددًا  احلر  ال�ش�ري 

واملخابرات الإيرانية، اعرتف�ا باأنهم نفذوا عمليات ع�شكرية بحق املدنيني)44(.

القاهرة  مع  العالقات  نح�  خطاها  تتح�ش�ص  اإيران  كانت  الأثناء،  هذه  يف 
بهدف  والإعالمية  ال�شعبية  الزيارات  �شيا�شة  ـ  اأو�شحنا  اأن  �شبق  كما  ـ  واعتمدت 
ا�شتخال�ص م�اقف نخب�ية م�ؤيدة لع�دة العالقات، حتى انتخب الرئي�ص حممد مر�شي 
ميدان  من�شة  على  اجلماهري  اإلى  خرج  مبا�شرة،  انتخابه  وبعد  2012م،  �شيف  يف 
التحرير واأعلن اأنه �شد �شيا�شة ب�شار الأ�شد يف �ش�ريا، وو�شف ما يحدث على اأر�ص 

امليدان باأنها جرائم اإن�شانية واأخالقية.

)41( يف اإ�شارة اإلى م�شر. 

)42( جهاد اخلازن، حلقة متلفزة مع الإعالمية ملي�ص احلديدي على ف�شائية CBC بتاريخ 23 اأغ�شط�ص/ اآب 2013. 

)43( يف 13 اأكت�بر/ ت�شرين الأول 2011م، وخالل اجتماع طارئ ل�زراء اخلارجية العرب قررت اجلامعة العربية ـ باأغلبية �شاحقة ـ تعليق 
ع�ش�ية �ش�ريا يف اأعمال واأن�شطة اجلامعة العربية ومنظماتها. 

)44( حممد حم�شن اأب� الن�ر، »ال�ش�ري احلر« ي�ا�شل اأ�شر عنا�شر املخابرات الإيرانية.. وطهران تنفي، امل�شهد، 17 ي�لي�/ مت�ز 2012م.
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منها  خط�ات،  عدة  طريق  عن  ال�ش�رية  الأزمة  من  م�شر  م�قف  تدرج  ثم 
كلمة  ثم  املختلفة،  التعليم  مراحل  يف  وال�ش�ريني  امل�شريني  الطالب  بني  امل�شاواة 
وزراء اخلارجية  م�شت�ى  على  العربية،  الدول  اأمام جمل�ص جامعة  امل�شري  للرئي�ص 
بلغ  ثم  ف�رًا،  ال�ش�ري  الدم  نزيف  وقف  على  بالعمل  الأطراف  فيها  اأو�شى  العرب، 
يف  امل�شري  الرئي�ص  األقاها  التي  الكلمة  خالل  من  مداه  الر�شمي  امل�شري  امل�قف 
فيها  اأولى  والتي  )اآب( 2012،  اأغ�شط�ص   30 بطهران يف  النحياز  دول عدم  م�ؤمتر 

للق�شية ال�ش�رية اهتمامًا م�شاعفًا وقال فيها باحلرف ال�احد:

»اإن ت�شامننا مع ن�شال اأبناء �ش�ريا احلبيبة �شد نظام قمعي فقد �شرعيته ه� 
واجب اأخالقي، مبثل ما ه� �شرورة �شيا�شية واإ�شرتاتيجية ينبع من اإمياننا، مب�شتقبل 
قادم ل�ش�ريا احلرة الأبية، وعلينا جميعًا اأن نعلن دعمنا الكامل غري املنق��ص لكفاح 
طالب احلرية والعدالة يف �ش�ريا، واأن نرتجم تعاطفنا هذا اإلى روؤية �شيا�شية وا�شحة 
ال�ش�ري  ال�شعب  رغبات  يعك�ص  دميقراطي،  حكم  نظام  اإلى  ال�شلمي  النتقال  تدعم 
يف احلرية والعدالة وامل�شاواة، ويف ال�قت نف�شه يحفظ �ش�ريا من الدخ�ل يف دائرة 
تاأتي  الطائفي. ومن هنا،  التق�ضيم وال�ضدام  ال�ضقوط يف هاوية  اأو  الأهلية،  احلرب 
اأهمية ت�حيد �شف�ف املعار�شة، مبا ي�ؤمن م�شالح كل اأطياف املجتمع ال�ش�ري، بدون 
تفرقة اأو متييز، ويحفظ وحدة ال�شالم لهذه الدولة ال�شقيقة ولهذا ال�شعب احلبيب. 
اإن م�شر من جانبها على امت ا�شتعداد للتعاون مع كل الأطراف، �شعيًا حلقن الدماء 
والتفاق على روؤية وا�شحة للمبادئ التي �شتق�م عليها �ش�ريا احلرة اجلديدة، تد�شينًا 
ملرحلة بناء ونه��ص يت�ق اإليها كل �ش�ري خمل�ص ل�طنه و�شعبه واأهله وتاريخه. ولقد 
تقدمت م�شر مببادرتها يف هذا ال�شاأن، يف م�ؤمتر مكة، اآخر رم�شان املا�شي، وتدع� 
للخروج من هذه  املنا�شب،  لإيجاد احلل  الالزمة  لأخذ اخلط�ات  الفاعلة  الأطراف 
اإن نزيف الدم ال�ش�ري يف رقابنا جميعًا،  املحنة الذي يعاين منها ال�شعب ال�ش�ري. 
وعلينا اأن ندرك اأن هذا الدم واأوليائه ل ميكن اأن يقف اأو يت�قف بغري تدخل فاعل منا 

جميعًا ل�قف هذا النزيف«)45(.

يف املقابل، كانت اإيران تقابل ت�شريحات الرئي�ص امل�شري بال�شمت، حتى اأن 

)45( كلمة الرئي�ص امل�شري حممد مر�شي يف م�ؤمتر قمة عدم النحياز بالعا�شمة الإيرانية طهران، م�قع وزارة اخلارجية امل�شرية. 
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م�ش�ؤوًل اإيرانيًا مل يتحدث ومل يعّلق على ما جاء يف كلمة الرئي�ص مر�شي، اأو حتى تلك 
التي األقاها يف عقر دارهم يف طهران، ما اأعطى دللة على اأن الإيرانيني ي�شع�ن بكل 
جهد لحت�اء امل�قف امل�شري الث�ري الذي يعزز من املظلة ال�شيا�شية للث�ار ال�ش�ريني، 
ميكنها  ل  اإيران  واأن  م�ت«  اأو  حياة  »م�شاألة  لإيران  بالن�شبة  �ش�ريا  اأن  من  بالرغم 
التفريط يف م�قعها من الدولة ال�ش�رية مبجرد كلمات لرئي�ص منتخب حديثًا)46(. بعد 
ذلك بقليل، اأثارت ت�شريحات رجل الدين الإيراين مهدي طائب، الذي منح خاللها 
اإقليم »الأح�از« ذو الأغلبية العربية، والذي ي�شم 90  اأهمية  اأكرب من  اأهمية  �ش�ريا 
ال�ضيا�ضية  الأو�ضاط  يف  النطاق  وا�ضعة  �ضجة  الإيراين،  النفط  ذخائر  من  باملائة 

واملجتمع الدويل وحتى لدى املراقبني املعنيني بالأزمة ال�ش�رية.

