درا�سة من كتاب

العالقات المصرية ـ
اإليرانية
بين اإلقبال والمراوغة
 2011ـ 2013
محمد محسن أبو النور

توافرت يف العالقات امل�صرية ـ الإيرانية �إبان ثورة
اخلام�س والع�شرين من يناير  ،2011بوجه عام ،والعالقات بني
النظام احلاكم يف طهران وجماعة الإخوان امل�سلمني ،كل عوامل
الت�شويق والإثارة ،من جانبها ال�سيا�سي وال�شعبوي� .إذ مل مير �شهر
واحد دون تغيري معادلة العالقات ،بني �إقبال ومراوغة ،بدء ًا
من �إزاحة الرئي�س مبارك من ال�سلطة بالفعل الثوري احلا�شد،
ثم �صعود الإخوان ورئا�ستهم للربملان ،ثم حله ،ثم انتخاب غرفة
ثانية للربملان (جمل�س ال�شورى) ،وتر�أ�س واحد من الإخوان له ،ثم
انتخاب رئي�س منهم للبالد ،ثم عزله ،ما وفر لتلك احلالة اخلا�صة،
ُبعد ًا فريد ًا� ،أعطى لتلك املرحلة التاريخية املهمة ،زخم ًا فوق
الزخم الذي اعتادت العلوم ال�سيا�سية والتاريخ �أن يتوقفا عنده ،يف
العالقات امل�صرية ـ الإيرانية.

( ) باحث م�صري متخ�ص�ص بال�ش�ؤون الإيرانية يف جامعة الأزهر ال�شريف.
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عند احلديث عن العالقات بني جماعة الإخوان امل�سلمني ومركزها ومكان
ن�ش�أتها (م�صر) ،ونظام ويل الفقيه يف �إيران ،باعتباره نظام ًا �شيعي ًا خال�ص ًا ،يجب
الأخذ يف االعتبار عدة عوامل رئي�سة ميكن من خاللها فك �ألغاز وحل مع�ضالت
العالقات الثنائية:
�أو ًال :يجب التعامل مع النظام الإيراين احلايل على �أنه «حركة» خمينية(،)1
تولت زمام ال�سلطة يف طهران بعد الثورة التي �أطاحت بال�شاه حممد ر�ضا بهلوي عام
 ،1979وبالتايل ف�إن العالقات بني الإخوان كحركة و�صلت �إلى ال�سلطة يف م�صر،
واخلمينية كحركة و�صلت هي الأخرى �إلى ال�سلطة يغلب عليها طابع التكاف�ؤ والندية
والتوازن يف املقادير.
ثاني ًا :العالقات الإخوانية ـ الإيرانية لي�ست عالقات ثنائية بحتة ،كما هو احلال
يف معظم مناذج العالقات الدولية بني امل�ؤ�س�سات �أو الأنظمة �أو حتى اجلماعات
الأخرى ،ذلك �أن حركتي اخلميني والإخوان مرتبطتان يف الأ�سا�س بعدة عوامل حاكمة
يف �سري عالقاتهما الثنائية ،وداخلة يف �صلب تكوين وجهتي نظرهما حيال امل�سائل
امللحة واملحددة لال�سرتاتيجيات العامة لدى كل منهما ،و�أبرز تلك العوامل ما يتع ّلق
بحركة حما�س ودعم �إيران لها بالإ�ضافة �إلى الثورة ال�سورية ،وما �سببته من م�شكالت
دولية و�إقليمية ال ح�صر لها ،ف�ض ًال عن ال�صراع العربي ـ الإ�سرائيلي وتداخل �أمن
اخلليج يف توجهاتهما وتعاطي كل منهما مع الأو�ضاع الداخلية لدى الآخر.
ثالث ًا� :إن املتتبع ل�سري العالقات امل�صرية -الإيرانية �إجما ًال ،يوقن �أن العامل
الإ�سرائيلي هو املحدد احلاكم وامل�سيطر على �سري العالقات الثنائية بينهما على مر
عقود التاريخ املعا�صر؛ ذلك �أن احلكومة امل�صرية يف عهد الرئي�س جمال عبد النا�صر
قطعت عالقاتها مع ال�شاه عام � ،1960إثر اعرتاف بالده ب�إ�سرائيل ،ويف املقابل،
بادرت احلكومة اخلمينية اجلديدة يف �إيران بعد جناح الثورة عام � ،1979إلى قطع
العالقات مع م�صر بعد �أن وقع الرئي�س امل�صري حممد �أنور ال�سادات معاهدة ال�سالم
((( جميع ر�ؤ�ساء �إيران منذ جناح الثورة يف عام 1979م ،حتى الآن يجب �أن يتوافر فيهم �شرط الإميان بف�ضل الإمام اخلميني وكونه
امل�ؤ�س�س للدولة الإ�سالمية كقاعدة و�ضعها جمل�س �صيانة الد�ستور العتماد املر�شحني للرئا�سة وهو املجل�س املخول باملوافقة على املر�شحني
لالنتخابات الرئا�سية(الباحث).
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يف كامب ديفيد مع �إ�سرائيل(.)2
تداخلت ،على هذا املنوال� ،أطراف عدة يف �سري العالقات امل�صرية ـ الإيرانية
من منظورها الأو�سع ،امتداد ًا �إلى العالقات بني جماعتي الإخوان كحركة م�صرية
�إ�سالمية م�ساملة تولت زمام ال�سلطة يف م�صر بعد ثورة اخلام�س والع�شرين من يناير
 ،2011وحركة الإمام اخلميني كحركة ثورية اتخذت من نظرية والية الفقيه نظام ًا
لها.
يت�ضمن هذا البحث عدة حماور يف حتليل العالقات امل�صرية ـ الإيرانية ،يف
الفرتة الواقعة بني عامي 2011ـ� ،2013أهمها �إلقاء ال�ضوء على تاريخية العالقات
بني الإخوان واخلمينيني ،والتي توجت ب�صعودهما �إلى احلكم ،ثم تناولت بالبحث
وال�شرح والتحليل قراءة يف العقلية اال�سرتاتيجية لكل طرف ،و�إدراكه للطرف الآخر،
ف�ض ًال عن احلديث عن العوامل الثالثة امل�ؤثرة يف �سري العالقات يف تلك الفرتة ،وهي
م�س�ألة �أمن اخلليج ،والثورة ال�سورية ،والعامل الإ�سرائيلي يف وجود حما�س ،كرافد من
روافد التنظيم الدويل للإخوان ،واملدعوم يف الوقت نف�سه من طهران.
وبعد جتميع املادة العلمية والبدء يف كتابة الدرا�سة ،طفت �أحداث 30
يونيو(حزيران)  ،2013على مائدة امل�سرح ال�سيا�سي يف م�صر ،وبطبيعة احلال ،كان
ال بد من التعر�ض ملوقف �إيران من تلك الأحداث ،وما تبعها من الإطاحة بالرئي�س
امل�صري املنتخب الدكتور حممد مر�سي .وقد راعيت �أال �أتعر�ض للأحداث بالر�أي،
و�أن �أن�أى بالدرا�سة عن احلكم على تلك الأحداث �أو التعامل معها على �أنها الثورة �أو
االنقالب ،لأن كل ما كان يعنيني هو �أثرها على العالقات امل�صرية ـ الإيرانية فقط.
العالقات تاريخية

�أدى ال�صراع الدويل املحتدم ،واملعروف با�سم «احلرب الباردة» ،بني القوتني
العظميني الواليات املتحدة الأمريكية واالحتاد ال�سوفيتي يف الن�صف الثاين من القرن
((( �أبو النور ،حممد حم�سن ،التجربة واخلط�أ يف العالقات امل�صرية ـ الإيرانية ،جريدة القد�س العربي ،االثنني � 29أبريل /ني�سان .2013
وميكن الرجوع �إلى :الدكتور ال�صباغ� ،سعيد ،العالقات امل�صرية ـ الإيرانية  1970ـ  ،1981دار ال�شروق .2006
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الع�شرين ،ثم ظهور الواليات املتحدة -مع �سقوط جدار برلني ،وانهيار وتفكك االحتاد
ال�سوفيتي ـ كقوى عظمى متفردة يف العامل� ،إلى �إ�صرار الإخوان واخلمينيني على
التقارب من باب مل �شمل احلركات الإ�سالمية ،يف مواجهة ما ي�سمونه دائم ًا احلرب
�ضد اال�ستكبار والهيمنة الأمريكية.
عندما جنحت الثورة الإيرانية بقيادة �آية اهلل اخلميني ،كانت جماعة الإخوان
امل�سلمني هي �أولى اجلماعات واحلركات والتنظيمات التي باركت الثورة ،و�أثنت عليها
و�أيدتها ،و�أعطت لها مظلة �سيا�سية ،يف الوقت الذي كان فيه النظام امل�صري بقيادة
الرئي�س حممد �أنور ال�سادات ينا�صب اخلميني ونظامه اجلديد العداء املطلق.
وتعود العالقات بني الإخوان امل�سلمني و«اخلمينيني» �إلى الوراء �سنوات عديدة،
�إذ يرجع التعاون بني كبار م�س�ؤويل نظام اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية وجماعة
الإخوان �إلى خم�سينيات القرن املا�ضي ،عندما زار جمتبى نواب �صفوي يف مطلع
اخلم�سينيات القاهرة ،والتقى بقادة الإخوان حينذاك ،كما �أن الكثريين من املوالني
مل�ؤ�س�س النظام الإيراين �آية اهلل خميني ،واملر�شد الأعلى علي خامنئي ،ينتمون لهذا
التنظيم ،الذي كان على عالقات وطيدة بالإخوان امل�سلمني منذ ت�أ�سي�سه(.)3
كانت جتمع الرئي�س ال�سادات (1918ـ )1981عالقة قوية مبر�شد الإخوان
امل�سلمني وقتها عمر التلم�ساين� ،إلى جانب عالقاته غري املحدودة بال�شاه املخلوع
حممد ر�ضا بهلوي ،وهو ما كان يتطلب من ال�سادات حث التلم�ساين على عدم التقارب
مع �أعداء �صديقه ال�شاه ،غري �أن الإخوان مل يذعنوا لرغبة ال�سادات وو ّثقوا عالقتهم
�أكرث ف�أكرث باخلميني ونظامه .وكان �سفريهم يف هذا امل�ضمار رجل الأعمال امل�صري
الإخواين يو�سف ندا( ،)4الذي قطع جوالت مكوكية بني مقر �إقامته يف �سوي�سرا
وطهران لإر�ساء قواعد التعاون والتفاهم بني النظام اخلميني الإ�سالمي املُ ْكت َِم ْل يف
((( �سعود الزاهد ،م�ست�شار خامنئي« :الإخوان» �أقرب الإ�سالميني ملعتقداتنا ،العربية نت� 4 ،أبريل /ني�سان .2013
((( ولد يو�سف م�صطفى علي ندا يف الإ�سكندرية عام 1931م ،وهو رجل �أعمال م�صري يحمل اجلن�سية الإيطالية ،ومقيم يف كامبيونا
الإيطالية الواقعة يف �سوي�سرا .وهو املفو�ض العام للعالقات الدولية يف جماعة الإخوان امل�سلمني ،ورئي�س حكومة الظل يف التنظيم الدويل
للجماعة ،وهو واحد من �أبرز املليارديرات يف تاريخ التنظيم ،حيث كان ميتلك م�صرف ًا عمالقا بجزر الباهاما ا�سمه «التقوى»� ،إلى �أن اتهمه
الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش عام 2001م ،ب�أنه يدعم الإرهاب على �إثر م�شادة حدثت بينهما ،ثم �أ�صدر قرار ًا فيدرالي ًا بتجميد كل ح�ساباته
و�أ�صول �شركاته .امل�صدر /جمع الباحث املعلومات من م�صادر خمتلفة.
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�إيران ،والنظام الإ�سالمي الإخواين املُ ْح َت َم ْل يف م�صر.
وقد �ص ّرح يو�سف ندا بذلك يف غري منا�سبة ،و�أكد �أنه ا�ست�أجر طائرة خا�صة
�ضم فيها نخبة من قيادات اجلماعة والتنظيم الدويل يف م�صر ،وعدد من الدول
الأخرى ،وذهبوا �إلى طهران لتهنئة الإمام اخلميني بنجاح ثورته ،و�إزاحة ال�شاه
ك�شرطي يف املنطقة ،يعمل حل�ساب الواليات املتحدة الأمريكية ،ف�ض ًال عن تدار�س
�سبل التعاون على ال�صعيدين الدويل والإقليمي(.)5
قال يو�سف ندا« :كنت امل�س�ؤول عن االت�صال ب�إيران ،وهذا الكالم يعرفه
الإيرانيون جيد ًا ،وقبل جناح الثورة تك ّون وف ٌد �إخواين والتقى باخلميني يف باري�س
مبجرد �أن ذهب �إلى �أبو احل�سن بني �صدر هناك ،بهدف تدعيمه ،وكان من �ضمن
الوفد را�شد الغنو�شي ،رئي�س حزب النه�ضة بتون�س ،وح�سن الرتابي من ال�سودان،
وعدد من الإخوة من لبنان ،وكانت لنا �صلة ب�آية اهلل به�شتي ،وال�سفري الإيراين يف
م�صر هادي خ�سرو�شاهي ،وهناك عالقات قدمية بني الإخوان و�إيران منذ �أيام ح�سن
البنا ،فهناك عالقة بني ح�سن البنا والإمام حممد القمي يف �إيران ،وكذلك عالقات
بني حركة الإخوان وحركة فدائيي الإ�سالم الإيرانية ،التي نا�صرت اخلميني و�أ�سهمت
يف �إجناح الثورة ،وكانت لنا عالقة ب�آية اهلل حممد به�شتي منذ �أن كان موجود ًا يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،وعالقات ب�إبراهيم يزدي منذ �أن كان مقيم ًا مبدينة
هامبورج الأملانية».
ويذهب يو�سف ندا �إلى �أبعد من ذلك فيقول� ،إن الوفد الذي ذهب �إلى اخلميني
بعد الثورة لتهنئته بالإطاحة بال�شاه� ،ضم �أع�ضاء من التنظيم الدويل ،من ماليزيا
و�إندوني�سيا وال�صني.
�أما اخلميني من جانبه ،فلم يكن �أقل حتم�س ًا يف �إقامة عالقات متينة مع
الإخوان ،فعينّ �ضابط ًا خا�ص ًا لالت�صال مع التنظيم الدويل للجماعة مقره يف مدينة

((( من حوار ليو�سف ندا مع الإعالمي �أحمد من�صور لف�ضائية اجلزيرة القطرية من�شور على موقع يوتيوب ،بدون تاريخ.
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لوجانو  Luganoال�سوي�سرية( )6بتاريخ  14مايو (�أيار) � ،1979أي بعد ثالثة �أ�شهر
تقريب ًا من جناح الثورة الإيرانية(.)7
ما ميكن قوله للداللة على تاريخية العالقات ،بني اجلماعة و�إيران� ،أن ال�شيخ
ح�سن البنا ،قام بالدور الأبرز يف التقريب بني ال�سنة وال�شيعة ،وكان ي�ستند ملفاهيم
الوحدة الإ�سالمية ،وحماربة الطغيان واال�ستبداد ،ون�صرة الق�ضية الفل�سطينية،
وطرد امل�ستعمر.
ال ميكن جتاهل �أن اجلماعة تدعو دائم ًا �إلى تقريب وجهات النظر بني املذاهب
الإ�سالمية ،والق�ضاء على الفنت حتى تتفرغ الأمة ملواجهة اخلطر امل�شرتك الذي
يهددها ،واملتمثل يف ال�شيطانان ،الأ�صغر والأكرب ،الواليات املتحدة و�إ�سرائيل.
يقول حممود عبد احلليم ع�ضو اللجنة الت�أ�سي�سية للإخوان امل�سلمني« :كانت
الطائفة ال�شيعية على كرثتها تعي�ش فى عزلة تامة عن �أهل ال�سنة ،ك�أنهما من دينني
خمتلفني ،مع �أن هذه الطائفة ت�ضم قوم ًا من �أكرم العنا�صر امل�سلمة ذات التاريخ
املجيد والغرية على الإ�سالم والذود عن حيا�ضه ،وقد ر�أى ح�سن البنا �أن الوقت قد
حان لتوجيه الدعوة �إلى طائفة ال�شيعة ،فمد يده �إليهم �أن هلموا �إلينا ،ولو كانت
الظروف قد �أمهلت ح�سن البنا لتم مزج هذه الطائفة بالطوائف ال�سنية مزج ًا عاد
على البالد الإ�سالمية ب�أعظم اخلريات».
