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الدبلوماسي المصري ووزير خارجية مصر األسبق  واألمين 
العام األسبق لجامعة الدول العربية، السيد عمرو 
موسى، مذكراته الشخصية بعنوان: »كتابيه«، منذ أسابيع معدودة، 
وقد تحدث في جزء كبير منها عن الَعالقات المصرية-اإليرانية وكيف 
كان ينظر صانع القرار المصري إلى سياسات إيران في المنطقة، 
وكيف كانت ُتدار سياسة مصر الخارجية في مطبخ السياسة المصرية 
تجاه إيران في الحقبة التي توالها عمرو موسى كوزير للخارجية 
ألكثر من عشر سنوات. وتكمن أهمية هذه المذكرات في أنها تقدم 
شهادة عن قرب من داخل أروقة ودهاليز الحكم، وِمن َثّم قد تساعد 

في معرفة أدق محّددات الموقف المصري تجاه إيران.

أصدر

 قراءة في نظرة الدبلوماسية المصرية 
تجاه إيران من خالل مذّكرات عمرو موسى

»دراسة في استراتيجية صناعة القرار المصري«

محمد السيد الصياد

 باحث في الدراسات الفكرية واأليدلوجية
مبركز اخلليج العربي للدراسات اإليرانية
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وفي هذه الدراسة نحاول قراءة أهّم ما ورد في املذكرات بخصوص الَعالقات 

ذلك  في  املصري  القرار  صانع  نظر  وكيف  واإليرانية-العربية،  اإليرانية-املصرية 

الوقت إلى تغلغل إيران في املنطقة، ودعمها للجماعات املتطرفة في مصر وغيرها، 

في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، ومدى ثبات وديمومة ذات النهج 

الذي اتبعته األجهزة املصرية املتعاقبة منذ التسعينيات وحتى اليوم، ناهيك بموقف 

املؤسسات املختلفة املعنية بصياغة سياسة مصر الخارجية من الَعالقة مع إيران.

: العوامل املؤثرة على الَعالقات املصرية-اإليرانية
ً

أّول

الجغرافيا.. مفتاح السياسة:

ال شّك أن الجغرافيا من أهّم املؤثرات في الَعالقات الدولية، فيرى بعض الباحثين 

أّن نقاط الخالف تزداد بين الدول املتجاورة، التي تصبح بالتالي أعداء طبيعيين، 

ّل دولة عدّو محتمل لجيرانها وحليف محتمل لجيران جيرانها، 
ُ
ويرى هذا الفريق أّن ك

ا تعاونية من 
ً
في حين يرى فريق آخر أّن التقارب الجغرافي بين دولتين ُين�شئ أنماط

املعامالت، ويزيد فرص تسوية الصراعات بينهم))). لكن املؤكد »أن التجاور الجغرافي 

 محتملة للصراع بين الدول، وقد تنشأ تلك األشكال نتيجة االختالف 
ً

يخلق أشكاال

على تخطيط الحدود، أو ظهور ثروة طبيعية في مناطق الحدود، بينما ال تثار مثل هذه 

ا«))). املشكالت بين الدول غير املتجاورة جغرافيًّ

فالَعالقة بين دول الجوار إّما أن تقوم على الصراع إن كانتا قوتين متشابهتين في 

أدوات القوة العسكرية واالقتصادية والجغرافية، وتنبني على الخضوع من وحدة 

ألخرى إن كان امليزان يميل بقوة لصالح إحداهما، وإما على الصراع املتبادل حتى مع 

وجود فارق في ميزان القوى، في حالة استقواء الوحدة األصغر بوحدات دولية أكبر، 

ا. على الوحدة املجاورة جغرافيًّ

ويحاول عمرو مو�شى التدليل على رؤيته الدبلوماسية تجاه طهران بحكم جوارها 

إلى  بالنظر  يبدأ  السياسة  فهم  إلى  »الطريق  فيقول:  العربي،  للمحيط  الجغرافي 
الخريطة«، ويخلص من نظرة سريعة على خريطة العالم العربي إلى أّن هناك قوى 

إقليمية كبيرة ترابض إلى جواره الجغرافي تتمثل بالدرجة األولى في إيران وتركيا، من 
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نان مع العالم العربي ما ُيعرف في األدبيات  الشرق والشمال على الترتيب، واللتين تكّوِ