»عّمار  مقر  يرتاأ�ص  الذي  طائب،  مهدي  عن  الإخبارية  »العربية«  قناة  ونقلت 
الإ�شالمية  اجلمه�رية  �شد  امل�جهة  الناعمة  احلرب  ملكافحة  الإ�شرتاتيجي«)47( 
خ�شرنا  ل�  ولكن  بطهران،  نحتفظ  اأن  ميكن  ل  �ش�ريا  خ�شرنا  »ل�  ق�له:  الإيرانية 
اإقليم خ�ز�شتان »الأه�از« �شن�شتعيده ما دمنا نحتفظ ب�ش�ريا«. وو�شف طائب �ش�ريا 
املحافظات  بني  ق�ش�ى  اإ�شرتاتيجية  اأهمية  ومنحها   ،35 رقم  الإيرانية  باملحافظة 
الإيرانية قائاًل: »�ش�ريا هي املحافظة الـ35، وتعد حمافظة اإ�شرتاتيجية بالن�شبة لنا. 

فاإذا هاجَمنا العدو بغية احتالل �ش�ريا اأو خ�ز�شتان، الأولى بنا اأن نحتفظ ب�ش�ريا«.

الطالبي«،  »البا�شيج  الطالبية  التعبئة  لق�ات  التابع  »دان�شج�«،  م�قع  وذكر 
اأن مهدي طائب اأكد على اأهمية نظام احلكم يف �ش�ريا بالن�شبة لطهران فقال: »ل� 
احتفظنا ب�ش�ريا حينها �شنتمكن من ا�شتعادة خ�ز�شتان، ولكن ل� خ�شرنا �ش�ريا حينها 
لن نتمكن من الحتفاظ بطهران«. وبعد تاأكيده اأهمية �ش�ريا الإ�شرتاتيجية بالن�شبة 
املدن  اإدارة حرب  ال�ش�ري يف  النظام  دعم  �شرورة  اإلى  احلديث  انتقل يف  لطهران 

)46( حممد حم�شن اأب� الن�ر، »اأب� الن�ر لـ »ال�شرق الأو�شط«: على جناد اأن يقدم تنازلت«، ح�ار مع اإذاعة ال�شرق الأو�شط امل�شرية، 6 
فرباير/ �ضباط 2013. 

)47( اأن�شئ مقر »عّمار ال�شرتاتيجي« يف عام 2009 يف اأعقاب النتخابات الرئا�شية املثرية للجدل التي فاز فيها الرئي�ص اأحمدي جناد، 
املقر عدد من  تاأ�شي�ص هذا  الإيرانية، و�شارك يف  الإ�شالمية  الناعمة« امل�جهة �شد اجلمه�رية  واأخذ على عاتقه مهمة مكافحة »احلرب 
خامنئي.  علي  اهلل  اآية  الأعلى  الإيراين  للمر�شد  م�الية  وهي  اهلل«،  حزب  بـ»اأن�شار  اإيران  يف  املعروفة  والدينية  ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات 

امل�شدر/ العربية نت.
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قائاًل: »النظام ال�ش�ري ميتلك جي�شًا، ولكن يفتقر اإلى اإمكانية اإدارة احلرب يف املدن 
ال�ش�رية، لهذا اقرتحت احلك�مة الإيرانية تك�ين ق�ات تعبئة حلرب املدن ق�امها 60 
األف عن�شر من الق�ات املقاتلة، لت�شتلم مهمة حرب ال�ش�ارع من اجلي�ص ال�ش�ري)48(.

اأخذت الأحداث يف ال�ضعود والهبوط حتى اأنهى الرئي�س امل�ضري اجلدل حول 
ي�ني�   15 ال�شبت  ي�م  القاهرة  �شتاد  من  واأعلن  ال�ش�رية،  الأزمة  من  م�شر  م�قف 
)حزيران( 2013، و�شط ح�شد كثيف من م�ؤيديه، »قطع العالقات متامًا مع النظام 
ال�ش�ري«. وقال مر�شي، يف كلمة األقاها يف م�ؤمتر �شمته م�شر وقتها »ن�شرة �ش�ريا«:

�ش�ريا،  يف  احلايل  النظام  مع  متامًا  العالقات  قطع  الي�م  قررت  م�شر  »اإن 
واإغالق �شفارة النظام احلايل يف م�شر، و�شحب القائم بالأعمال امل�شري يف دم�شق، 
واأنه ل جمال ول مكان للنظام ال�ش�ري احلايل يف �ش�ريا م�شتقباًل، واأن نظام الأ�شد 
ارتكب جرائم �شد الإن�شانية. لقد وقفنا مع حزب اهلل عام 2006م، يف حربه �شد 
مع  والت�شاور  بالت�شال  بداأنا  وقد  �ش�ريا.  على  لعدوانه  �شده  نقف  والآن  اإ�شرائيل، 
الدول العربية لعقد قمة طارئة من اأجل �ش�ريا. ونرف�ص التدخل الأجنبي يف �ش�ريا، 

ع�شكريًا و�شيا�شيًا«.

يف هذه املرة مل ت�شمت اإيران كما ه� احلال يف املرات ال�شابقة، اإذ اأر�شل على 
اأكرب �شاحلي، وزير خارجية اإيران، تهديدًا �شديد اللهجة اإلى نظريه امل�شري حممد 
مر�شي  الرئي�ص  م�قف  ب�شبب  م�شر،  مع  القت�شادية  العالقات  بقطع  عمرو،  كامل 

املناوئ لنظام ب�شار الأ�شد، واختالف امل�اقف جتاه الق�شية ال�ش�رية.

يف غ�ش�ن ذلك، ذكر ع�ش� جلنة العالقات العامة باخلارجية امل�شرية، راأفت 
هت حتذيرًا منذ قرابة �شهرين، بخ�ش��ص البيانات  ال�شيد، اأن اخلارجية الإيرانية وجَّ
الأخرية.  الفرتة  خالل  امل�شري  التدخل  وفكرة  �ش�ريا،  ب�شاأن  الر�شمية  واخلطابات 
واأكد ال�شيد اأن م�شر حري�شة على اإقامة عالقات ق�ية مع اإيران يف املرحلة القادمة، 
الق�ضية  املواقف جتاه  اختلف  ب�ضبب  قد ظهرت  البلدين  بني  الأزمة  بوادر  اأن  غري 

)48( رجل دين اإيراين ي�شف �ش�ريا باملحافظة الإيرانية الـ35، العربية نت، 15 فرباير/ �ضباط 2013م 
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ب�شاأن  للم�شريني  الأخ�شر  ال�ش�ء  اأعطى  قد  امل�شري  الرئي�ص  واأن  ال�ش�رية، خا�شة 
اجلهاد يف �ش�ريا.

وقال عبد ال�شك�ر عبد املجيد، ع�ش� جمل�ص ال�ش�رى يف جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية: 
»اإن هناك اأزمة بني البلدين ب�شبب امل�اقف الر�شمية من الق�شية ال�ش�رية، واإن حر�ص 
اإيران واإ�شرارها على اإبعاد م�شر عن ن�شرة ال�شعب ال�ش�ري ودعمه، �شيدفعها اإلى 
بال�ش�رى  اخلارجية  العالقات  جلنة  وطلبت  م�شر.  مع  القت�شادية  العالقات  قطع 
من الرئي�ص مر�شي عدم الهتمام باإيران يف اتخاذ قرارات ب�شاأن الأزمة ال�ش�رية اأو 
اإي�شاح م�قف م�شر برف�ص ما يجري على الأرا�شي ال�ش�رية من قبل نظام الأ�شد، 

الذي يرتكب اجلرائم �شد �شعبه، وه� الأمر غري املقب�ل«.