يعتقد الباحث الإيراين عبا�س خامه يار �أن العالقات بني جماعة الإخوان،
وبني قادة احلركة ال�شيعية بد�أت قبل الثورة ب�سنوات طويلة ،وكانت «دار التقريب بني
املذاهب الإ�سالمية» عن�صر ًا مهم ًا من عنا�صر التقارب الفكري بني اجلانبني ،وكان
ح�سن البنا �أحد النا�شطني يف الدار .ومما ي�ؤكد عالقة الإخوان امل�سلمني باحلركة
((( لوجانو مدينة �إيطالية تقع �ضمن احلدود ال�سوي�سرية جنوب �شرق �سوي�سرا ،وهي مدينة �سياحية عاملية معروفة ،تلقب بـ«عرو�س
�إيطاليا» يف �سوي�سرا ،وفيها مطار خا�ص .امل�صدر /موقع ال�سياحة العاملية.
((( رحل ال�شاه حممد ر�ضا بهلوي عن �إيران للمرة الأخرية ب�صبحة زوجته ال�شهبانو فرح ديبا وعد كبري من �أفراد العائلة املالكة يوم 16
يناير /كانون الثاين  ،1979متوجه ًا �إلى مطار �أ�سوان جنوب م�صر ،ويف  2فرباير� /شباط عاد الإمام اخلميني �إلى طهران من مقر �إقامة
ب�ضاحية نوفل لو �شاتو غرب العا�صمة الفرن�سية باري�س وت�سلم ال�سلطة ،ثم �أعلن يوم  12فرباير� /شباط عيد ًا ر�سمي ًا لنجاح الثورة .امل�صدر/
الدكتور �سعيد ال�صباغ ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.197
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ال�شيعية الإيرانية املناه�ضة لل�شاه يف تلك الفرتة ،تلك احلميمية التي كان يكنها
الإخوان للنا�شط الإيراين نواب �صفوي(.)8
�إجما ًال ،اتخذت جماعة الإخوان وتنظيمها الدويل ،مواقف معتدلة من النظام
الإيراين ،بالرغم من �أن اجلماعة �سنية والويل الفقيه اجلديد �شيعي� ،إال �أن االختالف
املذهبي مل مينع احلركتني من التقارب �أكرث ف�أكرث ،ومرد ذلك �إلى �أن منهج اجلماعة
يقوم يف الأ�سا�س على �إح�سان الظن بامل�سلمني ،وعدم التدقيق يف خلفياتهم العقدية،
خا�صة �إذا كانوا يف �صراع مع القوى املعتدية على الأمة الإ�سالمية(.)9
ركزت جماعة الإخوان يف تعاطيها مع النظام الإيراين اجلديد على نبذ الفرقة
بني الطوائف الإ�سالمية ،يف خطوة منها ملد �أكرب عدد من اجل�سور مع �إيران ،ويف
ذلك يقول عمر التلم�ساين ،وهو املر�شد العام الثالث للإخوان امل�سلمني�« :إن التقريب
بني ال�شيعة وال�سنة واجب الفقهاء الآن ،ومل تفرت عالقة الإخوان بزعماء ال�شيعة،
فات�صلوا ب�آية اهلل الكا�شاين ،وا�ست�ضافوا يف م�صر ن ّواب �صفوي ،وبعيد ًا عن كل
اخلالفات ال�سيا�سية بني ال�شيعة وغريهم ،فما يزال الإخوان امل�سلمون حري�صني كل
احلر�ص على �أن يقوم �شيء من التقارب املح�سو�س بني املذاهب املختلفة يف �صفوف
امل�سلمني ،كما �أن فقهاء الطائفتني يعتربون مق�صرين يف واجبهم الديني �إذا مل يعملوا
على حتقيق هذا التقريب الذي يتمناه كل م�سلم ،يف م�شارق الأر�ض ومغاربها ،فعلى
فقهائنا �أن يبذروا فكرة التقريب �إعداد ًا مل�ستقبل امل�سلمني»(.)10
ما ي�ؤكد الروابط التي جمعت الإخوان و�إيران ،منذ اللحظات الأولى للثورة،
حوار للتلم�ساين �أجرته معه جملة «امل�صور» امل�صرية قال فيه باحلرف الواحد« :حني
قام اخلميني بالثورة �أيدناه ووقفنا بجانبه ،مع ما بني �أهل ال�شيعة و�أهل ال�سنة من
خالف جذري يف العقائد� ،أيدناه لوجود �شعب مظلوم كان حاكمه يظلمه �أ�شنع الظلم
و�أب�شعه ،وحني يتمكن هذا ال�شعب من التخ ّل�ص من ذلك اال�ضطهاد ال منلك �أن ننكر
((( خامه يار ،عبا�س� ،إيران والإخوان امل�سلمني ،مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والبحوث والتوثيق ،بريوت ،ط� 1997 ،1ص.22
((( �شحادة� ،أ�سامة ،موقف ال�شيعة و�إيران من جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�صر ،موقع البينة ،بدون.
( ((1التلم�ساين ،عمر� ،شيعة و�سنة ،جملة الدعوة ،عدد  105يوليو /متوز 1985م.
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ذلك عليه ،نحن �أيدناه من الوجهة ال�سيا�سية لأن �شعب ًا مظلوم ًا ا�ستطاع التخل�ص من
حاكم ظامل وا�ستعاد حريته»(.)11
�أما را�شد الغنو�شي الذي كان واحد ًا من �أع�ضاء الوفد الذي زار اخلميني يف
مقر �إقامته يف فرن�سا لدعمه وت�أييده ،ثم زاره مرة �أخرى لتهنئته بالثورة يف طهران،
وهو من �أقطاب الإخوان امل�سلمني يف تون�س ،فريى �أن «الذي يعنينا يف احلركة
الإ�سالمية ذلك االجتاه الذي ينطلق من مفهوم الإ�سالم ال�شامل ،م�ستهدف ًا �إقامة
املجتمع امل�سلم والدولة الإ�سالمية ،وعلى �أ�سا�س ذلك الت�صور ال�شامل .وهذا املفهوم
ينطبق على ثالثة اجتاهات كربى وهي الإخوان امل�سلمني ،واجلماعات الإ�سالمية
بباك�ستان ،وحركة الإمام اخلميني يف �إيران»(.)12
مل يقت�صر الأمر على الأع�ضاء البارزين يف جماعة الإخوان ،وتنظيمهم
الدويل ،فح�سب ،بل تعدى �إلى دعاة معروفني بت�أثرهم ب�أفكار م�ؤ�س�س اجلماعة ح�سن
البنا لدرجة دفعت رج ًال مثل �أبو الأعلى املودودي قبل وفاته ب�أيام �إلى االعتقاد ب�أن
«ثورة اخلميني ثورة �إ�سالمية ،و�أن القائمني عليها هم جماعة �إ�سالمية و�شباب تلقوا
الرتبية يف احلركات الإ�سالمية ،وعلى جميع امل�سلمني عامة ،واحلركات الإ�سالمية
خا�صة� ،أن ت�ؤيد هذه الثورة وتتعاون معها يف جميع املجاالت»(.)13
وامتد الت�أييد الإخواين للخميني وثورته حتى و�صل ذروته يف كلمة لأحد ممثلي
التنظيم الدويل للجماعة يف الكويت� ،إ�سماعيل ال�شطي ،قال فيها باحلرف« :ومبا
�أن ال�شيعة الإمامية من الأمة امل�سلمة وامللة املحمدية فمنا�صرتهم وت�أييدهم واجب
�إن كان عدوهم اخلارجي من الأمم الكافرة وامللل اجلاهلية ،فال�شيعة الإمامية
ترفع لواء الأمة الإ�سالمية ،وال�شاه يرفع لواء املجو�سية َّ
املبطن باحلقد الن�صراين
اليهودي ،فلي�س من احلق �أن ي�ؤيد لواء املجو�سية الن�صرانية اليهودية ويرتك لواء
الأمة الإ�سالمية ،ويرى هذا ال�صوت �أن حماولة ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات �إ�سالمية يف �إيران
( ((1جملة امل�صور امل�صرية ،ت�صدر عن دار روز اليو�سف ،حوار مع املر�شد العام للإخوان امل�سلمني عمر التلم�ساين ،عدد فرباير� /شباط
.1982
( ((1الغنو�شي ،را�شد ،احلركة الإ�سالمية والتحديث ،دار اجليل ،بريوت ،ط� 1984 ،1ص.17
( ((1جملة الدعوة ،حوار مع املودودي ،العدد � ،19أغ�سط�س� /آب .1979
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جتربة ت�ستحق الر�صد كما ت�ستحق الت�أييد لأنها �ستكون ر�صيد ًا لأي دولة �إ�سالمية
تقوم يف املنطقة �إن �شاء اهلل وما ذلك على اهلل ببعيد»(.)14
اإلخوان في إدراك إيران

لقد �أدركت �إيران ،منذ البداية� ،أهمية جماعة الإخوان امل�سلمني كتنظيم دويل
قوي ،يعمل يف م�صر بطاقته الق�صوى ،وممتد ومت�شعب يف ع�شرات الدول حول العامل،
كما �أن املر�شد الإيراين الأعلى علي خامنئي نف�سه ،يعد واحد ًا من املتخ�ص�صني
الإيرانيني القالئل يف �ش�ؤون جماعة الإخوان امل�سلمني ،ولأنه طليق يف اللغة العربية،
حتدث ًا وكتابة ،فقد ترجم للقيادي البارز يف جماعة الإخوان امل�سلمني �سيد قطب،
ثالثة كتب قبل الثورة اخلمينية ،وهو يحر�ص يف كل رم�ضان على جمع عدد من القراء
امل�صريني يف منزله.
وركزت �إيران الإ�سالمية يف تعاطيها مع جماعة الإخوان على مفاهيمهما
امل�شرتكة يف بناء الدولة ونظم احلكم الإ�سالمي ،وعزز ذلك املواقف املتطابقة لدى
اجلماعة و�إيران يف عدة م�سائل منها مناه�ضة اال�ستكبار العاملي الذي تقوده الواليات
املتحدة واتفاقهما على �أن �إ�سرائيل هي ال�شيطان الأ�صغر يف املنطقة(.)15
وتوقن �إيران ب�أن جماعة الإخوان هي بي�ضة القبان يف العامل العربي ،خ�صو�ص ًا
بعد �أن �صعد �أحد قادتها الدكتور حممد مر�سي �إلى ال�سلطة ،ومن خالل و�ساطته يف
وقف �إطالق النار بني �إ�سرائيل وحركة حما�س يف نوفمرب (ت�شرين الثاين) من عام
2012م ،فقد عزز بقوة من و�ضعه الدبلوما�سي يف منطقة ال�شرق الأو�سط ب�أ�سرها،
ويف الواقع ف�إنه مع انتهاء عام  ،2012ا�ستعاد مر�سي مركزية م�صر يف الدبلوما�سية
الإقليمية ،وهو ما جعل �إيران تطمح بجدية �إلى التقارب مع حكومته.
وتعتقد �إيران �أن م�صر التي يوجد فيها مقر وثقل جماعة الإخوان ،هي مركز
( ((1جملة املجتمع ،الناطقة با�سم الإخوان امل�سلمني يف الكويت ،الثورة الإيرانية يف امليزان ،عدد مار�س� /آذار .1979
( ((1من حوار ملحمد حم�سن �أبو النور مع جريدة احلياة اجلزائرية ،ن�شر يف عدد يوم الأحد  23يونيو /حزيران 2013م ال�صفحة احلادية
ع�شرة.
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القوة يف العامل ال�سني ،ملا ت�شكله من ثقل �سكاين و�إرث ح�ضاري وموقع جغرايف متميز،
وهو ما يربر الدعوة التي نادى بها الدكتور فهمي ال�شناوي(� )16إيران �إلى اال�ستفادة
من تلك الأهمية.
يقول ال�شناوي� :إنه يف يوم ما �ستجد الثورة الإ�سالمية يف �إيران ال�س�ؤال عينه
معرو�ض ًا عليها للإجابة :هل تفوز بر�ضى م�صر؟ فتكون لها الغلبة وتنطلق عامل ّي ًا
كقوة دولية كربى� ،أم تفقد م�صر؟ فتظل حم�صورة تو�صف م ّرة ب�أنها جمرد ثورة
داخل الفكر ال�شيعي ،ومرة ب�أنها ثورة جن�س الفر�س فقط� .إن عملية اخرتاق احل�صار
العربي �إمنا تبد�أ من م�صر ،وعملية ال�سباحة عرب املحيط العربي �إمنا تبد�أ من م�صر،
ال لأهمية م�صر بني العرب وح�سب ،ولكن للأهمية الإ�سرتاتيجية مل�صر يف اللعبة
الدولية ،ولأنه �إن مالت م�صر مال العرب ،ولأن اكت�ساب م�صر �أ�سهل من اكت�ساب
احلرب الدائرة الآن (بني العراق و�إيران)»(.)17
ميكن القول �إن هناك عالقة �أيديولوجية قوية تربط بني الإ�سالميني يف كل
من �إيران وم�صر ،فهم يت�شاركون يف امل�شاعر املعادية لإ�سرائيل ،ويدعمون حركة
حما�س �ضد حركة فتح العلمانية القومية يف ال�صراع الفل�سطيني الطاحن ،ويعتربون
�أن الثقافة الغربية ت�شكل تهديد ًا عليهم يف ظل التزامهم بحكم ال�شريعة(.)18
وهو ما يف�سر ما قاله م�س�ؤول كبري لعب دور ًا كبري ًا يف تاريخ العالقات الإخوانية
ـ اخلمينية ،حيث قال املر�شح اخلا�سر يف انتخابات الرئا�سة الإيرانية الأخرية علي
�أكرب واليتي( )19يف واحدة من جوالته االنتخابية �إن الإخوان امل�سلمني هم الأقرب
فكري ًا وعقائدي ًا �إلى �إيران.
( ((1فهمي ال�شناوي ،طبيب م�صري خمت�ص يف امل�سالك البولية ت�شيع يف مرحلة متقدمة من �شبابه وهو معروف بقربه من احلكومة
الإيرانية وقد عالج اخلميني بعد جناح الثورة من مر�ض �أمل به يف اجلهاز البويل .امل�صدر /مت جتميع املعلومات من عدة م�صادر متفرقة.
( ((1ال�شناوي ،م�صطفى� ،أهمية م�صر للثورة الإيرانية ،نق ًال عن عبا�س خامة يار ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.23
(18) Khalaji, Mehdi, The Enduring Egypt-Iran Divide, Project Syndicate, December 2012 ,31.
( ((1علي �أكرب واليتي هو ع�ضو يف الربملان الإيراين يف دورته الأولى ،ووزير خارجية �إيران خالل الفرتة بني  1981ـ 1997م .وهو �أ�صويل
مقرب من املر�شد الأعلى علي خامنئي ويعمل حالي ًا م�ست�شار ًا له لل�ش�ؤون ال�سيا�سية الدولية ،وع�ضو ًا يف املجل�س الثقايف الأعلى للثورة ،وع�ضو ًا
يف جممع ت�شخي�ص م�صلحة النظام .يعترب �أحد ثالثة �أع�ضاء ائتالف الأ�صوليني يف االنتخابات الرئا�سية التي �أجريت  14يونيو /حزيران
 .2013امل�صدر /املوقع الر�سمي لقناة العامل الإيراين وجملة املجلة ال�سعودية.
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واليتي الذي كان يجل�س على من�صة جامعة العلوم الإ�سالمية مبدينة م�شهد
(عا�صمة حمافظة خرا�سان)� ،شمال �شرقي �إيران ،حما�ضر ًا يف ندوة «احلوزة الدينية
وال�صحوة الإ�سالمية» يوم الأربعاء � 3أبريل (ني�سان)  ،2013قال للحا�ضرين رد ًا
على �س�ؤال حول العالقات الإيرانية ـ امل�صرية بعد �صعود �أحد كوادر جماعة الإخوان
امل�سلمني �إلى ال�سلطة يف القاهرة �إن «الإخوان امل�سلمني هم الأقرب �إلى طهران بني
كافة اجلماعات الإ�سالمية».
