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 5122يناير  52يف مرحلة ما بعد ثورة  يرانيةالعالقات املصرية اإل

 ةنظرة استشرافي 

 دارىـصالح مسري البند. 

 العربية مصرمجهورية  / بورسعيد السياسية، جامعةالعلوم  أستاذ مساعد

 

 امللخص

 

 52ثورة  دما بعة مرحل علىطبيعة العالقات املصرية ـ االيرانية، بالرتكيز  تناول هذه الدراسة بالتحليلت       

وهى الفرتة اليت بدا واضحًا خالهلا تدشني نظام سياسي جديد يقوم على أسس ختتلف كلية عن سابقه، ، 5122يناير

فيما خيص أسس النظام وكذا توجهات السياسية اخلارجية والقواعد اليت حتكم عالقات مصر الدولية السيما بدول اجلوار 

احلاكمة  تغرياتاملوحتليل ويتمثل اهلدف األساسي للدراسة يف رصد طبيعة هذه العالقات،  ران.اجلغرايف وفى مقدمتها اي

 52على ضوء التطورات السياسية الراهنة، السيما بعد ثورة  واالتفاقنقاط االختالف جوانب واستكشاف و ملسارها،

حتكم مسار العالقات الثنائية بني ية وصول إىل رؤية اسرتاتيجية مستقبل، مستهدفة ال5120يونيه  01و  5122يناير

 الدولتني.

 

Abstract 

 

         This study analyzes the nature of the relations between Egypt and 

Iran, focusing on the post- jan.25 revolution's era, the period of 

establishing a new political system based on different bases, in concern of  

the foreign policy orientations and the rules governing  Egypt's  

international relations especially with neighboring countries, such as Iran.  

         The main objective of the study is monitoring the nature of these 

relationship, analyze the variables governing its track, and exploring the 
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aspects and points of difference and agreement, in the light of the current 

political developments, especially after the revolution of January 25, 2011 

and June 30, 2013, reaching to a strategic vision for the bilateral relations, 

future. 

 

 املقدمة

عن قرب استئناف  ،5122يناير  52يف أعقاب ثورة  على مدار الفرتة املاضية، السيمااألحاديث و األنباء واترتت       

توى على مسحمدود متثيل متبادل قتصر حتى اآلن على واليت ت القاهرة وطهران،العالقات الدبلوماسية الكاملة بني 

نبيل العربي عن رغبة مصر يف فتح صفحة آنذاك ارجية اخلوزير  هأعلن ماوقتئذ ذلك  عمقوقد مكتبني لرعاية املصاحل، 

بإعادة العالقات الدبلوماسية مع  هاترحيباالعالن عن سارعت إىل اليت  ،جديدة مع مجيع دول العامل مبا يف ذلك إيران

                                                                   .(2)عامًا 01الـ مصر بعد قطيعة جتاوزت 

مل تكن معقدة ، يشري إىل أنها من قبل العديد من الباحثني وفقًا للتحليل العلمييرانية املصرية ـ اإلالعالقات إال أن واقع 

أن هذه العالقات مل تكن  :هاأهمعديدة أسباب ذلك ولعل ، املرحلة هذهخالل  وملتبسة يف يوم من األيام كما هي

غري مسبوق بشكل وخل اتدتبدورها  اليت ،اإلقليميةالدولية ومبثل هذه الدرجة مع جممل التفاعالت من قبل متداخلة 

يتسم بقدر  بني الدولتني اتمنط العالقومن ثم، فإن  .(5)تفاعالت النظام العربي، والنظام اإلقليمي للشرق األوسط مع

هلذا وواضح غياب منط حمدد مع لعقود متتالية، العالقات هذه فرضه التوتر والصراع الذي شاب كبري من التعقيد، 

الدور اإلقليمي، والتوجه األيديولوجي، ومنط السياسة اخلارجية العديد من اجلوانب، كالصراع الذي امتد ليشمل 

 .(0)احلادم اهلجوو التهدئةبني ما املاضية عقود العرب  تراوح مداها  اليتو ،وأدواتها

 :شكالية الدراسةإ

لكال يف تطورها باملتغريات الداخلية أن تلك العالقات ال تتأثر  ،يوضح تأمل العالقات بني مصر وإيرانحيث        

، واليت تضع قليميباملتغريات الكامنة يف البيئة اخلارجية سواء على املستوى الدولي أو اإل بل أيضًا ،الطرفني فحسب

حول كنه وطبيعة تمحور تالدراسة، اليت اشكالية ربز ومن هنا، ت. العالقاتهذه ت فعلية أمام تطور قيودًا وحمددا

وحجم وطبيعة  ـ  يناير 52ز على مرحلة ما بعد ثورة ـ بالرتكي خالل احلقبة املاضيةاملصرية ـ اإليرانية العالقات 
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تأثري ذلك على مدى طموحات اإلقليمية لكليهما والدور اإلقليمي والكذا و، احلاليةاملخاطر والتهديدات واملصاحل 

 . املستقبل يف التفاعالت الثنائية

 :أهمية الدراسة

 ا:هات، لعل أبرزرمية من عدة اعتباههذه األتنبع و     

 واالقتصادية ات السياسيةرالقد بالنظر إىليمًيا ودولًيا، لإق ـ نامصر وايرـ  الدولتني تاا كلهمية اليت تتمتع بهاأل ـ2

ا من هعاتا، يتم مركقوى ذات مكانة يمي،لما اإلقهالثقافية، واليت رسخت من دور اافية والبشرية وكذروالتارخيية واجلغ

 .(4)الدولية يف املنطقة ة يف منظومة العالقاتلف الفاعااألطر افةجانب ك

نسبة لتحديد أبعاد الدور ، ال تكتسب أهمية فقط بالةيران بوصفها قوى إقليمية رئيسن العالقات بني مصر واإ ـ5

 .(2)املنطقة من صراعات وتوازنات يفوضاع بشكل ملحوظ األوالعالقات تلخص هذه  ألن منا ايضًاإواإلقليمي لكليهما، 

, حيث أن هاتواجه اليتومعرفة التحديات ثنائية املؤثرة على العالقات الالفاعلة وأهمية التعرف على املتغريات  ـ0

ظل ظروف  يفخاصة ، جماالت التعاون يفأخرى  ميكن أن حتتذى به دول د يشكل منوذجًاققات العالهذه تطوير 

 .(6)دولية تتسم بتحديات تفرضها ظاهرة العوملة بأبعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية

ايرة فيما مغيرجح أنها  توجهات  حيملًا سياسي ًاماواليت أفرزت نظ مؤخرًا، مصرا هدتهطبيعة التحوالت اليت ش ـ4

ية تأثريها ، وكيفاجلديدة اتهالتوج هذهالعوامل اليت حتكم تلك ى لالوقوف ع ميةهذلك من أ ها يفرضمبن، اإير خيص

 .واملصاحل املشرتكة ى مسار العالقاتلع

ية مليا اإلقهمكانت مبا يعزز مناملصرية،  اخلارجية  ةسياسالي يف مصر بضرورة إعادة بناء لتمام الداخهتصاعد اال ـ2

 هيرتبط يف جانب كبري من و ماهة، ولاملستقاحلرة وا هادترذه السياسة بإهى صياغة لوالدولية، وامتالك القدرة ع

 .(7)ناإير عالقات معبال

تطوير جمال  يفميكن االستفادة منها السياسي، توصيات لصانع القرار جمموعة من الاستخالص  صوبسعى الدراسة  ـ6

 تواجهها. اليتوالتغلب على التحديات  ، نيةاإليراـ العالقات املصرية 

 :الدراسةوفروض ف اأهد 

احلاكمة  تغرياتامل وحتليليرانية، ة العالقات املصرية ـ اإلطبيعرصد  يتمثل اهلدف األساسي للدراسة يفو      

السيما  الراهنة، على ضوء التطورات السياسية بني الطرفنيفيما  واالتفاقختالف نقاط االجوانب واستكشاف و ،هاملسار
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أفضل اآلليات لتفعيل أبعاد تشتمل على  بغية وضع تصور أو رؤية  ،5120يونيه  01و  5122يناير 52بعد ثورة 

 مستقباًل.التعاون 

ـ والذى حلق بالتوجهات  يناير 52ثورة  الذى أفرزته السياسيالتغيري  تدور الدراسة حول فرض أساسي مفاده: أنو

حنو درجة  ،خالل املرحلة القادمةيرانية ـ اإلالعالقات املصرية  ـ يرجح أنه سيقود املصري سيالسيااألساسية للنظام 

 .املنطقة يفاملتبادل بني الدولتني من التطور مآهلا االستقرار على قاعدة من التعاون املبنى على أساس توازن املصاحل 

 ، ومنها:ساؤالتعلى العديد من التجابة ذا الفرض، حتاول الدراسة اإلالعلمي هلتحقيق الوفى اطار 

 يرانية يف كثري من مراحل تطورها منحنى سلبى وأشكااًل صراعية؟اذا تتخذ العالقات املصرية ـ اإلمل ـ2

 ؟واإلقليمي يالدول نيطرأت على النظام واالقليمية، اليتكيف تأثرت العالقات بني مصر وايران باملتغريات الدولية  ـ5

 ؟العالقاتهذه العوامل املؤثرة على  باملنطقة وكذا الدور اإلسرائيلي، من األمريكي لنفوذايعترب إىل أي حد  ـ0

 اإليرانية ؟ ـ حمددات البيئة اإلقليمية املؤثرة على العالقات املصريةطبيعة هي ما ـ4

بني وية العالقات ـتق ضعاف أوعاماًل إلاملنطقة  يفوامللفات األسـاسية الرئيسة القضايا االقليمية  إىل أي مدى شكلت ـ2

 ؟الدولتني

 ذا التأثري؟ه، وما مستويات وحدود ثنائيةى العالقات اللي العوامل األساسية اليت تؤثر عهما ـ6

؟ وإلي أي مدى ميكن أن تساهم  5122يناير  52ما بعد  اإليرانيةـ هي التحديات اليت تواجه العالقـات املصرية ما ـ7

 .يف حتسني العالقات السياسية؟العوامل االقتصادية والثقافية 

 

 ؟الراهنةاألوضاع املصرية  على ضوءة القادمة، لاملرح للعالقات خاللات أو البدائل املتوقعة هي السيناريوهما ـ8

 وهل حيمل املستقبل لتلك العالقات االجتاه حنو التعاون وتالقى املصاحل أم استمرارية الصراع؟  ـ9

 :منهجية الدراسة

التعامل مع الظاهرة حمل الدراسة لتحديد  عربمد الباحث يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، يعت          

 املرتكز على التحليل املوضوعي انطالقًا منعالقاتها املتداخلة ووصفها وتصويرها وحتليل املتغريات املؤثرة فيها، وذلك 

 واألفكار. املواقفقراء املراجع العلمية والدراسات ذات الصلة، فضاًل عن است
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                        عناصره األساسية، وهى: من خالل، حتليل النظم أيضا اعتمدت الدراسة على مدخل        

 اإليرانيمن النظام  تؤثر على كال اليتومن بيئته الداخلية واخلارجية، السياسي كل ما يتلقاه النظام  أي :املدخالتـ 2

اجتماعية على وحمددات سياسية واقتصادية من  ،رخجتاه اآل منهماالسياسة اخلارجية لكل ياغة ص يف املصريوالنظام 

ضغط على صانع للصر اعن يف جمملهاتشكل  ، واليتألحداث االقليمية والدوليةالداخلي واخلارجي، فضاًل عن ا ينالصعيد

 .السياسي القرار

جتاه بعضهما  اإليراني كذاو املصريينتهجها النظام  اليتارجية السياسة اخلقرارات ومواقف تشمل طبيعة و :املخرجات ـ5

 .وعملية حتليل املدخالت الداخلية واخلارجية تنيالبيئ اتتأثريعلى ضوء  البعض

شكل  يف السياسي،اىل النظام  ات املختلفةتدفق املعلومات من البيئيتم مبقتضاها اليت عملية ال وهي :ةرتدالتغذية امل ـ0

وتعطى جديدة، عني االعتبار عند اختاذ سياسات بتؤخذ واليت  املتبعة، تاسياسالاملواقف وعن نتائج ة جديدمدخالت 

 .السياسي للنظام الديناميكيالطابع 

 :إلطار النظري للدراسةا

 لتالي:قدمة واخلامتة، وذلك كامباحث فضاًل عن امل ةتقدم قسمت الدراسة إىل مخس انطالقًا مماو      

 األول املبحث

 يرانيةاإلـ  العالقات املصريةنظرة تارخيية على 

العالقات بني مصر وإيران قدمية قدم الدهر، وتقوم على أسس تارخيية ن أىل إثار احلضارة القدمية آتشري             

ـ رغم  عتنقط جيابية ملهذه العالقات سواء كانت سلبية أم إأن ، ولسياسية واالقتصاديةفضاًل عن اجلغرافيا ا ،وثقافية

والعلمية والفنية، وقاما بدور خالق يف  اجملاالت االقتصادية خمتلف يف ن االبلدحيث تعاون  االختالفات السياسية ـ

يف العالقات هذه تاريخ  ولعل .(8)احلضارة اإلسالمية ام  جناحبعد ظهور اإلسالشكال معا صنع احلضارة البشرية، و

ا يف البالد هتارن بافتتاح مقار لسفااالعثمانية إلير مسحت الدولةحني  ،2848إىل عام يرجع حتديدًا  احلديثالعصر 

واليت  ،بعد توقيع معاهدة "أرضروم" بني الدولة القاجارية اإليرانية والدولة العثمانيةوذلك  ا مصر،ها ومن بينالتابعة هل

 إىل القاهرة ا هئاأول سفر 2869عام  يفت ليف مصر، ثم أرسالتجارية  هامصاحلن موفًدا لرعاية ات إيرلأرس هاثرأى لع

 يفشخص يدعى "معري املمالك"  يرأسه رمسيشاركت ايران بوفد  من ذات العامنوفمرب وفى  ،(9)صادق خان  حممد
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ك لامل دهيف ع، 2958وفى عام  (.21)دعوة موجهة هلا من احلكومة الفرنسية استجابة ل ،مراسم افتتاح قناة السويس

 ،فؤاد األول

 

رة بني األسرتني هصاإىل حد امل ، وصلالثنائيةلعالقات ل مثمر رتطومهدت ل واليت، ة صداقةدولتان اتفاقيوقعت ال 

 .(22)العالقاتهذه  توتر يف إىل 2948عام  ئهااهأدى انتهى العالقة اليت ، و2909عام العلوية والبهلوية احلاكمتني 

 يف األغلب األعم عالقاتال يسود كان، 2925 يوليويف  سبقت الثورة املصريةأعقبت ذلك ويف العقود اليت و       

فضاًل عن ، السياسية واأليديولوجيا، ائص النظامني احلاكمنيطبيعة وخص بني، حيث كان التشابه واالنسجام تعاونال

 ـربالية اللي كانت أيديولوجيته، ووراثيًا ملكيًافيها نظام احلاكم ال كان دولتنيال كلتاف .على احلليف الدولي الواحد

بعد قيام ثورة  ف سرعان ما تبدلت األحوال، لكنو الرأمسالية، وكانت بريطانيا احلليف الدولي املشرتك هلما.