النظام  ي�شر  امليدانية،  واحلقائق  الأحداث  من  املتالطم  الكم  هذا  و�شط 
الإيراين على اأن ما يحدث يف �ش�ريا م�ؤامرة دولية كربى، واأنه ل وج�د لعنا�شره باملرة 
النظام  م�قف  مع  متعار�شًا  �ش�ريا  اإخ�ان  م�قف  كان  بينما  ال�ش�رية؛  الأرا�شي  يف 
الإخ�اين احلاكم فى م�شر، حيث يرى اإخ�ان �ش�ريا اأن امل�قف امل�شري الذي يق�ده 
الإخ�ان يت�شم باملهادنة و�شيا�شة الالفعل، بالت�ازي مع التقارب املرف��ص مع النظام 
الإيراين املتورط فى قتل ال�ضوريني وم�ضاندة نظام ب�ضار. وبطبيعة احلال رف�س اإخوان 
�ش�ريا املبادرة امل�شرية حلل الأزمة ال�ش�رية، واأ�شدروا بيانًا �شديد اللهجة بتاريخ 7 
ال�شع�دي وجاء  بامل�قف  واأ�شاد  النظام امل�شري  ا�شتنكر م�قف  ماي� )اآيار( 2013، 
فيه: »اإننا مع �شكرنا وتقديرنا لدور ال�شقيقة م�شر يف ا�شتقبال الالجئني ال�ش�ريني 
وح�شن �شيافتهم، ن�ؤكد اأن مبادرة الرئا�شة امل�شرية مل تكن مب�ش�رة ول بتن�شيق مع 
املعار�شة ال�ش�رية، ول مع اأّي ف�شيل من ف�شائلها، مبا فيها جماعتنا«. واأ�شاف البيان 
اأن »ت�شريحات الرئي�ص حممد مر�شي يف م��شك� كانت م�ؤملة لأبناء �شعبنا. واأن الدم 
والدبل�ما�شية.  الربوت�ك�لية  للمجامالت  مادة  يك�ن  اأن  من  واأقد�ص  اأغلى  ال�ش�ري 
وا�شتنكر م�اقف مر�شي املتناق�شة مع امل�قف الإخ�اين الظاهري، �ش�اًء يف م��شك� اأو 

مع الرئي�ص الإيراين اأحمدي جناد فى القاهرة«)49(.

)49( النجار، م�شطفى، ي�ميات الث�رة ال�ش�رية )3( ث�رة اأم حرب طائفية؟، ال�شروق امل�شرية، 11 ي�ني�/ حزيران 2013. 
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اأما اإيران، فت�شع فى ح�شاباتها امل�شاألة الفل�شطينية التى متثل لها اإحدى اأوراق 
ف�شائل  وبع�ص  حما�ص،  حلركة  املبا�شر  دعمها  عرب  املنطقة،  يف  والنف�ذ  ال�شغط 
ب�ضار  نظام  و�ضقوط  دم�ضق،  اأغلبه عرب  الذى مير يف  الدعم  الأخرى، هذا  املقاومة 
وجميء نظام جديد قد يعني قطع الطريق عليها، وفقدها لهذه ال�رقة بالغة الأهمية. 
وعلى هذا الأ�ضا�س، فاإن �ضقوط نظام ب�ضار قد يغري املعادلة القائمة يف العراق، حيث 
�شيتدفق ع�شرات الآلف من املقاتلني ال�شنة اإلى بغداد لتتغري معادلة وت�ازن الق�ى 
اأي�ضًا  يعني  املحتمل قد  ال�ضقوط  اإيران. هذا  ترغبه  العراقى يف اجتاه ل  امل�ضهد  يف 
له، وقد  املناوئة  ال�شيا�شية  الق�ى  لبنان حيث �شيق�ى م�قف  اإ�شعافًا حلزب اهلل يف 
يقطع عنه اجل�شر امل�شتمر من دم�شق، والذي يحمل كل اأن�اع الدعم املايل والل�ج�شتيي 

والع�شكري والفني، باعتباره حليف اإيران وتابعها الأول باملنطقة.

ي�شبب  قد  باملنطقة،  الق�ة  معادلة  فى  تغري  حدوث  فاإن  ذلك،  اإلى  بالإ�شافة 
تاأثريًا �شلبيًا على امل�شروع الن�وي اليراين، حيث من ال�ارد اأن تتغري اخلطط الغربية 
والإ�شرائيلية لإجها�شه ب�شكل اأكرث ق�ة. وكل ما م�شى ي�ؤكد اأن اإيران �شتظل حري�شة 
على الدعم املطلق للنظام ال�ش�ري فى م�اجهة الث�ار، واأنها ل ت�شتطيع اأن حتذو حذو 
تركيا التي قامت مبراجعة �شيا�شية ملا يحدث، وانتقلت من التحفظ اإلى دعم املحتجني 

ال�ش�ريني، ثم اإلى م�شاندتهم ب�شكل كامل)50(.

اخلط�رة  �شديدة  لإيران  بالن�شبة  ال�ش�رية  امل�شاألة  اأن  اإلى  ي�شري  �شبق  وما 
والأهمية يف اآن، كما اأن الث�رة على ب�شار تكاد تك�ن ث�رة على خامنئي نف�شه، لذلك 
عمدت طهران على بناء اإ�شرتاتيجية ملرحلة ما بعد الأ�شد)51(. وبطبيعة احلال حتتل 
م�شر من تلك الإ�شرتاتيجية م�قع القلب لأنها الدولة �شاحبة احلدود امل�شرتكة مع 
فاإن  لإيران  وبالن�شبة  والإ�شالمي،  العربي  املحيطني  يف  ثقلها  عن  ف�شاًل  فل�شطني 
رحيل الأ�ضد يف حد ذاته لي�س مع�ضلة، بقدر ما يعنيه �ضقوط النظام نف�ضه، وهو ما 
اأكده اأحد رجال الدين الإيرانيني املقربني من املر�شد الأعلى اآية اهلل علي خامنئي، 
اإلى �ش�ريا  التي هربتها  الأ�شلحة والذخائر  تاأمني  اإيران تعمل الآن على  ولذلك فاإن 

)50( امل�شدر ال�شابق. 

)51( اأب� الن�ر، حممد حم�شن، اإيران بعد الأ�شد، امل�شري�ن 26 فرباير/ �ضباط 2013.  
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يف ال�شن�ات الأخرية، عن طريق حفر كه�ف يف اجلبال املنت�شرة على ط�ل احلدود 
اجلن�بية مع لبنان، حيث ي�شيطر حزب اهلل هناك بكتائب فائقة الت�شليح والتدريب، 
الأبي�ص،  البيت  ال�شابق يف  ال�ش�ري  امللف  ي�ؤكده ت�شريحات فريد هاف، م�ش�ؤول  ما 
ح�ل ا�شتعدادات اإيرانية للتعامل مع مرحلة ما بعد الأ�شد، وهذه املعل�مات ي�ؤكدها ما 
اأعلنه اجلي�ص الإ�شرائيلي حيال تدخله يف الأرا�شي ال�ش�رية وا�شتهدافه عدة حافالت، 

قال اإنها كانت حمملة بالأ�شلحة)52(.

العامل اإلسرائيلي في وجود حماس

املقاومة  كتائب  بها  اأمطرت  التي  فجر5)53(  �ش�اريخ  اأن  اأحد  على  يخفى  ل 
الفل�شطيينة يف غزة، وعلى راأ�شها �شرايا القد�ص، اجلناح الع�شكري حلركة اجلهاد 
الإ�شالمي، وكتائب الق�شام، الذراع الع�شكري حلركة حما�ص، مدنًا اإ�شرائيلية، ف�شاًل 
عن العا�شمة تل اأبيب، يف حرب ن�فمرب/ ت�شرين الثاين 2013، كانت اإيرانية ال�شنع. 
ط�ل  على  الفل�شطينية  للق�شية  الداعمة  امل�شرية  امل�اقف  اأحد  على  يخفى  ل  كما 
ال�شراع العربي ـ الإ�شرائيلي، ويذكر مل�شر اأنها من ح�لت الق�شية الفل�شطينية من 

جمرد ق�شية لجئني، اإلى ق�شية �شيا�شية دولية مكتملة الأركان.

