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التي  العوامل  من  واحد  عامل  أمام  الورقة  هذه   تتوقف 
تؤثر عيل تشكيل سياسة مرص اخلارجية جتاه إيران وهو عامل 
خاصة  أمهية  له  العامل  وهذا  -اخلليجية.  املرصية  العالقات 
بالنظر إيل شبكة املصالح ذات الطابع االسرتاتيجي التي تربط 
يف  االستقطاب  حدة  وتزايد  جهة،  من  العريب  باخلليج  مرص 
عام 2٠٠٣  للعراق  األمريكي  االحتالل  منذ  العربية  املنطقة 

وهو استقطاب كانت إيران يف القلب منه من جهة ثانية .
لكن ما سبق ال يعني أن سياسة مرص جتاه إيران هي جمرد 
متغري تابع للمواقف اخلليجية نفسها جتاه إيران، فعيل الرغم 
األمن  من  يتجزأ  ال  جزء  املرصي  القومي  األمن  أن  من 
ال  هذا  أن  إال  اخلليجي،  األمن  ذلك  يف  بام  العريب  القومي 
املختلفة  القضايا  يف  واملرصية  اخلليجية  املواقف  تطابق  يعني 
جتاه إيران،  أوال ألن هذه املواقف اخلليجية يف حد ذاهتا غري 
اخلليجية  األفعال  ردود  تفاوت  من  مثال  اتضح  كام  متطابقة 
عيل اقتحام السفارة والقنصلية السعوديتني يف طهران ومشهد 
عام2٠١٦ ما بني قطع العالقة مع إيران وبني استدعاء السفري 
درجة  ألن  وثانيا  واإلعالمي،  الدبلومايس  االحتجاج  وبني 
حساسية مرص ملا تعتربه الدول اخلليجية مصادر هتديد ألمنها 
القومي ختتلف عن حساسية هذه الدول هلا، ويف املقابل فإن 
تفعل  مما  أكرب  تتحسب هلا مرص بشكل  ثمة مصادر  للتهديد 
الديموجرايف  التكوين  طبيعة  فإن  وكمثال  اخلليجية.  الدول 
املذهبي  باملتغري  تأثرا  أقل  جتعلها  ملرص  والواضح  املستقر 
الذي هو متغري فاعل وحمدد للعالقات اخلليجية -اإليرانية، 
صحيح أن ثمة هواجس موجودة هبذا الشأن يف مرص يغذهيا 
الرسمية  األزهر  مؤسسة  لكن  السلفي  الديني  التيار  بالذات 
مقابل  ويف  املذاهب،  بني  التقريب  مسألة  يف  معترب  تاريخ  هلا 
بني  التقارب  قبيل  من  أخري  لقضايا  مرص  تتحسب  ذلك 

عنرصا  بالفعل  ذلك  مثل  وقد  اإلسالمية  واحلركات  إيران 
لتوتري عالقات الدولتني يف مطلع التسعينيات مع ما تردد عن 

تدريب إيران حركات إسالمية مرصية يف السودان.
تساؤلني  الورقة  هذه  تثري  اخللفية  هذه  االعتبار  يف  أخذا 
رئيسيني مها : ما هي أبرز خصائص السياسة اخلارجية املرصية 
جتاه إيران؟ وما هي أهم قضايا هذه السياسة يف مرحلة ما بعد 

ثورة يناير 2٠١١ ؟
الثابت  بني  إيران  جتاه  املرصية  اخلارجية  السياسة  أوال: 

واملتغري 
يف حتليل هذه السياسية نلحظ أهنا تتميز بعدد من اخلصائص 

أمهها:
1.      درجة عالية من الثبات 

عام  منذ  إيران  جتاه  العربية  اخلارجية  السياسات  مرت 
١9٧9 بتقلبات عديدة ما بني القطيعة واالنفراج، َفَلو أخذنا 
من  تدرجت  لوجدناها  املثال  سبيل  عيل  السعودية  السياسة 
التعاون  إيل  الديبلوماسية  العالقات  قطع  إيل  الشديد  التوتر 
االقتصادي الوثيق إيل التوتر إيل قطع العالقات الدبلوماسية 
تطورت  اجلزائرية  اخلارجية  السياسة  فإن  املقابل  ويف  جمددا. 
العالقات  قطع  إيل  اخلارج  يف  اإليرانية  املصالح  متثيل  من 
الدبلوماسية إيل استئنافها لكن من دون خصوصية متيز هذه 
العالقات كام يف السابق. ويمكن القول إن اختالف مضمون 
عيل  توقف  إيران  جتاه  عربية  دولة  ألي  اخلارجية  السياسة 
اإليراين  املرشوع  هتديد  خطورة  ملدي  دولة  كل  تقدير  درجة 
املبادئ  من  أصيل  مبدأ  هو  الثورة  تصدير  مبدأ  أن  فمع   ، هلا 
التي قام عليها نظام اجلمهورية اإلسالمية، إال أن ثمة عوامل 