الجيو-سياسية الغربية بإقليم »الشرق األوسط«))). وعن أهمية الجغرافيا اإليرانية 

بالنسبة إلى املنطقة واإلقليم يقول عمرو مو�شى: »حقائق الجغرافيا وتشكيل الُهِوّية 

ا يفرضان كلمَتيهما في الَعالقة بين العالم العربي وإيران وتركيا  اللذان تحدثنا عنهما توًّ

ا ألطماع الدولتين الجارتين 
ًّ
عبر التاريخ، فبموجبهما صارت املنطقة العربية محط

-العثمانية والفارسية- باعتبارها االمتداد الجغرافي الذي يمثل اختراقه والهيمنة 

عليه تعبيًرا وترجمة لقوة أي منهما في اللحظات التاريخية املختلفة، مع األخذ في 

االعتبار أن العرب قد أخضعوا هاتين الجارتين في بدايات بزوغ عصر الحضارة 

اإلسالمية في القرن األول الهجري، والقرون القليلة التالية له، واآلن أصبحت تركيا 

وإيران مع العالم العربي في قلب العالم اإلسالمي، رغم كل الخالفات. وهما في كل 

األحوال جزء من الشرق األوسط وسيكون لهما دور في النظام اإلقليمي القادم«))). 

ا في املنطقة، ولذا ينبغي التعامل  ّم فهو يرى محورية الدولة اإليرانية جغرافيًّ
َ
وِمن ث

معها بما يخدم مصالحنا ويجّنب املنطقة أضرارها، حسب رؤيته. لكن الجغرافيا 
رغم أهميتها ال تكفي وحدها لتحديد ُهِوّية املنطقة التي اصطلح على تسميتها بالشرق 

األوسط على اتساعها))). ولذا يجب األخذ في االعتبار العناصر األخرى التي تؤثر في 

تلك الَعالقة، وتوّجه مؤشراتها.

الحرب العراقية-اإليرانية:

تركت الحرب العراقية-اإليرانية نتوءات في الجسد العربي عاّمة وفي الذاكرة 

املصرية خاّصة، تجاه إيران، ذلك أّن الجيش العراقي كان من أكبر جيوش املنطقة 

وتّم إضعافه وتشتيته في الحرب اإليرانية، ومن مصلحة مصر االستراتيجية وجود 

جيوش عربية قوية، كي ال تتحمل مصر وحدها تبعات حماية األمن القومي العربي، 

عالوة على أّن تلك الحرب أوضحت النيات اإليرانية في املنطقة، وعدم ترددها في 

عقد صفقات سالح مع األمريكان واإلسرائيليين -إيران كونترا- لتهديد الدول العربية 

والعراق الذي يمثل البوابة الشرقية للعالم العربي.

أكد عمرو مو�شى أن الحرب العراقية-اإليرانية والدعم املصري للعراق أسهم في 
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ديمومة القطيعة بين مصر وإيران. وفي هذا الصدد يقول: »خالل ثمانينيات القرن 

لت السياسة املصرية تجاه الحرب العراقية-اإليرانية 980)-989)م، 
ّ
ك

ُ
املا�شي ش

التي تمثلت في املساندة الصريحة للعراق العربي وتقديم الدعم املادي والعسكري 

له، مما كان له أثره في مسار الحرب. وكان بمثابة أحد املحّددات الرئيسية للَعالقة 

بين القاهرة وطهران في هذه الفترة وما بعدها، بل إنها أوجدت مرارات أسهمت في 

استمرار القطيعة بين البلدين«))).

فالعقل الجمعي العربي واملصري أصابته الهواجس تجاه إيران ما بعد الثورة، 
إذ بعد نجاح الثورة مباشرة دخلت طهران في حرب مباشرة مع واحد من أقوى 

الجيوش العربية في ذلك الوقت، مما أعطى انطباًعا لدى صانعي القرار العربي أّن 

نشر الفو�شى وتهديد األمن العربي من أولويات الثورة اإليرانية.