ـ  امل�شرية  العالقات  تاريخ  �شكل على مر  الإ�شرائيلي  العامل  اأن  اإلى  وبالنظر 
الإيرانية عن�شرًا حاكمًا يف طبيعة العالقات الثنائية بني البلدين، اإلى اأنه اأخذ طابعًا 
اآخر مع و�ش�ل الرئي�ص حممد مر�شي لل�شلطة يف م�شر، وه� ما جعله ي�شهد تط�رًا 
تزايد مع ال�قت من خالل تداخل امل�شالح امل�شرية ـ الإيرانية يف غزة، التي ت�شيطر 
واملدع�مة  جهة،  من  لالإخ�ان  الدويل  التنظيم  ف�شائل  اأحد  حما�ص،  حركة  عليها 
مبا�شرة من اإيران من جهة اأخرى. وقد برز هذا العامل ب�شكل �شديد ال��ش�ح اإزاء 
حرب غزة 2012م، والتي لعب فيها الرئي�ص امل�شري الدكت�ر حممد مر�شي دورًا بالغ 

)52( حممد حم�شن اأب� الن�ر، »اأب� الن�ر: اإيران تعد الآن ملرحلة ما بعد الأ�شد«، ح�ار مع ف�شائية »بالدي« العراقية، بث على اله�اء 25 
فرباير/ �ضباط 2013م. 

)53( �شاروخ فجر 5 ه� �شاروخ اإيراين مت تط�يره يف �ش�ريا يبلغ ط�له 6 مرتات وي�شل مداه اإلى 75 كيل� مرتًا منحته اإيران لكتائب املقاومة 
الفل�شطينية يف غزة ردًا على عملية للجي�ص الإ�شرائيلي، اأطلق عليها »عام�د ال�شحاب« والتي بداأت ر�شميا يف 14 ن�فمرب/ ت�شرين الثاين 
2012م، مبقتل رئي�ص اأركان كتائب عز الدين الق�شام اأحمد اجلعربي، وردت عليها الف�شائل الفل�شطينية بعملية »حجارة ال�شجيل«. الباحث. 
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الأثر من خالل و�شاطته ل�قف اإطالق النار بني اجلانبني)54(.

امل�شالح  و�شعت  احلرب  تلك  يف  امل�شرية  احلك�مة  اأن  خلجي  مهدي  ويرى 
اإثارة الت�شعيد يف القتال  الق�مية يف الطليعة قبل الطم�حات الإ�شالمية، وبدًل من 
بني اإ�شرائيل وحما�ص يف غزة، عملت م�شر مع ال�ليات املتحدة وغريها من احللفاء 
الإقليميني على الت��شط ل�قف اإطالق النار، وعلى النقي�ص من ذلك، اأعلن قادة اإيران 
اإنهاء  اأية م�ؤ�شرات على رغبتهم يف  الع�شكريني دعمهم حلركة حما�ص، ومل يقدم�ا 

القتال)55(.

كان مل�قف حركة حما�ص من الث�رة ال�ش�رية)56(، اأكرب الأثر يف دخ�ل احلركة 
مرحلة جديدة، متثلت يف خروج مكتبها الرئي�شي من دم�شق مت�جهًا اإلى الدوحة، كما 
كانت خلطبة الدكت�ر اإ�شماعيل هنية من ف�ق منرب اجلامع الأزهر 24فرباير )�ضباط( 
ما يحدث  اأن  تلك  اعترب يف خطبته  اإيران، حيث  قادة  اأثرها على  2012، يف م�شر 
الإ�شالمية،  املقاومة  دعم  فقد م�شداقيته يف  نظام  �شعبية �شد  انتفا�شة  �ش�ريا  يف 
اإلى جانب ذلك بعث هنية بر�شائل م�ؤازرة اإلى ال�شعب ال�ش�ري، وو�شفه باأنه »ين�شد 
احلرية والدمي�قراطية والإ�شالح«. وبالن�شبة للمراقبني مل يكن هذا امل�قف مفاجئًا، 

لكنه اأتى لي�ؤكد اأن احلركة قطعت ات�شالتها بب�شار الأ�شد نهائيًا.

ظهر  انق�ضامًا  الأزهر  اجلامع  من  هنية  ت�ضريحات  عك�ضت  احلال،  وبطبيعة 
اأنه تعمق تدريجيًا بني الأ�شد وقادة حما�ص، باعتبار اأن كالم هنية يعد م�قفًا ر�شميًا 
للحركة، اإذ اأن النتفا�شة يف �ش�ريا، دفعت احلركة اإلى اعتماد خطة ط�ارئ، اأعدت 
احلركة  لعمل  بدائل  اإيجاد  اإلى  اخلطة  وعمدت  ال�ش�ري.  امللف  مع  للتعامل  �شلفًا 

العدوان  اإبان  اآذار  مار�ص/  اأحدهما يف  عام 2012م،  مرتني يف  اإلى غزة  ذهب�ا  الذين  العيان  �شه�د  من  واحدًا  اأك�ن  اأن  قدر يل   )54(
الإ�شرائيلي على القطاع، والأخرى يف ن�فمرب/ ت�شرين الثاين اإبان حرب عام�د ال�شحاب، وكنت �شاهد عيان على تداعياتها، ور�شدت اآثارها 
عن قرب، �شمن وفد اأر�شلته اجلامعة العربية اإلى قطاع غزة من خالل الربملان العربي، وكان على راأ�ص ال�فد اأحمد اجلروان، الذي اأ�شبح 
بعد ذلك رئي�شًا للربملان والدكت�ر ع�شام العريان، نائب رئي�ص الربملان العربي وقتها. انظر: حممد حم�شن اأب� الن�ر، كتاب الطريق اإلى 

اإيران، احللقة الثالثة، معارج، الثالثاء، 27 مار�ص/ اآذار 2012.

)55(  The Enduring Egypt-Iran Divide، mentioned before.

)56( حر�شت حركة حما�ص على التحفظ عن اإبداء راأيها يف الحتجاجات ال�ش�رية ما و�شعها يف م�قف حرج، خا�شة بعد تعر�ص خميم 
الرمل لالجئني الفل�شطينيني يف مدينة الالذقية ال�شاحلية غربي �ش�ريا لهج�م من قبل الق�ات ال�ش�رية يف اأغ�شط�ص/ اأب 2011م. الباحث
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ال�شيا�شي بعيدًا عن ال�شاحة ال�ش�رية، بعد اأن رف�ص الأ�شد ن�شائح اأ�شدتها له حما�ص 
احلل  عن  البتعاد  ب�شرورة  الن�شائح  وتعّلقت  املطلق،  بدعمه  ل�شن�ات  متتعت  التي 
قرار  العتبار جاء  ووفق هذا  بلده.  املت�شاعدة يف  الحتجاجات  م�اجهة  الأمني يف 
حركة حما�ص، ومن بعدها حركة اجلهاد الإ�شالمي، مغادرة دم�شق تت�يجًا لنقا�شات 
معمقة وطويلة على مدى اأ�ضهر عدة داخل اأو�ضاط الهيئات القيادية، اأكدت �ضرورة 

اخلروج النهائي من �ش�ريا.