ســــــــــــــيــــــــــــــاســــــــــــــة مــــــــــــــصــــــــــــــر اخلـــــــــــــــــــارجـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة جتــــــــــــــــــــــــــــاه إيــــــــــــــــــــــــــــران
ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع اخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــج مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا

د. نيڤني مسعد
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توجهات السياسة اخلارجية املرصية
املبدأ  هذا  من  العربية  الدول  خماوف  هتدئة  يف  تتحكم  كانت 
إيراين  نظام  يعطيها كل  التي  األولوية  قبيل  من  تصعيدها  أو 
امتالك  وحدود  التصدير  يتم  وسائل  وبأي  الثورة  لتصدير 
هذه الوسائل، فإيران يف ظل خامتي غريها يف ظل نجاد مع أن 
كليهام ملتزم بتصدير الثورة، وإيران قبل االحتالل األمريكي 
بعد  لبنان غريها  العدوان اإلرسائييل عيل  بعد  للعراق غريها 
كانت  املراحل  هذه  من  مرحلة  فكل  العريب  الربيع  ثورات 

تعطيها نفاذية أكرب إيل املزيد من الساحات العربية.
إيران  التوتر مع  أما مرص  فلقد حافظت عيل منسوب من 
هذا  يزيد  الثورة،  بعد  الدولتني  بني  العالقات  قطع  منذ 
هذا  ويقل  سنوات  الثامن  حرب  خالل  حدث  كام  املنسوب 
ما  أن  نالحظ  هنا  2٥يناير.  ثورة  بعد  حدث  كام  املنسوب 
بعد 2٥ يناير بقدر ما أدي لتمدد املرشوع اإليراين يف املنطقة 
العربية وحدا بمرص للمشاركة يف التحالف العريب املدافع عن 
الرشعية يف اليمن ، فإن السنوات السبع السابقة أتت بعوامل 
تقارب بني املوقفني املرصي واإليراين من قضايا أساسية أمهها 
احلفاظ عيل اجليوش الوطنية ورفض تفكيك الدولة العربية، 
العراق.  عيل  وأيضا  سوريا  عيل  باألساس  ذلك  وانطبق 
ويرجع هذا النمط البندويل الثابت يف عالقات الدولتني -ما 
يف  الشديد  التعقد  إيل   - املنضبط  والتوتر  الشديد  التوتر  بني 
وقد  إيران،  جتاه  اخلارجية  مرص  لسياسة  املحددة  العوامل 
واخلارجي  املرصي  الداخيل  املتغريين  إيل  اإلشارة  سبقت 
اخلليجي، لكن هناك مؤثرات أخري عيل هذه السياسة منها 
بإجيابية  تتعاطي  ال  املتحدة  فالواليات  األمريكي،  املوقف 
كبرية مع أي تقارب مرصي -إيراين وإن انتقلت الرئاسة من 
باراك أوباما إيل دونالد ترامب، كام أن من هذه املؤثرات أيضا 
وإن يكن بدرجة أقل العالقات املرصية -الرتكية ومدي نظر 
مرص إليران كُمعاِدل لرتكيا ودورها اإلقليمي، فمرص تدرك 
املرشوع  عن  خطورة  يقل  ال  ألردوغان  الرتكي  املرشوع  أن 

اإليراين للثورة اإلسالمية إن مل يكن خطره أكرب.
سياستها  يف  الكبري  الثبات  يف  مرص  مع  يشرتك  ال  و  هذا 
جتاه إيران إال سوريا التي تعاملت مع إيران منذ سقوط الشاه 
السياسة  جوهر  بسبب  ُعامن  وسلطنة  اسرتاتيچي،  كحليف 

الُعامنية القائم عيل عدم االنخراط يف النزاعات.
 2.      رفض سياسة املحاور 

من  الورقة  جتعلها  التي  اخلاصية  هذه  تبدو  غريبة  قد 
إيران، وذلك عيل  املرصية جتاه  اخلارجية  السياسة  خصائص 
العريب  التحالف  نوع  من  حتالفات  يف  مرص  انخراط  ضوء 
حمور  يف  واشرتاكها  إيران،  مع  حربه  يف  للعراق  الداعم 
االعتدال الذي تكون بعد خروج سوريا من لبنان وتبلور يف 

عام 2٠٠٦، ومسامهتها يف حتالف دعم الرشعية يف اليمن ويف 
التحالف الدويل ضد اإلرهاب. يف كل هذه التحالفات وقفت 