�صبت �إيران اهتمامها على اجلانب العقائدي الذي يعترب قا�سم ًا م�شرتك ًا
لها مع الإخوان ،لذلك ف�إن واليتي الذي حتدث لل�صحفيني مل ُ
تخل عباراته من هذا
املعنى ،وهو وتر قدمي ـ حديث ،يعزف عليه ال�سا�سة يف طهران باحرتاف ،فقال يف
معر�ض حديثه عن �صالت �إيران مب�صر الإخوان ،بخ�صو�ص الر�سالة التي وجهها
نا�شطون �إيرانيون �إلى الرئي�س امل�صري حممد مر�سي ،يحذرونه من امل�صري الذي �آل
�إليه ال�شعب الإيراين ،نتيجة لتحكم نظام والية الفقيه يف تفا�صيل حياته ،ون�صحوا
الرئي�س امل�صري بعدم ال�سعي وراء �إقامة نظام ديني يف بالده ،حفاظ ًا على الإ�سالم،
«�إن املوقعني على الر�سالة عنا�صر منافقة معادية للثورة الإيرانية املتخذة من لندن
مقر ًا لها» .ثم �أ�شار علي �أكرب واليتي �إلى ر�سالة �أخرى كان قد وجهها هو وعدد من
�أ�ساتذة اجلامعات الإيرانية املوالني للنظام اخلميني �إلى الرئي�س امل�صري ،حيث
دعوه �إلى العمل على �إقامة نظام ديني يف م�صر ،وهو ما �سنتعر�ض له ب�شيء من
التف�صيل الحق ًا.
حول موقف نظام اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية من الإخوان امل�سلمني قال:
«نحن والإخوان �أ�صدقاء ،ونقوم بدعمهم ،وهم الأقرب �إلينا عقائدي ًا بني كافة
اجلماعات الإ�سالمية» .وهكذا� ،أدركت �إيران �أن �أوجه التعاون الإيراين  -امل�صري
�ستخدم امل�شروع الإيراين يف الأخري ،حتى لو �شمل ذلك التعاون االقت�صادي ،لأنه
�سي�صب يف النهاية يف خانة تكوين جبهة قوية متحدة �ضد �إ�سرائيل� ،أو بعبارة �أخرى
تطويق �إ�سرائيل ب�إطار خما�سي الأ�ضالع ،ي�شمل كل من م�صر و�سوريا وحزب اهلل
اللبناين وحركة حما�س يف غزة بالإ�ضافة �إلى �إيران.
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يرى مهدي خلجي ،وهو باحث �أمريكي من �أ�صول �إيرانية� ،أن �إيران بذلت جهود ًا
مكثفة لإقامة عالقات اقت�صادية �أكرث قوة مع احلكومة الإ�سالمية يف م�صر ،بهدف
تكوين جبهة قوية مناه�ضة لإ�سرائيل يف املنطقة ،كما �أن حماولة �إيران �إبرام اتفاق
تبيع مبوجبه النفط امل�صري اخلام ،ا�ستهدف بالأ�سا�س متكني احلكومة الإيرانية من
التك ّيف مع العقوبات االقت�صادية التي فر�ضتها الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي،
لكن على الرغم من ت�صريح وزير النفط الإيراين ر�ستم القا�سمي يف �أكتوبر /ت�شرين
الأول� ،أن هناك مفاو�ضات جارية بني البلدين� ،إال �أن وزير البرتول والرثوة املعدنية
امل�صرية �أ�سامة كمال �سارع �إلى الترب�ؤ من ال�سعي لإبرام �أي اتفاق من هذا القبيل(.)20
�إن ال�صفقة التي كان من املفرت�ض �أن تتم بني اجلانبني امل�صري والإيراين يف
جمال النفط؛ �أماطت اللثام عن الإ�سرتاتيجية الإيرانية البديلة مع م�صر يف بداية
تويل الرئي�س حممد مر�سي ال�سلطة� ،أو ميكن القول �أن اخلطة (ب) متثلت يف جر
م�صر �إلى التطبيع مع �إيران من بوابة االقت�صاد ،يف الوقت الذي تئن فيه خزانة
الدولة امل�صرية وترتنح مع املوازنة اجلديدة لأول رئي�س �إخواين منذ ت�أ�سي�س اجلماعة
عام .1928
بعد ثورة اخلام�س والع�شرين من يناير مبا�شرة ،كان لدى �صناع القرار يف
�إيران يقين ًا ب�أن العالقات مع م�صر �ستعود بالكامل وب�شكل �سل�س ،مع ت�شكيل الربملان
�أو حتى مع انتخاب رئي�س للبالد� ،أي ًا كانت توجهاته ال�سيا�سية والعقائدية( ،)21غري �أن
الربملان ُ�شكل باالنتخاب احلر ،ومل يحدث �أي تقدم على �صعيد العالقات الر�سمية،
وهو ما جعل طهران تعجل با�ستقدام العديد من الوفود الإعالمية وال�صحفية
والأكادميية ،يف خطوة منها للتقارب مع مثقفي م�صر ،لدرجة جعلت �أحد الباحثني
ي�صف تلك املرحلة بـ «مو�سم الهجرة �إلى طهران»( ،)22وا�ستمرت تلك الرحالت حتى
( ((2خلجي ،مهدي ،امل�صدر ال�سابق.
( ((2يف حديث يل مع دبلوما�سي �إيراين �شهري بالقاهرة �إبان �أحداث ثورة يناير 2011م� ،أكد �أن عودة العالقات امل�صرية ـ الإيرانية م�س�ألة
وقت ،و�أن طهران تنتظر حتى االنتخابات الربملانية �أو الرئا�سية على �أق�صى تقدير�.أبو النور ،حممد حم�سن ،الطريق �إلى ايران ،دار جمعية
املعارج العربية ،برلني ،الطبعة الأولى.2012 ،
( ((2ال�سلمي ،حممد بن �صقر ،ماذا تريد �إيران من م�صر ما بعد الثورة؟ مو�سم الهجرة �إلى طهران!» ،جملة املجلة ال�سعودية ،اخلمي�س
 14يونيو /حزيران 2012م.
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بعد �أن انتخب الرئي�س امل�صري الإخواين حممد مر�سي ،وبطبيعة احلال مل يحدث
التطبيع ال�سل�س الذي توقعه ال�سا�سة الإيرانيون.
يقول الكاتب واخلبري الإ�سرائيلي ت�سيفي مات�سائيل �أن �إيران تدرك جيد ًا
الرمال املتحركة يف ال�شرق الأو�سط ،وت�ستعد خل�سارة �سوريا� ،أحد حلفائها املخل�صني،
ما يعقد من التوا�صل مع حزب اهلل ،ولذلك فهي حري�صة على �أال تكون معزولة ،وعلى
خلق �شكل من �أ�شكال االتفاق مع م�صر� ،إلى �أن تعيد حتديد م�صاحلها يف املنطقة(.)23
يف كل منا�سبة ،كان وزير اخلارجية الإيراين علي �أكرب �صاحلي ـ الذي يجيد
العربية حتدث ًا وكتابة ـ يعلن �أن بالده ت�أمل يف �إعادة العالقات مع م�صر الإ�سالمية
اجلديدة ،دون �أي ت�صريح �شبيه من جانب امل�س�ؤولني يف ق�صر االحتادية �أو حتى
وزارة اخلارجية ،ما جعل الأمر يبدو للجميع �أنه حب من طرف واحد ،ويف هذا
الوقت بالتحديد بدت �إيران �أمام املجتمع الدويل متململة �أمام امل�صريني ،فهي ت�سعى
للتقارب من دون رد(.)24
هذه احلالة الإيرانية �شكلت جبهة �إيرانية داخلية مناه�ضة لطريقة التعاطي
الإيراين مع م�صر ،وكتب يف هذا ال�صدد عدد من الكتاب وال�صحفيني مقاالت نددوا
فيها بالإهمال امل�صري ملطالب التقارب الإيراين ،حتى و�صل اال�ستياء مداه عند كاتب
مثل ر�ضا غبي�شاوي ،الذي كتب يف موقع «ع�صر �إيران» ،مقا ًال حتت عنوان «احلب من
طرف واحد� :أي عزة يف التو�سل �إلى م�صر ..املنطق والكرامة!»(.)25
انتقد غبي�شاوي يف امل�صدر نف�سه ب�شدة �سيا�سة بالده قائ ًال« :العالقة بني �إيران
وم�صر مثل احلب من طرف واحد ،ف�إيران ت�سعى جاهدة �إلى الفوز بر�ضا امل�صريني،
بينما تقوم م�صر ب�إهانة الإيرانيني .من تكون م�صر؟ يبدو �أن م�س�ألة العالقة مع
(23) ZVI MAZEL, Iran and Egypt, elusive common ground. The Jerusalem Post, 20/10/2.
( ((2من حوار ملحمد حم�سن �أبو النور مع جملة الرا�صد بعنوان «نحو الهدف� ..إيران وحماوالت اخرتاق الإعالم امل�صري» ن�شر يوم االثنني
 10يونيو /يونيو 2013م.
( ((2ن�شر املقال يف موقع «ع�صر �إيران» بتاريخ اخلمي�س  7مار�س /مار�س 2013م ،بعنوان «ع�شق يكطرفه؛ التما�س �سفر به م�صر با
كدام منطق و عزت؟!» .وترجمه حممد حم�سن �أبو النور ون�شره يف �صحيفة «امل�صريون» القاهرية يف اليوم التايل اجلمعة  8مار�س /مار�س
2013م ،بعنوان «موقع �إيراين �ساخر ًا من امل�صريني :من �أنتم؟» .باال�شرتاك مع الكاتب والباحث ال�سعودي حممد بن �صقر ال�سلمي.
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م�صر حتولت �إلى �ساحة لإهانة الإيرانيني ب�سبب �سذاجة بع�ض امل�س�ؤولني الإيرانيني،
فقبل الثورة امل�صرية ،وخالل فرتة حكم مبارك ،قام حممود �أحمدي جناد ببعث
ر�سالة مت�سرعة من �أبو ظبي ،ب�أن �إيران م�ستعدة لإعادة فتح ال�سفارة امل�صرية يف
طهران قبل نهاية دوام ذلك اليوم ،يف حالة موافقة اجلانب امل�صري على ذلك� ،إال
�أن ردة الفعل امل�صرية كانت باردة ،وجاءت على ل�سان م�س�ؤول م�صري قد يعترب من
الدرجة الثانية �أو الثالثة يف احلكومة امل�صرية ،وبعد الإطاحة بنظام مبارك حت ّول
مو�ضوع �إعادة العالقات مع م�صر �إلى �شوق منقطع النظري للم�س�ؤولني الإيرانيني
على امل�ستوى الدبلوما�سي وغري الدبلوما�سي ،دون النظر �إلى واقع الأمر ،والتطورات
امللمو�سة يف تلك الدولة ،الأمر الذي ميكن و�صفه باحلب من طرف واحد ،وما لبث
امل�سئولون الإيرانيون يتحدثون عن �إعادة العالقات مع م�صر منذ تنحي مبارك يف
�أوائل عام 2011م� ،إال �أن الواقع يقول �أنه لي�س هناك �أي خرب عن تبادل ال�سفراء
رغم �أننا الآن يف بداية عام 2013م ،وكل ما �شاهدناه جمرد ت�صريحات ورغبات
من جانب واحد وا�شتياق يفوق الو�صف من قبل امل�س�ؤولني الإيرانيني ،مع ثقة كبرية
يف �أنهم �سينجحون يف توثيق العالقة مع القاهرة يف امل�ستقبل القريب ،وال يعلم �أحد
متى �سيتحقق� ،إال �أن الأمر امل�ؤكد هو �أنه وحتى الآن �أدى هذا االجنراف نحو م�صر
�إلى تنازالت �إيرانية كبرية وم�ستمرة ،ويف املقابل جند �أن عدم الرغبة امل�صرية يف
�إعادة العالقة ما زالت م�ستمرة .وحول مو�ضوع ال�سماح للإيرانيني بزيارة مدينتي
�أ�سوان والأق�صر دون احلاجة للت�أ�شرية وت�صريحات امل�س�ؤولني امل�صريني ،ب�أنه لن
ي�سمح لل�سياح الإيرانيني بزيارة الأماكن الدينية والأ�ضرحة يف القاهرة ،وكذلك عدم
متكينهم من زيارة الأهرام هناك ،بالإ�ضافة �إلى اتخاذ كافة التدابري الأمنية لكي
ال يقوم الإيرانيون ب�أعمال بعيدة عما جاءوا من �أجله ،ما هي هذه ال�سيا�سة املت�شحة
بالعزة التي اتخذها امل�س�ؤولني الإيرانيون يف مواجهة م�صر؟ ملاذا يواجه الإيرانيون
كل هذه الإهانات عندما يقوموا بزيارة هاتني املدينتني يف جنوب م�صر؟ لقد حتولت
�إيران بهذه ال�سيا�سة �إلى و�سيلة لتحقيق مكا�سب للحكومة امل�صرية لكي يقوم امل�س�ؤولون
امل�صريون ،بني الفينة والأخرى ،ومن خالل �أعذار و�أ�ساليب جديدة� ،إلى جعل �إيران
ت�شعر ب�أنها قاب قو�سني �أو �أدنى من �إعادة العالقة ولكن ما يلبث ه�ؤالء امل�س�ؤولني �أن
يرتاجعوا عن ذلك».
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ميكن القول �أن �إيران وجدت نف�سها يف م�أزق حقيقي ،ذلك �أن م�صر بد�أت
بالفعل يف توطيد عالقاتها مع كل من ال�صني ورو�سيا والواليات املتحدة الأمريكية
على حد �سواء ،وو�صل الأمر بالرئي�س امل�صري �أن �أر�سل خطاب ًا �شديد الود والأريحية
لنظريه الإ�سرائيلي �شمعون برييز� ،شكل �أزمة معقدة على ال�صعيد الداخلي للنظام
امل�صري اجلديد الذي ي�سوق لأفكاره الإ�سالمية ويعادي �إ�سرائيل علن ًا وخفا ًء ،يف
الوقت الذي كان ينتظر فيه جناد �أو خامنئي خطاب ًا مماث ًال.
يعتقد الباحثان الأمريكيان ديفيد �شينكر وكري�ستينا لينفي� ،أن الإجراءات
التي اتخذها الرئي�س امل�صري ،ت�شري كل خطوة منها على حدة� ،إلى �أن م�صر ب�صدد
�إجراء حتول يف �سيا�ستها اخلارجية ،يناف�س املدى الذي طرد به ال�سوفييت من م�صر
على يد الرئي�س ال�سادات عام  ،1972ذلك �أن ذهاب الرئي�س �إلى طهران لإلقاء كلمة
يف م�ؤمتر عدم االنحياز بعد �أكرث من  30عام ًا من العزلة ،جعل الأمر يبدو جيد ًا حتى
بالن�سبة لأكرث املتابعني ت�شا�ؤم ًا(.)26
كما �أن هذه ال�سيا�سة اجلديدة التي تتبعها القاهرة ،والتي تتمثل يف �إعادة
التقارب مع طهران ،هي الأو�ضح يف حماور �سيا�سة مر�سي اخلارجية ،ورغم �أن الفكرة
ب�أن م�صر هي حليف ًا رئي�سي ًا للواليات املتحدة منذ فرتة طويلة ،و�أن تو�صيف نف�سها
كدولة «غري منحازة» تعترب فكرة «بغي�ضة»� ،إال �أنها رمبا كانت �أكرث قب ً
وال لوا�شنطن
يف عهد الرئي�س امل�صري ال�سابق ح�سني مبارك ،ونظر ًا لت�صاعد حدة التوتر ب�ش�أن
برنامج �إيران النووي ،ف�إن توقيت زيارة مر�سي ب�شكل خا�ص يبدو م�ستفز ًا للغاية(.)27
يرى ديفيد �شينكر وكري�ستينا لينفي� ،أن الأمر الأكرث �إ�شكالية بالن�سبة للواليات
املتحدة هو توا�صل م�صر مع ال�صني .وحيث �أن الرئي�س امل�صري من�شغل بنتائج �سيا�سة
م�صر اجلديدة التي تخف�ض عمد ًا  -وحتى رمبا تقطع  -العالقات مع �إ�سرائيل -
�شريكة بالده يف ال�سالم ،يبدو مر�سي منخرط ًا يف املراوغة احلذرة .وكما كان احلال
مع �إيران بعد ثورتها عام  ،1979فمن املمكن �أن ت�صبح ال�صني �شريك ًا مواتي ًا مل�صر
(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.
( ((2امل�صدر ال�سابق.