لي�شت  اأن حركة حما�ص  اإذ  الدور امل�شري،  املعادلة، ل ميكن جتاهل  تلك  يف 
القاهرة،  يف  املركزية  القيادة  اإلى  الرج�ع  دون  الإجراء  هذا  مثل  تتخذ  اأن  خم�لة 
واملتمثلة قطعًا يف مكتب الإر�شاد والرئا�شة امل�شرية التي تقف خلفها على ط�ل اخلط، 
النظام  ـ  تزال  ـ ول  التي اعتربت  الإيرانية  الفعل  كما ل ميكن جتاهل ح�شابات ردة 
ال�ش�ري حليفها الأكرث اأهمية يف املنطقة. وعلى هذا الأ�شا�ص، ميكن الق�ل اأن حركة 
ـ الإيرانية، وحت�لت من  حما�ص �شكلت حم�رًا �شديد الأهمية يف العالقات امل�شرية 
اإلى لعب يتكئ على امل�قف امل�شري  اإ�شرائيل  اإلى  ك�نها جمرد راأ�ص حربة م�جهة 
اإلى  بطبيعة احلال  العامل  واأدى هذا  الإ�شرائيلية،  لل�شيا�شات  واأبدًا  دائمًا  املناه�ص 

انزواء فتح وال�شلطة الفل�شطينية عن معادلة التاأثري يف جمريات الأحداث)57(.

ويف مرحلة اأخرى، ظهرت على ال�ضطح بوادر ان�ضقاق داخلي بني زعماء حركة 
حما�ص، كانت جلماعة الإخ�ان امل�شلمني التي �شعدت اإلى ال�شلطة يف م�شر واإيران دور 
حم�ري فيها، وحتدثت تقارير عن اأن هناك خالفًا ح�ل م�قف حما�ص من الإخ�ان 
راأ�ص  على  العبد)58(  اأب�  يقف  بينما  التيارين،  اأحد  تزعم  م�شعل  خالد  واأن  واإيران، 
التيار الثاين، ومع ا�شتبعاد ح�ش�ل ان�شقاقات اأو ت�شدعات يف بنية حما�ص، فاإن ذلك 
اإيران والإخ�ان امل�شلمني يف  اأولهما وج�د عالقات ق�ية بني  مرده ل�شبيني رئي�شيني، 
م�شر، حيث جتري ات�شالت بني اجلانبني يرجح اأن ت�ؤدي اإلى نزع فتيل الت�تر على 
الأقل يف املرحلة احلالية، وثانيهما حر�س الإخوان امل�ضلمني على وحدة حما�س يف ظل 

)57( اأنظر: اأب� الن�ر، حممد حم�شن، الطريق اإلى اإيران، مرجع �شبق ذكره. 

)58( عندما زرت غزة للمرة الأولى والتقيت بالدكت�ر اإ�شماعيل هنية رئي�ص وزراء حك�مة حما�ص املقالة، عرفت اأن كنيته التي ي�شتهر بها 
هي )اأب� العبد(. الباحث. 
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احلاجة اإليها للعب دور اأ�شا�شي على امل�شت�ى ال�شيا�شي يف الفرتة املقبلة، و�شعيهم لأن 
تك�ن البديل عن ال�شلطة الفل�شطينية مب�جب اتفاق مع الدول الغربية، ويف مقدمها 

ال�ليات املتحدة)59(.

نف�شها يف م�قف متغري من حركة  اإيران وجدت  اأن  الغريب  يك�ن من  ل  وقد 
حما�ص، اإذ اأبدت الأخرية م�اقف م�ؤيدة للقرارات امل�شرية حيال الأزمة ال�ش�رية - 
حما�ص،  داخل  اأطراف  مع  اأوراقها  ترتيب  تعيد  اإيران  جعل  ما  وه�  بال�شمت-  ول� 
اأبرزهم  احلركة  قيادات  كبار  مع  وثيقة  بعالقات  الأ�شا�ص  يف  ترتبط  اأنها  خا�شة 

حمم�د الزهار.

ـ  امل�شرية  ال�شري يف اجتاهني من اخلالفات  على  املقابل، عملت حما�ص  ويف 
الإيرانية، متثال يف جتنيب ملف امل�شاحلة حدة ال�شراعات الإقليمية ودخ�ل �شيا�شة 
»تثبيت التهدئة« مرحلة التنفيذ، اإذ راأت اأنه لي�ص من م�شلحتها الدخ�ل يف اأي م�اجهة 
حمتملة بني اإ�شرائيل وحزب اهلل يف لبنان، اأو بني حتالف دويل تك�ن اإ�شرائيل جزءًا 

منه وبني النظام ال�ش�ري.

الناأي  على  القائمة  ال�شابقة  اللبنانية  احلك�مة  �شيا�شة  ا�شتن�شاخ  كان  ولئن 
بالنف�س عن الأزمة ال�ضورية فور حتولها اإلى مواجهة ع�ضكرية اإقليمية، رغم ال�ضغوط 
الإيرانية التي متار�ص عليها، لتك�ن جزءًا من احللف الداعم لنظام دم�شق ه� املتغري 
اجلديد املعم�ل به يف حك�مة غزة، فاإن القادة اأرادوا ب�شكل ل يقبل املناق�شة الدخ�ل 
واإيران باعتبارهما الالعبني  يف هدنة مع جميع الأطراف الإقليمية، ل �شيما م�شر 
الإقليميني الأكرث تاأثريًا �شيا�شيًا ول�جي�شتيًا، مع احلفاظ على مكت�شبات احلركة من 

كال النظامني القائمني.

وات�شح اأن اأكرث ما ي�شغل بال قيادات حما�ص يف اخلارج ه� تخفيف وطاأة التاأثري 
الإيراين على كتائب عز الدين الق�شام، اجلناح الع�شكري للحركة، على اعتبار اأنها 
ترتبط مبا�ضرة بكبار امل�ضوؤولني والقادة يف احلر�س الثوري الإيراين، وظهر على �ضطح 

)59( التيار املت�شدد يف غزة نح� »حركة ت�شحيحية« بعد ت�شاعد اخلالفات مع م�شعل، ال�شيا�شة الك�يتية، 3 ماي�/ اآيار 2013م.



العالقات المصرية ـ اإليرانية

المسبــار122

الأحداث اأن خالد م�شعل يحافظ على ما ميكن و�شفه ب�شعرة معاوية مع طهران، لعلمه 
بتاأثريها الق�ي على اجلناح الع�شكري للحركة، وعلى معظم احلركات الفل�شطينية يف 

غزة، ويف مقدمها اجلهاد الإ�شالمي.

ميكن  ل  عن�شرًا  �شكل  الإ�شرائيلي  ـ  العربي  ال�شراع  اأن  اأعاله  ما  وخال�شة 
الإيرانية ب�شكل عام، وب�شكل خا�ص تط�ر هذا  ـ  العالقات امل�شرية  جتاهله يف �شري 
العامل بني البلدين مع بروز حركة حما�ص كالعب ل ميكن ال�شتغناء عنه يف ت�جيه 
�شيا�شات اأي من الطرفني جتاه تل اأبيب، خا�شة اأنها مرتبطة بعالقات اأيدي�ل�جية مع 

م�شر الإخ�ان، وعالقات براغماتية ع�شكرية مع اإيران ال�يل الفقيه.  