مرص ضد إيران وضد اجلامعات التي تدعمها إيران . 
شئ  املحاور  وسياسات  شئ  التحالف  سياسات  لكن 
خمتلف، بمعني أن مرص انخرطت بالفعل يف حتالفات سياسية 
مع عدة دول عربية وبعض هذه التحالفات كانت له أهداف 
تنبثق  ومل  بطبيعتها  املذكورة  مؤقتة  األهداف  لكن  عسكرية 
العسكرية،  األحالف  حال  هو  كام  ثابتة  مؤسسية  ُأطر  عنها 
التي  املعدودة  املرات  أن  هي  األخري  والنقطة  نقطة.  هذه 
اشرتكت فيها مرص يف حتالفات سياسية ذات أهداف عسكرية 
التي  واحلاّلة  املحدقة  للمخاطر  تقديرها  عن  تصدر  كانت 
املخاطر،  هذه  وألولويات  العريب  القومي  األمن  تواجه 
وبالتايل فلقد  وقفت مرص إيل جانب العراق يف حرب الثامن 
بعد  عربيا  مرص  عزل  سياسة  تزعم  العراق  أن  مع  سنوات 
اتفاقية السالم مع إرسائيل، لكن مرص قّدرت أن خماطر تقدم 
احلرب هي خماطر  الثانية من  املرحلة  العراق يف  داخل  إيران 
اليمن  يف  الرشعية  جانب  إيل  وقفت  مرص  أن  كام  جسيمة، 
رغم إدراكها تعقيدات اخلريطة السياسية والقبلية واجلغرافية 
اليمن.  يف  إيران  متدد  قبول  معناه  كان  البديل  لكن  اليمنية 
االعتدال  نوع  من  مصطلحات  استخدام  أن  الثالثة  النقطة 
انضمت قطر  واملقاومة هو استخدام سيايس حتكمي فعندما 
ملا يسمي حمور املقاومة قبل الربيع العريب كانت تصف املحور 
العريب  الربيع  بعد  موقفها  غريت  وعندما  باالعتدال،  اآلخر 
ووقفت مع دول اخلليج يف خندق واحد مناهض لنظام األسد 

اعتربت أهنا انضمت ملحور االعتدال ...وهكذا.
املذهبية  وليس  السياسية  األبعاد  عيل  3.       الرتكيز 

للمرشوع اإليراين 
 يف مقدمة الورقة متت اإلشارة إيل أن التجانس السكاين ملرص 
جيعل حساسية مرص للبعد املذهبي يف العالقة مع إيران حساسية 
حمدودة. فبالنسبة ملرص فإن إيران مثل تركيا هي دولة ذات تاريخ 
إمرباطوري تسعي إلحيائه مستغلة وضع الفراغ الذي نشأ عن 
ثورات الربيع العريب للتمدد يف عدد من الدول العربية. هذا ال 
ينفي أنه مع احتدام االستقطاب املذهبي يف املنطقة بدأ  تداول 
القرار  صنع  دوائر  يف  الشيعي«  »اهلالل  نوع  من  مصطلحات 
ملك  الثاين  اهلل  عبد  امللك  املصطلح  هذا  صك  منذ  املرصية 
للرئيس  املرصي  ترصيح  تسبب  كام   ،2٠٠٦ عام  يف  األردن 
السابق حسني مبارك خلط فيه بني االنتامء للمذهب الشيعي 
وبني العالقة مع إيران يف إثارة مشاعر املواطنني الشيعة العرب. 
لكن بشكل عام فإن السياسة املرصية ال تعترب أن مكمن اخلطر 

يف املرشوع اإليراين هو اجلانب املذهبي. 
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هنا جتدر اإلشارة إيل السياسة التي اتبعها اإلخوان املسلمون 
حيال إيران خالل الفرتة من 2٠١١ وحتي 2٠١٣، فمن الناحية 
عيل  مؤسسة  سياسية  حركة  أن  يفرتض  كان  األيديولوچية 
أساس عقائدي وتدين باملذهبية السنية ال توجد قاعدة كبرية 
للتقارب بينها وبني إيران، عيل العكس من تركيا مثال. لكن ما 
حدث هو أن مجاعة اإلخوان طورت بالفعل عالقتها مع تركيا 
بشكل كبري خالل فرتة صعودها السيايس وابتلعت عيل مضض 
إعالن أردوغان عن أنه رئيس مسلم لدولة علامنية، ويف الوقت 
نفسه فإهنا طورت عالقتها مع إيران ليس بمعني زيارة حممود 
أمحدي نجاد مرص وزيارة حممد مريس طهران فهاتان الزيارتان 
كانتا ذات طابع بروتوكويل رصف و يف إطار مناسبات أعم، 
لكن بمعني استقبال سائحني إيرانيني ألول مرة واحلديث عن 
تنشيط اخلط اجلوي املبارش بني العاصمتني، عالوة عيل بحث 
اإلخوان كيفية االستفادة من جتربة احلرس الثوري اإليراين ، 
اخلاص.  احلرس  تأسيس  يف  القديمة  التجربة  أصحاب  وهم 
الثورة  بعد  االخوان  حلفاء  السلفيون  دخل  ما  رسعان  لكن 
عيل اخلط وأجهضوا تطور السياسة املرصية يف اجتاه االنفتاح 
بقوة عيل النموذج اإليراين، ثم اهنار حكم اإلخوان برمته، لكن 
املقصود أنه إذا كانت حركة إسالمية خالصة قد تعاملت هبذه 
السلطة،  بزمام  مرة  ألول  أمسكت  حني  إيران  مع  الربامجاتية 
إيران  الديني سياسته حيال  املنطقي أال يقيم احلكم غري  فمن 