ة، كييربدعم من االستخبارات األم، ة اإلصالحية للدكتور حممد مصدقوجناح الشاه يف إفشال التجرب، 2925يوليو

اليت ابتعدت  ،مع مصر على النقيض متامًاايران  أصبحتحيث  ،صراعيةال احلالةإىل  البلدينحتولت العالقات بني 

الذي توىل مهمة متويل وبناء السد العالي، وتأمني احتياجات  ،عن الغرب واقرتبت أكثر من االحتاد السوفياتي كثريًا

 .(25)تلك املرحلة خالل مصر العسكرية

هذا  يف الدولتني ى, حيث اختلفت رؤبالسلبمصر  مععلى العالقات  2922بغداد لف يران حلانضمام إثر أكما        

من  شد خطرًاأن االستعمار إو فحسب, همسئولية دول هيوسط ن الدفاع عن منطقة الشرق األأمصر فبينما اعتربت ، الشأن

يف الوقت الذى  حالف,هذه األمثل لالنضمام اىل  العربيحماوالت جر العامل كافة ومن ثم حاربت بشدة  ,الشيوعية

 يف ًاتشككأبدت , وذلك يفية مقرتحات غربية أاستعدادها لقبول ، وحلفلاحنيازها للغرب بانضمامها لايران  فيه أكدت

 ةاقامو، 2961 بإسرائيلالرمسي  اإليرانياالعرتاف  إضافة إىل ذلك .الشيوعيللخطر  ًااعتربته سندالذى  املصرياملوقف 

اىل الرئيس عبد الناصر فيه ينظر  كان الوقت الذىذات  يف, ًاثقافيو ًاأمنيو ًااقتصادي معهاقوية سرية عالقات لالشاه 

، والعداءبل اخلالف من حالة العالقات  سادتومن ثم،  .(20)املنطقة يفمتطرف مفجر للثورات واالنقالبات  كيساري

الله موقع املنافس سياسات مضادة للتوجهات واملصاحل اإليرانية، واحتلتبين املشروع القومي الناصري  زادها تأججًا

 .(24)آنذاك ةحملاوالت إيران التوسعي األقوى
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خمتلفة عن ميول  مبكرًاكشف و الذى ,2971 لحكمل تأنور الساداالرئيس وصول استمر الوضع هكذا، حتى و       

العالقات مع الروابط ووتوثيق  ما يتعلق بنهج السالم وخاصةيف عالقاته العربية واإلقليمية والدولية،  سلفهمناقضة لو

يف  مصر وإيرانبني تقارب البدأت مؤشرات ومن ثم،  .ب العالقات مع االحتاد السوفياتيالواليات املتحدة على حسا

 ،(22)النظام الناصري أيديولوجيةوالرتاجع عن  االشرتاكي إىل النظام الرأمسالي تحول عن النظامالب مرتبطة ،الربوز

ربطت بني الرئيس قوية صداقة شخصية مدعمة ب ،2972ة لوماسية الكاملقات الدبلعاللعودة  الثنائيةشهدت العالقات ف

حيث  ,2978ـ 2971 عاميبني  خاصة ،اتعالقالمنط وحجم  يف كيفيًا حتواًلبالفعل  ما أحدث،  شاهالالسادات و

 ىتدار علالعالقات كانت ، فلألمام ةكبري ةدفع هااعطتوالثنائية  العالقاتعلى  احلميمية ةمسالزعيمني  صداقةاضفت 

قدرة البلدين على تنفيذ  النهائيةوهو ما كانت حمصلته  ،زعيمنيال بعاد واملستويات بتوجيهات مباشره منكافه األ

، توياتهاوارتفاع مس هاتعددو املتبادلةالزيارات  ةاىل كثر باإلضافة ،تاريخ العالقات يف االقتصاديضخم برنامج للتعاون أ

  ةمتان لى ع مؤشرًا اعترب وهو ما

 

اكتوبر و 2972اكتوبر فيما بني  إليرانقام الرئيس السادات خبمس زيارات رمسية  حيثالسياسية، العالقات  ةوقو

إىل عالقات تعاون، مل القدمية قات الصراع عال جمددًاحتولت  ،ومن ثم .(26)زيارات بأربع ه الشا قابلها، 2977

شهر شهد ، فنقطة فارقة يف تاريخ العالقات 2979مثل عام حيث ، شاهبعد سقوط نظام الطوياًل يكتب هلا أن تستمر 

اخلالف املصري اإليراني حول التسوية  احتدامو، م اجلمهورية اإلسالميةوقياهاء حكم الشاه هذا العام انتفرباير من 

 الدبلوماسية قـاتقطع العالما أفضى إىل  ،حول قضية أمن اخلليج العربي، وكذلك السلمية للصراع العربي اإلسرائيلي

 .(27)يف ذات العام على أثر توقيع مصر ملعاهدة السالم مع اسرائيل

العمل بدأت ايران بو ،يةإليراناالشعارات الثورية على توجهات السياسة اخلارجية  الوقت الذى غلبت فيه يف       

 ـ استضافت الشاه املخلوع اليت ،مع مصرة عالقالدى اىل توتري أما  ،املنطقةبخرى اىل الدول األ تهاتصدير ثور بسياسة 

مارس يف الرئيس السادات من ر اقر بناء على  ـلديها  لجأمتنحه حق املن أ استثناء الدول الغرب بالذى رفضت 

صاب العالقات الثنائية وهو ما أ ،(28)وحفظ اجلميل اإلنسانيةالوفاء وتتعلق ب دوافع إىليف ذلك الوقت ، أرجعه 2981

  .(29) للشاه جنازة رمسية، 2981يوليو  57يف بعد أن أقام السادات  السيما، التوتر باملزيد منن بني البلدي
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على التحريض  هدفب ةمنظم دعائية ةمحل, مييناخلاهلل  ةيآ بقيادةخالل هذه املرحلة  اإليرانيشن النظام لقد و      

 :حماور ثالث، هيذلك على  يف , مستندًامصر يفقلب نظام احلكم 

 .اإلسرائيليةـ  املصريةالسالم  ةرفض معاهد ـ

                                 .يرانيةاإل الثورةضد  املتحدةالسادات مع الواليات مر آحياء الصريح بتاإل ـ   

  .(51)يًاـتكفري السادات شخص ـ

مت احلاقها  ةمربرات اضافيحظ أن لو وتوىل الرئيس مبارك احلكم، ,2982اكتوبريف  الرئيس السادات اغتيالبعد و      

                                           أهمها:لعل  ،من ايراناملصري باملوقف السليب 

                           .املسلح مجاعات العنفو اإلسالميةاحلركات  ةتهام ايران مبساعدإ ـ2

قاتل الرئيس "سالمبوىل اإلخالد عليها صورة ر، امتأ رةعشالتجاري بطهران بطول  باحلي ةداريايران جلاقامة  ـ5

ملصر  عدائي تصرف وهو ،"ن مصرالذى قتل فرعو" بالفارسيةمكتوب عليها , شريفوهو يرفع املصحف ال "السادات

سم الفضاًل عن إطالق إيران  ،دوافعهمربراته والقاتل ال يكرم مهما كانت لكون  ،اإلسالمية الشريعةتناقض مع روح يو

 .(52)هرانطوماسية املصرية يف لالدب ى الشارع الذى يضم مقر البعثةلعذا القاتل ه

, )*(عسكريًاو للعراق سياسيًا املصرية املساندةتواصلت ، (2988ـ 2981) اإليرانية العراقيةعندما نشبت احلرب و       

 ،(55)البلدينواستمرارها بني  سياسيةال اخلصومةتأجج عوامل أهم من  االحنياز للعراق خالل هذه احلرب واحدًا فكان

تربز االنتصارات ما  , فكانت دائمًاحداث املعاركألتناوهلا  يف العراقي جانباملصرية للعالم حتيزت وسائل اإلكما 

  العراق يرانية, وتشيد بقوةواخلسائر اإل العراقية

 

 اليت اخلطريةثار اآلمع ابراز ، طهرانة عن الصادر العسكريةصحة البيانات  يفتشكك و ،اإليرانيمن قوة الطرف تقلل و

كان صدام ف ،ربن يتخذانها ذريعة الستمرار احلحاربااملت ناالبلدان ك اليت, الفلسطينيةعلى القضية  احلربتلك تركتها 

  .(50)"ن حترير القدس مير ببغداد"إ :يقول اخلميينو "،ةالفلسطينيجل القضية أن هذه احلرب من "إ :حسني يقول

قدرتها عدم مع ، احلرب هذه حاجة ايران إلعادة بناء ما دمرتهو، 2989اىل السلطة عام  رفسنجانيوصول مع و      

اىل إتباع سياسة  رفسنجانيعمد حيث ، سياستها اخلارجية يفإعادة النظر  جرى ،هودها الذاتيةجبعلى القيام بذلك 

 ينأهميتها على الصعيد جيدًاايران  تعي اليت، مصر هابين نخرى ومالدول األلعالقات مع خارجية قائمة على حتسني ا
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اإلفراج عن أسرى ب نوايا إيران احلسنة معو، 2992 ـ2991وفى أعقاب حرب اخلليج الثانية  .(54)والدولي اإلقليمي

حتى انه  ،إليرانمبارك سياسته املناهضة الرئيس واختاذ موقف ضد احتالل صدام للكويت، واصل  ،احلرب املصريني

ضمان أمن دول وفعال ل لقيام بدور نشط بهدف ا، مع سوريا (6 + 5)تشكيل حتالف هذه احلرب على خالل  لعم

 .(52)مواجهة إيران يف الست جملس التعاون اخلليجي

ي تبادل الوفود، وعادت العالقات علالبلدان  عمل، ربهذه احلتغري بعد يف البدأت خارطة املنطقة حيث و       

قاد  ،ملحوظًا مثل حتسنًاهو ما ,و2992 ابريل  58افتتحت يف  اليت، مستوى مكاتب رعاية املصاحل الدبلوماسية على

                                               :، منهابعدد من العوائق اصطدم إال أن ذلك ،تطور بصورة تدرجييةحنو الالقات الع

    

البحرين بزعم دعم األغلبية الشيعية، شئون و قضية أمن اخلليجوتدخلها يف  الثالث، احتالل إيران للجزر اإلماراتية ـ2 

.باإلضافة للمناورات العسكرية اليت جتريها من آن آلخر يف مياه اخلليج  

                             .الشيعية توامليليشيا من خالل األحزاب النفوذ اإليراني املتعاظم يف العراقـ 5

 .يف مواجهة احلكومة اللبنانية لبنان حزب اهلل يف ـ دعم0

 مباركبعد هجوم الرئيس  تهذروإىل ليصل  ،بني البلدينجمددًا ه إعادة التوتر يف اجتادفعت  هى العوائق اليتو         

"أمحد أبو الغيط" املتكررة اليت حتذر من تصاعد النفوذ اإليراني يف  وقتئذ، وتصرحيات وزير اخلارجية على الشيعة

 .(56)قةاملنط

يؤيد  والذى كان ،2997للسلطة  حممد خامتي اإلصالحيتوىل الرئيس مع ، لتحسنا منطفرة عالقات شهدت ال إال أن

لعالقاتها على أوسع نطاق مع دول منطقة الشرق األوسط وخاصة دول تطبيع ايران ضرورة احلوار بني احلضارات و

مع عالقات العلى  ةإجيابيبصورة  وهو ما انعكس ،التوتر لةازااحلوار وانتهج سياسة خارجية قائمة على و، اخلليج

 العالقات حتسن ملحوظ يف وسرى .(57)ذلك الوقت يف عن إمكانية عودة العالقاتجمددًا احلديث  أثارتدرجة ل ،مصر

، وما 2997طهران بمتر القمة اإلسالمية يف مؤ مصريأس وفد على ر عمرو موسى اخلارجية آنذاك وزيربعد مشاركة 

الرتبص احلذر إىل فضاء ومن نفق اخلوف ـ إلخراج العالقات جبدية ملموسة ـ هادئة اختذها الطرفان أعقبه من ترتيبات 

 2999أيدت مصر عام  ،فى اطار ذلكو .(58)املشرتكةالتعاون لتحقيق املصاحل من الثقة املتبادلة وأكرب حيمل قدرًا 
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إقناع بعض دول أمريكا الالتينية اليت كانت رافضة هلذا على عملت و ،22 انضمام إيران إىل عضوية جمموعة الـ

اللقاء بتوج ، ملحوًظاتقدًما  5110شهد عام ف ،(59)صوب األفضل االنضمام، وأخذت العالقات تتطور بصورة تدرجيية

ول األ قاءاللهو وعلى هامش مؤمتر قمة املعلوماتية، جبنيف  العاشر من ديسمرب يف ،الذي مجع الرئيسني خامتي ومبارك

 .(01)تانية حتسن العالقابإمك ما أعطى انطباعًا ،من القطيعة عامًا 52بعد 

خامتي الرامية لتحسني العالقات، بسبب الت الرئيس حماوكل أخفقت ومل يطرأ،  جذريًا ، فإن تغريًاذلكرغم و       

 تولي الرئيس أمحدي جنادمع  تشددينبعودة احملافظني امل عودة املسار السياسي يف إيران إلي حالة اجلمود والتعصب