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الإ�سالمية(.)28
وعلى الرغم من �أن حكومة الرئي�س مر�سي �أبتليت منذ البداية بعدة �إ�شكاليات
تتع ّلق بالو�ضع الداخلي؛ مثل انعدام الأمن ،وعجز االقت�صاد الذي رمبا ال يجد فيه
الإيرانييون قيمة كبرية� ،إال �أن حت�سني العالقات مع البلد الذي يواجه و�ضع ًا ا�ستثنائي ًا
معقد ًا� ،سيوفر للويل الفقيه موطئ قدم يف البحر الأبي�ض املتو�سط ،مع افرتا�ض �أن
ذلك �سي�شمل �أي�ض ًا منفذ ًا يف �أحد موانئها .ورمبا كانت م�صر �أي�ض ًا ،حتت قيادة
مر�سي �ستوافق يف وقت من الأوقات ،على مرور ال�سفن احلربية والتجارية الإيرانية
عرب قناة ال�سوي�س ،على غرار منحها ذلك للواليات املتحدة على مر التاريخ .ولو
حدث ذلك ،لكان هذا االمتياز مغري ًا على وجه اخل�صو�ص بالن�سبة لإيران ،التي ترى
�أن هناك حاجة متنامية لك�سب مع�سكر جديد لها يف ال�شرق الأو�سط بعد �أن �أو�شكت
حليفتها �سوريا على ال�سقوط(.)29
إيران في إدراك اإلخوان

�أدركت جماعة الإخوان امل�سلمني مبكر ًا �أهمية �إيران بالن�سبة حلركتها العاملية
�أو ما ا�صطلح على ت�سميتها بالتنظيم الدويل للجماعة؛ �إذ �أن �إيران واحدة من الدول
التي �سعت اجلماعة �إلى �إن�شاء فرع لها فيها ،ومن هذا املنطلق ف�إنها �أدركت جيد ًا ـ
يف وقت متقدم ـ �أهمية �إيران من حيث نقاط االلتقاء العديدة التي ميكنها �أن توظفها
ل�صاحلها متى �أرادت ،وعلى ر�أ�سها موقف طهران من ال�صراع العربي ـ الإ�سرائيلي،
وموقفها املعلن وال�صريح من دعم املقاومة الفل�سطينية وخا�صة حركة حما�س ـ �أحد
روافد اجلماعة ،كما �أن نظرة �إيران �إلى طبيعة نظام احلكم تكاد تكون متطابقة مع
اجلماعة ،ف�ض ًال عن توحد ر�ؤيتيهما جتاه م�س�ألة القومية وت�أثريها على التمكني ،وهو
ما ميكن بحثه بت�أمل عند متحي�ص وجهة نظر الإخوان يف النظام الإيراين.
ويف م�صر الثورة ،وجدت جماعة الإخوان نف�سها �أمام خيارات �شديدة التعقيد
( ((2امل�صدر ال�سابق.
( ((2من حوار ملحمد حم�سن �أبو النور مع �إذاعة اجلزائر الدولية ُبث ليلة ال�سبت  22يونيو /يونيو  ،2013ال�ساعة احلادية ع�شرة بتوقيت
اجلزائر ،وهو من�شور على قناة الباحث على موقع «يوتيوب».
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حيال العالقات مع احلركة اخلمينية ،منها ما يتع ّلق بالتحالفات الداخلية مع
ال�سلفيني والأ�صوليني الذين ينا�صبون �آيات اهلل العداء ،ف�ض ًال عن موقف م�ؤ�س�سات
الدولة ال�سيادية يف م�صر ،متمثلة يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وامل�ؤ�س�سة الأمنية ،وموقفها
من العالقات مع طهران.
تتفق جماعة الإخوان مع �إيران ،يف كونها تتخذ من مناه�ضة الغرب مبد�أ
�أ�سا�سي ًا لها .وتعترب اجلماعة �أن �إقامة دولة �إ�سالمية يف م�صر ،ودولة �إ�سالمية عاملية
يف نهاية املطاف� ،أداة �ضرورية ملقاومة النفوذ ال�سيا�سي والثقايف الغربي .ومناه�ضة
الإخوان للغرب هي �أقل و�ضوح ًا من �إيران يف الوقت احلايل ،ومع ذلك ،لأنه وفق ًا
لنائب املر�شد العام خريت ال�شاطر ،ف�إن بناء دولة �إ�سالمية (مبعنى توطيد ال�سلطة)
ي�ستبق ت�أ�سي�س «الدولة الإ�سالمية العاملية» ،وجماعة الإخوان تدرك �أنها بحاجة �إلى
عالقات دولية م�ستقرة ن�سبي ًا حتى يت�سنى لها توطيد احلكم يف الداخل .ومن ثم؛
فهي م�ستعدة لإقامة عالقات مع الغرب على املدى الق�صري ،بينما حتقق هذا الهدف،
ولكنها من املرجح �أن ت�صبح عدائية يف حتقيق �أهداف �سيا�ساتها اخلارجية(.)30
على هذا النحو ،ي�صبح وا�ضح ًا دور �إيران املرحلي يف احللم الإخواين� ،إذ
تعترب اجلماعة وتنظيمها� ،أن �إيران ال تعدو كونها نقطة �إنطالق لإقامة دولة �إ�سالمية
عاملية كتلك التي �أن�شئت على مر الع�صور .ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إنه ال ميكن جتاهل
التناغم واالن�سجام القدري احلا�صل بني النظامني� ،أو مبعنى �أدق التنظيمني يف كل
من القاهرة وطهران ،ف�إذا كان لدى النظام الإيراين حمافظون و�إ�صالحيون ،ف�إن
الإخوان كذلك لديهم التق�سيم نف�سه ،وهم بطبيعة احلال يف�ضلون املحافظني على
نظرائهم الإ�صالحيني� ،أو مييلون �إلى ال�صقور �أكرث من ميلهم �إلى احلمائم.
وبنا ًء عليه ،ميكن اعتبار �أن التجربة الإيرانية فى االنتخابات الرئا�سية قبل
ال�سابقة عام 2009م ،تطابقت مع جتربة االنتخابات التى �شهدها حزب «احلرية
والعدالة» الذراع ال�سيا�سية املنبثق عن جماعة الإخوان امل�سلمني� 19 ،أكتوبر (ت�شرين
الأول) 2012م ،حيث ا�ستطاع التيار املحافظ فى �إيران احلفاظ على �صدارته للم�شهد
(30) Trager, Eric, The Muslim Brotherhood’s Views on Iran, Foreign Policy Association, May 2013 ,20
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بزعامة الرئي�س �أحمدي جناد ،وتكرر الأمر نف�سه فى جتربة الإخوان وحزبها ،حيث
باتت الغلبة فيهما لتيار واحد فقط ،وهو تيار املحافظني بزعامة الدكتور حممد
بديع ،ومعاونه الرئي�س اجلديد للحزب الدكتور �سعد الكتاتني .وبالرغم من �أن
الدكتور ع�صام العريان غرمي الكتاتني فى االنتخابات الأخرية ،هو املمثل ال�شرعي
لتيار املجددين �أو الإ�صالحيني داخل احلزب واجلماعة ،ف�إنه ُمني بهزمية موجعة
من مناف�سه الذي تر�أ�س جمل�س ال�شعب قبل حله ،وح�صل على � 223صوت ًا ،بن�سبة
 ،32.7%مقابل � 581صوت ًا بن�سبة  ،67.3 %للدكتور الكتاتني ،وهو ما ي�ؤكد �أن غالبية
اجلماعة الآن حادت عن فكر الإمام ح�سن البنا ،و�أن التيار القطبي فيها  -ن�سبة �إلى
�صاحب ظالل القر�آن �سيد قطب  -هو املتزعم والقائد .وبالرغم من �أن ب�صي�ص ًا من
الأمل كان يراود املر�شح الإ�صالحي فى الفوز ،خا�صة �أنه �أكرث �أع�ضاء اجلماعة تودد ًا
�إلى القوى ال�سيا�سية املدنية والدينية ،و�أقربهم �صلة بال�شارع ال�سيا�سي ،غري �أنه لقي
ما القاه املر�شح الإ�صالحي مري ح�سني مو�سوي فى انتخابات 2009م ،يف العا�صمة
الإيرانية طهران(.)31
وترى �ألي�سون بارجرت �أن املجتمع الدويل يف حاجة �إلى نظرة واقعية للموازنة
بني ما يخرج عن «الإخوان» من ت�أكيدات نبيلة؛ وبني ما يقوم به قادتها من ت�صرفات
عدائية .ففي معر�ض �شرحها للتاريخ املبكر للإخوان امل�سلمني يف م�صر ،وما تلى
ذلك من انت�شار يف ال�شرق الأو�سط و�أوروباُ ،ت�صور بارجرت اجلماعة باعتبارها
منظمة تواجه م�أزق ًا م�ستمر ًا ،بني تو�سيع قاعدتها عرب مد ج�سور التوا�صل مع الآخر،
�أو تر�سيخ قاعدتها من خالل نهج �أكرث ت�شدد ًا .وكما هو وا�ضح ف�إن الإخوان اعتنقوا
ب�صفة دائمة تقريب ًا النهج الأخري ،مف�ضلني ب�شكل كبري اتباع االجتاه «املحافظ» على
االجتاه «الإ�صالحي»(.)32
لهذا ال�سبب ،ر�أت اجلماعة التي و�صلت �إلى ال�سلطة يف القاهرة بعد ثورة
اخلام�س والع�شرين من يناير 2011م ،بو�ضعها احلايل �أن النظام اخلميني القاب�ض
(� ((3أبو النور ،حممد حم�سن� ،صقور الإخوان يكررون التجربة الإيرانية ،جريدة املال امل�صرية ،الثالثاء � 23أكتوبر /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�سلطة يف طهران ،هو الأقرب �إليها ،حتى من حيث �أعمق نقطة يف �صلب
تكوينها وطريقة تفكري �سا�ستها .وبالرغم من �أن وزير خارجية م�صر بعد الثورة،
الدكتور نبيل العربي ،الأمني العام احلايل للجامعة العربية� ،أعلن �أن م�صر الثورة
لي�س لديها �أعداء ،يف �إ�شارة �إلى �إيران� ،إال �أن تلك الت�صريحات مل ترتجم على �أر�ض
الواقع �إال بعد �أن �صعد الرئي�س مر�سي لل�سلطة يف يونيو .2012
وقد ذهب بع�ض املحللني الإ�سرائيليني �إلى القول �إن الرئي�س اجلديد املنتخب
يف م�صر ،كان ي�أمل يف �إن�شاء ميلي�شيات ع�سكرية غري تابعة للجي�ش امل�صري مثل
ميل�شيات فيلق القد�س يف احلر�س الثوري� ،أو حتى قوات البا�سيدج� ،أو الكميتة ،و�أن
ثمة زيارة �سرية متت يف خريف  ،2012بعد �أن وجهت الرئا�سة امل�صرية الدعوة لرئي�س
فيلق القد�س ،وهي قوة النخبة اخلا�صة يف احلر�س الثوري الإيراين ،ل�شرح كيفية
�إعداد وحدة نخبة خا�صة  -منف�صلة عن اجلي�ش  -خمل�صة لنظام الرئي�س حممد
مر�سي .كما وردت �أنباء خالل الأ�شهر الأخرية ،مفادها �أن جماعة الإخوان امل�سلمني
تقوم بت�شكيل ميلي�شيا خا�صة حلماية النظام ،ومواجهة خ�صومه ،و�أنها تعمل بالفعل.
يرى الكاتب والباحث الإ�سرائيلي املعروف ت�سيفى مات�سائيل(� ،)33أنه منذ
الثورة ،كرث احلديث عن حاجة م�صر �إلى تطوير العالقات االقت�صادية والتجارية
مع �إيران ،بالإ�ضافة �إلى ال�سياحة والنقل اجلوي مع بلد املاليل .وكال البلدان لديهما
الكثري لتجنيه من تلك اخلطوة .وكانت هناك وعود با�ستثمارات �إيرانية يف ال�صناعة،
وهو �أمر تعد م�صر يف �أم�س احلاجة �إليه .ومع ذلك ،ال تريد م�صر اجلديدة عالقات
عدائية مع العب �إقليمي قوي مثل �إيران.
ما يزال �أمام الإخوان امل�سلمني و�ضع �سيا�سي حمفوف باملخاطر يف الداخل،
ليبادورا �إلى تطوير �سيا�سة خارجية فاعلة .ومع ذلك ،فقد �أملحوا �إلى �أنهم يرغبون
يف ت�أ�سي�س املنتدى العربي ـ الإ�سالمي لتن�سيق ومعاجلة الق�ضايا الإقليمية ،بهدف
تهدئة التوترات يف املنطقة .وكان هذا هو الدافع وراء اقرتاح مر�سي ت�شكيل جلنة
( ((3ت�سيفي مات�سائيل هو زميل يف مركز القد�س لل�ش�ؤون العامة ،وي�ستمد �أهميته من كونه عمل �سفري ًا لإ�سرائيل لدى القاهرة ،ف�ض ًال عن
عمله �سفري ًا لبالده لدى كل من رومانيا وال�سويد ،وهو خبري يف ال�ش�ؤون امل�صرية.
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رباعية ت�ضم كل من م�صر وال�سعودية وتركيا و�إيران حلل الأزمة ال�سورية .ومل يكتب
لها اال�ستمرار طوي ًال ،كما كان متوقع ًا حيث ان�سحبت تركيا وال�سعودية يف غمرة
توترات مع �إيران .وجدد مر�سي مبادرته يف القاهرة لكن ال�سعوديني رف�ضوا احل�ضور.
فالريا�ض ودول اخلليج لديهم �شكوك عميقة يف �أن�شطة �إيران ف�ض ًال عن برناجمها
النووي ،ويتهمونها بتحري�ض الأقليات ال�شيعية يف اخلليج  -مثل البحرين والكويت
وال�سعودية  -على الأنظمة ال�سنية(.)34
العامل الخليجي

مع �صعود الدكتور حممد مر�سي ،رئي�س حزب احلرية والعدالة ال�سابق� ،إلى
�سد احلكم يف م�صر يونيو (حزيران)  ،2012كان على م�صر �أن تقدم منوذج ًا جديد ًا
من التوازنات الإقليمية والعربية يف العالقات امل�صرية ـ الإيرانية ،خ�صو�ص ًا �أن
العامل اخلليجي حا�ضر بقوة على املائدة ال�سيا�سية امل�شرتكة بينهما ،ب�سبب احتالل
اجلانب الإيراين لثالث جزر �إماراتية ،ف�ض ًال ع ّما يو�صف دائم ًا بالتحر�ش الإيراين يف
البحرين ودول التعاون اخلليجي.
وبالرغم من �أن الرئي�س امل�صري وفر يف بداية حكمه �إ�شارات �أولية وا�ضحة
عرب ت�أكيده وقوف م�صر �إلى جانب ال�شعبني الفل�سطيني وال�سوري ،لكن طبقة اجلليد
يف عالقات دول اخلليج مع جماعة الإخوان امل�سلمني التي كان �أحد قادتها مل تذب؛
�إذ تنظر دول اخلليج ،التي كانت ترتبط بتحالفات وثيقة مع القاهرة طوال  30عام ًا ـ
�سنوات حكم مبارك ـ بقلق حيال التاريخ الطويل من التعاون ـ �سبق �أن عر�ضنا جانب ًا
منه ـ بني جماعة الإخوان و�إيران.
ورغم تعهدات مر�سي ب�أن م�صر �ستكون حرة يف �سيا�ساتها اخلارجية وعالقاتها
الدولية ،يف تلميح �إلى �أن كل اخليارات مفتوحة �أمام القاهرة ،ف�إن الواقع كان يفر�ض
نف�سه با�ستمرار يف نهاية املطاف ،مع حاجة م�صر املا�سة لال�ستثمارات اخلارجية
والدعم االقت�صادي ،ووجود ماليني من العمالة امل�صرية يف دول اخلليج ،وهو ما ف�سر
(34) ZVI MAZEL, Iran and Egypt, elusive common ground. mentioned before.
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عدد ًا من اخلطوات التي �أقدمت عليها م�صر يف هذا امل�ضمار حتى قبل جميء مر�سي
لل�سلطة(.)35
وقد �ساعد يف تعزيز هذا التوجه ،حر�ص الرئا�سة امل�صرية على نفي مقابالت
ن�سبت �إلى الرئي�س مر�سي عرب و�سائل �إعالم �إيرانية( ،)36وتهديدها باملالحقة
الق�ضائية ،وكذلك احلديث امل�صري املتجدد عن الأمن القومي العربي� ،إلى جانب
االنق�سام الوا�ضح يف وجهات النظر بني خمتلف فروع اجلماعة وم�ؤ�س�سات الدولة يف
املنطقة ،وبني �إيران حول عدد من امللفات.