عيل أساس مذهبي.
ثانيا: القضايا ذات العالقة مع إيران منذ 2٠11

اشتبكت  التي  املرصية  اخلارجية  السياسة  قضايا  تعددت 
فيها مرص مع إيران عيل مدار السنوات السبع السابقة، لكن 
ذات  األساسية  القضايا  من  ثالث  حتديد  يمكن  عام  بشكل 
لة، وتلك هي قضايا امللف النووي اإليراين، وربط إيران  الصِّ
باإلرهاب، والتدخل اإليراين يف كل من سوريا واليمن، وفيام 

ييل استعراض هلذه القضايا الثالث.
  1.      امللف النووي اإليراين 

مبارك مطلب حتويل  الرئيس حسني  منذ عهد   تبنت مرص 
الشامل،  الدمار  أسلحة  من  خالية  منطقة  إيل  األوسط  الرشق 
وثبتت عيل تأكيد هذا املطلب بعد ثورة 2٥ يناير. مثل هذا املوقف 
املبدئي يعني معارضة مرص الربنامج النووي اإليراين، وبالفعل 
فلقد أعربت مرص يف مناسبات خمتلفة عن شكوكها يف أن األنشطة 
السلمية  لالستخدامات  الطاقة  توفري  هدفها  اإليرانية  النووية 
التكلفة  ألن  وثانيا  أوال.  هذا  للطاقة،  منتجة  إيران  أن  خاصة 
اجلمهورية  وضعت  والتي  اإليرانية  النووية  لألنشطة  العالية 
العقوبات االقتصادية ال  اإلسالمية حتت سالسل متعددة من 
تتالءم مع العائد منها أي توفري الطاقة يف دولة نفطية باألساس. 

ورغم أن هذا املوقف املبدئي يمثل تقاطعا مع موقف السعودية 
إال أن ثمة اختالفا نوعيا بني املوقفني، وهو اختالف ينبع بالتأكيد 
من البعد اجلغرايف ملرص عن إيران مقارنة بقرب دول اخلليج منها، 
كام أنه ينبع بشكل أكرب من كون إرسائيل دولة نووية ما يمثل 

هتديدا مبارشا لألمن القومي املرصي. 
مل خُتِف السعودية حتفظها عيل اتفاق ٥ +١  يف عام 2٠١٥، 
ملدة  اإليراين  النووي  الربنامج  جُيّمد  االتفاق  هذا  أن  باعتبار 
العقوبات  يرفع  ولكونه  عليه،  يقيض  وال  سنوات  عرش 
االقتصادية عن إيران ما يعزز وضع نظامها السيايس ) كام كان 
ُيَتوَقع يف البداية ( من جهة، ويشجعها عيل مزيد من التورط 
يف الرصاعات الداخلية العربية من جهة أخري ، هذا فضال 
أخري  قضايا  حول  التفامهات  من  بحزمة  يرتبط  ال  أنه  عن 
السائد  االنطباع  كان  ولقد  إليران.  اإلقليمي  الدور  أبرزها 
مع  عالقتها  فّضلت  أوباما  الرئيس  إدارة  أن  السعودية  لدي 

إيران عيل العالقات االسرتاتيچية اخلليجية -األمريكية.
وقبل االنتقال لتحليل املوقف املرصي من االتفاق النووي 
اإليراين ، جتدر اإلشارة إيل التاميز بني مواقف الدول اخلليجية 
قطر  من  كل  موقف  كان  املثال  سبيل  وعيل  حياله،  نفسها 
صارمة  آلية  يتضمن  االتفاق  لكون  إجيابيا  موقفَا   والكويت 
جمهر  حتت  ويضعه  اإليراين  النووي  الربنامج  عيل  للرقابة 
عن  التحدث  دون  وذلك  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة 