30 يونيو وما بعدها

ل�شك اأن اأحداث 30 ي�ني� )حزيران( 2013، وما ا�شتتبعته من قيام القيادة 
لها  كان  املنتخب دميقراطيًا،  مر�شي،  الرئي�ص حممد  بعزل  امل�شلحة  للق�ات  العامة 
وقع ال�شدمة يف قلب العا�شمة الإيرانية طهران؛ ذلك اأن قادة الدولة وال�شيا�شة يف 
طهران مل يحظ�ا بفر�شة تقارب جاد مع م�شر اإل يف عهد الرئي�ص مر�شي، لي�ص هذا 
فح�شب بل يخ�شى الإيراني�ن كذلك من ردود فعل عنيفة ومفاجئة من جانب الإدارة 
امل�شرية اجلديدة، بالرغم من اأن اأول قرار اتخذه الفريق اأول عبد الفتاح ال�شي�شي 
كان اإعادة القن�شلية ال�ش�رية اإلى العمل يف القاهرة التي اأوقفها الرئي�ص مر�شي، وه� 

ما يتما�شى مع املزاج ال�شيا�شي الإيراين العام.

ومع ذلك، يجب الأخذ يف العتبار اأن انهيار حك�مة مر�شي يلقي بظالله على 
ال�شرق  يف  وهيبتها  �شمعتها  فيه  تعر�شت  وقت  يف  اإيران،  ت�اجهها  جديدة  حتديات 
فقد  ذلك،  ومع  الجتاهات،  جميع  من  امل�جعة  ال�شربات  من  العديد  اإلى  الأو�شط 
اأف�شدت التط�رات املتالحقة يف م�شر الإ�شرتاتيجيات الإيرانية؛ ذلك اأن عزل حك�مة 
الإخ�ان امل�شلمني يف م�شر ميثل �شربة كبرية لطهران. فقد قام الزعماء الإيراني�ن 
بقطع العالقات الدبل�ما�شية مع القاهرة يف وقت �شابق بعد ت�قيع الأخرية معاهدة 
الالحقة  امل�شرية  ال�شيا�شات  تعار�شت  ما  وغالبًا   ،1979 عام  اإ�شرائيل  مع  �شالم 
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مع خمططات طهران. وعلى �شبيل املثال، اإن دعم اجلمه�رية الإ�شالمية الع�شكري 
واملايل ط�يل الأمد حلركة حما�ص منح النظام الإيراين نف�ذًا يف الأرا�شي الفل�شطينية 
وما وراءها، لكن معار�شة حك�مة مبارك للحركة هدد هذا النف�ذ. وتبعًا لذك، فقد 
حاولت طهران حت�شني عالقاتها مع جماعة الإخ�ان امل�شلمني واإيجاد اأر�شية م�شرتكة 

مع اجلماعات الإ�شالمية داخل م�شر وخارجها.

الذين خلف�ا مبارك يف حكم  امل�شلمني،  اأن الإخ�ان  اإلى  يذهب مهدي خلجي 
التعاون مع اجلماعة رغم بدل  باإمكانية مد ج�ش�ر  اإقناع طهران  م�شر، جنح�ا يف 
وتق�ية  م�شر  مع  الطبيعية  العالقات  وا�شتئناف  وال�شيا�شية،  العقائدية  اختالفاتها 
م�قفها يف غزة واملنطقة يف النهاية، غري اأن جماعة الإخ�ان امل�شلمني ف�شلت يف تلبية 
ت�قعات اإيران، باعرتا�شها على م�قف طهران من �ش�ريا، ومن ثم ف�شلت يف اإحكام 
قب�شتها على امل�شت�ى املحلي. والآن مبا اأن خ�ش�م اجلماعة - مبا يف ذلك ال�شلطات 
الع�شكرية والعلمانية والإ�شالمية وامل�شيحية - قام�ا بح�شد اجلماهري وعزل مر�شي، 
اأي  اأن جتد طهران  املحتمل  اإيران يف و�شع ل حت�شد عليه، فمن غري  اأ�شبحت  فقد 

حلفاء بني الالعبني ال�شيا�شيني يف م�شر يف امل�شتقبل القريب)60(.

اأن فكرة التقارب مع القاهرة  اإيران من الأحداث اجلارية  وما يعك�ص تخ�ف 
�شتظل حلمًا بعيد املنال لطهران على الأرجح، حيث اتخذت كل الق�ى املناوئة  لالإخ�ان 
�شيا�شة  عك�ص  على  وذلك  الإ�شالمية،  اجلمه�رية  ت�شددًا جتاه  اأكرث  م�قفًا  امل�شلمني 
�شي�شبح  الفل�شطينيني  على  الإيراين  النف�ذ  فاإن  نف�شه،  ال�قت  ويف  حك�مة مر�شي. 
اأكرث �شاآلة، لي�ص فقط لأن عالقة حما�ص مع طهران تزداد �ش�ءًا، بل اأي�شًا لأن احلكم 
الع�شكري يف م�شر �شيجعل من ال�شعب جدًا على اإيران اإر�شال م�شاعدات اإلى غزة 
عرب احلدود امل�شرية، وب�ش�رٍة اأكرث عم�مية، فاإن الكثريين �شيف�شرون عزل الإخ�ان 

امل�شلمني على اأنه ف�شل لالإ�شالم ال�شيا�شي الذي طاملا �شجعته طهران.

وبالن�شبة مل�قف طهران من الأحداث، فقد �شهد تذبذبًا، ذلك اأنه حتى كتابة 
هذه الأ�شطر، مل ت�شف طهران ما حدث باأنه ث�رة اأو انقالب، فقط يعّلق امل�ش�ؤول�ن 

)60( Khalaji،Mehdi، Iran’s Losing Bet in Egypt. The Washington Institute، July 2013 ،8. 
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على الأحداث، وه� ما ل�حظ يف لهجة ردة فعلهم. وركزت الت�شريحات الر�شمية على 
�شرورة جتنب امل�ؤامرات اخلارجية وغريها من النغمات ال�شيا�شية التي ا�شتهرت بها 

طهران اخلمينية.

اإذا ا�شتعر�شنا امل�قف الر�شمي جنده ي�شهد عدًا تنازليًا، يتنا�شب عك�شيًا مع 
ت�شاعد ثقة الإدارة اجلديدة و�شيطرتها على الأم�ر، ففي ي�م 2 ي�لي� )مت�ز( عرّب 
قلق طهران حيال  اللهيان، عن  عبد  اأمري  الإيراين، ح�شني  اخلارجية  وزير  م�شاعد 
ت�شاعد العنف يف م�شر، م�ؤكدًا اأن اإيران ت�يل اهتمامًا حل�ش�ر ال�شعب امل�شري يف 
بها  اأدلى  ت�شريحات  اللهيان يف  واأ�شاف عبد  ر�شيدًا وطنيًا.  ي�شكل  والذي  ال�شاحة 
امل�شري ل جدوى منها،  لل�شعب  فئ�ية  تق�شيمات  اأية  اأن  فار�ص،  اأنباء  وكالة  ملرا�شل 
ال�شعب امل�شري بال�عي  واأكد على �شرورة حتلي  ال�شعب.   وينبغي الهتمام ب�ش�ت 
حيال م�ؤامرات الق�ى اخلارجية. ولفت اإلى اأن الرئي�ص امل�شري حممد مر�شي جاء 
اإلى ال�شلطة باأ�ش�ات ال�شعب، »واأن ال�شتماع ل�ش�ت ال�شعب يكت�شب الأهمية من اأجل 
احلفاظ على ا�شتقرار م�شر وثباتها، وه� ما يتطلب مت�شك ال�شعب امل�شري باليقظة 
حيال خمططات الأجانب«. واأعرب عن ثقته باجلي�ص امل�شري، الذي �شنع املفاخر 
يف م�اجهة الأعداء، ويف احلفاظ على دوره بدعم احل�ار ال�طني، والهتمام ب�ش�ت 

ال�ضعب يف ظل الظروف الراهنة كما ح�ضل يف مراحل الثورة)61(.