حتت أي خطاب معتدل أنه  :وأكد فكرةخاوف املاملزيد من  هانتخاب جددحيث  ،5112أغسطس  يف احلكمملقاليد 

 ال تزال تكرس للسياسة اخلارجية الثوريةاليت و ،داخل النظام السياسي اإليراني النخبة الراديكالية الراسخةتكمن 

 .(02)طقةحتمل اخلطر للمن اليت

أكثر مما اتسعت حدة اخلالفات و زادت اهلوة بلفلم تتحسن العالقات  حكمه، وهو ما حتقق فعاًل خالل سنوات      

عمالء هم شيعة اخلليج " "مبارك بأن لرئيسألشهر لتصريح اال يف ما تبلور، أمن اخلليجالسيما حول قضية ، كان متوقعًا

 تلبثما ف ،(05)االنتقاد اإليرانيفضاًل عن الشيعة العرب، قبل نتقاد حاد من كان موضع االذى تصريح ال، وهو "إليران

اولة إيرانية حملرة عن إحباط أجهزة األمن يف أعقاب إعالن القاهخاصة  من جديد،أجواء التوتر  إىلالعالقات  أن عادت

لنائب لبيان  حيث أورد، القاهرة جتنيدهباستطاع دبلوماسي إيراني يعمل  لزرع جاسوس مصري يدعى "حممد عيد"،

 .(00)"ن هذا اجلاسوس كان خيطط للقيام بعمليات تفجري يف مصر واململكة العربية السعودية"أالعام املصري: 

إىل حتديدًا  ، ميكن ارجاعهمباركالرئيس اإليرانية طيلة فرتة حكم  ـ، فإن عدم تطور العالقات املصرية واقعويف ال       

من األ علىتأثري إيران  حول ،والقوات املسلحةستخبارات يت كانت تبديها أجهزة االالوربرة املخاوف املالعديد من 

خالل تلك املرحلة الذى كان أكثر مياًل اخلارجية املصرية وزارة وهو ما كان يتناقض مع فكر ، والعربي القومي املصري

 . (04)واالحتواء التهدئةحنو 

طموحات الجتددت  ،يناير 52إثر جناح ثورة ـ  ها اللدودعدوته طهران لعقود الذي اعترب ـ وبسقوط نظام مبارك       

 نأأطراف عربية ومصرية ترى و هورية اإلسالمية اإليرانيةاليت ظلت اجلممع القاهرة، وحتسني العالقات يرانية يف اإل

يف عالقات  الذي اخنراطوسه، نف، وأن مبارك ذلكعامل الفاعل يف احليلولة دون اإلسرائيلي كان ال ـكي يرالدور األم
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 هذهن يقف حجر عثرة أمام حتس كان ،رضوخ للضغوط اإلسرائيليةالتبعية لواشنطن ووصفت من قبل البعض بال

                                                  .(02)العالقات

لنحو عام  مصر يفاحلكم دار دفة وأ مبارك كانت سياسات اجمللس العسكري ـ الذي شكله الرئيس املتنحيثم        

حبكم طبيعته، مهتمًا العسكري وكان اجمللس فالنظام السابق.  امتدادًا بدرجة كبرية لسياسات تمثلواليت ونصف ـ 

 فشكل ،املنطقةللدور اإليراني يف  له تقييمه اخلاص "السليب"كان بقضية التهديدات اخلارجية لألمن القومي املصري، و

األوىل  املرحلة االنتقالية خاللأهم أسباب مجود العالقات أحد  حد ذاته ـ من منظور البعض ـ  يف اجمللسهذا وجود 

يف بالتوضيح ، وهو ما سنتناوله (06) 5125يونيو  01 الـ ، وحتى انتخاب الرئيس اجلديد يفاليت أعقبت تنحى مبارك

 .الثالث سياق املبحث

 

 املبحث الثاني

 االيرانية ـصرية طبيعة وحمددات العالقات امل

 :طبيعة وسياق العالقات ـأواًل 

هلا ثقل ودور ال ميكن إنكاره  على أن إيران دولة إسالميةإن توجهات السياسة اخلارجية املصرية عادة ما تؤكد       

كم أو التقليل من شأنه يف العامل اإلسالمي حبكم عضويتها يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، ويف السياسة اإلقليمية حب

عضويتها يف األمم املتحدة وحركة عدم االحنياز، فضاًل عن كونها دولة خليجية مهمة، هلا مصاحلها يف الشرق األوسط 

واليت ينبغي أخذها بعني االعتبار؛ إال أن العالقات بني الدول ال ميكن تطبيعها إال وفقًا ألسلوب حتقيق الدولة 

ي مع جريانها أواًل، والقوى اإلقليمية ثانيًا، والقوى العاملية ثالثًا، وهنا ألهدافها، وقدرتها على التوصل إىل توافق رأ

تصطدم الرؤية املصرية بالرؤية اإليرانية نظرًا للتناقضات احلاكمة للسياسة اإليرانية واختالف توجهاتها، وهو ما ينعكس 

تعيش على طموحات الدور ليت الدولة لحيث متثل إيران حالة منوذجية  (،07على عدد من القضايا اإلقليمية)

ميزانها اليت تصب يف صاحل  اإلقليمي، حيكمها منطق الدولة القومية الطاحمة يف دور حيقق هلا أهدافها وتطلعاتها

يف كثري من األحيان بأوراق لعبها يف إيران ويرفع من أسهمها علي  الساحة الدولية. ومن ثم، تقايض االسرتاتيجي، 

ومع منظومة املصاحل  الًفا أو صراًعا مع القطب األوحدطئ قدم هلا يف السياسات الدولية، حتالعامل العربي نظري مو
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لحصول على اعرتاف دولي، السيما من الواليات املتحدة والغرب أنها الالعب منها لحماولة يف والسياسات الدولية، 

                                                (.08اإلقليمي الرئيسي)

شكل إدراك كال الدولتني لقدراتها الذاتية وإمكاناتها وتزايد تأثري نشاطها يف املنطقة، واإلحساس باحلق يف و       

السعي لتحقيق أهداف دينية أو مذهبية أو اسرتاتيجية، جمااًل خصبًا أوجد  الريادة، والرغبة يف القيام بدور قومي، أو

فتعارض الدور اإلقليمي للبلدين، وما استتبعه من نفوذ  . الثنائية عف العالقاتتنافًسا شديًدا فيما بينهما أدى إىل ض

سياسي، بداية باملشروع القومي للرئيس عبد الناصر، وصواًل للمشروع السياسي اإليراني القائم علي منوذج الدولة 

امل األخرى ـ هيمنة إيرانية علي نتج عنه ـ إلي جانب العديد من العو ذي مت تفعيله مببدأ تصدير الثورةاإلسالمية، ال

ارجية، يف لبنان، وفلسطني، واخلليج العربي، والعراق، فضاًل عن التحالفات اخل :عدد من الساحات السياسية العربية

إال أن نظرية التواصل احلضاري قد جعلت العالقات  ارب وإذكاء عوامل الفرقة واخلالف،يف تعطيل التقوهو ما أسهم 

 (.09الطرف اآلخر)قبل انية ترتبط دائمًا مبا يشبه شعرة معاوية، اليت إن أرخيت من طرف شدت من املصرية ـ اإلير

 :احملددات احلاكمة للعالقات ـثانيًا 

                               وتتوزع ما بني حمددات خارجية وأخرى داخلية، ميكن تناوهلا يف سياق اآلتي:     

                                    :احملددات اخلارجية* 

 وتشمل تلك النابعة من النظام الدولي، وكذا النابعة من النظام اإلقليمي، كالتالي:     

                               

                  :احملددات النابعة من النظام الدولي ـأ

ثاني من القرن العشرين، واشتعال احلرب الباردة بني أدى النظام الدولي ثنائي القطبية الذي ساد خالل النصف الـ 2

الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت، إىل بروز سياسة االستقطاب الدولي واإلقليمي, وهو ما انعكس سلبًا علي العالقات 

ة ثم حتولت بني دول املنطقة، ومنها مصر وايران، فكانت مصر أكثر مياًل حنو االحتاد السوفييت خالل الفرتة الناصري

حنو املعسكر الغربي خالل فرتتي السادات ومبارك، بينما كانت إيران أكثر مياًل حنو املعسكر الغربي خالل فرتة حكم 

                       .2979الشاه، ثم دخلت معه يف مواجهة عدائية بعد قيام الثورة اإلسالمية 
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كانت  2925ثري على العالقات بني دول املنطقة، فقبل ثورة يوليو كان للدول الكربى احلليفة دورًا كبريًا يف التأـ 5

بريطانيا حليفة ملصر وايران، فتطورت العالقات بصورة إجيابية بني الدولتني، وبعد ثورة يوليو تدهورت العالقات 

يف املقابل انضمت ، ثم تدهورت العالقات املصرية األمريكية وتطورت العالقات املصرية السوفيتية، يطانيةاملصرية الرب

إيران حللف بغداد بقيادة الواليات املتحدة، فأصبحت العالقات عدائية بني مصر وايران، واستمرت احلال كذلك حتى 

تدهورت العالقات املصرية السوفيتية وحتسنت العالقات املصرية األمريكية، فبدأت العالقات تتحسن من جديد يف عهد 

قات بعد قيام الثورة اإليرانية وقطع العالقات الدبلوماسية اإليرانية األمريكية، يف الرئيس السادات، ثم تدهورت العال

وهو  (،41وقت تطورت فيه العالقات املصرية األمريكية يف عهد الرئيس مبارك لدرجة وصفت من قبل البعض بالتبعية)

شابه العالقات الثنائية بني كل منهما ما دفع أحد الباحثني للقول: "إن التقارب املصري اإليراني ارتبط تارخييًا بت

والواليات املتحدة، ففرتات التقارب أو التباعد بني الدولتني كانت يف ذات الوقت، حيث ال ميكن فهم التباعد املصري 

اإليراني خالل األعوام الثالثني املاضية، دون أن تطرح العالقات مع الواليات املتحدة واسرائيل نفسها كأحد حمددات 

          (.42داخل ذلك التباعد")أو م

جزءًا أساسيًا من احملور األمريكي يف املنطقة، حيث ظلت سياسة مصر تعترب مصر  ـ منذ اتفاقية السالم مع إسرائيل0  

وعالقاتها مرتهنة إىل حد بعيد بارتباطها بهذا احملور، كما حرصت مصر على عدم االقرتاب أو ممارسة أي لون سياسي 

هناك توجهًا مصريًا يسري خارج النص املكتوب أمريكًيا للعالقة املصرية مع أي دولة، ومن ضمنها بطبيعة  قد يوحي بأن

أي  (، فتبعية نظام مبارك للواليات املتحدة احلليف االسرتاتيجي للكيان الصهيوني، عرقلت دومًا45احلال إيران)

نها، حيث شكلت الواليات املتحدة والكيان وأجهضت أية بوادر تؤشر على حتس مسعى إجيابي لعودة العالقات

الصهيوني معًا ما ميكن تسميته "األيادي اخلفية" اليت تفسد أي تطور إجيابي يف العالقات بني الدولتني، وكان استمرار 

يت ـ ال م العوامل ـ من املنظور اإليرانيالسياسات األمريكية الضاغطة علي صانع القرار املصري واستجابته هلا، أحد أه

                             (.40شكلت سببًا مباشرًا يف إعاقة عودة العالقات مع مصر)

             :احملددات النابعة من النظام اإلقليمي ـب 

انقسم  2948 دمتها إسرائيل، فمع تأسيس الدولة العربيةويف مق قوى اإلقليمية على مسار العالقاتـ تأثري عدد من ال2

رمسيًا، وبسبب التقارب  إيران واليت اعرتفت بهابني دول معادية ودول صديقة هلا، كان يف مقدمتها اإلقليم ما 

 والتعاون اإليراني اإلسرائيلي غلب الطابع
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. وعندما حدث التحول يف املوقف اإليراني من إسرائيل 2972الصراعي على العالقات املصرية ـ اإليرانية حتى عام  

واعالن إيران اجلهاد السرتداد القدس، حدث حتول معاكس يف املوقف املصري من إسرائيل، عقب سقوط نظام الشاه 

ففي ذات العام الذي انتصرت فيه الثورة اإلسالمية يف إيران وقعت مصر على اتفاقية السالم، ومن ثم استمرت العالقات 

       (.44)5122صراعية حتى عام 

تها املختلفة تداعيا (5110(، والثالثة )2992ـ 2991(، والثانية ) 2988ـ 2981ـ كان ألحداث حرب اخلليج األوىل )5

على العالقات، حيث شهدت احلرب األوىل تفاقم العداء بني الدولتني على خلفية دعم مصر للعراق، ويف احلربني 

                راق.الثانية والثالثة حدث نوع من التوافق غري املؤثر، نظرًا التفاق مصاحلهما يف احلالتني ضد الع

فلم تكن مصادفة أن  ،ـ شكل السلوك اإليراني جتاه دول جملس التعاون اخلليجي حمددًا هامًا من حمددات العالقات0

يناير تكون إىل السعودية والكويت وقطر، وأن تكون السعودية  52أول جولة خارجية ألول رئيس وزراء مصري بعد ثورة 

. وبالتالي، فإن استمرار التهديدات اإليرانية لدول 5125ها أول رئيس منتخب ملصرحمط أول زيارة خارجية يقوم ب

اخلليج ـ وهو ما سنعرض له الحقًا ـ  وعدم تسوية القضايا اخلالفية انعكس سلبًا على مستويات تطوير العالقات 

                       (.42املصرية ـ االيرانية)

 من أكثر الدول املؤهلة تارخييًا ظل دومًا عاماًل حمددًا للعالقات، فمصر وإيرانـ الدور اإلقليمي لكال الدولتني 4

مرحلة إدراك مصر لدورها القيادي وحرصها على لعب  وموضوعيًا للتنافس على الزعامة اإلقليمية يف املنطقة، ولقد كانت

عبد الناصر، إال أنه بعد  تراجع حرص مصر  السيما خالل حكم الرئيسالثنائية عاماًل مؤثرًا يف توتر العالقات  هذا الدور

                                                 (.46عن ممارسة هذا الدور يف فرتات الحقة باتت العالقات بينهما مهيأة للتقارب أكثر من التنافس والصراع)

                                      :احملددات الداخلية* 

                                                          النابعة من البيئة الداخلية لكال الدولتني، وكذا طبيعة توجهات السياسة اخلارجية لكل منهما: أي تلك     

                :احملددات اخلاصة باجلانب اإليراني ـأ

بعد جميء اخلميين إىل  تغريت العديد من مالحمهااليت و وتنطلق حتديدًا من طبيعة السياسة اإليرانية وأهدافها،       

أبناء املذهب   وعسكرة وتسليح قوم علي تشييع أكرب قدر من السنةلتمددها داخل الدول العربية يالسلطة، عرب منهج 
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الشيعي، كما حدث يف العراق ولبنان واليمن وسوريا، ثم حماولة التحرك من خالل حزب سياسي للحصول على 

عرب جهود من العمل  2979يران على االستثمار فيه منذ ملذهب، وهو املنهج الذى عملت اذلك اسياسية ل مكاسب

 السري والعلين سياسيًا ودينيًا ولوجستيًا.