يف واقع الأمر كان لت�صريحات رئي�س جمل�س ال�شورى امل�صري ،الدكتور �أحمد
فهمي ،وهو �أحد قادة اجلماعة ،والتي كرر فيها �أمام وفد �سيا�سي بحريني يوم الأربعاء
 7نوفمرب (ت�شرين الثاين) 2012م ،دعم بالده الكامل لأمن دول اخلليج العربية،
كونه ميثل مل�صر خط ًا �أحمر ال ميكن جتاوزه ب�أي حال ،كان لها �أثر وا�ضح لدى �إيران
التي تناولت تلك الت�صريحات ب�شكل من الفجائية لأنها كانت تتوقع �أن تبدي م�صر
مواقف �أكرث مرونة حيال �أمن اخلليج ،خا�صة �أن م�صطلح «�أمن اخلليج خط �أحمر»
هو �أحد مرادفات نظام ح�سني مبارك التي كانت القاهرة حتر�ص على ا�ستخدامه
مبواجهة �إيران با�ستمرار.
ركزت ال�سيا�سات امل�صرية يف تلك املرحلة على عدم توجيه ر�سائل �صاخبة �إلى
�أي من الأطراف الإقليمية ،خا�صة �إيران التي تدخل بني احلني والآخر يف م�شاحنات
مع دول اخلليج ،لعل �أبرزها م�س�ألة ت�سمية اخلليج ،وهنا برزت حماولة م�صرية جادة
لتقوية عالقاتها مع دول اخلليج من خالل الر�سالة التي وجهها مراد علي ،الناطق
الر�سمي حلزب «احلرية والعدالة» ،الذراع ال�سيا�سية املنبثقة عن جماعة الإخوان
امل�سلمني �إلى اخلليج ،عن طريق حتدثه �إلى �إيران بقوله�« :إن ر�ؤية احلزب حول
العالقات مع �إيران ت�شري �إلى �أنها دولة مهمة باملنطقة يجب على م�صر التعاون معها
( ((3كان من الأ�سباب التي ك�شفت عنها الأجهزة الر�سمية امل�صرية حيال توقيف الدبلوما�سي الإيراين قا�سم احل�سيني يف �شهر يونيو/
حزيران  ،2011يف م�صر بتهمة تكوين خاليا جت�س�سة هو طم�أنة دول اخلليج حول مواقف الدولة من التقارب مع �إيران / .الباحث.
( ((3نفت الرئا�سة امل�صرية يف بدايات تويل الرئي�س مر�سي ال�سلطة حوار ًا ن�شرته وكالة فار�س الإيرانية ،قالت فيه �إن مرا�سلها يف القاهرة
قابل الرئي�س امل�صري و�أجرى معه حوار ًا ،وهو ما نفته كذلك وزارة اخلارجية وجهات �سيادية �أخرى / .الباحث.
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مع احلفاظ على �أمن دول اخلليج وا�ستقرارها ،وعدم التدخل يف �ش�ؤونها الداخلية،
ورف�ض حماوالتها لن�شر املذهب ال�شيعي».
وهنا برزت ال�سيا�سة الإخوانية ب�شكل وا�ضح جتاه العامل اخلليجي يف العالقات
امل�صرية ـ الإيرانية� ،إذ �أكد مراد علي يف مو�ضع �آخر من حديث له مع �شبكة :CNN
«�إن ر�ؤية احلزب حول العالقات امل�صرية ـ اخلليجية تن�صب على �إقامة عالقات قوية
بينهما ،حيث يرتبطان بعالقات �أمنية واقت�صادية و�إ�سرتاتيجية ،كما ترف�ض م�صر
التدخل يف �ش�ؤونهم الداخلية»(.)37
ميكن القول �أن �شعاع �ضوء التقارب الإيراين ـ امل�صري يف مرحلة ما بعد الثورة،
�أثار حتفظ ًا كبري ًا لدى الدول اخلليجية ،وهو ما جعل مفكري تلك الدول يعربون عن
خماوفهم من �إمتام التحالف الإيراين ـ الإخواين .ويف هذا ال�ش�أن قال الكاتب القطري
ورئي�س حترير جريدة «البنن�سوال» ،خالد عبد الرحيم ال�سيد� ،أن «�أكرث ما ظل ي�شغل
بالنا يف الآونة الأخرية ك�شعوب خليجية هو وقوفنا و�سط حرية من �أمرنا ،بني الدور
الذي تلعبه �إيران وما تثريه من م�شكالت وتدخالت يف دول اخلليج العربي ،ودور
الإخوان امل�سلمني �أو ما يعرف بالإ�سالم ال�سيا�سي ،منذ �أن �سيطرت هذه اجلماعات
على دول الربيع العربي»(.)38
هذا التخوف ،يعززه ما ك�شفت عنه عدد من الدول اخلليجية ـ �آخرها ال�سعودية
ـ حول زرع �إيران خلاليا جت�س�سية ممتدة ومت�شعبة يف تلك البلدان ،وهو ما مي�س
نخاع العمود الفقري لأمن اخلليج يف غياب م�صر على الأقل من ردة الفعل ال�سيا�سية
والإعالمية؛ ما جعلت الكاتب القطري يطالب «ال�شعوب اخلليجية �أن تتوحد ملواجهة
الأخطار الداخلية واخلارجية التي حتدق ب�أمنها ومكت�سباتها ،و�أال تن�ساق وراء
ال�شعارات التي جترهم �إلى قاع الطائفية ال�سحيق ،و�إلى متزيق الن�سيج الوطني
للمجتمع اخلليجي ،وعلى احلكومات اخلليجية ا�ستثمار جهودها مبا فيه �صالح
�شعوبها والرتكيز على مو�ضوع املواطنة ،وعليها �أن تقف كاجل�سد الواحد �إذا ا�شتكى
( ((3م�صر بني تاريخ عالقة الإخوان ب�إيران و�ضمان �أمن اخلليج� ،سي �إن �إن ،الأحد 11 ،ت�شرين الثاين /نوفمرب .2012
( ((3ال�سيد ،خالد عبد الرحيم� ،إيران والإخوان و�أثرهما على اخلليج ،ال�شرق القطرية � 4إبريل /ني�سان .2013
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منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى»(.)39
يرى حممد القوا�ص �أن «العالقة احلقيقية بني الإخوان و�إيران ت�أ�س�ست على
الت�صاق م�صلحي منفعي� ،أكرث منه على قما�شة عقائدية متينة ،ف�صراع النظام
امل�صري مع النظام الإيراين ،وتناق�ض الأنظمة امللكية العربية ـ اخلليج والأردن
واملغرب ـ مع اجلمهورية الإيرانية ،وتناق�ض املعار�ضات العربية ـ الإ�سالمية ـ مبا فيها
تنظيم القاعدة ـ مع النظام ال�سيا�سي العربي ،و ّفر �أ�سبابا للتوا�صل ،وح ّول الإخوان
امل�سلمني �إلى ر�أ�س حربة �إيراين ،ي�صول ويجول داخل الدائرة ال�سن ّية الع�ص ّية على ما
يرومه نظام الويل الفقيه»(.)40
خال�صة ما �سبق� ،أن م�صر بعد ثورة يناير مرت مبرحلتني �أ�سا�سيتني �أوالهما
مرحلة حكم املجل�س الع�سكري بقيادة امل�شري حممد ح�سني طنطاوي ،وهي مرحلة
ات�صفت بالهدوء والثبات ،وتكاد تكون متطابقة مع �سيا�سة مبارك جتاه الدول
اخلليجية ،وفيها بعث جرناالت املجل�س الع�سكري ر�سائل طم�أنة �إلى دول اخلليج حول
موقف م�صر من �إيران ،ثم مرحلة انتخاب الدكتور حممد مر�سي ،الذي حر�ص على
�أن تكون كربى دول اخلليج ـ �أعني اململكة العربية ال�سعودية ـ هي �أول دولة يزورها
بعد توليه ال�سلطة من باب طم�أنة اخلليجيني �أي�ض ًا على موقف م�صر الداعم لأمنهم
بالرغم من �أن اململكة لديها �سفريان �إيرانيان� ،أحدهما يف جدة ،والآخر يف الريا�ض،
بينما م�صر لي�س لديها حتى �سفري واحد.
العامل السوري

لعل �أبرز �أ�سباب تدهور العالقات امل�صرية ـ ال�سورية يف مرحلة ما قبل الربيع،
هو موقف الإدارة ال�سورية من العالقات امل�صرية ـ الإيرانية ،ففي الوقت الذي كانت
فيه العالقات بني النظامني امل�صري والإيراين يف �أ�شد درجات توترها ،كانت العالقات
الإيرانية ـ ال�سورية ت�سري نحو �صعود م�ستمر ،يف عالقة عك�سية مع مثيالتها امل�صرية،
وقد ال ين�سى كثري من املتابعني ذلك امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقده الرئي�س ال�سوري
( ((3امل�صدر ال�سابق.
( ((4قوا�ص ،حممد� ،إيران والإخوان امل�سلمون� :أ�صول الطالق! ،ميدل �إي�سيت �أونالين 28 ،دي�سمرب /كانون الأول 2012م.
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ب�شار الأ�سد مع نظريه الإيراين �أحمدي جناد يف دم�شق ،وتبادال فيه ال�ضحكات
وال�سخرية من الإدارة الأمريكية و�أعوانها يف املنطقة( ،)41وهو ما جعل القاهرة تنظر
�إلى ب�شار الأ�سد على �أنه «ولد» ،تطاول على رئي�س �أقدم دولة يف التاريخ(.)42
بعد الإطاحة مببارك ،اتخذ املجل�س الع�سكري امل�صري احلاكم (بالتفوي�ض)
مواقف متوازنة من الثورة ال�سورية ،بالرغم من �أن م�صر متا�شت قراراتها مع قرارات
الإجماع العربي(� ،)43إال �أن امل�شري حممد ح�سني طنطاوي مل يخرج بت�صريح يندد
�أو حتى ي�شجب العمليات الع�سكرية بحق املدنيني يف الأرا�ضي ال�سورية ،با�ستنثناء
قرار ا�ستدعاء القاهرة �سفريها من �سوريا وبقائه فى م�صر حتى �إ�شعار �آخر يوم 19
فرباير (�شباط) .2012
يف اليوم التايل مبا�شرة� ،أي فى  20فرباير ،و�صلت �سفينتان حربيتان �إيرانيتان
�إلى ميناء طرطو�س فى مهمة تدريبية للبحرية ال�سورية ،وحتدث �شهود عيان �أن قوات
�إيرانية تقاتل املدنيني العزل جنب ًا �إلى جنب ًا مع قوات ب�شار النظامية .ون�شر اجلي�ش
ال�سوري احلر عدد ًا من الفيديوهات امل�سجلة لأ�سرى �إيرانيني من احلر�س الثوري
واملخابرات الإيرانية ،اعرتفوا ب�أنهم نفذوا عمليات ع�سكرية بحق املدنيني(.)44
يف هذه الأثناء ،كانت �إيران تتح�س�س خطاها نحو العالقات مع القاهرة
واعتمدت ـ كما �سبق �أن �أو�ضحنا ـ �سيا�سة الزيارات ال�شعبية والإعالمية بهدف
ا�ستخال�ص مواقف نخبوية م�ؤيدة لعودة العالقات ،حتى انتخب الرئي�س حممد مر�سي
يف �صيف 2012م ،وبعد انتخابه مبا�شرة ،خرج �إلى اجلماهري على من�صة ميدان
التحرير و�أعلن �أنه �ضد �سيا�سة ب�شار الأ�سد يف �سوريا ،وو�صف ما يحدث على �أر�ض
امليدان ب�أنها جرائم �إن�سانية و�أخالقية.
( ((4يف �إ�شارة �إلى م�صر.
( ((4جهاد اخلازن ،حلقة متلفزة مع الإعالمية ملي�س احلديدي على ف�ضائية  CBCبتاريخ � 23أغ�سط�س� /آب .2013
( ((4يف � 13أكتوبر /ت�شرين الأول 2011م ،وخالل اجتماع طارئ لوزراء اخلارجية العرب قررت اجلامعة العربية ـ ب�أغلبية �ساحقة ـ تعليق
ع�ضوية �سوريا يف �أعمال و�أن�شطة اجلامعة العربية ومنظماتها.
( ((4حممد حم�سن �أبو النور« ،ال�سوري احلر» يوا�صل �أ�سر عنا�صر املخابرات الإيرانية ..وطهران تنفي ،امل�شهد 17 ،يوليو /متوز 2012م.
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ثم تدرج موقف م�صر من الأزمة ال�سورية عن طريق عدة خطوات ،منها
امل�ساواة بني الطالب امل�صريني وال�سوريني يف مراحل التعليم املختلفة ،ثم كلمة
للرئي�س امل�صري �أمام جمل�س جامعة الدول العربية ،على م�ستوى وزراء اخلارجية
العرب� ،أو�صى فيها الأطراف بالعمل على وقف نزيف الدم ال�سوري فور ًا ،ثم بلغ
املوقف امل�صري الر�سمي مداه من خالل الكلمة التي �ألقاها الرئي�س امل�صري يف
م�ؤمتر دول عدم االنحياز بطهران يف � 30أغ�سط�س (�آب)  ،2012والتي �أولى فيها
للق�ضية ال�سورية اهتمام ًا م�ضاعف ًا وقال فيها باحلرف الواحد:
«�إن ت�ضامننا مع ن�ضال �أبناء �سوريا احلبيبة �ضد نظام قمعي فقد �شرعيته هو
واجب �أخالقي ،مبثل ما هو �ضرورة �سيا�سية و�إ�سرتاتيجية ينبع من �إمياننا ،مب�ستقبل
قادم ل�سوريا احلرة الأبية ،وعلينا جميع ًا �أن نعلن دعمنا الكامل غري املنقو�ص لكفاح
طالب احلرية والعدالة يف �سوريا ،و�أن نرتجم تعاطفنا هذا �إلى ر�ؤية �سيا�سية وا�ضحة
تدعم االنتقال ال�سلمي �إلى نظام حكم دميقراطي ،يعك�س رغبات ال�شعب ال�سوري
يف احلرية والعدالة وامل�ساواة ،ويف الوقت نف�سه يحفظ �سوريا من الدخول يف دائرة
احلرب الأهلية� ،أو ال�سقوط يف هاوية التق�سيم وال�صدام الطائفي .ومن هنا ،ت�أتي
�أهمية توحيد �صفوف املعار�ضة ،مبا ي�ؤمن م�صالح كل �أطياف املجتمع ال�سوري ،بدون
تفرقة �أو متييز ،ويحفظ وحدة ال�سالم لهذه الدولة ال�شقيقة ولهذا ال�شعب احلبيب.
�إن م�صر من جانبها على امت ا�ستعداد للتعاون مع كل الأطراف� ،سعي ًا حلقن الدماء
واالتفاق على ر�ؤية وا�ضحة للمبادئ التي �ستقوم عليها �سوريا احلرة اجلديدة ،تد�شين ًا
ملرحلة بناء ونهو�ض يتوق �إليها كل �سوري خمل�ص لوطنه و�شعبه و�أهله وتاريخه .ولقد
تقدمت م�صر مببادرتها يف هذا ال�ش�أن ،يف م�ؤمتر مكة� ،آخر رم�ضان املا�ضي ،وتدعو
الأطراف الفاعلة لأخذ اخلطوات الالزمة لإيجاد احلل املنا�سب ،للخروج من هذه
املحنة الذي يعاين منها ال�شعب ال�سوري� .إن نزيف الدم ال�سوري يف رقابنا جميع ًا،
وعلينا �أن ندرك �أن هذا الدم و�أوليائه ال ميكن �أن يقف �أو يتوقف بغري تدخل فاعل منا
جميع ًا لوقف هذا النزيف»(.)45
يف املقابل ،كانت �إيران تقابل ت�صريحات الرئي�س امل�صري بال�صمت ،حتى �أن
( ((4كلمة الرئي�س امل�صري حممد مر�سي يف م�ؤمتر قمة عدم االنحياز بالعا�صمة الإيرانية طهران ،موقع وزارة اخلارجية امل�صرية.