سلطنة عامن التي رعت املفاوضات الرسية املمهدة لالتفاق.
التوصل  تأسس عيل كون  أنه  فنجد  إيل موقف مرص   نأيت 
ال  التي  املنطقة  يف  األوضاع  هتدئة  يف  يساهم  االتفاق  هلذا 
مرص  تعاملت  وهلذا  فلقد  التوتر،  أسباب  من  شئ  ينقصها 
وعندما  الزمان.  من  لعقد  اإليراين  اخلطر  حتييد  مع  بإجيابية 
االتفاق  من  موقفها  بالتايل  وتغري  األمريكية  اإلدارة  تغريت 
دونالد  وقام  التاريخ  يف  اتفاق  أسوأ  اعتباره  حد  إيل  النووي 
العربية  اململكة  بزيارة  له  خارجية  جولة  أول  يف  ترامب 
بالسالح  اخلاصة  االتفاقات  من  العديد  وتوقيع  السعودية 
والتجارة، مل َتنَسق مرص للهجوم عيل االتفاق لكنها شاركت 
اإليرانية  الصواريخ  برنامج  جتاه  هواجسها  اخلليجية  الدول 
خاصة بعد تزايد اهتام إيران بأهنا مصدر لصواريخ احلوثيني 

التي استهدفت  األرايض السعودية.
2.      العالقة بني إيران واإلرهاب 

أكرب  إيران  باعتباره  للسلطة  ترامب  دونالد  وصول  ارتبط 
الدول  ركزت  نفسه  الوقت  ويف  العامل،  يف  لإلرهاب  مصدر 
،وهذه  اإلرهابية  اجلامعات  بدعم  إيران  اخلليجية عيل عالقة 
اجلامعات عبارة عن مروحة كبرية من التنظيامت التي تشمل 
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توجهات السياسة اخلارجية املرصية
مجاعات من نوع حزب اهلل ومجاعة أنصار اهلل ومجعية الوفاق 
كام  املختلفة،  بفصائله  العراقي  الشعبي  واحلشد  البحرينية 
اهتام  تكرر  حيث  خمتلفة  متشددة  سنية  تنظيامت  أيضا  تشمل 
تعزز  كي  وسوريا  العراق  يف  داعش  تنظيم  بدعمها  إيران 
إيران  ربط  بأن  العلم  مع  هذا  الدولتني.  هاتني  يف  نفوذها 
الشواهد.  من  العديد  وله   2٠١٧ عام  عيل  سابق  باإلرهاب 
 2٠١٣ عام  يف  إليران  اهتاما  البحرين  توجيه  ذلك  ومن 
ي  ُسمِّ ما  تشكيل  تنوي  كانت  إرهابية  خلية  ومتويل  بتدريب 
عن   2٠١٥ عام  يف  الكويت  وإعالن  املهدي«،  »جيش  ب 
»خلية  عليها  ُأطِلق  اهلل  بحزب  ترتبط  إرهابية  خلية  اكتشاف 
عيل  االعتداءات  من  بالعديد  القيام  تنوي  كانت  العبديل«  

منشآت حيوية داخل البالد، وغري ذلك كثري.
لكن التطور األبرز يف ربط إيران وحلفائها باإلرهاب وقع 
والقنصلية  السفارة  عيل  اهلجوم  أعقاب  ففي   ،  2٠١٦ عام 
السعوديتني يف إيران يف مطلع هذا العام و النقد الالذع الذي 
وجهه السيد حسن نرص اهلل للسلطات السعودية نتيجة إعدام 
اخلليج  لدول  التعاون  جملس  أصدر  النمر،  باقر  نمر  الشيخ 
مشريا  إرهابية  كمنظمة  اهلل  حزب  فيه  َصّنف  بيانَا  العربية 
لدوره يف جتنيد شباب دول املجلس يف تنفيذ األعامل العدائية 
يف  التصنيف  هذا  وتكرر  واملتفجرات،  األسلحة  وهتريب 
بيان لوزراء اخلارجية  العرب وأيضا يف  الداخلية  بيان لوزراء 
العرب. وبطبيعة احلال وجهت إيران االهتام نفسه -أي دعم 
اإلرهاب- لكل من السعودية واإلمارات عيل خلفية تطورات 
الرصاع يف سوريا والعراق، كام كررت أن داعش ليس سوي 
ُتسِمها  مل  دوال  اهتمت  أخري  مناسبات  ويف  أمريكية.  صنيعة 
بمحاولة تأجيج النعرات القومية والطائفية يف إيران ومن ذلك 
ما أعلنته عن كشف شبكة » جتسس إرهابية« قبيل االنتخابات 