 :وفى اطار هذا املنهج ميكن حصر أهداف املشروع اإليراني يف النقاط التالية

 الطائفة الشيعية. ي سياسيًا واجتماعيًا وماليًا اعتمادًا علىاخرتاق القاعدة الشعبية يف دول اخلليج والوطن العرب •

 

 

ميتد من إيران  يف املنطقة العربية، العمل على إجياد حمتوى سياسي وعسكري شيعي قادر على تطوير هالل شيعي  •

 مرورًا بالعراق وسوريا ولبنان حميطًا باحملور السين.

 ات الشيعية املرتبطة باملشروع اإليراني يف دول اخلليج.تدشني نفوذ سياسي ومالي للمنظمات واملرجعي •

 تنمية القدرات الطائفية وعسكرة الطائفة الشيعية. •

، الستخدامها يف املنطقة إجياد حتالف مقاومة عسكري )شيعي ـ سين ـ قومي( ضد مصاحل الواليات املتحدة وإسرائيل •

 (.47اني)ملشروع اإليرصاحل اكورقة ضغط سياسية لتحقيق مكاسب ل

وتستخدم ايران لتحقيق ذلك قوتها الصلبة )املوقع اجليوبوليتيكي ـ  قدرات اجليش وصوارخيه طويلة املدى ـ       

الربنامج النووي(، كما تستخدم قوتها الناعمة )فكرة تصدير الثورة يف مرحلة سابقة وتصدير النموذج يف املرحلة احلالية ـ 

           (.48ملذهيب والسياسي ـ ترويج فكرة الدولة القائد للعامل اإلسالمي واملشرق()العمليات املنظمة لنشر التشيع ا

ذلك وانطالقًا من إدراك حجم اخلطورة، تشكلت حتالفات يف املنطقة ملواجهة هذه األطماع الفهم املعمق لوعلى ضوء 

راق ومصر، استطاع أن يتصدى للخطر يضم السعودية والع ، ما أنتج حمور أمن إقليمي ثالثيووقف االمتداد الشيعي

 ذلكالذى فصم عرى و، 2991اإليراني وحيمي البوابة الشرقية لألمة العربية، حتى دخول العراق الكويت 

                      (.49احملور)

               :احملددات اخلاصة باجلانب املصري ـب 
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 52بعد ثورة  خاصةقف متقاربة من العالقات املصرية ـ اإليرانية مواواليت تبنت ـ موقف التيارات الدينية املصرية، 2

منظور  فالتيار السلفي الذى يتخذ موقفًا متشدًدا ضد إيران انطالقًا من تيار آلخر،  ير، مع اختالف درجة تقبلها منينا

يج، وتوقف إيران منها: عدم التدخل اإليراني يف شئون دول اخلل مذهيب، وضع عدة شروط  لعودة وتطبيع العالقات

، وأن تقوم العالقات الثنائية على مبدأ الندية، وأن تتوقف إيران عن فكرة املد على أراضيها عن اضطهاد التيار السين

ووضع أنشطة دبلوماسيها  لشروط استمرار احلذر الشديد منهاالشيعي ملصر، كما اشرتط حال موافقة إيران على هذه ا

وعدم التغلغل يف احلياة املصرية. ولعل هذا التيار هو  هم على التمثيل الدبلوماسيحبيث يقتصر دورحتت املراقبة، 

إلجراء حتالفات انتخابية ومترير  ياسي خالل هذه املرحلة، وحيتاج إليه النظام احلاكماألكثر تأثريًا من املنظور الس

 أن تسفر عنه األمور يف املستقبل ميكنبينما أعربت مجاعة اإلخوان املسلمني عن انتظارها ملا  ،(21قرارات سياسية)

خاصة على ضوء املتغريات احلادثة يف املنطقة، والرغبة يف عودة العالقات بعد استكمال بناء النظام السياسي املصري 

اجلديد. يف حني أبدت اجلماعة اإلسالمية موافقتها الكاملة لعودة العالقات، معتربة طهران شريك سياسي واقتصادي 

، معتربًا أن إيران هي املنقذ شراف أكثر تقباًل لذلكنطقة، بينما بدا التيار الديين املتمثل يف الصوفية ونقابة األقوى يف امل

  (.22من سيطرة التيارات الدينية املعادية هلم)

 

 

                                                        

حه هذه العالقة من مكاسب واالستفادة مما ميكن أن تتي بني البلدينإلعادة العالقات  ـ غياب إرادة مصرية مستقلة5

بل ولإلقليم كله، نظرًا ملا يتمتع به البلدان من ثقل جغرايف ودميوغرايف واقتصادي، ميكن أن يتكامال سياسيًا  للطرفني

 .(25واقتصاديًا يف مواجهة الضغوط الغربية علي دول اإلقليم لتحقيق مصاحل الغرب وإسرائيل)

 :معوقات عودة العالقات بني البلدين ـثالثًا 

 وتتمثل يف جمموعة امللفات اهلامة والعالقة اليت حتول دون ذلك، ومنها:    

 :األمن القومي املصري ـامللف األول 

 تمع املصري وتكوين خاليا بداخلهإىل أن املخططات اإليرانية الخرتاق اجملتحليالت املختلفة شري الحيث ت       

حماولة نشر التشيع  ليست شكوكًا نظرية، بل هي شواهد تؤكدها ممارسات إيرانية فعلية، وما حدث من قبل من و
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اولة اغتيال الرئيس (. كما أن حم20ممارسات مشابهة هلا يف كل من املغرب والسودان وعددًا من الدول اإلفريقية)

وإمنا برئيس  ، ألنه ال يتعلق بشخص مباركلطرف عنهواإلسهام اإليراني يف ذلك، هو أمر يصعب غض ا األسبق مبارك

للجمهورية ـ حتى وإن كان سابقًا وُأسقط يف ثورة شعبية ـ وهو خالف حول مسألة ختص األمن القومي، من املهم ضمان 

ل كذلك قضية اجلاسوس اإليراني سيد قاسم احلسيين، اليت ُكشف عنها النقاب يف إبري، (24عدم تكرارها مستقباًل)

سبقتها شكوك حول  ، واليت مل تكن القضية األوىل  حيث)*(طريق تطوير العالقات يفوشكلت واحدة من األلغام  5122

دوٍر إيراني يف عمليات اقتحام السجون املصرية أثناء الثورة لتهريب املتهمني يف قضية "خلية حزب اهلل"، وضلوع إيران 

 (.22حتى اآلن) يف اضطرابات سيناء، وهى التهم اليت ظلت تالحقها

اليت ميكن التقاطها هنا وتتعلق بالنوايا اإليرانية، هي أنه إذا كانت إيران متارس التجسس اهلامة ولعل اإلشارة        

فكيف سيكون احلال إذا ما امتألت  ـ مكتب رعاية مصاحلـ وهي مازالت على مستوى متثيل دبلوماسي منخفض 

اصر املخابرات واحلرس الثوري حال استئناف العالقات الدبلوماسية الكاملة، فضاًل السفارة اإليرانية بالدبلوماسيني وعن

ال ميكن التهوين من خطورة تلك  ومن ثممليون إيراني إىل مصر للسياحة.   5عما زعمته إيران من خطط إلرسال حنو 

قات الدبلوماسية الكاملة بني عواقب استئناف العالآن آلخر حول التحذيرات اليت يطلقها اخلرباء االسرتاتيجيون من 

القاهرة وطهران، طاملا ظلت التوجهات االسرتاتيجية اإليرانية اليت تقوم على فكرة "تصدير الثورة" اليت يتبناها احلرس 

 (.26الثوري اإليراني، باجتاه تنفيذ هدف "القيادة اإليرانية للعامل اإلسالمي")

   :أمن اخلليج ـامللف الثاني 

موضع خالف كبري بني البلدين، حيث يستند املوقف اإليراني من أمن هو ف الرؤية حول ذلك امللف واختال      

            .اعتبار اخلليج فارسيًا من حيث املبدأ ـ2     اخلليج إىل اآلتي:

                                         .)أمن اخلليج شأن خاص بالدول املطلة عليه )رفض إعالن دمشق ـ5

  .ـ رفض االتفاقيات األمنية املوقعة بني الدول اخلليجية والدول األجنبية0

                         

 .سحب القوات األجنبية من الدول اخلليجية ضرورة ـ4

 ضرورة أخذ مصاحل الشيعة املقيمني يف دول اخلليج بعني االعتبار.  ـ2

  :اآلتيبينما يتأسس املوقف املصري على 
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 .من اخلليج جزء ال يتجزأ من األمن القومي العربيأ ـ2  

                                     .وهي معنية بأمن اخلليج ملصر مصاحلها العربية يف املنطقةإن  ـ5

                                  كموقف مبدئي. مسئولية دعم أمن الدول اخلليجية تتحمل مصر ـ0

وحتديًدا مضيق هرمز وباب املندب وقناة السويس متكاملة، وينبغي ضمان حرية  يف الشرق األوسط املمرات املائية إن  ـ4

                            املالحة فيها ومحايتها لتحقيق االستقرار العاملي.

"أمن اخلليج"  فقضية فًا جذريًا عن الرؤية اإليرانية، ومن ثم، ختتلف الرؤية املصرية حول أمن اخلليج اختال       

حتتل أولوية خاصة يف أجندة السياسة اخلارجية املصرية ألسباب عديدة اسرتاتيجية واقتصادية وتارخيية، وهو ما أكد 

سرتاتيجيًا أساسيًا لألمن القومي منطقة اخلليج العربي متثل عمقًا اعليه وزير اخلارجية األسبق نبيل العربي بقوله: "إن 

 (.27االستقرار يف اخلليج ميثل التزامًا قوميًا وضرورة اسرتاتيجية ملصر يف آن واحد")املصري، وأن احلفاظ علي 

 منها بعالقة إيران بدول بني مصر وإيران كانت عودة العالقات مرهونة يف جزء كبرياملمتدة وطوال سنوات القطيعة      

تعتربه مصر "خطًّا أمحر"، حتى بعد ثورة وحماوالت تدخلها يف شئون هذه الدول، ومفهوم أمن اخلليج الذي  اخلليج 

يناير كانت األولوية للعالقات مع الدول اخلليجية احلليفة ملصر، فعقب تصرحيات وزير اخلارجية حول إمكانية  52

عودة العالقات مع طهران، سرعان ما مت تدارك تلك التصرحيات بالتأكيد على أن: "أمن اخلليج خط أمحر" بالنسبة 

 (.28مع حكم اإلخوان) 5125جعت هذه األولوية خالل العام ملصر، وإن ترا

 :السالم يف الشرق األوسط ـ امللف الثالث

أضحى  2979لتصادم الرؤى بني البلدين، فبتوقيع مصر اتفاقية السالم مع إسرائيل آخر ويأتي هذا امللف كمحور        

املسلحة كأداة لتحقيق أهدافها السياسية، ومت تبادل  السالم خياًرا اسرتاتيجيًا، حيث ختلت مصر عن استخدام القوات

وهامجت ما ترتب عليها من  يف مهامجة هذه اخلطوة بعنف التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل. لكن إيران استمرت

حتسن للعالقات املصرية ـ األمريكية، بل إنها ذهبت إىل حد اعتبار هذا التحسن موجًها ضدها باألساس، فقامت بدعم 

 .(29املنظمات املتطرفة يف مصر، واليت جتاوزت اخلطوط احلمراء يف كثري من األحيان) بعض

ومن ثم، مثلت القضية الفلسطينية وتعاطي مصر معها أحد أهم القضايا اخلالفية بني البلدين، إذ تري إيران أن       

ني املاضية، كان حدثًا مفصليًا فتح الباب خالل األعوام الثالث رائيل واخنراطها يف التطبيع معهااعرتاف مصر بدولة إس
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كما تري طهران  (،61لدخول بعض الدول العربية يف مسرية السالم مع إسرائيل، بل وإقامة بعضها لعالقات معها)

 يف توفري كذلك أن القاهرة كانت دائمًا العبًا عربيًا أساسيًا

 

وخباصة حركة محاس، عرب  ات املقاومة الفلسطينية ودور مجاعوالعمل علي احلد من نشاط  األمن للكيان الصهيوني 

وساطتها بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهي سياسيات تتعارض بالكلية مع التصور اإليراني القائم علي أن حل 

 (.62القضية الفلسطينية يكمن يف زوال إسرائيل)

 :امللف النووي ـامللف الرابع 

رة الرئيس إليرانية حول  قضايا التسلح النووي، فاملوقف املصري واضح منذ مبادحيث تتناقض الرؤى املصرية وا       

الداعية إىل حتويل منطقة الشرق األوسط إىل منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وخباصة  2986األسبق مبارك عام 

 السالح النووي. إال أن إيران تسعى 

فهذا امللف حيتاج إىل دراسة معمقة من كال اجلانبني إلزالة أية شكوك  جاهدة وبإصرار  كي تصبح قوة نووية. ومن ثمَّ،

أو سوء فهم، حيث أن مصر ال ميكنها الرتاجع عن املبادرة وتأييد انتشار السالح النووي، كما أن اخليارات املتاحة  

ن قبل الواليات املتحدة لتعديل موقفها ـ وليس تغيريه ـ حمدودة للغاية، يف الوقت الذى تواجه فيه إيران عقوبات م

والغرب ملضيها قدمًا يف برناجمها لتخصيب اليورانيوم، وهو الربنامج الذى حيمل تهديدًا مباشرًا للمنطقة عامة ومصر 