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م�س�ؤو ًال �إيراني ًا مل يتحدث ومل يع ّلق على ما جاء يف كلمة الرئي�س مر�سي� ،أو حتى تلك
التي �ألقاها يف عقر دارهم يف طهران ،ما �أعطى داللة على �أن الإيرانيني ي�سعون بكل
جهد الحتواء املوقف امل�صري الثوري الذي يعزز من املظلة ال�سيا�سية للثوار ال�سوريني،
بالرغم من �أن �سوريا بالن�سبة لإيران «م�س�ألة حياة �أو موت» و�أن �إيران ال ميكنها
التفريط يف موقعها من الدولة ال�سورية مبجرد كلمات لرئي�س منتخب حديث ًا( .)46بعد
ذلك بقليل� ،أثارت ت�صريحات رجل الدين الإيراين مهدي طائب ،الذي منح خاللها
�سوريا �أهمية �أكرب من �أهمية �إقليم «الأحواز» ذو الأغلبية العربية ،والذي ي�ضم 90
باملائة من ذخائر النفط الإيراين� ،ضجة وا�سعة النطاق يف الأو�ساط ال�سيا�سية
واملجتمع الدويل وحتى لدى املراقبني املعنيني بالأزمة ال�سورية.
ونقلت قناة «العربية» الإخبارية عن مهدي طائب ،الذي يرت�أ�س مقر «ع ّمار
الإ�سرتاتيجي»( )47ملكافحة احلرب الناعمة املوجهة �ضد اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية قوله« :لو خ�سرنا �سوريا ال ميكن �أن نحتفظ بطهران ،ولكن لو خ�سرنا
�إقليم خوز�ستان «الأهواز» �سن�ستعيده ما دمنا نحتفظ ب�سوريا» .وو�صف طائب �سوريا
باملحافظة الإيرانية رقم  ،35ومنحها �أهمية �إ�سرتاتيجية ق�صوى بني املحافظات
الإيرانية قائ ًال�« :سوريا هي املحافظة الـ ،35وتعد حمافظة �إ�سرتاتيجية بالن�سبة لنا.
ف�إذا هاج َمنا العدو بغية احتالل �سوريا �أو خوز�ستان ،الأولى بنا �أن نحتفظ ب�سوريا».
وذكر موقع «دان�شجو» ،التابع لقوات التعبئة الطالبية «البا�سيج الطالبي»،
�أن مهدي طائب �أكد على �أهمية نظام احلكم يف �سوريا بالن�سبة لطهران فقال« :لو
احتفظنا ب�سوريا حينها �سنتمكن من ا�ستعادة خوز�ستان ،ولكن لو خ�سرنا �سوريا حينها
لن نتمكن من االحتفاظ بطهران» .وبعد ت�أكيده �أهمية �سوريا الإ�سرتاتيجية بالن�سبة
لطهران انتقل يف احلديث �إلى �ضرورة دعم النظام ال�سوري يف �إدارة حرب املدن
( ((4حممد حم�سن �أبو النور�« ،أبو النور لـ «ال�شرق الأو�سط» :على جناد �أن يقدم تنازالت» ،حوار مع �إذاعة ال�شرق الأو�سط امل�صرية6 ،
فرباير� /شباط .2013
(� ((4أن�شئ مقر «ع ّمار اال�سرتاتيجي» يف عام  2009يف �أعقاب االنتخابات الرئا�سية املثرية للجدل التي فاز فيها الرئي�س �أحمدي جناد،
و�أخذ على عاتقه مهمة مكافحة «احلرب الناعمة» املوجهة �ضد اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،و�شارك يف ت�أ�سي�س هذا املقر عدد من
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والدينية املعروفة يف �إيران بـ«�أن�صار حزب اهلل» ،وهي موالية للمر�شد الإيراين الأعلى �آية اهلل علي خامنئي.
امل�صدر /العربية نت.
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قائ ًال« :النظام ال�سوري ميتلك جي�ش ًا ،ولكن يفتقر �إلى �إمكانية �إدارة احلرب يف املدن
ال�سورية ،لهذا اقرتحت احلكومة الإيرانية تكوين قوات تعبئة حلرب املدن قوامها 60
�ألف عن�صر من القوات املقاتلة ،لت�ستلم مهمة حرب ال�شوارع من اجلي�ش ال�سوري(.)48
�أخذت الأحداث يف ال�صعود والهبوط حتى �أنهى الرئي�س امل�صري اجلدل حول
موقف م�صر من الأزمة ال�سورية ،و�أعلن من �ستاد القاهرة يوم ال�سبت  15يونيو
(حزيران)  ،2013و�سط ح�شد كثيف من م�ؤيديه« ،قطع العالقات متام ًا مع النظام
ال�سوري» .وقال مر�سي ،يف كلمة �ألقاها يف م�ؤمتر �سمته م�صر وقتها «ن�صرة �سوريا»:
«�إن م�صر قررت اليوم قطع العالقات متام ًا مع النظام احلايل يف �سوريا،
و�إغالق �سفارة النظام احلايل يف م�صر ،و�سحب القائم بالأعمال امل�صري يف دم�شق،
و�أنه ال جمال وال مكان للنظام ال�سوري احلايل يف �سوريا م�ستقب ًال ،و�أن نظام الأ�سد
ارتكب جرائم �ضد الإن�سانية .لقد وقفنا مع حزب اهلل عام 2006م ،يف حربه �ضد
�إ�سرائيل ،والآن نقف �ضده لعدوانه على �سوريا .وقد بد�أنا باالت�صال والت�شاور مع
الدول العربية لعقد قمة طارئة من �أجل �سوريا .ونرف�ض التدخل الأجنبي يف �سوريا،
ع�سكري ًا و�سيا�سي ًا».
يف هذه املرة مل ت�صمت �إيران كما هو احلال يف املرات ال�سابقة� ،إذ �أر�سل على
�أكرب �صاحلي ،وزير خارجية �إيران ،تهديد ًا �شديد اللهجة �إلى نظريه امل�صري حممد
كامل عمرو ،بقطع العالقات االقت�صادية مع م�صر ،ب�سبب موقف الرئي�س مر�سي
املناوئ لنظام ب�شار الأ�سد ،واختالف املواقف جتاه الق�ضية ال�سورية.
يف غ�ضون ذلك ،ذكر ع�ضو جلنة العالقات العامة باخلارجية امل�صرية ،ر�أفت
وجهت حتذير ًا منذ قرابة �شهرين ،بخ�صو�ص البيانات
ال�سيد� ،أن اخلارجية الإيرانية َّ
واخلطابات الر�سمية ب�ش�أن �سوريا ،وفكرة التدخل امل�صري خالل الفرتة الأخرية.
و�أكد ال�سيد �أن م�صر حري�صة على �إقامة عالقات قوية مع �إيران يف املرحلة القادمة،
غري �أن بوادر الأزمة بني البلدين قد ظهرت ب�سبب اختالف املواقف جتاه الق�ضية
( ((4رجل دين �إيراين ي�صف �سوريا باملحافظة الإيرانية الـ ،35العربية نت 15 ،فرباير� /شباط 2013م
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ال�سورية ،خا�صة و�أن الرئي�س امل�صري قد �أعطى ال�ضوء الأخ�ضر للم�صريني ب�ش�أن
اجلهاد يف �سوريا.
وقال عبد ال�شكور عبد املجيد ،ع�ضو جمل�س ال�شورى يف جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية:
«�إن هناك �أزمة بني البلدين ب�سبب املواقف الر�سمية من الق�ضية ال�سورية ،و�إن حر�ص
�إيران و�إ�صرارها على �إبعاد م�صر عن ن�صرة ال�شعب ال�سوري ودعمه� ،سيدفعها �إلى
قطع العالقات االقت�صادية مع م�صر .وطلبت جلنة العالقات اخلارجية بال�شورى
من الرئي�س مر�سي عدم االهتمام ب�إيران يف اتخاذ قرارات ب�ش�أن الأزمة ال�سورية �أو
�إي�ضاح موقف م�صر برف�ض ما يجري على الأرا�ضي ال�سورية من قبل نظام الأ�سد،
الذي يرتكب اجلرائم �ضد �شعبه ،وهو الأمر غري املقبول».
و�سط هذا الكم املتالطم من الأحداث واحلقائق امليدانية ،ي�صر النظام
الإيراين على �أن ما يحدث يف �سوريا م�ؤامرة دولية كربى ،و�أنه ال وجود لعنا�صره باملرة
يف الأرا�ضي ال�سورية؛ بينما كان موقف �إخوان �سوريا متعار�ض ًا مع موقف النظام
الإخواين احلاكم فى م�صر ،حيث يرى �إخوان �سوريا �أن املوقف امل�صري الذي يقوده
الإخوان يت�سم باملهادنة و�سيا�سة الالفعل ،بالتوازي مع التقارب املرفو�ض مع النظام
الإيراين املتورط فى قتل ال�سوريني وم�ساندة نظام ب�شار .وبطبيعة احلال رف�ض �إخوان
�سوريا املبادرة امل�صرية حلل الأزمة ال�سورية ،و�أ�صدروا بيان ًا �شديد اللهجة بتاريخ 7
مايو (�آيار)  ،2013ا�ستنكر موقف النظام امل�صري و�أ�شاد باملوقف ال�سعودي وجاء
فيه�« :إننا مع �شكرنا وتقديرنا لدور ال�شقيقة م�صر يف ا�ستقبال الالجئني ال�سوريني
وح�سن �ضيافتهم ،ن�ؤكد �أن مبادرة الرئا�سة امل�صرية مل تكن مب�شورة وال بتن�سيق مع
املعار�ضة ال�سورية ،وال مع � ّأي ف�صيل من ف�صائلها ،مبا فيها جماعتنا» .و�أ�ضاف البيان
�أن «ت�صريحات الرئي�س حممد مر�سي يف مو�سكو كانت م�ؤملة لأبناء �شعبنا .و�أن الدم
ال�سوري �أغلى و�أقد�س من �أن يكون مادة للمجامالت الربوتوكولية والدبلوما�سية.
وا�ستنكر مواقف مر�سي املتناق�ضة مع املوقف الإخواين الظاهري� ،سوا ًء يف مو�سكو �أو
مع الرئي�س الإيراين �أحمدي جناد فى القاهرة»(.)49
( ((4النجار ،م�صطفى ،يوميات الثورة ال�سورية ( )3ثورة �أم حرب طائفية؟ ،ال�شروق امل�صرية 11 ،يونيو /حزيران .2013
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�أما �إيران ،فت�ضع فى ح�ساباتها امل�س�ألة الفل�سطينية التى متثل لها �إحدى �أوراق
ال�ضغط والنفوذ يف املنطقة ،عرب دعمها املبا�شر حلركة حما�س ،وبع�ض ف�صائل
املقاومة الأخرى ،هذا الدعم الذى مير يف �أغلبه عرب دم�شق ،و�سقوط نظام ب�شار
وجميء نظام جديد قد يعني قطع الطريق عليها ،وفقدها لهذه الورقة بالغة الأهمية.
وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن �سقوط نظام ب�شار قد يغري املعادلة القائمة يف العراق ،حيث
�سيتدفق ع�شرات الآالف من املقاتلني ال�سنة �إلى بغداد لتتغري معادلة وتوازن القوى
يف امل�شهد العراقى يف اجتاه ال ترغبه �إيران .هذا ال�سقوط املحتمل قد يعني �أي�ض ًا
�إ�ضعاف ًا حلزب اهلل يف لبنان حيث �سيقوى موقف القوى ال�سيا�سية املناوئة له ،وقد
يقطع عنه اجل�سر امل�ستمر من دم�شق ،والذي يحمل كل �أنواع الدعم املايل واللوج�ستيي
والع�سكري والفني ،باعتباره حليف �إيران وتابعها الأول باملنطقة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن حدوث تغري فى معادلة القوة باملنطقة ،قد ي�سبب
ت�أثري ًا �سلبي ًا على امل�شروع النووي االيراين ،حيث من الوارد �أن تتغري اخلطط الغربية
والإ�سرائيلية لإجها�ضه ب�شكل �أكرث قوة .وكل ما م�ضى ي�ؤكد �أن �إيران �ستظل حري�صة
على الدعم املطلق للنظام ال�سوري فى مواجهة الثوار ،و�أنها ال ت�ستطيع �أن حتذو حذو
تركيا التي قامت مبراجعة �سيا�سية ملا يحدث ،وانتقلت من التحفظ �إلى دعم املحتجني
ال�سوريني ،ثم �إلى م�ساندتهم ب�شكل كامل(.)50
وما �سبق ي�شري �إلى �أن امل�س�ألة ال�سورية بالن�سبة لإيران �شديدة اخلطورة
والأهمية يف �آن ،كما �أن الثورة على ب�شار تكاد تكون ثورة على خامنئي نف�سه ،لذلك
عمدت طهران على بناء �إ�سرتاتيجية ملرحلة ما بعد الأ�سد( .)51وبطبيعة احلال حتتل
م�صر من تلك الإ�سرتاتيجية موقع القلب لأنها الدولة �صاحبة احلدود امل�شرتكة مع
فل�سطني ف�ض ًال عن ثقلها يف املحيطني العربي والإ�سالمي ،وبالن�سبة لإيران ف�إن
رحيل الأ�سد يف حد ذاته لي�س مع�ضلة ،بقدر ما يعنيه �سقوط النظام نف�سه ،وهو ما
�أكده �أحد رجال الدين الإيرانيني املقربني من املر�شد الأعلى �آية اهلل علي خامنئي،
ولذلك ف�إن �إيران تعمل الآن على ت�أمني الأ�سلحة والذخائر التي هربتها �إلى �سوريا
( ((5امل�صدر ال�سابق.
(� ((5أبو النور ،حممد حم�سن� ،إيران بعد الأ�سد ،امل�صريون  26فرباير� /شباط .2013
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يف ال�سنوات الأخرية ،عن طريق حفر كهوف يف اجلبال املنت�شرة على طول احلدود
اجلنوبية مع لبنان ،حيث ي�سيطر حزب اهلل هناك بكتائب فائقة الت�سليح والتدريب،
ما ي�ؤكده ت�صريحات فريد هاف ،م�س�ؤول امللف ال�سوري ال�سابق يف البيت الأبي�ض،
حول ا�ستعدادات �إيرانية للتعامل مع مرحلة ما بعد الأ�سد ،وهذه املعلومات ي�ؤكدها ما
�أعلنه اجلي�ش الإ�سرائيلي حيال تدخله يف الأرا�ضي ال�سورية وا�ستهدافه عدة حافالت،
قال �إنها كانت حمملة بالأ�سلحة(.)52
العامل اإلسرائيلي في وجود حماس

ال يخفى على �أحد �أن �صواريخ فجر )53(5التي �أمطرت بها كتائب املقاومة
الفل�سطيينة يف غزة ،وعلى ر�أ�سها �سرايا القد�س ،اجلناح الع�سكري حلركة اجلهاد
الإ�سالمي ،وكتائب الق�سام ،الذراع الع�سكري حلركة حما�س ،مدن ًا �إ�سرائيلية ،ف�ض ًال
عن العا�صمة تل �أبيب ،يف حرب نوفمرب /ت�شرين الثاين  ،2013كانت �إيرانية ال�صنع.
كما ال يخفى على �أحد املواقف امل�صرية الداعمة للق�ضية الفل�سطينية على طول
ال�صراع العربي ـ الإ�سرائيلي ،ويذكر مل�صر �أنها من حولت الق�ضية الفل�سطينية من
جمرد ق�ضية الجئني� ،إلى ق�ضية �سيا�سية دولية مكتملة الأركان.
وبالنظر �إلى �أن العامل الإ�سرائيلي �شكل على مر تاريخ العالقات امل�صرية ـ
الإيرانية عن�صر ًا حاكم ًا يف طبيعة العالقات الثنائية بني البلدين� ،إلى �أنه �أخذ طابع ًا
�آخر مع و�صول الرئي�س حممد مر�سي لل�سلطة يف م�صر ،وهو ما جعله ي�شهد تطور ًا
تزايد مع الوقت من خالل تداخل امل�صالح امل�صرية ـ الإيرانية يف غزة ،التي ت�سيطر
عليها حركة حما�س� ،أحد ف�صائل التنظيم الدويل للإخوان من جهة ،واملدعومة
مبا�شرة من �إيران من جهة �أخرى .وقد برز هذا العامل ب�شكل �شديد الو�ضوح �إزاء
حرب غزة 2012م ،والتي لعب فيها الرئي�س امل�صري الدكتور حممد مر�سي دور ًا بالغ
( ((5حممد حم�سن �أبو النور�« ،أبو النور� :إيران تعد الآن ملرحلة ما بعد الأ�سد» ،حوار مع ف�ضائية «بالدي» العراقية ،بث على الهواء 25
فرباير� /شباط 2013م.