با�شم اخلارجية  املتحدث  عرّب  ي�لي� )مت�ز(   3 اأي  مبا�شرة،  التايل  الي�م  يف 
الإيرانية عبا�ص عراقجي عن قلقه من ا�شتمرار الت�تر يف م�شر، واأكد �شرورة تلبية 
واحرتام املطالب امل�شروعة لل�شعب امل�شري. واأ�شار عراقجي يف ت�شريحات ر�شمية 
الإ�شالمية  اجلمه�رية  ت�ليه  الذي  الهتمام  اإلى  الر�شمية،  الإيرانية  ال�كالة  نقلتها 
الإيرانية للتط�رات اجلارية يف م�شر، وعرّب عن قلقه من ا�شتمرار الت�تر يف م�شر 
الذي اأف�شى اإلى مقتل واإ�شابة العديد من امل�اطنني امل�شريني الأبرياء، م�شددًا على 

�شرورة تلبية واحرتام املطالب امل�شروعة لل�شعب امل�شري)62(.

)61( اإيران تعرب عن قلقها اإزاء ت�شاعد العنف يف م�شر، وكالة فار�ص 2 ي�لي�/ مت�ز 2013م. 

)62( اإيران ت�ؤكد �شرورة احرتام املطالب امل�شروعة لل�شعب امل�شري، وكالة اإرنا، 3 ي�لي�/ مت�ز 2013. 
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ي�لي� )مت�ز(، ن�شرت  اأي 3  الي�م نف�شه،  الإيراين، ويف  يف تط�ر من اجلانب 
دللة  ذات  وهي خط�ة  »املعزول«،  لفظ  عن�انه  ا�شتعملت يف  الر�شمية خربًا  ال�كالة 
على اأن اإيران اعرتفت بالأمر ال�اقع يف م�شر، على العك�ص من م�قف تركيا اأو ت�ن�ص 
اأو الحتاد الإفريقي. وقال اخلرب اإن »اجلي�ص امل�شري يحتجز الرئي�ص املعزول واأنباء 

عن نقله اإلى وزارة الدفاع«. 

يف غ�ش�ن ذلك، بدا وا�شحًا اهتمام و�شائل الإعالم الر�شمية الإيرانية بالأحداث 
امل�ضرية، وظهر هذا بو�ضوح من خلل كم الأخبار والتقارير املعنية بال�ضاأن امل�ضري، 
اإذ ن�شرت وكالة فار�ص يف �شدر �شفحتها الرئي�شية تقريرًا عن اأ�شباب عزل مر�شي، يف 
امل��شع املخ�ش�ص دائمًا لأخبار القائد الأعلى الإيراين علي خامنئي. ون�شرت وكالة 

مدع�مة من احلر�ص الث�ري تقريرًا عن مظاهر الحتفالت)63( امل�شرية يف ال�شارع.

املتحدث  وجه  حيث  جديدًا،  ُبعدًا  الإيراين  امل�قف  اأخذ  )مت�ز(  ي�لي�   7 يف 
الر�شمي للخارجية الإيرانية عبا�ص عراقجي، ر�شالة اإلى امل�شريني ب�شرورة التحرك 
الأو�شط  ال�شرق  اأنباء  وكالة  بثته  حديث  يف  وقال  للحكم.  مر�شي  الرئي�ص  لإعادة 
امل�شرية الر�شمية نقاًل عن �شبكة ف�ك�ص ني�ز الأمريكية اأنه »يجب األ يتخّلى اأن�شار 
الرئي�ص امل�شري حممد مر�شي عن �شعيهم لإعادته للحكم، لأن الرئا�شة ل يجب اأن 
ووجه  �شحيحة«.  مر�شي خط�ة غري  بالدكت�ر حممد  الإطاحة  واأن  ال�شارع.  يقررها 
الإ�شالمية  الق�ى  ت�شاب  اأن  ينبغي  »ل  بق�له:  الإ�شالمية  للق�ى  حديثه  عراقجي 

والثورية بالإحباط لأن الربيع العربي ميكن اأن يتبعه �ضيفًا حارًا و�ضتاًء باردًا«)64(.

ويف ع�شر الي�م نف�شه، اأي 7 ي�لي� )مت�ز(، اأكد عراقجي اأن تط�رات امل�شهد 
امل�شري ل ميكن اعتبارها هزمية لل�شح�ة الإ�شالمية اأو هزمية للت�جهات الإ�شالمية 
اأن  اإلى  باأن ث�رة م�شر �شت�اجه �شن�ات ع�شيبة  البداية  اأعلنا منذ  »اإننا كنا  قائاًل: 
ي�شتقر ال��شع فيها«. وقال يف ت�شريحات نقلتها ال�كالة الإيرانية الر�شمية: »اأننا ل 
الق�شايا  يف  الع�شكر  تدخل  اأن  ونعترب  جيدة.  دميقراطية  ال�شارع  دميقراطية  نعترب 

)63( الحتفالت تعم �ش�ارع القاهرة ف�ر العالن عن عزل مر�شي، وكالة فار�ص، 4 ي�لي�/ مت�ز 2013م.

)64( يف اأول رد فعل ر�شمي.. اإيران تدين الإطاحة مبر�شي وحتث اأن�شاره على اإعادته للحكم، وكالة اأنباء ال�شرق الأو�شط، الأحد 7 ي�لي�/ 
مت�ز 2013م. 
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ل  واأنه  املنتخبة عمل مذم�م.  بتغيري احلك�مات  الع�شكرية  الق�ات  وقيام  ال�شيا�شية 
يليق للدمي�قراطية اأن ُيَبادر اإلى تغيري روؤ�شاء اجلمه�ريات من خالل ال�شارع)65(.

الكرام، وبالرغم من  الت�شريحات مل متر على احلك�مة امل�شرية مرور  تلك 
اأن اخلارجية امل�شرية �شهدت حالة من الت�تر اإزاء اأحاديث نخب�ية عن تغيري ال�زير 
حممد كامل عمر، اإل اأن ذلك مل مينع املتحدث الر�شمي با�شم اخلارجية امل�شرية، 
ال�شفري الدكت�ر بدر عبد العاطي، من التعبري عن ما و�شفه بـ »ا�شتياء م�شر ال�شديد 
من تكرار �شدور ت�شريحات عن م�ش�ؤولني اإيرانيني تنم عن عدم اإملام دقيق بطبيعة 
ال�شاأن  يف  مقب�ل  غري  تدخاًل  ومتثل  م�شر،  ت�شهدها  التي  الدميقراطية  التط�رات 

الداخلي امل�شري«)66(.

وطالب املتحدث الر�شمى يف بيان له وزعته اخلارجية امل�شرية على ال�شحفيني، 
امل�ش�ؤولني الإيرانيني بالرتكيز على ما ت�اجهه بالدهم، من حتديات داخلية وخارجية 

بدًل من التدخل فى ال�ش�ؤون الداخلية للدول. 