 (.65خاصة)

 املبحث الثالث

 5122يناير  52يرانية وثورة اإل ـالعالقات املصرية 

 :وتداعياتها من الثورة اإليرانيوقف امل ـأواًل

أبدت إيران ارتياحًا ملحوظًا لسقوط كال النظامني التونسي واملصري بفعل املوجات الثورية اليت اجتاحت العديد         

، السيما وأنهما يعدان ـ من املنظور اإليراني ـ حلفاء للغرب يف املنطقة، ما يعين أن سقوطهما 5122 من الدول العربية

تدعمها العديد من القوي اإلقليمية، الرامية لفرض عزلة إقليمية عليها  اليتكية، يقدم مؤشرًا علي فشل اجلهود األمري

وده إيران ـالذي تق ،ا يسمي بـ"حمور املمانعة"مل ًاانتصاركون هذا السقوط وكبح طموحاتها النووية واإلقليمية، فضاًل عن 
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الذي يضم دول و ،العتدال"وريا و"حزب اهلل" وحركيت "محاس" و"اجلهاد اإلسالمي"، يف مواجهته "حمور اـويضم س

 (.60جملس التعاون اخلليجي إلي جانب مصر واألردن وبعض الدول العربية األخرى)

يمي لا اإلقهمية مصر ودورهأو يتوافق، اإليرانيانب اجلكبري من  تمامهال حماًل يناير 52كانت ثورة ومن ثم،        

ن، احة إيرلمص تصب يفساليت  هتداعيات هنظام مبارك، سيكون لن أن إسقاط ااملسئولني يف إيرونظرًا لقناعة املنطقة، ب

مصر الدولة  ظلتوفى ظل حكمه يمية، لن اإلقاإير اتلسياسًا معارضبل و متحفظًا ًاتبنى موقفيمبارك كان أن  حيث

 يميلاإلق اهأن يعزز من وضع همن شأن هن، وبالتالي فإن سقوطاإير وماسي معلا متثيل دبالعربية الوحيدة اليت ليس هل

 .الدوليوبالتبعية 

ثورة لى للاملرشد األع قامحيث  ،ا األوىلهأيام منذثورة لا لهن تأييدانت إيرلأعوغريها ت اذه االعتبارهإغراء وأمام        

رين هغة العربية لتأييد املتظالبال 5122 يرافرب يف الرابع من بتخصيص جزء من خطبة اجلمعة "ي خامنئيلع"نية ااإلير

 ىلم يسريون عهأن ًاعما، زيف مصر

 

أن أحداث مصر وتونس  عتربوا ،ناالقائم يف إير ذلكإىل إقامة نظام ديين يف مصر مماثل ل نية، وداعيًاارياإل دى الثورةه 

 هة انتفاضتلالشعب املصري إىل مواص نية، داعيًااالثورة اإلسالمية اإلير "بوادر يقظة إسالمية" مستوحاة منإال ي ما ه

 ىلنظام شعيب يقوم ع" ةإقامحتى 

عهد ، وانتهاء شرق أوسط إسالمي""سيتيح إقامة  الديانة اإلسالمية"، كما أعرب عن اعتقاده بأن سقوط النظام يف مصر 

العامل إن "بقوله: الرئيس أمحدي جناد وهو ما أكد عليه  ،(64)األمريكي يف املنطقة ـاالستكبار والوجود الصهيوني 

 ها لشرق أوسط جديد ال مكان فيثهمتني تؤّسس أحدالاالستبداد، تشمل مصر وتونس ال ة ضدد اآلن صحوة إسالميهيش

املنطقة  ت اليت جتري يفاالثورأن " :القولحد ب إىل هذ ه ئيل، وينبئ بنصر وشيك"، بل إنااملتحدة واسر والياتلل

يف الوقت احلاضر  حيث تغريتا، أكملهقة بالثورة املصرية خطوة لصاحل املنطكون إىل  أشار "، كما ديها اإلمام املهيقود

 وهيبة إيرانإليران هيبة مصر قوة فتكون ملصلحة كال البلدين، سوأن العالقات بني طهران والقاهرة ، املعادالت اإلقليمية

 .(62قوة ملصر)

 ، منها:تالثوراهذه قيام جراء  االيرانية احملتملةعن املكاسب  إيران مبكرًا داخلبدأ احلديث  من ثم،و     
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سواء ملواجهة  زيد من الوقتاملكسب ل، عن أزمة امللف النووي توجيه اهتمام اجملتمع الدولي بعيدًا برزها،أ ـ ولعله2

، مثل فريوس "ستوكسنت" الذي جنح يف إخراج عدد غري قليل من آنذاكالربنامج ب أملتالصعوبات التكنولوجية اليت 

إليران وهو ما حتقق  ،حقيق أكرب قدر من التقدم يف عمليات ختصيب اليورانيومأجهزة الطرد املركزي عن السيطرة، أو لت

 (.66)%51ا يتجاوز يف زيادة خمزونها من اليورانيوم املخصب مبوحتى اآلن  5122منذ فرباير  تحيث جنح بالفعل

تجابة النتقادات اس سياستها اخلارجية واإلقليميةمن طبيعة االنفتاح السياسي يف مصر من شأنه أن يغري ـ إن 5

رفع الغطاء  عربواحتجاجات داخلية حمتملة جتاه إسرائيل بصفة خاصة، األمر الذي يصب يف اجتاه إضعاف إسرائيل 

 الذي جعل منها تابعًا ي عدم عودة مصر إلي وضعها السابقعلأيضًا تعول إيران  ويف هذا السياق األمين عنها يف املنطقة.

علي احلضور املكثف للحركات  إلي الدميقراطية الدينية، اعتمادًا فيها سيميل نسبيًا لرغبات الغرب، وأن نظام احلكم

 (. 67)الدينية احملظورة النشاط سابقًا

من  من نفوذ الواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة، وحدًا بالضرورة خصمًا هون أي حتسن يف العالقات مع مصر ـ إ0

وهو ما عرب عنه الرئيس اإليراني صراحة لوفد الدبلوماسية الشعبية املصري  ،خاصةسياسة املصرية بصفة ي العلتأثريها 

تقديم مساعدات واستثمارات ملصر تقارب قيمة املساعدات األمريكية، لن، حني أكد استعداد بالده طهراالذي زار 

 .(68)أن التحالف مع إيران من شأنه أن ينهي حاجة مصر لالعتماد علي الدعم األمريكي موضحًا

وفيما بعد وعلى نفس النهج، اندفع قائد فيلق القدس اجلنرال قاسم سليماني إلي احلديث عن نفوذ إيران يف        

تيار اإلسالم السياسي إلي الدول اليت شهدت ثورات علي أنظمتها السياسية وأجرت انتخابات أسفرت عن صعود 

جديدة جيمعها  تإيرانياغريها من البلدان العربية تتمخض عن احلمية الثورية اليت جتتاح مصر ون إ" إذ قال: السلطة

الكربى اجلديدة،  تاإليرانيااملنطقة متخضت اليوم عن عدد من ن أ" :أضافو ،األمريكية" العداء للواليات املتحدة

 اليت تطوراتوقارن بني ال ،"فمصر إيران جديدة، سواء أردمت أم مل تريدوا

 

فلتعلموا : "قائاًل األمريكية ، موجها خطابه للواليات املتحدة2979رة اإلسالمية يف إيران عربية والثو دولتشهدها عدة  

ضد التهديد الذي  األمم العظيمة ستقف معًا"على أن  مشددًاو، "ات جديدةيأن ليبيا واليمن والبحرين اليوم هي إيران

 .(69")متثله القوى الغربية
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اعتربته دعمته وبالنظام اجلديد و تاعرتفاعة االخوان املسلمني احلكم، فبنتائج االنتخابات وتوىل مجرحبت ايران و

لى هذا االعرتاف ع ردت مصرجديدة،  وعالقات جيدة مع العب قوي يف بيئة إقليمية  تدشنيفرصة اسرتاتيجية ل

 فرباير عبور قناة السويس يفب يتنيسفينتني حربيتني إيرانل تيف وقت مبكر، عندما مسحبصورة رمزية و اإليراني

5122(71). 

التداعيات اإلجيابية األولية، اندفعت إيران إلي احلديث عن والدة شرق أوسط جديد يف املنطقة رؤية وعلي ضوء        

الذي تبنته يف وعلي أنقاض األنظمة اليت سقطت، واستدعت يف هذه اللحظة مشروعها إلقامة شرق أوسط إسالمي 

 حتها مواجهة املشروعات اليت طر

هو و ،و"الشرق األوسط اجلديد" مشروع "الشرق األوسط الكبري"ك  5110 عقب احتالل العراق عام واليات املتحدةال

                              أساسيني، هما: علي حمورين رتكزيالذى اإليراني املشروع 

ملية لإلسالم، وبضرورة اضطالع إيران يتمثل يف إميان النظام اإليراني حبتمية قيام احلكومة العاـ  ياألول: أيديولوج

تكوين حزام أمين يكون مبثابة حائط ل يةيراناإلاوالت احملب علقيت ـ يوالثاني: اسرتاتيج بدور قوي يف التمهيد لذلك.

        .صد لكل احملاوالت اليت يبذهلا خصومها الخرتاقها من الداخل، أو إحكام حماصرتها عرب دول اجلوار

متناقضة  "بدائل ضيقة" دفعتها إلي تبين سياساتإيران على ها الدول العربية فرضت ترات اليت شهدالتطوإال أن  * 

ورأت أنها "مستوحاة من الثورة   تونس ومصر والبحرينيف ففي الوقت الذي دعمت فيه الثورات واالحتجاجات  ،إزاءها

وأيدت إجراءات النظام السوري يف  داخلي" شهدتها سوريا بأنها "شأن اإلسالمية اإليرانية"، وصفت األحداث اليت

  للجمهورية اإلسالمية يف العراق األعلىالتعامل معها، كما رفضت تنظيم املظاهرات يف العراق، حيث أصدر وكيل املرشد 

الثورات تشري إىل أن هذه   التطوراتولعل النظرة التحليلية املعمقة لتلك  .، فتوي بتحريم التظاهراآلصفيحممد مهدي 

باعتبارها "األمة الثائرة" يف الشرق   نمطية" اليت رمستها إيران لنفسهاختصم إلي حد ما من وجاهة وزخم "الصورة ال

فإنه أيضا  ،(72)لكل الدول احمليطة بها  " يف الثورة علي األنظمة السياسية الفاسدة"ملهمًا اليت تقدم  منوذجًا ،األوسط

خاصة  ،يران القومية الفارسيةإل ًاديتهدسوف حتمل علي أكتاف أهل السنة  اليت قامت، وثوراتهذه المن املؤكد أن 

% من جسم العامل 88حيث يشكل أهل السنة ـ أنها قامت بقيادة مشروع سين إسالمي يتبناه االخوان املسلمني و

ء انزوايرجح  ما ،الثوراتهذه ال يتسق مع طبيعة اإليراني شروع القومي الوقت الذى أصبح فيه امل يف ـاإلسالمي 

 .(75)الغري حمدود لسوريااإليراني الدعم وهو ما يفسر املشروع، ذلك واحنسار 
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 :يناير 52بعد فيما العالقات  يفأبعاد التطور  ـ ثانيًا

عالقات بني الحتسن االجيابية يف اجتاه ت اعدًدا من املؤشريناير،  52ما بعد ثورة  ة اجلديدة لرحاملدت هش       

ة لرح 58مبعدل بينهما  توقيع أول برتوكول يقضي باستئناف الرحالت اجلوية املباشرة اهن، من بينارهرة وطهالقا

 ، ثم5122يف الثالث من أكتوبر  أسبوعًيا

 

وفد  ن"، وسفراا إيره"أن مصر بصدد فتح صفحة جديدة مع مجيع الدول مبا في: األسبق إعالن وزير اخلارجية املصري 

 .(70)دًا لعودة العالقاتهين متاوماسي شعيب مصري إليرلدب

برتحيل كل العناصر ها لموسة، فقامت سلطاتاملجراءات عددًا من اإلاختذت إيران  ذلك التوجه،وفى سبيل دعم       

سبيل تطوير  يفظل ألكثر من عقد ميثل عقبة  والذي، لدى مصر وأغلقت هذا امللف نهائياًُ املصرية املطلوبة أمنيًا

 ،أسامة بن الدن "تنظيم القاعدةلـ"زعيم السابق الصهر  ياإلسالمبول شوقيمت برتحيل حممد العالقات، حيث قا

كما نظمت طهران العديد من املؤمترات اليت شاركت فيها وفود  .(74)عامًا 51بعد   السادات وشقيق خالد قاتل الرئيس

، والذى حضره ما يقرب 5122سبتمرب  27 يف مؤمتر "الصحوة اإلسالمية"  مصرية، السيما قوي اإلسالم السياسي، مثل

ومؤمتر "دعم املقاومة.. فلسطني" يف األول من  ،يف مقدمتها دول ثورات الربيع دولة إسالمية  21ن مشارك م 711من 

 ت يف الثورات،علي بعض القوي الشبابية اليت شارك، والذى تركزت املشاركة فيه من ذات العام أكتوبر

كما استقبلت إيران أيضًا عددًا من وفود  ول فتح قنوات تواصل مع هذه القوي،ن إيران حتاوهو ما أعطي االنطباع أ 

الدبلوماسية الشعبية املصرية، واليت ضمت مثقفني وسياسيني وعلماء دين ورجال أعمال وكوادر من ائتالفات شباب 

 (.72فضاًل عن مشايخ بالطرق الصوفية) الثورة 

ات وغريها، فإن القاهرة قد فضلت الرتيث يف اختاذ قرار بشأن عودة العالقات إلي حني إال أنه ورغم تلك اخلطو       

انتخاب برملان جديد يتم علي أثره تشكيل حكومة جديدة، يكون عليها حتديد آليات التعامل مع القضايا الداخلية 

جية األسبق نبيل العربي خالل ويف مقدمتها قضية العالقات مع إيران، وهو ما عكسه تصريح وزير اخلار جية واخلار

علي هامش قمة عدم االحنياز يف إندونيسيا، حيث قال: "إن قرار عودة  ،لقائه بنظريه اإليراني علي أكرب صاحلي