ً
(� ((5صاروخ فجر  5هو �صاروخ �إيراين مت تطويره يف �سوريا يبلغ طوله  6مرتات وي�صل مداه �إلى  75كيلو مرتا منحته �إيران لكتائب املقاومة
الفل�سطينية يف غزة رد ًا على عملية للجي�ش الإ�سرائيلي� ،أطلق عليها «عامود ال�سحاب» والتي بد�أت ر�سميا يف  14نوفمرب /ت�شرين الثاين
2012م ،مبقتل رئي�س �أركان كتائب عز الدين الق�سام �أحمد اجلعربي ،وردت عليها الف�صائل الفل�سطينية بعملية «حجارة ال�سجيل» .الباحث.
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الأثر من خالل و�ساطته لوقف �إطالق النار بني اجلانبني(.)54
ويرى مهدي خلجي �أن احلكومة امل�صرية يف تلك احلرب و�ضعت امل�صالح
القومية يف الطليعة قبل الطموحات الإ�سالمية ،وبد ًال من �إثارة الت�صعيد يف القتال
بني �إ�سرائيل وحما�س يف غزة ،عملت م�صر مع الواليات املتحدة وغريها من احللفاء
الإقليميني على التو�سط لوقف �إطالق النار ،وعلى النقي�ض من ذلك� ،أعلن قادة �إيران
الع�سكريني دعمهم حلركة حما�س ،ومل يقدموا �أية م�ؤ�شرات على رغبتهم يف �إنهاء
القتال(.)55
كان ملوقف حركة حما�س من الثورة ال�سورية(� ،)56أكرب الأثر يف دخول احلركة
مرحلة جديدة ،متثلت يف خروج مكتبها الرئي�سي من دم�شق متوجه ًا �إلى الدوحة ،كما
كانت خلطبة الدكتور �إ�سماعيل هنية من فوق منرب اجلامع الأزهر 24فرباير (�شباط)
 ،2012يف م�صر �أثرها على قادة �إيران ،حيث اعترب يف خطبته تلك �أن ما يحدث
يف �سوريا انتفا�ضة �شعبية �ضد نظام فقد م�صداقيته يف دعم املقاومة الإ�سالمية،
�إلى جانب ذلك بعث هنية بر�سائل م�ؤازرة �إلى ال�شعب ال�سوري ،وو�صفه ب�أنه «ين�شد
احلرية والدميوقراطية والإ�صالح» .وبالن�سبة للمراقبني مل يكن هذا املوقف مفاجئ ًا،
لكنه �أتى لي�ؤكد �أن احلركة قطعت ات�صاالتها بب�شار الأ�سد نهائي ًا.
وبطبيعة احلال ،عك�ست ت�صريحات هنية من اجلامع الأزهر انق�سام ًا ظهر
�أنه تعمق تدريجي ًا بني الأ�سد وقادة حما�س ،باعتبار �أن كالم هنية يعد موقف ًا ر�سمي ًا
للحركة� ،إذ �أن االنتفا�ضة يف �سوريا ،دفعت احلركة �إلى اعتماد خطة طوارئ� ،أعدت
�سلف ًا للتعامل مع امللف ال�سوري .وعمدت اخلطة �إلى �إيجاد بدائل لعمل احلركة
( ((5قدر يل �أن �أكون واحد ًا من �شهود العيان الذين ذهبوا �إلى غزة مرتني يف عام 2012م� ،أحدهما يف مار�س� /آذار �إبان العدوان
الإ�سرائيلي على القطاع ،والأخرى يف نوفمرب /ت�شرين الثاين �إبان حرب عامود ال�سحاب ،وكنت �شاهد عيان على تداعياتها ،ور�صدت �آثارها
عن قرب� ،ضمن وفد �أر�سلته اجلامعة العربية �إلى قطاع غزة من خالل الربملان العربي ،وكان على ر�أ�س الوفد �أحمد اجلروان ،الذي �أ�صبح
بعد ذلك رئي�س ًا للربملان والدكتور ع�صام العريان ،نائب رئي�س الربملان العربي وقتها .انظر :حممد حم�سن �أبو النور ،كتاب الطريق �إلى
�إيران ،احللقة الثالثة ،معارج ،الثالثاء 27 ،مار�س� /آذار .2012
(55) The Enduring Egypt-Iran Divide, mentioned before.
( ((5حر�صت حركة حما�س على التحفظ عن �إبداء ر�أيها يف االحتجاجات ال�سورية ما و�ضعها يف موقف حرج ،خا�صة بعد تعر�ض خميم
الرمل لالجئني الفل�سطينيني يف مدينة الالذقية ال�ساحلية غربي �سوريا لهجوم من قبل القوات ال�سورية يف �أغ�سط�س� /أب 2011م .الباحث
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ال�سيا�سي بعيد ًا عن ال�ساحة ال�سورية ،بعد �أن رف�ض الأ�سد ن�صائح �أ�سدتها له حما�س
التي متتعت ل�سنوات بدعمه املطلق ،وتع ّلقت الن�صائح ب�ضرورة االبتعاد عن احلل
الأمني يف مواجهة االحتجاجات املت�صاعدة يف بلده .ووفق هذا االعتبار جاء قرار
حركة حما�س ،ومن بعدها حركة اجلهاد الإ�سالمي ،مغادرة دم�شق تتويج ًا لنقا�شات
معمقة وطويلة على مدى �أ�شهر عدة داخل �أو�ساط الهيئات القيادية� ،أكدت �ضرورة
اخلروج النهائي من �سوريا.
يف تلك املعادلة ،ال ميكن جتاهل الدور امل�صري� ،إذ �أن حركة حما�س لي�ست
خمولة �أن تتخذ مثل هذا الإجراء دون الرجوع �إلى القيادة املركزية يف القاهرة،
واملتمثلة قطع ًا يف مكتب الإر�شاد والرئا�سة امل�صرية التي تقف خلفها على طول اخلط،
كما ال ميكن جتاهل ح�سابات ردة الفعل الإيرانية التي اعتربت ـ وال تزال ـ النظام
ال�سوري حليفها الأكرث �أهمية يف املنطقة .وعلى هذا الأ�سا�س ،ميكن القول �أن حركة
حما�س �شكلت حمور ًا �شديد الأهمية يف العالقات امل�صرية ـ الإيرانية ،وحتولت من
كونها جمرد ر�أ�س حربة موجهة �إلى �إ�سرائيل �إلى العب يتكئ على املوقف امل�صري
املناه�ض دائم ًا و�أبد ًا لل�سيا�سات الإ�سرائيلية ،و�أدى هذا العامل بطبيعة احلال �إلى
انزواء فتح وال�سلطة الفل�سطينية عن معادلة الت�أثري يف جمريات الأحداث(.)57
ويف مرحلة �أخرى ،ظهرت على ال�سطح بوادر ان�شقاق داخلي بني زعماء حركة
حما�س ،كانت جلماعة الإخوان امل�سلمني التي �صعدت �إلى ال�سلطة يف م�صر و�إيران دور
حموري فيها ،وحتدثت تقارير عن �أن هناك خالف ًا حول موقف حما�س من الإخوان
و�إيران ،و�أن خالد م�شعل تزعم �أحد التيارين ،بينما يقف �أبو العبد( )58على ر�أ�س
التيار الثاين ،ومع ا�ستبعاد ح�صول ان�شقاقات �أو ت�صدعات يف بنية حما�س ،ف�إن ذلك
مرده ل�سبيني رئي�سيني� ،أولهما وجود عالقات قوية بني �إيران والإخوان امل�سلمني يف
م�صر ،حيث جتري ات�صاالت بني اجلانبني يرجح �أن ت�ؤدي �إلى نزع فتيل التوتر على
الأقل يف املرحلة احلالية ،وثانيهما حر�ص الإخوان امل�سلمني على وحدة حما�س يف ظل
(� ((5أنظر� :أبو النور ،حممد حم�سن ،الطريق �إلى �إيران ،مرجع �سبق ذكره.
( ((5عندما زرت غزة للمرة الأولى والتقيت بالدكتور �إ�سماعيل هنية رئي�س وزراء حكومة حما�س املقالة ،عرفت �أن كنيته التي ي�شتهر بها
هي (�أبو العبد) .الباحث.
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احلاجة �إليها للعب دور �أ�سا�سي على امل�ستوى ال�سيا�سي يف الفرتة املقبلة ،و�سعيهم لأن
تكون البديل عن ال�سلطة الفل�سطينية مبوجب اتفاق مع الدول الغربية ،ويف مقدمها
الواليات املتحدة(.)59
وقد ال يكون من الغريب �أن �إيران وجدت نف�سها يف موقف متغري من حركة
حما�س� ،إذ �أبدت الأخرية مواقف م�ؤيدة للقرارات امل�صرية حيال الأزمة ال�سورية -
ولو بال�صمت -وهو ما جعل �إيران تعيد ترتيب �أوراقها مع �أطراف داخل حما�س،
خا�صة �أنها ترتبط يف الأ�سا�س بعالقات وثيقة مع كبار قيادات احلركة �أبرزهم
حممود الزهار.
ويف املقابل ،عملت حما�س على ال�سري يف اجتاهني من اخلالفات امل�صرية ـ
الإيرانية ،متثال يف جتنيب ملف امل�صاحلة حدة ال�صراعات الإقليمية ودخول �سيا�سة
«تثبيت التهدئة» مرحلة التنفيذ� ،إذ ر�أت �أنه لي�س من م�صلحتها الدخول يف �أي مواجهة
حمتملة بني �إ�سرائيل وحزب اهلل يف لبنان� ،أو بني حتالف دويل تكون �إ�سرائيل جزء ًا
منه وبني النظام ال�سوري.
ولئن كان ا�ستن�ساخ �سيا�سة احلكومة اللبنانية ال�سابقة القائمة على الن�أي
بالنف�س عن الأزمة ال�سورية فور حتولها �إلى مواجهة ع�سكرية �إقليمية ،رغم ال�ضغوط
الإيرانية التي متار�س عليها ،لتكون جزء ًا من احللف الداعم لنظام دم�شق هو املتغري
اجلديد املعمول به يف حكومة غزة ،ف�إن القادة �أرادوا ب�شكل ال يقبل املناق�شة الدخول
يف هدنة مع جميع الأطراف الإقليمية ،ال �سيما م�صر و�إيران باعتبارهما الالعبني
الإقليميني الأكرث ت�أثري ًا �سيا�سي ًا ولوجي�ستي ًا ،مع احلفاظ على مكت�سبات احلركة من
كال النظامني القائمني.
وات�ضح �أن �أكرث ما ي�شغل بال قيادات حما�س يف اخلارج هو تخفيف وط�أة الت�أثري
الإيراين على كتائب عز الدين الق�سام ،اجلناح الع�سكري للحركة ،على اعتبار �أنها
ترتبط مبا�شرة بكبار امل�س�ؤولني والقادة يف احلر�س الثوري الإيراين ،وظهر على �سطح
( ((5التيار املت�شدد يف غزة نحو «حركة ت�صحيحية» بعد ت�صاعد اخلالفات مع م�شعل ،ال�سيا�سة الكويتية 3 ،مايو� /آيار 2013م.
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الأحداث �أن خالد م�شعل يحافظ على ما ميكن و�صفه ب�شعرة معاوية مع طهران ،لعلمه
بت�أثريها القوي على اجلناح الع�سكري للحركة ،وعلى معظم احلركات الفل�سطينية يف
غزة ،ويف مقدمها اجلهاد الإ�سالمي.
وخال�صة ما �أعاله �أن ال�صراع العربي ـ الإ�سرائيلي �شكل عن�صر ًا ال ميكن
جتاهله يف �سري العالقات امل�صرية ـ الإيرانية ب�شكل عام ،وب�شكل خا�ص تطور هذا
العامل بني البلدين مع بروز حركة حما�س كالعب ال ميكن اال�ستغناء عنه يف توجيه
�سيا�سات �أي من الطرفني جتاه تل �أبيب ،خا�صة �أنها مرتبطة بعالقات �أيديولوجية مع
م�صر الإخوان ،وعالقات براغماتية ع�سكرية مع �إيران الويل الفقيه.
 30يونيو وما بعدها

ال�شك �أن �أحداث  30يونيو (حزيران)  ،2013وما ا�ستتبعته من قيام القيادة
العامة للقوات امل�سلحة بعزل الرئي�س حممد مر�سي ،املنتخب دميقراطي ًا ،كان لها
وقع ال�صدمة يف قلب العا�صمة الإيرانية طهران؛ ذلك �أن قادة الدولة وال�سيا�سة يف
طهران مل يحظوا بفر�صة تقارب جاد مع م�صر �إال يف عهد الرئي�س مر�سي ،لي�س هذا
فح�سب بل يخ�شى الإيرانيون كذلك من ردود فعل عنيفة ومفاجئة من جانب الإدارة
امل�صرية اجلديدة ،بالرغم من �أن �أول قرار اتخذه الفريق �أول عبد الفتاح ال�سي�سي
كان �إعادة القن�صلية ال�سورية �إلى العمل يف القاهرة التي �أوقفها الرئي�س مر�سي ،وهو
ما يتما�شى مع املزاج ال�سيا�سي الإيراين العام.
ومع ذلك ،يجب الأخذ يف االعتبار �أن انهيار حكومة مر�سي يلقي بظالله على
حتديات جديدة تواجهها �إيران ،يف وقت تعر�ضت فيه �سمعتها وهيبتها يف ال�شرق
الأو�سط �إلى العديد من ال�ضربات املوجعة من جميع االجتاهات ،ومع ذلك ،فقد
�أف�سدت التطورات املتالحقة يف م�صر الإ�سرتاتيجيات الإيرانية؛ ذلك �أن عزل حكومة
الإخوان امل�سلمني يف م�صر ميثل �ضربة كبرية لطهران .فقد قام الزعماء الإيرانيون
بقطع العالقات الدبلوما�سية مع القاهرة يف وقت �سابق بعد توقيع الأخرية معاهدة
�سالم مع �إ�سرائيل عام  ،1979وغالب ًا ما تعار�ضت ال�سيا�سات امل�صرية الالحقة
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مع خمططات طهران .وعلى �سبيل املثال� ،إن دعم اجلمهورية الإ�سالمية الع�سكري
واملايل طويل الأمد حلركة حما�س منح النظام الإيراين نفوذ ًا يف الأرا�ضي الفل�سطينية
وما وراءها ،لكن معار�ضة حكومة مبارك للحركة هدد هذا النفوذ .وتبع ًا لذك ،فقد
حاولت طهران حت�سني عالقاتها مع جماعة الإخوان امل�سلمني و�إيجاد �أر�ضية م�شرتكة
مع اجلماعات الإ�سالمية داخل م�صر وخارجها.
يذهب مهدي خلجي �إلى �أن الإخوان امل�سلمني ،الذين خلفوا مبارك يف حكم
م�صر ،جنحوا يف �إقناع طهران ب�إمكانية مد ج�سور التعاون مع اجلماعة رغم بدل
اختالفاتها العقائدية وال�سيا�سية ،وا�ستئناف العالقات الطبيعية مع م�صر وتقوية
موقفها يف غزة واملنطقة يف النهاية ،غري �أن جماعة الإخوان امل�سلمني ف�شلت يف تلبية
توقعات �إيران ،باعرتا�ضها على موقف طهران من �سوريا ،ومن ثم ف�شلت يف �إحكام
قب�ضتها على امل�ستوى املحلي .والآن مبا �أن خ�صوم اجلماعة  -مبا يف ذلك ال�سلطات
الع�سكرية والعلمانية والإ�سالمية وامل�سيحية  -قاموا بح�شد اجلماهري وعزل مر�سي،
فقد �أ�صبحت �إيران يف و�ضع ال حت�سد عليه ،فمن غري املحتمل �أن جتد طهران �أي
حلفاء بني الالعبني ال�سيا�سيني يف م�صر يف امل�ستقبل القريب(.)60
وما يعك�س تخوف �إيران من الأحداث اجلارية �أن فكرة التقارب مع القاهرة
�ستظل حلم ًا بعيد املنال لطهران على الأرجح ،حيث اتخذت كل القوى املناوئة للإخوان
امل�سلمني موقف ًا �أكرث ت�شدد ًا جتاه اجلمهورية الإ�سالمية ،وذلك على عك�س �سيا�سة
حكومة مر�سي .ويف الوقت نف�سه ،ف�إن النفوذ الإيراين على الفل�سطينيني �سي�صبح
�أكرث �ض�آلة ،لي�س فقط لأن عالقة حما�س مع طهران تزداد �سوء ًا ،بل �أي�ض ًا لأن احلكم
الع�سكري يف م�صر �سيجعل من ال�صعب جد ًا على �إيران �إر�سال م�ساعدات �إلى غزة
عرب احلدود امل�صرية ،وب�صور ٍة �أكرث عمومية ،ف�إن الكثريين �سيف�سرون عزل الإخوان
امل�سلمني على �أنه ف�شل للإ�سالم ال�سيا�سي الذي طاملا �شجعته طهران.