الرئاسية اإليرانية عام 2٠١٣، وغري ذلك أيضا كثري . 
بتهريب  إيران  اهتمت  أن  سبق  نجدها  ملرص  انتقلنا   فإذا 
السالح حلركة محاس عرب األنفاق يف سيناء ، كام اهتمت حزب 
أدانت  وقد  يناير،   2٥ ثورة  أحداث  أثناء  السجون  بفتح  اهلل 
يف  السعودية  الدبلوماسية  البعثة  مقار  عيل  التعدي  بالطبع 
حزب  العرب  اخلارجية  وزراء  تصنيف  خيص  فيام  أما  إيران. 
اهلل كمنظمة إرهابية فإن موقف مرص شابه التباس ظاهر. فمن 
ناحية مل تعرتض مرص عيل تصنيف حزب اهلل كمنظمة إرهابية 
وفصائل  وتونس  واجلزائر  ولبنان  كالعراق  دول  فعلت  كام 
املقاومة الفلسطينية ويف مقدمتها حركة اجلهاد اإلسالمي . لكن 
من ناحية أخري وبعد أسبوعني تقريبا من هذا التصنيف قال 
وزير اخلارجية املرصي سامح شكري ما نصه »إن مرص مل حتكم 
أو تصف حزب اهلل باإلرهاب.. إن حزب اهلل له وضعية خاصة 

األوضاع  نتيجة  ضخم  اضطراب  من  يعاين  الذي  لبنان  يف 
الداخلية، وهذه قضية يتم حلها مع الشعب اللبناين« .

ويف تقديري فإن هذا االلتباس الذي ميز موقف مرص من 
هو  اهلل  حزب  نشاط  أن  من  ينبع  باإلرهاب  اهلل  حزب  دمغ 
البعض  عيل  مرص  توافق  التي  األفعال  من  خليط  عن  عبارة 
ترفض  بالتأكيد  فمرص  اآلخر،  البعض  عيل  وتعرتض  منها 
أي شبهة للتنسيق بني حزب اهلل وبني حركة محاس ضد أمنها 
القومي، كام أهنا ترفض دور احلزب  الداعم جلامعة أنصار اهلل 
يف اليمن. لكن يف املقابل فإن مرص تشاطر حزب اهلل وقوفه إيل 
جانب الرئيس بشار األسد رغم اختالف منطلقات الطرفني، 
السورية  الدولة  عيل  حرصها  منطلق  من  ذلك  تفعل  فمرص 
يدور يف  فإنه  اهلل  أما حزب   ، السوري  الوطني  اجليش  وعيل 
مرص  أن  واألخري  واحدة.  هذه  اإليرانية،  السياسة  فلك 
حتتاج دائام للموازنة بني عالقاهتا مع دول اخلليج من جانب 
القومي  األمن  هتديد  مصادر  ألولويات  الذاتية  رؤيتها  وبني 
العريب من جانب ثان، وهذا يتسبب أحيانا يف تضارب بعض 
مواقف السياسة اخلارجية املرصية. يف هذا اإلطار مثال يمكن 
أن نتفهم مشاركة مرص يف القمة اإلسالمية -األمريكية التي 
املثرية  اإليرانية  بالسياسات  ونددت  الرياض  يف  انعقدت 
فكرة  البات  رفضها  نفسه  الوقت  ويف  املنطقة،  يف  للفويض 
تكوين حتالف سني بزعامة السعودية يتصدي لتحالف شيعي 
عيل  الدولية  عالقاهتا  مرص  تأسيس  لعدم  أوال  إيران،  بقيادة 
أسس مذهبية كام سبق القول ، وثانيا ألن أي حتالف سني البد 
العدائية الرصحية ضد مرص.  أن يضم تركيا ذات السياسات 
مرص  سياسة  يف  املذهبي  االختالف  عقدة  لتجاوز  مصداقا 
اخلارجية ، نجد أن الدبلوماسية املرصية بذلت جهودا حثيثة 
اللبناين  الوزراء  رئيس  مكوث  عن  النامجة  األزمة  الحتواء 
سعد احلريري يف السعودية وما كانت تنذر به هذه األزمة من 
اجلهود  توافقت  ، وهنا  لبنان ككل  أمن  عواقب وخيمة عيل 
اهلل  حزب  من  كل  هبا  قام  التي  اجلهود  مع  املذكورة  املرصية 
وإيران ملنع تفجري املوقف عرب استفزاز الطائفة السنية اللبنانية.