 (. 76العالقات مع إيران مرتوك للربملان القادم")
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ت سر ،5125يونيو يف  اسةيف انتخابات الرئـ املنتمي جلماعة اإلخوان املسلمني ـ فور جناح الدكتور حممد مرسي و

حالة ، وهو ما عكس بينه وبني الرئيس أمحدي جناددارت حمادثة أن  :مفادها وكالة أنباء إيرانية روجت هلا عةئشا

صري املوفد المع  هيف حديثأوضحه الرئيس اإليراني الذى و ،مصر سريعًا معالعجيب لتحسني العالقة اإليراني التطلع 

، "صر بعد رحيل الذين ال يريدونه هناكملإنه ال يرى أي سبب حيول دون زيارته  :"قالحيث  الذى زار طهران

ولكن ننتظر أن توجه لنا دعوة رمسية، ووقتها  ،لون يرفضون حضورنا ملصر؛ واآلن رحلوائويف القاهرة مس نوأضاف: "كا

السابقة ني يف جتاوز مصادر التوتر اليت تؤكد رغبة الطرف  التصرحيات املتبادلة تواترتثم  .(77")سأزور مصر على الفور

ُمشرقة  ًات املنطقة آفاقاوتأمل بأن تضع تطور ن أمحدي جناد أن بالده ترغب يف إقامة العالقات مع مصر،لفأع ما،هبين

ى لحممد مرسي ع ويف املقابل أكد الرئيس ًا. عام 01استمر ألكثر من  أمام الشعوب اإلسالمية لتصحيح وضع خاطئ

يمي يف لواق تيجياق توازن اسرتلا ستؤدي إىل خهالعالقات بأن تلك ًاواصف ،توى العالقات بني الدولتنيمس ضرورة تطوير

يف جرت مناقشات ساخنة وجدال واسع على إثر ذلك و .الرئاسي همن برناجم ًاأن ذلك ُيشكل جزءعلى  ًاومؤكد ،املنطقة

 كذاالصحافة الغربية و

 

 

، حيث أعرب بعض العالقات مع ايران من أجل إصالحه لصالحياتمرسي الرئيس استخدام  يةاحتمالحول اإلسرائيلية  

  .(78ذلك)إزاء  ماحملللني عن قلقه

األولي اخلارجية الزيارة  عرب ومنذ البداية، جاءت واضحة املعاملاجلديدة قد خيارات الرئاسة املصرية إال أن       

كما  )*(،يف اشارة ال ختطئها العنيأمن اخلليج بأنه خط أمحر عن  هحديثو  السعوديةالعربية واليت بدأها ب للرئيس

 ،أنه إذا كانت السعودية هي راعية ملذهب أهل السنة واجلماعة" :لجالية املصرية يف جدةلمرسي خالل كلمته ضح أو

ه السياسة املسار الذي اختذت ددحي ًامؤشروهو ما اعترب  "،فمصر بإذن اهلل ستكون حامية ملذهب أهل السنة واجلماعة

 .(79)ها دوراملصرية جتاه إيران و

اغسطس  01 مشاركة يف أعمال قمة عدم االحنيازلن لاا الرئيس مرسي إليرهقام ب اليتاملرتقبة حتى كانت الزيارة       

بأنها "حليف إيران  دأمحدي جنا الرئيس هاوصفمع مصر، اليت  عالقاتاليف مسار  ، لتشكل عالمة فارقة5125

  لقمةلإىل جمرد حضور اجللسة االفتتاحية  هابتحجيم هدفمرسى خالل هذه الزيارة لم يكتف ف (،81)ي"االسرتاتيج
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عالقات مرهونة مبحددات داخلية مصرية وأخرى  بكونها، البلدين للعالقات بني ة الرئيسطاب معامل رؤيحدد هذا اخل

لكن األهم هو  ،لسورية وجممل الدور اإليراني اإلقليميعربية وإقليمية ودولية، من أبرزها السلوك اإليراني إزاء األزمة ا

 ،حكم مبارك خاللإيران وعودة الرئيس املصري لتجديد أهمية االعتبارات ذاتها اليت ظلت حاكمة لعالقات مصر 

 .(82)العالقة مع دول اخلليج والعالقة مع كل من إسرائيل والواليات املتحدةخاصة و

خالل زيارته ومل يثنه عن مواصلة اجلهود لتحسني العالقات، ف ضد اجلانب اإليرانيإال أن ذلك مل يفت يف ع       

دعا  عامًا ـ  00ـ كأول رئيس إيراني يزور مصر منذ  حلضور قمة منظمة املؤمتر اإلسالمي 5120فرباير  7 يف للقاهرة

أعرب عن تفاؤله إزاء  ـفرباير الرابع من يف ـ بأيام هاأمحدي جناد مصر لتشكيل حتالف اسرتاتيجي مع إيران. وقبل

مصر وإيران  اختذت ختضع لتغيري كبري إذاسوف الزيارة والعالقات مع مصر بقوله: "إن اجلغرافيا السياسية للمنطقة 

تأشريات قامت بإلغاء و ،عرضت إيران مساعدة مالية على مصركما (، 85)الفلسطينية" بشأن القضية ًامشرتك ًاموقف

من قبل اجلهود احلثيثة  ورغمإال أنه  ني، فيما وّقع الَبلدان على اتفاقية للتعاون السياحي.الدخول للسياح املصري

 املصرية كومة احلواّدعت ، رحالتالعديد من المّت إلغاء فقد   البلدينإلعادة احلركة السياحية بني اإليرانيني 

 

 

 فيما شعر ،املتطرفني هم وبنيصدامات بين حدوثاإليرانيني، مشرية إىل إمكان  السياحضمان أمن عدم استطاعتها 

  .(80)املصرينييلقوا تلك املعاملة من ومل يصّدقوا أّن   خبيبة أمل كبرية اإليرانيون

اعتقاًدا منها أن وجود منصب ، سالميني إىل السلطةاإلُسّرت يف بداية األمر لوصول قد أن إيران  ،ميكن القولو      

وآخر يسترت فيه   حيكم املرشد أحدهما بشكل مباشرللتقارب السياسي بني نظامني ًااملرشد يف كال البلدين يعد طريق

الرئيس توّقع اإليرانيون أن تعود العالقات مع مصر إىل سابق عهدها، وأن يتخذ  حيث، املرشد وراء منصب الرئيس

لم يستطع مرسي أن ف اباه إسرائيل، من خالل إلغاء معاهدة السالم. إال أّن أملهم قد خمرسي خطوة أكثر حسمًا جت

حني اعتقدت أّن  خطأ إيرانكد ، ما أتخلي عن معاهدة السالموبدا عاجزًا عن ال ،إعادة العالقاتصوب  ًاعييتحّرك سر

موضوع خوان املسلمني يف مصر كان على مدار عام كامل من حكم اإلف .(84)وصل إىل السلطة يف مصرقد حليفًا هلا 

، ما أبدته األخرية من نوايا للتقرب من مصر خاصة يف ضوءرأس قائمة القضايا املثرية للجدل، على لعالقات مع إيران ا

مل حيدث تبادل للسفراء، إضافة إىل غياب التنسيق أو التحالف و لم تشهد العالقات التطور الذي كان متوقعًاف
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ن اإلخوان إ" القول: إيراني مهدي خلجي إىلمن أصل الباحث األمريكي اوهو ما دفع  (،82)مابينه ياالسرتاتيج

  اختالفاتها العقائدية والسياسية رغمجنحوا يف إقناع طهران بإمكانية مد جسور التعاون مع اجلماعة قد   املسلمون

توقعات الفشلت يف تلبية قد أن مجاعة اإلخوان  إال، عامةواستئناف العالقات الطبيعية وتقوية موقفها يف غزة واملنطقة 

 .(86)"يةيرانوالطموحات اإل

رغم صعود اإلسالميني ، املرحلة خالل هذهاإليرانية  ـ يطرأ على العالقات املصرية أن تغريًا نوعيًا مل ،وصفوة القول* 

وعلى مدار يناير فور اندالع ثورة  قد كانت أمام إيران فرصة ذهبية الختاذ منحى خمتلفًا يف التعامل مع مصرلف ،للحكم

تثبيت ، فضاًل عن وزاد تصعيدها مع دول اخلليج  ريةون الداخلية املصئ، لكن على العكس زاد تدخلها يف الشهذه الفرتة

 معادلة "ال صدام وال عالقة كاملة" هي احلاكمة، ما جعل املصرية ي الساحة السياسيةعلواقع أقدامه السلفي ملالتيار 

 .(87)تللعالقا

 املبحث الرابع

 5120ونيه ي 01 وثورة اإليرانية ـاملصرية  العالقات

 :وتداعياتها من الثورة اإليرانيوقف امل ـأواًل

، مطالبة برحيل الرئيس مرسى ونهاية حكم عارمةشعبية مظاهرات  5120من يونيو  01 الـ شهدت مصر يف      

السياسية بضرورة التوصل  إلي خمتلف األطراف إنذارًا اليوم التاليجهت القوات املسلحة يف قد وو ،اإلخوان املسلمني

 املهلة دون حل، وإال ستتدخل حلسم األمر. إال أنه ومع انتهاء تلك ساعة 48إلي حلول لألزمة السياسية يف غضون 

خارطة  ـ الدينيةعقب لقاء مشرتك مع عدد من األطراف السياسية والفريق أول عبد الفتاح السيسي ـ أعلن وزير الدفاع 

وتولي رئيس احملكمة الدستورية رئاسة البالد لفرتة مؤقتة حلني عقد انتخابات رئاسية طريق تتضمن عزل الرئيس 

 مبكرة.

 واإلقليمية،األطراف الدولية خمتلف املصري على مواقف السياسي قد انعكس هذا التحول اجلذري يف املشهد لو       

شهدت مواقف معظم القوى  يف حنيوحد، متنيب موقف  وأعدم قدرة على حسم حوظًا ومل اليت شهدت بعضها ارتباكًا

مثلما كانت إيران من أوائل الدول اليت سارعت إلي الرتحيب و ،(88)يناير 52مبواقفها من ثورة  مقارنة حتواًل جذريًا

ردود فعل عنيفة من يف حينه ما أثار  وهو ،وصفتها بأنها "استلهام لروح الثورة اإلسالمية اإليرانية"ويناير،  52بثورة 

، حيث حرصت علي إبداء حيت يتبلور املشهد السياسي جانب قوي ومؤسسات مصرية خمتلفة، فإنها مل تنتظر كثريًا
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يناير، اختارت  52ثورة جتاه  بعد موقف داعٍم تبنته ف .(89)ردود فعل، بقدر ما كانت سريعة بقدر ما كانت مرتبكة

 من تدخل حتجاجاتهذه االه عنما أفضت ت رفضحيث  ،يونيو 01وقف مغاير من طهران اإلعالن عن م

عباس  تهااعتربت علي لسان املتحدث باسم خارجيو، هوقوفها إلي جانب تأكدوعزل الرئيس و اجليش يف السياسة 

سالميني والثوار ال ينبغي لإل هأن، وغري مقبول ويثري القلقأمر تدخل اجليش إن " :تصرحيات لوكالة إيرنايف عراقجي 

وأنه من غري املالئم أن يتدخل اجليش يف السياسة ، تصور أن كل شيء انتهى، بل إن هذه القضية هي حركة مستمرة

إلي "احرتام تصويت الناخبني املصريني"، حيث قال نائب إيران دعت كما  ،(91)ن مت انتخابه دميقراطياا"مبإلطاحة ل

حممد مرسي انتخب بأصوات الناخبني، ويف هذه الظروف نتوقع من إن " :انمري عبد اللهيأحسني  تهاوزير خارجي

االعتبار تصويت يف مع األخذ  ،القوات املسلحة املصرية اليت هلا ماٍض جميد، أن تلعب دورها لدعم احلوار الوطين

س هيئة األركان العسكرية جاء علي لسان رئي األقوىاملوقف  إال أن .الناخبني الذي مت التعبري عنه يف صناديق االقرتاع"

نأمل أن يقدم و، اسرتاتيجيًا إقدام اجليش املصري على اعتقال مرسي يعد خطًأ نإ" :الذي قال اجلنرال حسن فريوز

 .(92)إخواننا يف اجليش املصري على االنسحاب من الساحة السياسية على وجه السرعة"

 املتحدث باسم اخلارجية املصريةحيث أعرب ، انب املصرياجل شديدًا لدى التصرحيات استياًء ولقد أثارت تلك     

تنم عن عدم إملام دقيق بطبيعة التطورات اليت  ،تصرحياتمثل هذه العما وصفه باستياء مصر الشديد من تكرار صدور 

 على طالب يف بيان وزع، كما ومتثل تدخاًل غري مقبول يف الشأن الداخلي املصري ،الدميقراطية اليت تشهدها مصر

املسئولني اإليرانيني بالرتكيز على ما تواجهه بالدهم من حتديات  ونشر على موقع اخلارجية املصرية، الصحفيني

رئيس جلنة ـ عالء الدين بروجردى  هرفض وهو ما(، 95)الشئون الداخلية للدول يفمن التدخل  بداًل ،داخلية وخارجية

إن بيانات الناطق باسم اخلارجية املصرية بشأن تدخل بقوله: " ي اإليرانالربملان بوالسياسة اخلارجية  القومياألمن 

على أن موقف بالده قائم على اتباع سياسة عدم التدخل  عن سوء فهم"، مؤكدًا ةمصر ناجت يفاألزمة الداخلية  يفإيران 

 .(90)شئون اآلخرين يف

 :ة، منهاساسياأل اتعتبارعدد من االإىل  عهميكن ارجا، املرحلة هذهيف  هذا التصعيد يف املوقف اإليراني ولعل      

 ،العربي، مبثابة "صحوة إسالمية" ربيعن إيران كانت تعترب وصول قوى اإلسالم السياسي إىل السلطة يف دول الإ ـ2 

الوقت ضربات قوية للجهود اليت تبذهلا العديد من ذات تصب يف اجتاه دعم طموحاتها ونفوذها اإلقليمي، وتوجه يف 
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عن أنها كانت تعترب مجاعة اإلخوان املسلمني حتديًدا أقرب قوى  فضاًل ،كبح هذا النفوذلإلقليمية والدولية القوى ا