وبالن�سبة ملوقف طهران من الأحداث ،فقد �شهد تذبذب ًا ،ذلك �أنه حتى كتابة
هذه الأ�سطر ،مل ت�صف طهران ما حدث ب�أنه ثورة �أو انقالب ،فقط يع ّلق امل�س�ؤولون
(60) Khalaji,Mehdi, Iran’s Losing Bet in Egypt. The Washington Institute, July 2013 ,8.
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على الأحداث ،وهو ما لوحظ يف لهجة ردة فعلهم .وركزت الت�صريحات الر�سمية على
�ضرورة جتنب امل�ؤامرات اخلارجية وغريها من النغمات ال�سيا�سية التي ا�شتهرت بها
طهران اخلمينية.
�إذا ا�ستعر�ضنا املوقف الر�سمي جنده ي�شهد عد ًا تنازلي ًا ،يتنا�سب عك�سي ًا مع
ت�صاعد ثقة الإدارة اجلديدة و�سيطرتها على الأمور ،ففي يوم  2يوليو (متوز) عبرّ
م�ساعد وزير اخلارجية الإيراين ،ح�سني �أمري عبد اللهيان ،عن قلق طهران حيال
ت�صاعد العنف يف م�صر ،م�ؤكد ًا �أن �إيران تويل اهتمام ًا حل�ضور ال�شعب امل�صري يف
ال�ساحة والذي ي�شكل ر�صيد ًا وطني ًا .و�أ�ضاف عبد اللهيان يف ت�صريحات �أدلى بها
ملرا�سل وكالة �أنباء فار�س� ،أن �أية تق�سيمات فئوية لل�شعب امل�صري ال جدوى منها،
وينبغي االهتمام ب�صوت ال�شعب .و�أكد على �ضرورة حتلي ال�شعب امل�صري بالوعي
حيال م�ؤامرات القوى اخلارجية .ولفت �إلى �أن الرئي�س امل�صري حممد مر�سي جاء
�إلى ال�سلطة ب�أ�صوات ال�شعب« ،و�أن اال�ستماع ل�صوت ال�شعب يكت�سب الأهمية من �أجل
احلفاظ على ا�ستقرار م�صر وثباتها ،وهو ما يتطلب مت�سك ال�شعب امل�صري باليقظة
حيال خمططات الأجانب» .و�أعرب عن ثقته باجلي�ش امل�صري ،الذي �صنع املفاخر
يف مواجهة الأعداء ،ويف احلفاظ على دوره بدعم احلوار الوطني ،واالهتمام ب�صوت
ال�شعب يف ظل الظروف الراهنة كما ح�صل يف مراحل الثورة(.)61
يف اليوم التايل مبا�شرة� ،أي  3يوليو (متوز) عبرّ املتحدث با�سم اخلارجية
الإيرانية عبا�س عراقجي عن قلقه من ا�ستمرار التوتر يف م�صر ،و�أكد �ضرورة تلبية
واحرتام املطالب امل�شروعة لل�شعب امل�صري .و�أ�شار عراقجي يف ت�صريحات ر�سمية
نقلتها الوكالة الإيرانية الر�سمية� ،إلى االهتمام الذي توليه اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية للتطورات اجلارية يف م�صر ،وعبرّ عن قلقه من ا�ستمرار التوتر يف م�صر
الذي �أف�ضى �إلى مقتل و�إ�صابة العديد من املواطنني امل�صريني الأبرياء ،م�شدد ًا على
�ضرورة تلبية واحرتام املطالب امل�شروعة لل�شعب امل�صري(.)62
(� ((6إيران تعرب عن قلقها �إزاء ت�صاعد العنف يف م�صر ،وكالة فار�س  2يوليو /متوز 2013م.
(� ((6إيران ت�ؤكد �ضرورة احرتام املطالب امل�شروعة لل�شعب امل�صري ،وكالة �إرنا 3 ،يوليو /متوز .2013
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يف تطور من اجلانب الإيراين ،ويف اليوم نف�سه� ،أي  3يوليو (متوز) ،ن�شرت
الوكالة الر�سمية خرب ًا ا�ستعملت يف عنوانه لفظ «املعزول» ،وهي خطوة ذات داللة
على �أن �إيران اعرتفت بالأمر الواقع يف م�صر ،على العك�س من موقف تركيا �أو تون�س
�أو االحتاد الإفريقي .وقال اخلرب �إن «اجلي�ش امل�صري يحتجز الرئي�س املعزول و�أنباء
عن نقله �إلى وزارة الدفاع».
يف غ�ضون ذلك ،بدا وا�ضح ًا اهتمام و�سائل الإعالم الر�سمية الإيرانية بالأحداث
امل�صرية ،وظهر هذا بو�ضوح من خالل كم الأخبار والتقارير املعنية بال�ش�أن امل�صري،
�إذ ن�شرت وكالة فار�س يف �صدر �صفحتها الرئي�سية تقرير ًا عن �أ�سباب عزل مر�سي ،يف
املو�ضع املخ�ص�ص دائم ًا لأخبار القائد الأعلى الإيراين علي خامنئي .ون�شرت وكالة
مدعومة من احلر�س الثوري تقرير ًا عن مظاهر االحتفاالت( )63امل�صرية يف ال�شارع.
يف  7يوليو (متوز) �أخذ املوقف الإيراين ُبعد ًا جديد ًا ،حيث وجه املتحدث
الر�سمي للخارجية الإيرانية عبا�س عراقجي ،ر�سالة �إلى امل�صريني ب�ضرورة التحرك
لإعادة الرئي�س مر�سي للحكم .وقال يف حديث بثته وكالة �أنباء ال�شرق الأو�سط
امل�صرية الر�سمية نق ًال عن �شبكة فوك�س نيوز الأمريكية �أنه «يجب �أال يتخ ّلى �أن�صار
الرئي�س امل�صري حممد مر�سي عن �سعيهم لإعادته للحكم ،لأن الرئا�سة ال يجب �أن
يقررها ال�شارع .و�أن الإطاحة بالدكتور حممد مر�سي خطوة غري �صحيحة» .ووجه
عراقجي حديثه للقوى الإ�سالمية بقوله« :ال ينبغي �أن ت�صاب القوى الإ�سالمية
والثورية بالإحباط لأن الربيع العربي ميكن �أن يتبعه �صيف ًا حار ًا و�شتا ًء بارد ًا»(.)64
ويف ع�صر اليوم نف�سه� ،أي  7يوليو (متوز)� ،أكد عراقجي �أن تطورات امل�شهد
امل�صري ال ميكن اعتبارها هزمية لل�صحوة الإ�سالمية �أو هزمية للتوجهات الإ�سالمية
قائ ًال�« :إننا كنا �أعلنا منذ البداية ب�أن ثورة م�صر �ستواجه �سنوات ع�صيبة �إلى �أن
ي�ستقر الو�ضع فيها» .وقال يف ت�صريحات نقلتها الوكالة الإيرانية الر�سمية�« :أننا ال
نعترب دميقراطية ال�شارع دميقراطية جيدة .ونعترب �أن تدخل الع�سكر يف الق�ضايا
( ((6االحتفاالت تعم �شوارع القاهرة فور االعالن عن عزل مر�سي ،وكالة فار�س 4 ،يوليو /متوز 2013م.
( ((6يف �أول رد فعل ر�سمي� ..إيران تدين الإطاحة مبر�سي وحتث �أن�صاره على �إعادته للحكم ،وكالة �أنباء ال�شرق الأو�سط ،الأحد  7يوليو/
متوز 2013م.
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ال�سيا�سية وقيام القوات الع�سكرية بتغيري احلكومات املنتخبة عمل مذموم .و�أنه ال
يليق للدميوقراطية �أن ُي َبادر �إلى تغيري ر�ؤ�ساء اجلمهوريات من خالل ال�شارع(.)65
تلك الت�صريحات مل متر على احلكومة امل�صرية مرور الكرام ،وبالرغم من
�أن اخلارجية امل�صرية �شهدت حالة من التوتر �إزاء �أحاديث نخبوية عن تغيري الوزير
حممد كامل عمر� ،إال �أن ذلك مل مينع املتحدث الر�سمي با�سم اخلارجية امل�صرية،
ال�سفري الدكتور بدر عبد العاطي ،من التعبري عن ما و�صفه بـ «ا�ستياء م�صر ال�شديد
من تكرار �صدور ت�صريحات عن م�س�ؤولني �إيرانيني تنم عن عدم �إملام دقيق بطبيعة
التطورات الدميقراطية التي ت�شهدها م�صر ،ومتثل تدخ ًال غري مقبول يف ال�ش�أن
الداخلي امل�صري»(.)66
وطالب املتحدث الر�سمى يف بيان له وزعته اخلارجية امل�صرية على ال�صحفيني،
امل�س�ؤولني الإيرانيني بالرتكيز على ما تواجهه بالدهم ،من حتديات داخلية وخارجية
بد ًال من التدخل فى ال�ش�ؤون الداخلية للدول.
ويف يوم الثالثاء  9يوليو (متوز) ،تغيرّ ت لهجة �إيران ن�سبي ًا من الأحداث مع
املوقف ال�صلب الذي �أبدته م�صر .ويف م�ؤمتره ال�صحفي الأ�سبوعي الذي تعقده
اخلارجية الإيرانية كل ثالثاء ،قال عراقجي �أن احلوار وامل�صاحلة الوطنية هما
الطريق حلل الأزمة يف م�صر ،و�أنه من امل�ؤكد �أن ال�شعب امل�صري الواعي �سيتحرك يف
هذا االجتاه ،و�سوف لن ي�سمح للأيادي املثرية للتفرقة التي ت�شاهد م�ؤ�شرات خارجية
فيها ،من �أن ت�سوق م�صر نحو املواجهات واخلالفات والنزاعات الداخلية .ويف رده
على �س�ؤال حول عزل الرئي�س امل�صري حممد مر�سي وت�أثري ذلك على التطورات يف
�سوريا ،قال �أنه ال ميكن لإيران التقييم بدقة كيف �أن هذه التطورات ت�ؤثر على الق�ضية
ال�سورية و�سائر الق�ضايا ،ولكن ما يدعو للقلق �أن لكل تطور تداعياته ،و«نحن قلقون
من متدد الأزمة يف املنطقة من دولة �إلى �أخرى».

( ((6املتحدث با�سم اخلارجية الإيرانية :التطورات يف م�صر ال تعترب ف�ش ًال لل�صحوة الإ�سالمية ،وكالة �إرنا 7 ،يوليو /متوز 2013م.
( ((6بيان �صحفي من�شور على موقع اخلارجية امل�صرية.
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يف تلك الأثناء ،كان ما يزيد عن خم�سني �شهيد ًا قد لقوا م�صرعهم �أمام نادي
احلر�س اجلمهوري فجر ًا بر�صا�ص اجلنود ،ما جعل وزير اخلارجية الإيرانية علي
�أكرب �صاحلي يخرج عن �صمته ويعلن بنف�سه يف  10يوليو (متوز) �أنه «من امل�ؤ�سف �أن
عدد ًا من �أبناء ال�شعب امل�صري الأبرياء قتلوا يف �أحداث احلر�س اجلمهوري الأخرية،
ونحن ندين ذلك ب�شدة»(.)67
ويف �صباح اليوم التايل ،املوافق  11يوليو (متوز) ،قالت وزارة اخلارجية
امل�صرية �أن الوزير حممد كامل عمرو تلقى �صباح ًا ات�صا ًال هاتفي ًا من نظريه الإيراين
على �أكرب �صاحلي ،نقل خالله م�ضمون الت�صريحات ال�صادرة بالأم�س عن �صاحلي،
والتي �أكد فيها �أن «م�صر دولة كبرية لها دور م�ؤثر وحاكم يف املنطقة ،و�أن ال�شعب
امل�صري هو الذي يجب �أن يحدد م�صري بالده ،و�أن اجلي�ش امل�صري هو جي�ش وطني».
وقالت اخلارجية امل�صرية �أن الوزير حممد كامل عمرو �أعرب خالل االت�صال عن
تقديره مل�ضمون ت�صريحات �صاحلي.
ميكن القول� ،أن �إيران ُ�س ّرت يف بداية الأمر لو�صول �إ�سالميني �إلى ال�سلطة
يف م�صر ،وقد تو ّقع الإيرانيون �أن تعود العالقات مع م�صر �إلى �سابق عهدها ،و�أن
يتخذ مر�سي خطوة �أكرث ح�سم ًا جتاه �إ�سرائيل ،من خالل �إلغاء معاهدة ال�سالم التي
�أُبرمت معها خالل عهد ال�سادات� .إال �أنّ �أملهم قد خاب ،ذلك �أن مر�سي مل ي�ستطع �أن
يتح ّرك ب�سرعة لإعادة العالقات مع �إيران �إلى �سابق عهدها .وبدا عاجز ًا عن التخلي
عن معاهدة ال�سالم مع �إ�سرائيل ،فيما �أخط�أت �إيران ،حني اعتقدت �أنّ حليف ًا لها
و�صل �إلى ال�سلطة يف م�صر.
يرى عدد من اخلرباء الإيرانيني �أن امل�ساعدة ال�سنوية الأمريكية التي تبلغ
قيمتها  1.5مليار دوالر� ،ش ّكلت �أهمية كربى مل�صر ،وعلى هذا الأ�سا�س مل يكن بو�سع
الإخوان امل�سلمني ومر�سي ر ّد هذه امل�ساعدة وتعري�ضها للخطر ،ملج ّرد �إقامة عالقة
�أف�ضل مع �إيران .وبد ًال من ذلك ،فر�ضت جماعة الإخوان امل�سلمني قيود ًا �أكرب على
م�صر ،و�أرغمت ال�شعب على اتباع نهجها .وعر�ضت �إيران م�ساعدة مالية على م�صر
(� ((6صاحلي :ندين قتل �أبناء ال�شعب امل�صري الأبرياء ،وكالة الأنباء الإيرانية الر�سمية (�إرنا) 10يوليو (متوز) .2013
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و�ألغت ت�أ�شريات الدخول لل�سياح امل�صريني ،فيما و ّقع ال َبلدان على اتفاقية للتعاون
ال�سياحي .وكان الإيرانيون يتوقون لزيارة م�صر وينتظرون بفارغ ال�صرب زيارة املواقع
الأثرية القدمية فيها ،وتطبيع العالقات معها� .إال �أنّ م�شكالت عدة حالت دون ذلك.
ورغم اجلهود احلثيثة التي بذلها الرئي�س �أحمدي جناد وفريق عمله لإعادة احلركة
ال�سياحية بني �إيران وم�صرّ ،مت �إلغاء رحالت ع ّدة .وا ّدعت حكومة مر�سي �أنه ال ي�سعها
�ضمان �أمن الزوار الإيرانيني ،م�شرية �إلى �إمكان ح�صول �صدامات بني املتطرفني
والإيرانيني� .أ ّما الإيرانيون ،ف�شعروا بخيبة �أمل كبرية ،ومل ي�ص ّدقوا �أنّ امل�صريني
قادرون على معاملتهم بهذا القدر من العنف(.)68
وحتى كتابة هذه الأ�سطر� ،أبدت �إيران مت�سك ًا كبري ًا ب�أمل �إعادة العالقات
ب�شكل كامل مع م�صر ،من خالل حر�ص وزير اخلارجية علي �أكرب �صاحلي ،على
الدفع الدبلوما�سي املكثف مع كافة الأطراف الفاعلة يف ال�ش�أن امل�صري ،يدل على
ذلك االت�صاالت التي �أجراها �صاحلي يف نهار  14يوليو «متوز» مع كل من وزراء
خارجية دول جمل�س التعاون ،ووزير اخلارجية الرتكي �أحمد داود �أوغلو ،والدكتور
حممد الربادعي ،نائب الرئي�س امل�صري امل�ؤقت لل�ش�ؤون اخلارجية .و�أكد �صاحلي
من خالل تلك االت�صاالت ،موقف �إيران الذي بدا �أكرث مي ًال جتاه الإدارة امل�صرية
اجلديدة ،بعد �أن �ألقت بثقلها على مدار عام كامل يف جانب الإخوان ومر�سي .فهذه
هي ال�سيا�سة :م�صالح ثابتة و�أ�شخا�ص متغريون!

( ((6حتليل ن�شرته وكالة فار�س الإيرانية للأنباء14 ،يوليو (متوز) .2013
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