3.      الدور اإليراين يف الرصاعات الداخلية العربية
العريب  الربيع  دول  يف  اندلعت  التي  الرصاعات  تشابكت 
وتعددت أطرافها عيل نحو بالغ الصعوبة والتعقيد، ويصدق 
ذلك بشكل أسايس عيل الرصاع السوري وبدرجة أقل حدة عيل 
الرصاع اليمني. وإذا كان الدور اإليراين يف الرصاع السوري قد 
بدأ يف مرحلة مبكرة منه بحكم العالقة االسرتاتيجية بني سوريا 
وإيران، فإنه مع وصول هذا الرصاع ملرحلة حرجة يف النصف 
الثاين من عام 2٠١٥ ألقت إيران بكل ثقلها إيل جانب اجليش 
العريب السوري، سواء عرب مقاتلني من احلرس الثوري اإليراين 
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امللف املرصى - العدد  ٤٣ - السنة الرابعة
أو عرب مقاتلني من حزب اهلل اللبناين فضال عن مجاعات أخري 
من العراق وأفغانستان. هنا جتدر اإلشارة إيل أن التدخل اإليراين 
يف الرصاع السوري كان لديه ما يربره من عوامل املصلحة، لكن 
دخول كل من تنظيم القاعدة )ومشتقاته( وتنظيم داعش عيل 
خط الرصاع كان البد أن خيلع عيل هذا الرصاع أبعادا مذهبية 
خصوصا مع احتداد االستقطاب  السني/الشيعي بشكل عام 

عيل مستوي املنطقة. 
السورية  الساحة  عيل  أسايس  كطرف  روسيا  ظهور   ومع 
العسكري  التوازن  تغيري  هو  األول  مهامن،  تطوران  حدث 
من  واسعة  مساحات  حلفائه  مع  واستعادته  النظام  لصالح 
املسلحة،  اجلامعات  أمام  خرسوها  قد  كانوا  التي  األرايض 
العربية  األدوار  حساب  عيل  اإليراين  الدور  متدد  هو  والثاين 
وهنا  خصوصا.  والقطري  السعودي  والدورين  عموما 
قدمها  التي  املبادرة  عيل  السعودية  حتفظ  بني  املقارنة  يمكن 
بالرياض  اإلسالمي  التضامن  قمة  يف  مريس  حممد  الرئيس 
عام 2٠١2 وقوامها تكوين جلنة رباعية من مرص والسعودية 
وإيران وتركيا لتسوية الرصاع السوري ، عيل أساس أن هذه 
املبادرة تعطي إيران وضع الرشيك وتعزز دورها يف سوريا، 
وبني تدشني روسيا مسار أستانة لتسوية الرصاع نفسه برشاكة 
كاملة مع كل من إيران وتركيا ودون حضور أي طرف عريب.
توتري  من  مزيد  يف  السوري  الرصاع  تطورات  وتسببت 
موقف  بسبب  أصال  املتأزمة  -السعودية  املرصية  العالقات 
مرص من الرصاع اليمني عيل نحو ما سيأيت ذكره . فكام حدث 
يف املوقف املرصي امللتبس من حزب اهلل والذي سبقت اإلشارة 
القرارين  مرشوّعي  من  ونقيضه  املوقف  مرص  اختذت   ، إليه 
مرشوع  أي   ،2٠١٦ أكتوبر  يف  السوري  بالرصاع  اخلاصني 
دون  حلب  يف  النار  إطالق  لوقف  دعا  الذي  الرويس  القرار 
ومرشوع   ، -السوري  الرويس  اجلوي  القصف  لوقف  إشارة 
القرار الفرنيس -األسباين الذي طالب هبدنة فورية شاملة يف 
حلب ، وكان أن صوتت مرص لصالح القرارين معا وحاولت 
تربير ذلك بتربيرات خمتلفة . أثار هذا التصويت نقدا دبلوماسيا 
سعوديا علنيا، رسعان ما اقرتن بقيام رشكة أرامكو بوقف تزويد 
مرص باملنتجات النفطية كام يقيض اتفاق مربم بني الدولتني مدته 
يف  ملرص  العراقي  النفط  صادرات  وسامهت   . سنوات  مخس 
تعويضها عن نفط أرامكو . مل تتفهم السعودية أن احلفاظ عيل 
الدولة السورية املوحدة هو مبدأ ثابت يف سياسة مرص اخلارجية 
عيل مدار التاريخ ، وأن هذا املبدأ يعلو عيل أي خالف سيايس 
مع حكام سوريا ، واعتربت أن تصويت مرص لصالح املرشوع 
الرويس خطوة جديدة من خطوات تطبيع العالقات املرصية 

-اإليرانية ، فكان أن تأجج اخلالف السعودي -املرصي  .