 ي أكرب والييت.الدكتور عل مستشار املرشد األعلى للعالقات الدولية على حد وصفاإلسالم السياسي إىل معتقداتها، 

 

يف املشهد السياسي املصري، حتى فيما بعد  ًامهم ًالمني حمددن إيران كانت حريصة على بقاء مجاعة اإلخوان املسـ إ5

إىل التأكيد على أهمية إجراء حوار بني مجيع القوى السياسية بال  يف مرحلة تالية ومن هنا سعت ،مرحلة سقوط مرسي

 .(94)استثناء أو إقصاء

يف وقت تعرضت فيه مسعتها  ،تواجهها إيرانقد حتديات جديدة  وجيلبن انهيار حكومة مرسي يلقي بظالله ـ إ0

التطورات  من شأن تلكو ،االجتاهات كافةالشرق األوسط إىل العديد من الضربات املوجعة من منطقة وهيبتها يف 

عزل حكومة اإلخوان  ميثلحيث اإليرانية؛  االسرتاتيجياتد افسـ من منظور الكثري من املراقبني ـ إاملتالحقة يف مصر 

 .(92)الفعليكانت تتجه صوب التحسن  اليت وانتكاسة للعالقات الثنائية رية لطهراناملسلمني يف مصر ضربة كب

على غرار قوى إقليمية يونيه،  01من ثورة حمدد املالمح  ًاثابت ًاإيران مل تتنب موقفومن هنا ميكن القول، أن        

فبعد  ـ على حد وصف أحد الباحثني ـأقرب إىل حترك "بندول الساعة" ًاويسار ًاميينحتركها رتكيا، بل كان كأخرى 

املوقف من خالل التأكيد هذا إىل احتواء فيما بعد بداية عن رفضها تدخل املؤسسة العسكرية، عادت الأن أعربت يف 

 ارتكبتها مجاعة اإلخوان املسلمنيإىل "أخطاء" عديدة اإلشارة على تأييدها لـ"تطلعات" الشعب املصري، بل إنها بدأت 

اليت  ،النظام اإليراني اينتهجهيفسر السياسة اليت ا املوقف املتذبذب هذ لعلو ام.ـنظاليف سقوط األمر اية أسهمت يف نه

يف هلا   ران ملا رأته حليًفا حمتماًلـوأن خسارة إيخاصة  ،برامجاتية واضحة يف العديد من القضايا واملواقف تقوم على

للنظام بالغة  مبا متثله هذه اخلطوة من أهمية ،قات مع مصربفكرة خسارة فرصة عودة العالا مصر ال يعين قبوهل

 .(96)تنمية نفوذه اإلقليمي اإليراني الذي يعاني من عزلة دولية وإقليمية تعطل طموح

 :يونيه 01بعد فيما العالقات  يفأبعاد التطور  ـ ثانيًا

يف  ـ املدعومة من احلرس الثوريـ الرمسية ء األنبامن اجلانب اإليراني نشرت وكالة  ذو معنى ويف تطور إال أنه        

تشري إىل خطوة ذات داللة  و ما اعتربوه "،املعزول"لفظ وألول مرة ت يف عنوانه خدماست خربًا ،5120 يوليوالثالث من 

لتأقلم تثبت قدرتها علي اما  دائمًا ية اليتيرانوهو ما يتوافق مع السياسة اإل ،(97)إيران باألمر الواقع يف مصراعرتاف 

فسر ما ضوء على  اجلانب اإليرانيتصرحيات  تغري. ومن ثم، تالتطورات اليت تطرأ علي الساحة اإلقليميةخمتلف مع 
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 ،على لسان وزير خارجيتها علي أكرب صاحلي ها السابقن موقفععدلت إيران  حيث املصري،لمشهد أعمق لتفهم بأنه 

كم يف املنطقة، وأن الشعب املصري هو الذي جيب أن حيدد مصري أن مصر دولة كبرية هلا دور مؤثر وحا" :الذي أكد

يف  حممد كامل عمروأعقب ذلك باتصال هاتفي مع نظريه املصري و(، 98)أن اجليش املصري هو جيش وطين"و بالده،

 (،99ه)أعرب عن تقديره لو املصريالوزير  هو ما أثنى عليهوخالله ذات املضمون، أكد  يوليو احلادي عشر منصباح 

أجراها وزيرا  اليتبأن احملادثات  "،على رضا بيكدىل"لدى تركيا  اإليرانيتصرحيات للسفري وما أتبع ذلك من 

 .املصريضرورة احرتام إرادة الشعب على أنقرة، أكدت  يفوتركيا أمحد داود أوغلو  صاحليخارجية إيران على أكرب 

ه ئأخطا توعلل ،زول مرسىـباللوم على الرئيس املع تلقليت أوا، اإلعالم اإليرانيةوسائل  النهج نفسسارت على  كما

باالستقالل  املصرييناير ومطالب الشعب  52واحنرافه عن مسار ثورة  ،أحضان الغرب والواليات املتحدة يفبارمتائه 

ا أنها رأو اليت ،باللوم على مجاعة اإلخوان املسلمني واألقحيث  ،إيران يفخطباء املساجد  . كذلك فعلعن الغرب

سوريا، مع  عالقاتالعلى قطع  اأجربوه الذينمع السلفيني  هاوحتالف ،حلكمإىل ااحنرفت عن مبادئها بعد صعودها 

 .(211)إقامة عالقات دبلوماسية مع إيرانعطلوا أية خطوات اجيابية صوب و

من حكم الواضح تعاضهم ام واظهراالذين األحداث، تلك وبطبيعة احلال مل يكن الشيعة املصريون مبنأى عن       

تصرحيات  عرب ،اإلدارة اإليرانية على االعرتاف باحلكومة اجلديدة املعينة من قبل اجمللس العسكري وااإلخوان، وحث

 01أكد خالهلا أن املوقف اإليراني سيتغري وأن رؤية إيران ألحداث  "،سامل الصباغ"أدىل بها القيادي الشيعي املصري 

 .(212)ا وصفها باملؤامرة العاملية اليت حيكت ضد مصرمم أن تكون إيران جزءًا فيًا، ناملتبسةيونيو كانت 

وكذلك  وتطورات سياسيةات ريمن يونيو وما تالها من تغي 01أن التطورات اليت شهدتها مصر يف الـ ،وإمجااًل ميكن القول* 

لقاهرة وطهران، واليت واجهت قبل هذا املوقف اإليراني منها، قد ألقت بظالهلا على خطوات تطبيع العالقات بني ا

 التاريخ عدًدا من العقبات، يف مقدمتها

يف إيران رغبة التحفظ الشديد أو املمانعة اليت أبداها التيار السلفي لعودة العالقات اعتماًدا على حجة االختالف املذهيب، و 

القاهرة، نددوا بلقائم بأعمال السفارة اإليرانية تسيري تظاهرة كبرية أمام منزل اما دفعهم لالشيعي يف مصر،  نشر املذهب

 .(212)من الصراع يف سوريااإليراني فيها بدور إيران يف تشيع اجملتمع املصري، واملوقف 
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 املبحث اخلامس

 املصرية اإليرانية.. نظرة استشرافية مستقبل العالقاتآفاق و

 :أفاق التعاون ومردودهـ أواًل 

 

ع، ومرشحة الرتياد فضاءات رحبة من تنمية العالقات، بعيدًا عن أوهام خطر التشيع، الذى املصاحل وتبادل املناف 

من الضروري طرح هذه العالقات من زاوية فبات  (،219عرب القوى الناعمة للدولة) آليات عدة حملاصرتهملصر تتوافر 

شاركة اليت تعترب خطوة أوسع من املنافسة القطبية ويكون للمشاركة دور بديل عنها، املهذه أخرى، حبيث تنتهي 

سوء الظن، ولن تزيد  بدياًل عنلن تقضي على حتديات دعم عالقات التعاون فحسب بل ستجعل الثقة واليت التعاون، 

من بني األمور اليت ميكن أن حتققها هذه و يف جممله. بل ستزيد من قوة العامل اإلسالمي فحسب الدولتنيمن قوة 

الدمار الشامل والسالح النووي من  ةسلحأاإلرهاب الفردي واجلماعي وإرهاب الدولة، ونزع : منع انتشار شاركةامل

ي املنطقة، وإعادة بناء البنية السياسية للمنطقة، وإصالح النظام املوجهة إلعداء اإلسالم املنطقة، وإحباط مؤامرات أ

وحتويل مناطق التوتر إىل مناطق جتارية  ،ع عليهاالعاملي اجلديد وآثاره على املنطقة، واالستثمار يف املناطق املتناز

 .(221)حرة

ان وفلسطني وغريها، حتتم كثري من ملفات املنطقة، خاصة العراق وسوريا ولبن يفإن حقيقة كون إيران العبًا هامًا       

 قدراطار  يفعمل أن ت ـ بعد غياب ـ الفاعل اإلقليميوهى حتاول استعادة مكانتها وحضورها املؤثر ودورها  على مصر

بني البلدين، ولكن البحث عن  ياالسرتاتيجتحالف قد ال يصل ملرتبة ال ،من التعاون وتنسيق املواقف مع إيرانأكرب 

 (.222)نقاط التقاء لدرء املخاطر ومواجهتها

إلقليمية اليت للمكانة ا ، نظرًاكبرية حال عودة العالقات مع مصر، ستتمتع إيران مبزايا نسبية وال جدال أنه       

كلمة يعتد هلا كونها دولة القلب للوطن العربي، ـ وإن تعطل دورها إلي حد ما خالل الفرتة املاضيةـ تتمتع بها األخرية 

 اتيح فرصة جيدة إليران إلفشال سياسما يتت، وهلا شبكة واسعة من املصاحل، التحالفا تشرتك يف العديد من وبها، 

يف بني الدول العربية، من خالل حتسني صورتها الذهنية  العداء هلاحجم  تقليصو، يًاالرامية إلي عزهلا دولالغرب 

حلفائها يف منطقة اهلالل  عن كاهلضغوط كثرية لعودة من رفع تلك ال، باإلضافة إلي ما ميكن أن تسهم فيه املنطقة

حال ـ اجلانب اإليراني تاح على ي حماولة لالنفألمرتبطة بكيفية تسويق مصر تظل اإلشكالية إال أن  .(225)اخلصيب
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إذا مشل ذلك  اصة، خالبلدينال تقبل بتطبيع كامل للعالقات بني و، ذلكلدول اخلليج اليت تتوجس من  ـ قررت ذلك

إنه على الرغم من العالقات التارخيية بني بقوله: " وزير اخلارجية نبيل فهمىوهـو ما أوضحه  (.220)اجملال األمين

النظام  يف البلديناخلالف بني ف، املصري القوميمنطقة اخلليج متس األمن  يفتصرفات األخرية  مصر وإيران، إال أن

ن مصر تسعى القومي". وأضاف: أ، وفى النظام األسبق كان ملشكالت تتعلق باألمن وشيعيالسابق كان على أساس سنى 

ن هناك مؤشرات إجيابية من قبل احلكومة العالقات مع إيران من عدمه، مؤكدًا أ يفمن وقت آلخر ملعرفة وجود حتسن 

اإليرانية اجلديدة جتاه دول اخلليج إال أنها غري ملموسة حتى اآلن، الفتًا إىل إرسال بعض دول اخلليج ممثلني عنهم 

 .(224)اجلديد اإليرانيخالل حفل تنصيب الرئيس 

 :يرانيةعلى ضوء فوز روحاني بالرئاسة اإل طبيعة العالقات ـثانيًا 

العديد أمام جمددًا ، قد فتح اجملال وتسلمه احلكم يف الثالث من أغسطس املاضيفوز الدكتور حسن روحاني  لعل     

ا يعرف عن مم انطالقًا، البلدينعودة العالقات بني صوب ملموسة فعلية خطوات الفرتة القادمة أن تشهد بات توقعمن ال

املختلفة تصرحياته  عرب ًاسياسات مرنة، وهو ما ظهر جلّيليه تبنفضاًل عن روحاني من توجهات إصالحية برامجاتية، 

 على خالهلااليت أكد و ،أثناء محلته االنتخابية

 

لوية واليت حظيت بأ ـ أن إيران ستقبل على مرحلة جديدة من احلوار وحسن اجلوار مع دول اخلليج السيما السعودية 

التوقعات  تلكاستندت (، ولقد 222)القات مع مصر بالتبعيةتحسن العب اتتوقعدعم الاألمر الذي وهو  ـ لديه خاصة

 :أساسيني، هما إلي عاملني

، يرجح أن تكون عاماًل سياسة مرنةلوتبنيه  العامل اخلارجيانفتاحه علي عنه عروف املروحاني طبيعة شخصية  :األول

 زيد من التطور.م حنو ، وهو ما ميكن أن يدفع العالقاتيةالفخليف حلحلة بعض القضايا ا مساعدًا

بأولوية  حيظىالسعودية،  خاصةن تقليص حدة التوتر يف العالقات بني إيران ودول جملس التعاون اخلليجي إ :والثاني

التوتر الذي هيمن حيث أن  ،علي العالقات مع مصر ةجيابيإبالضرورة بصورة ينعكس سخاصة لدي روحاني، وهو ما 

التهديدات املتكررة ألمن هذه الدول، ب بدءًاـ كما سبق ـ عديدة  ختذ صورًا، والذي ااخلليجدول ب إيران عالقاتعلي 

  بالتدخل يف شئونها الداخلية، وانتهاءًا مرورًاو
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سلبية التأثريات العديد من الفرض وهو ما بالكشف عن خاليا جتسس تابعة للحرس الثوري داخل بعض هذه الدول، 

 .(226)علي قمة أولوياتها بصورة دائمة ية "أمن اخلليج"قض وضعتبدورها علي العالقات مع مصر، اليت 

نوعية النقلة ال حداث تلكإل الرئيس روحانيحدود صالحيات  هيما الذى يطرح نفسه وبقوة هنا: السؤال  ولكن       

طبيعة يف ظل أنه  وفى هذا اإلطار حتديدًا يرى عدد من الباحثني؟. تلبية لتلك التوقعات  سياسة إيران اخلارجية يف

، فأمامه األعلى تغيري دون موافقة املرشدال مثل هذا على  اجلديد جلمهوريةارئيس النظام اإليراني احلالي، لن يقدم 