ويف ي�م الثالثاء 9 ي�لي� )مت�ز(، تغرّيت لهجة اإيران ن�شبيًا من الأحداث مع 
تعقده  الذي  الأ�شب�عي  ال�شحفي  م�ؤمتره  ويف  م�شر.  اأبدته  الذي  ال�شلب  امل�قف 
هما  ال�طنية  وامل�شاحلة  احل�ار  اأن  عراقجي  قال  ثالثاء،  كل  الإيرانية  اخلارجية 
الطريق حلل الأزمة يف م�شر، واأنه من امل�ؤكد اأن ال�شعب امل�شري ال�اعي �شيتحرك يف 
هذا الجتاه، و�ش�ف لن ي�شمح لالأيادي املثرية للتفرقة التي ت�شاهد م�ؤ�شرات خارجية 
فيها، من اأن ت�ش�ق م�شر نح� امل�اجهات واخلالفات والنزاعات الداخلية. ويف رده 
على �ش�ؤال ح�ل عزل الرئي�ص امل�شري حممد مر�شي وتاأثري ذلك على التط�رات يف 
�ش�ريا، قال اأنه ل ميكن لإيران التقييم بدقة كيف اأن هذه التط�رات ت�ؤثر على الق�شية 
ال�ش�رية و�شائر الق�شايا، ولكن ما يدع� للقلق اأن لكل تط�ر تداعياته، و»نحن قلق�ن 

من متدد الأزمة يف املنطقة من دولة اإلى اأخرى«.

)65( املتحدث با�شم اخلارجية الإيرانية: التط�رات يف م�شر ل تعترب ف�شاًل لل�شح�ة الإ�شالمية، وكالة اإرنا، 7 ي�لي�/ مت�ز 2013م. 

)66( بيان �شحفي من�ش�ر على م�قع اخلارجية امل�شرية.  
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يف تلك الأثناء، كان ما يزيد عن خم�شني �شهيدًا قد لق�ا م�شرعهم اأمام نادي 
الإيرانية علي  وزير اخلارجية  ما جعل  بر�شا�ص اجلن�د،  احلر�ص اجلمه�ري فجرًا 
اأكرب �شاحلي يخرج عن �شمته ويعلن بنف�شه يف 10 ي�لي� )مت�ز( اأنه »من امل�ؤ�شف اأن 
عددًا من اأبناء ال�شعب امل�شري الأبرياء قتل�ا يف اأحداث احلر�ص اجلمه�ري الأخرية، 

ونحن ندين ذلك ب�شدة«)67(.

اخلارجية  وزارة  قالت  )مت�ز(،  ي�لي�   11 امل�افق  التايل،  الي�م  �شباح  ويف 
امل�شرية اأن ال�زير حممد كامل عمرو تلقى �شباحًا ات�شاًل هاتفيًا من نظريه الإيراين 
على اأكرب �شاحلي، نقل خالله م�شم�ن الت�شريحات ال�شادرة بالأم�ص عن �شاحلي، 
اأن »م�شر دولة كبرية لها دور م�ؤثر وحاكم يف املنطقة، واأن ال�شعب  والتي اأكد فيها 
امل�شري ه� الذي يجب اأن يحدد م�شري بالده، واأن اجلي�ص امل�شري ه� جي�ص وطني«. 
الت�شال عن  اأعرب خالل  ال�زير حممد كامل عمرو  اأن  امل�شرية  وقالت اخلارجية 

تقديره مل�شم�ن ت�شريحات �شاحلي.

ال�شلطة  اإلى  اإ�شالميني  ل��ش�ل  الأمر  بداية  يف  �ُشّرت  اإيران  اأن  الق�ل،  ميكن 
واأن  اإلى �شابق عهدها،  اأن تع�د العالقات مع م�شر  الإيراني�ن  ت�ّقع  يف م�شر، وقد 
يتخذ مر�شي خط�ة اأكرث ح�شمًا جتاه اإ�شرائيل، من خالل اإلغاء معاهدة ال�شالم التي 
اأُبرمت معها خالل عهد ال�شادات. اإل اأّن اأملهم قد خاب، ذلك اأن مر�شي مل ي�شتطع اأن 
يتحّرك ب�شرعة لإعادة العالقات مع اإيران اإلى �شابق عهدها. وبدا عاجزًا عن التخلي 
لها  اأّن حليفًا  اعتقدت  اإيران، حني  اأخطاأت  فيما  اإ�شرائيل،  ال�شالم مع  عن معاهدة 

و�شل اإلى ال�شلطة يف م�شر.

تبلغ  التي  الأمريكية  ال�شن�ية  امل�شاعدة  اأن  الإيرانيني  اخلرباء  من  عدد  يرى 
قيمتها 1.5 مليار دولر، �شّكلت اأهمية كربى مل�شر، وعلى هذا الأ�شا�ص مل يكن ب��شع 
اإقامة عالقة  الإخ�ان امل�شلمني ومر�شي رّد هذه امل�شاعدة وتعري�شها للخطر، ملجّرد 
اأف�شل مع اإيران. وبدًل من ذلك، فر�شت جماعة الإخ�ان امل�شلمني قي�دًا اأكرب على 
م�شر، واأرغمت ال�شعب على اتباع نهجها. وعر�شت اإيران م�شاعدة مالية على م�شر 

)67( �شاحلي: ندين قتل اأبناء ال�شعب امل�شري الأبرياء، وكالة الأنباء الإيرانية الر�شمية )اإرنا( 10ي�لي� )مت�ز( 2013. 
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للتعاون  اتفاقية  على  الَبلدان  وّقع  فيما  امل�شريني،  لل�شياح  الدخ�ل  تاأ�شريات  واألغت 
ال�شياحي. وكان الإيراني�ن يت�ق�ن لزيارة م�شر وينتظرون بفارغ ال�شرب زيارة امل�اقع 
الأثرية القدمية فيها، وتطبيع العالقات معها. اإل اأّن م�شكالت عدة حالت دون ذلك. 
ورغم اجله�د احلثيثة التي بذلها الرئي�ص اأحمدي جناد وفريق عمله لإعادة احلركة 
ال�شياحية بني اإيران وم�شر، مّت اإلغاء رحالت عّدة. واّدعت حك�مة مر�شي اأنه ل ي�شعها 
املتطرفني  بني  �شدامات  ح�ش�ل  اإمكان  اإلى  م�شرية  الإيرانيني،  الزوار  اأمن  �شمان 
امل�شريني  اأّن  ي�شّدق�ا  ومل  كبرية،  اأمل  بخيبة  ف�شعروا  الإيراني�ن،  اأّما  والإيرانيني. 

قادرون على معاملتهم بهذا القدر من العنف)68(.

العالقات  اإعادة  باأمل  كبريًا  مت�شكًا  اإيران  اأبدت  الأ�شطر،  هذه  كتابة  وحتى 
على  �شاحلي،  اأكرب  علي  اخلارجية  وزير  حر�ص  خالل  من  م�شر،  مع  كامل  ب�شكل 
يدل على  امل�شري،  ال�شاأن  الفاعلة يف  الأطراف  كافة  املكثف مع  الدبل�ما�شي  الدفع 
وزراء  من  كل  مع  »مت�ز«  ي�لي�   14 نهار  يف  �شاحلي  اأجراها  التي  الت�شالت  ذلك 
والدكت�ر  اأوغل�،  داود  اأحمد  الرتكي  ووزير اخلارجية  التعاون،  دول جمل�ص  خارجية 
�شاحلي  واأكد  اخلارجية.  لل�ش�ؤون  امل�ؤقت  امل�شري  الرئي�ص  نائب  الربادعي،  حممد 
اإيران الذي بدا اأكرث مياًل جتاه الإدارة امل�شرية  من خالل تلك الت�شالت، م�قف 
اجلديدة، بعد اأن األقت بثقلها على مدار عام كامل يف جانب الإخ�ان ومر�شي. فهذه 

هي ال�شيا�شة: م�شالح ثابتة واأ�شخا�ص متغريون!   

)68( حتليل ن�شرته وكالة فار�ص الإيرانية لالأنباء، 14ي�لي� )مت�ز( 2013. 