الضغوط  قاومت  مرص  فإن  اليمني  الرصاع  خيص  فيام  أما 
عليها للدفع بقوات برية إيل األرايض اليمنية، وتأسس رفضها 
عيل خلفية جتربتها السابقة للتدخل العسكري يف اليمن خالل 
ستينيات القرن املايض ، لكن مرص شاركت بفعالية يف عمليات 
السالح  ملنع وصول  منها  البحرية  العريب خصوصا  التحالف 
يف  مبارش  نقد  عيل  املوقف  هذا  وحاز   . اهلل  أنصار  مجاعة  إيل 
جانب  إيل  السعودية  بوقوف  التذكري  مع  السعودية  الصحافة 
ثبات  عيل  حافظت  مرص  لكن   .2٠١٣ ٣٠يونيو  يف  مرص 
عامي  أن  رغم  معه  التأقلم  تفرض  أن  واستطاعت  موقفها 
2٠١٦ و2٠١٧ شهدا تصعيدا خطريا يف حدة الرصاع اليمني 
باستهداف صواريخ احلوثيني عمق األرايض السعودية من جهة 
وقتل عيل عبد اهلل صالح من جهة أخري . هنا جتدر اإلشارة إيل 
العريب  التحالف  نقطتني مهمتني ، األويل أن مرص كطرف يف 
لإلصالح  اليمني  التجمع  صف  يف  حتارب  نفسها  وجدت 
الذي يمثل امتدادا جلامعة اإلخوان املسلمني ، ومعلوم أن مرص 
هتديده املبارش  بحكم  االخوان  تنظيم  إزاء  احلساسية  شديدة 
الستقرارها السيايس ، لكن يف الوقت نفسه فإهنا تلتزم بحامية 
إيران  بوجود  يتأثر الشك  أمن  العريب وهو  اخلليج  دول  أمن 
إيل  يقودنا  وهذا  املبارش  .  السعودي  اجلوار  يف  أي  اليمن  يف 
النقطة الثانية وقوامها أن إيران دأبت عيل نفي صلتها بصواريخ 
إال  جماال  ترتك  مل  لكنها   ، السعودية  تستهدف  التي  احلوثيني 
وأعلنت عن متسكها بدعم احلوثيني كجامعة مستضعفة -وهي 
ليست كذلك بالتأكيد - كام شدد األمني العام حلزب اهلل عيل 
املعني نفسه ما سوف ُيبقي عيل اليمن ساحة للمواجهة املستمرة 
بني السعودية وإيران ، هذا يف الوقت الذي يتجه فيه الرصاع 
يف  أنه  إيل  اإلشارة  تبقي  والتعقيد.  التشظي  من  ملزيد  اليمني 
األزمة  تسببت  املنطقة  دول  تفاعالت  يف  املستمر  التغري  إطار 
السعودية واإلمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة  بني 
أخري يف تقريب هذه املواقف من املوقف املرصي جتاه قطر ، 
فيام اختذت إيران وأيضا تركيا جانب قطر وشهدت العالقات 
الرتكية -القطرية بالذات تعاونا واسع النطاق امتد من السياسة 

واالقتصاد إيل األمن .
أي مستقبل لسياسة مرص اخلارجية جتاه إيران ؟

يتجاذب  إجابته  الذي  السؤال  هبذا  حتليلها  الورقة  ختتم 
عامالن يدفع كُلُ منهام يف اجتاه خمتلف، من جهة هناك عامل 
التصعيد مع استمرار كل أسباب التأزم يف العالقات السعودية 
-اإليرانية والعالقات اإليرانية -األمريكية ، ومن جهة أخري 
اإليرانية  اخلارجية  وزير  دعوة  جتدد  مع  التهدئة  عامل  هناك 
املنطقة،  دول  مع  إقليمي  حوار  لفتح  ظريف  جواد  حممد 
قدما  وتدفع  املبادرة  بزمام  لتأخذ  مرص  أمام  املتاحة  والفرصة 
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توجهات السياسة اخلارجية املرصية
عامن  سلطنة  مع  مرص  تنسق  أن  يمكن  وهنا  االجتاه.  هذا  يف 
وهي املعروفة بدبلوماسيتها التوافقية ونجاحاهتا السابقة . نعم 
هلا  تكون  أن  املفرتض  من  الدول  وكل  إليران  مرشوع  هناك 
مرشوعاهتا ، ونعم هناك تناقض بني كٍل من املصالح العربية 

واملصالح اإليرانية ، لكن نعم أيضا هناك تقاطع فيام بني هذه 
انفصال  رفض  يف  مثال  حدث  كام  البعض  وبعضها  املصالح 
كردستان عن العراق ، لكن هذا هو اجلزء امُلجّمد يف العالقات 

العربية -اإليرانية وهو الذي حيتاج إيل التفعيل .   