واليت  خامنئي،ريرة لصراع جناد/ املتجربة ال يةلفتبدو يف اخلإعادة انتخابه، و مع امكانيةالسلطة  يفأربع سنوات 

 وبالتالي ،منصب الرئيس كلية إقدام املرشد على إلغاء يفكادت تتسبب 

هذه ون أن ومن ثم، ير. (227األعلى) ضوء أخضر كامل من املرشدلن يلحق بها مثة تغيري دون السياسة اخلارجية فإن  

 : هامني اليت تؤكد علي اعتبارينالواقع، واملعطيات علي أرض توافق مع ال ت قد املفرطة يف التفاؤل التوقعات 

 ،مؤسسات أخري يف ذلك تشاركهحيث س صاحب الكلمة الفصل يف قضايا السياسة اخلارجية، أن روحاني لي ـ أوهلما

احلرس الثوري، ما يعين أن حرية احلركة وهامش املناورة و األعلىاملرشد ك، شأنمتتلك صالحيات أوسع يف هذا ال قد

 .ريات كبرية وجذريةإجراء تغي بالشكل الذي ميكنه من واسعًا ن يكونيف قضايا السياسة اخلارجية ل هاملتاح أمام

لن  اصة وأن روحاني، خالقاهرة وطهرانللخالف بني  رئيسًا سوف تبقي حمورًااحلالية أن األزمة السورية  ـ وثانيهما

أعلن أكثر من مرة تأييده لبقاء الرئيس  حيث، هذه األزمة سة اإليرانية جتاهيستطيع إجراء تغيريات جوهرية يف السيا

، ورفضه لفكرة التدخل العسكري لتسوية األزمة، ما يشري إلي 5124يس شرعي حيت انتهاء واليته عام بشار األسد كرئ

 .(228)رؤيته مع السياسة اإليرانية احلالية، وهو ما يتعارض مع املوقف الذي تتبناه مصر جتاه األزمةتطابق 

ـ لعالقات املصرية تقود بالتبعية إىل تطور يف ا احتمالية حدوث تغيريات يف السياسة االيرانيةميكن القول أن من ثم، و* 

 مستشار ـ م حسني شريعة مداريصدعلى ضوء فوز روحاني بالرئاسة وفقًا للتوقعات بات بعيد املنال، حيث اإليرانية 

يف العهد االيرانية أنه ستجري تطورات مقبلة يف إدارة الدولة يظن  كل من ـ لهأحد أبرز املقربني األعلى واملرشد 

  27يف صحيفة كيهان بله  عرب تصرحيات ،الروحاني اجلديد

 

ولية ئاحلدث الوحيد اجلديد الذي جرى هذه األيام بانتخاب السيد روحاني، هو تداول مسإن " ، قال فيها:5120يونيو 

كن يف اطار ومسلك معروف يعتمده النظام، ل ،ون التنفيذية للبالد من وضع سياسي سابق اىل وضع سياسي جديدئالش
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لغوغائية  ( من الدستور هي من صالحيات القيادة. لذلك خالفًا221السياسات العامة واألساسية للنظام وفقا للمادة)

 نظام مل تتغرياألعداء األجانب وأعقابهم يف الداخل، بانتخاب السيد الدكتور روحاني، نؤكد بأن السياسيات األساسية لل

 .(229)ولن تتغري مطلقا"

 :وهات املستقبل على ضوء معطيات الواقعسيناري ـثالثًا 

لقد واجه الطموح اإليراني يف تطوير العالقات مع مصر خالل املرحلة األخرية العديد من العقبات، أهمها تلك       

اإلشارات املتكررة الصادرة عن القاهرة واليت أفادت أنها ليست يف عجلة من أمرها إزاء ذلك، وهو ما أعطي مؤشرًا بأن 

 ر حيتاج إلي مزيد من الوقت،األم

يقوم بالدرجة األوىل علي احرتام اآلخر وعدم  ،وأن مثة إطارًا عامًا جيب أن حيكم العالقات ويضبط حدودها ومساراتها 

فهناك جمموعة من احلقائق واملعطيات املوضوعية اليت ستحدد  وبالتاليالتدخل يف الشئون الداخلية وتوازن املصاحل. 

 القاتمستقبل هذه الع

بثالثة ملفات خالل املرحلة القادمة حتديدًا العالقات بني البلدين مرهون مستقبل إن وعلى ضوء هذه املعطيات، ف* 

 :رئيسة

 

 

، يف مع احلفاظ على الدولة موحدة دعم للثورة السوريةواضح ومعلن من النظام املصري : وموقف القضية السورية ـاألول 

عقبة يف مما يشكل امللف، هذا وهنا توجد منافسة بني مصر وإيران يف  . دبشار األسس للرئي عمادموقف إيراني مقابل 

 ات الثنائية.طريق العالق

مبثابة عائق  تعد اترؤية اإليرانيني هلذه العالقحيث أن  :اإلسرائيلية ـ كيةياألمر ـ العالقات املصرية: الثانيامللف و

بشدة أي وإسرائيل تعارضان  الواليات املتحدةأن وة وطهران، خاصة عودة العالقات بني القاهرطريق يف  كبري جدًا

النظام يقدم أن من غري املتصور ووتستخدمان العديد من األدوات للحيلولة دون حدوث ذلك. ، تقارب مصري إيراني

 مثنًا للعالقة مع طهران. مع الغرب اتهعالقعلي افساد املصري 
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ففضاًل عما سبق عرضه باملبحث الثاني، فإن  خاصة، وهو أمر ذو حساسية : يتعلق بالداخل املصري ـالثالث امللف و

 "السنية"عودة العالقات بني مصر ، الذى يرفض التيار السلفيالبلدين غري مرحب به، السيما من أي تقارب بني 

 (.252")الشيعية"وإيران 

نظرًا املرحلة، هذه العالقات خالل  يف حيدث تغيري وبالتالي يرى بعض الباحثني، أنه من غري املرجح أن        

أية إلجراء  مرسى لن يكون هناك جمااًلالرئيس ، فبعد عزل الداخلياملشهد تفاصيل  يفبالدرجة األوىل  النهماك مصر

للحالة السياسية الداخلية  نظرًاف ا،هل ًامعارض ًااختذت موقف اليتباستثناء الدول ، عالقات مصر اخلارجية يفتغيريات 

االقتصادية، فإنه من غري احملتمل، على األقل يف األجلني القصري واملتوسط، أن مصر والتحديات عن الصعوبات  فضاًل

كما أن هناك قناعة  ،(255)عن إيراناهلادفة إىل إبعادها دول اخلليج والواليات املتحدة  ستكون قادرة على صد ضغوط 

والسعودية ودول  اخلليجعالقات بدول كال آنية أولويةذات ليست و ،جيدةمع ايران العالقات لدى النخبة احلاكمة بأن 

 لن حيدث تقدم وبالتالي  ،رمبا دوليو وخليجي إقليميحيتاج إىل متهيد  قرار استئنافها دبلوماسيًاأن و ،حوض النيل

 .(250)املرحلة إىل نقطة الصفرهذه لن تعود بعد انتهاء ، إال أنها هذه العالقاتيف ملحوظ 

 :، وهىعلي ثالثة سيناريوهات بني البلدين يظل مفتوحًاإن مستقبل العالقات م، فومن ث* 

التزال الغالبة اليت والشك ويدعم هذا السيناريو عني الريبة  ،لي نقطة البدء واستمرار العالقات املتوترةالعودة إ  :األول

 البلدين.كال ة يف دائرة صنع القرار يف واستمرار وجود التيارات املغذية هلذه النظر ،رؤية الطرفني لبعضهما علي

املدفوعة لتقارب، لما يتخذ من إجراءات  على ضوء، الطبيعية لعالقاتلعودة و يف طياته تفاؤاًل حيمل :السيناريو الثانيو

د زياملحيتاج إىل غري أن هذا السيناريو ، وحترص إيران علي أال ختسره منهماسة التغيري الذي حتاول مصر االستفادة حب

 .لطرفنياالوقت، حيت تتم إعادة ترتيب أوراق وأولويات  من

د مصحوبة حب، فيتمثل يف عودة العالقات الدبلوماسية الباحثني نم املرجح من منظور الكثري لعلهو :أما السيناريو الثالث

 يف الوقت الذى .حلاجة كل منهما لآلخر اقتصاديًا نظرًاوذلك ، يلعب فيه االقتصاد دور القاطرة، من التعاونأدني 

العالقات الطبيعية لن ينهي بأي حال وعودة تعاون الن أ حيث، وإقليميًا سياسيًا أن يشهد هذا السيناريو تنافسًا رجحي

ذا السيناريو هنا يتحدث أنصار هو .احليوية مصاحلللرؤية كليهما  انطالقًا من فاعلتطلع كل منهما للعب دور إقليمي 

رغم وجود قضايا   وماسيةلعالقات دبهناك أي أن تكون  السعودية،ـ  يةنايراإلمنط العالقات عن إمكانية تبين حتديدًا 

 ، حيث أنمصاحل اقتصادية مشرتكة وعالقات جتارية متبادلةمع وجود خالفية، 
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حملاربة  ،5112اتفاقية أمنية يف أبريل  هما علىن مل حيل دون توقيعاالسعودية واير تعدد حماور اخلالف بني 

 (.254)لليات التسلة عمهوغسيل األموال ومواج ابهراإل

"ثبات إما حنو يف أحد اجتاهني: قد تسري  ات املصرية ـ االيرانية أن العالق ،الرؤى ميكن القول تلكيف إطار من ثم وو* 

تصرحيات  ربى التقارب علية التفاوض علالعالقة كما كانت يف ظل النظام السابق، واقتصار عم يةراأي استمر ،املوقف"

يعين انتقال الذى تسري حنو "التقارب املشروط"، أن أو  املصرية. ني اكتمال مؤسسات الدولةحل ودية من مسئولي الطرفني

التدخل يف الشئون الداخلية ني الرمسي بعدم ام اإليراااللتزبط وشراملاالقتصادي والسياسي،  العالقات إىل مستوى التعاون

عامل مع إيران تن مصر ست"إ بقوله: وزير اخلارجية عليه مؤخرًا  نبيل فهمىأكد وهو ما . (252)تشيع يف مصرلل ةالدعوو

انفعال أو  أي، بعيدًا عن وموضوعيًا صرحيًا حوار مع إيران سيكون حوارًا يفحال دخولنا  يفمبنظور خمتلف، وأنه 

يضر  شيء يفولن نتعاون مع إيران  العربي،رق فضاًل عن املش العربيعواطف، ولن يكون بعيدًا عن املصاحل املصرية واخلليج 

 .(256")املصاحل اخلليجية

 اخلامتة

 52ثورة  دما بعة مرحل طبيعة العالقات املصرية ـ االيرانية، بالرتكيز على لقد تناولت هذه الدراسة بالتحليل       

لى أسس ختتلف كلية عن سابقه، فيما وهى الفرتة اليت بدا واضحًا خالهلا تدشني نظام سياسي جديد يقوم ع، 5122يناير

والقواعد اليت حتكم عالقات مصر الدولية السيما بدول اجلوار  أسس النظام وكذا توجهات السياسية اخلارجيةخيص 

 العالقات الثنائية بني الدولتني،حتكم مسار وصول إىل رؤية اسرتاتيجية مستقبلية مستهدفة ال اجلغرايف وفى مقدمتها ايران،

 أثبتت الدراسة اآلتي: ل التحليل العلميومن خال

العالقات بني وا، هوقضايا دول املنطقة وتتأثر ب يمية يف املنطقة، تؤثر يف سياساتلم القوى اإلقهأحد أ ناستبقي إيرـ 2

نية والثقافية فية والدياالتارخيية واجلغر العديد من احملددات كمهاحتعامة ومصر خاصة ن والدول العربية اإير

 .طرفنيلمتس مصاحل ا اليتاحملورية  ى العديد من القضايالذه العالقات عه رتكزتماعية، وتواالج

عرب  العالقاتهذه بنية  أصاب اإليرانية يرجع بالدرجة األوىل إىل اختالل هيكلي ـ إن التقلب يف العالقات املصرية ـ 5

 سية هلا.األساالثوابت اليت حتكم التوجهات يف تناقض فضاًل عن ، سنوات بعيدة
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مرهونة بأوضاع إقليمية ودولية وداخلية يف املرحلة احلالية إن استئناف العالقات الدبلوماسية بني مصر وإيران باتت ـ 0

 52 دفيما بع يف مصر جيرى تأسيسهالنظام اجلديد الذي  طبيعة أكثر ارتباًطا باملستقبل املنظور  يفُمتشابكة، وأنها ستكون 

 ,5122يناير 

يرجح أن يقود الدولية، وبل والكثري من الدالالت واألبعاد اإلقليمية معه اإليرانية سيحمل ـ العالقات املصرية  ن عودةإ ـ4

  .نطقة الشرق األوسطملاخلريطة اجليوسياسية يف  رإىل تغيري مؤث

ة السياسية القوية، فر الرغبة اجلادة واإلراداتو وهو ما يستلزم  العالقات،هذه إعادة تصويب مسار  الضروريبات من ـ 2

متى  ليست مبستعصية عن احللبالقطع العالقات الثنائية، وهى أسباب اخلالف والتوتر اليت تشوب ل كافة حل

 .صدقت نوايا الطرفني

نتقالية واستقرار بعد انتهاء املرحلة اال  السيما فرتة القادمة ــ  يرجح أن تشهد العالقات املصرية ـ االيرانية خالل ال6

نقلة نوعية عرب التوجه صوب حل املشكالت واخلالفات العالقة واالتفاق على االسرتاتيجية اليت  السياسي ـ النظام

هامًا دورًا دهلا، يلعب فيه االقتصاد ستحكم العالقات مستقباًل، يف اطار من التعاون القائم على توازن املصاحل وتبا

 حموريًا.و

عالقتها مع الدولة االيرانية تستند إىل تعاملها وصر السرتاتيجية جديدة يف خلصت الدراسة إىل ضرورة تبنى م ومن ثم،* 

ت التارخيية ااخلرب عن ةبعيدتكون وأو مواقف شخصية،  جانبيةع لقضايا ال ختضعقالنية، الوضوعية وقدر أكرب من امل

  .املسبقة ت االتحيزوبية لالس
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