أمن الخليج العربي:

ِهّمة، ذلك 
ُ
امل النقاط  إلى مصر من  بالنسبة  العربي  ظلت مسألة أمن الخليج 

أيقنت مصر ممثلة  مبارك  في عهد  املصرية-الخليجية  الَعالقات  توطيد  بعد  ه 
ّ
أن

في مؤسسة الرئاسة أّن الخليج هو أمن قومّي ملصر، وأيقن الخليج أّن مصر أمن 

نشوء  وقبل  التاريخي  املستوى  على  وحتى  لآلخر،  عمق  فكالهما  خليجّي،  قومّي 

الدولة الوطنية فإّن ما كان يحدث في مصر كانت تنسحب هّزاته وارتداداته إلى 

ه في عهد مبارك وإن توطدت 
ّ
منطقة الخليج، والعكس بالعكس. ولكن الواضح أن

الَعالقات بين الجانبين إال أنها كانت في شّقها األكبر قائمة على َعالقات شخصية 

ووّد متبادل بين الزعماء، وكانت قناعات مبارك الشخصية أّن أمن الخليج العربي 

 أحمر بالنسبة إلى مصر، بناًء على تلك الَعالقات الشخصية، لكن لم تنسحب 
ّ
خط

تلك الَعالقات بين مصر ودول الخليج لتأخذ طابع املؤسسية، أي توطيد الَعالقات 

بين املؤسسات الثقافية والتعليمية واألمنية واالقتصادية، مما جعلها رهينة في كثير 

من األحيان إلى هزات تكاد تعصف بها كّل مدة، بيد أّن األمن القومي لكليهما يفرض 

عليهما االستمرار في البحث عن نقاط التقاطع، فينبغي أن تخرج الَعالقات من مرحلة 

العواطف وحتميات الجوار واملجامالت أو حتى املعونات االقتصادية، إلى مرحلة 
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العقيدة السياسية واالستراتيجية في مختلف املجاالت والقطاعات، وهذه تحتاج إلى 

ا))). طط ورؤى ومشاريع إلحداث هذه النقلة املتوارثة تاريخيًّ
ُ
خ

»أمن  أّن مقولة  املصري  القرار  ا هنا على صانع  التي تؤخذ جديًّ املآخذ  ومن 

دول الخليج العربي« لم تخرج من اإلطار الدبلوما�شي إلى دوائر التفكير االستراتيجي 

أو اتخاذه منحى الفعل، ولذا اقترح البعض إدراج مفاهيم الدفاع عن أمن الخليج 
العربي ضمن دوائر أولويات الجيش املصري)8). ولم يكن هذا املأخذ موجوًدا في 

عهد الرئيس مبارك بصورته الراهنة، نظًرا الشتراك مصر في حرب تحرير الكويت، 

ونظًرا لالستقرار املصري وقتئذ على املستويين االقتصادي والسيا�شي، والروابط 

القوية التي ربطت مبارك بزعماء وقادة الخليج. لكن وبعد ثورة يناير وتفكك األجهزة 

املصرية وانشغالها بالداخلي عن الخارجي، واستغالل إيران لحالة السيولة التي مرت 

بها دول الربيع العربي، ظهرت على السطح هشاشة التفكير االستراتيجي املصري تجاه 

أمن الخليج، وترسخت هذه الصورة عندما زار الرئيس محمد مر�شي إيران، وتلويح 

أنظمة ما بعد الثورة ببناء َعالقات مع إيران، كجزء من الضغط السيا�شي لَنيل 

معونات اقتصادية في ظّل حالة الترهل التي تشهدها مصر ما بعد ثورة يناير، عالوة 

على التناغم املصري-السوري على خالف منظومة األمن الخليجي والعربي، وكذلك 

الَعالقات  اليمن، مما يؤكد فكرة حتمية تحول  التلكؤ املصري في بدايات حرب 

املصرية-الخليجية من مرحلة الشخصانية إلى عقيدة سياسية واستراتيجية، وفتح 

طط واستراتيجيات بين مؤسسات سيادية وثقافية 
ُ
مسارات دمج وانصهار وتبادل خ

بين الجانبين الخليجي واملصري.

إلى مصر، يقول عمرو مو�شى:  بالنسبة  الخليجي وخطورته  وفي سياق األمن 
»في هذا السياق أيًضا ال يمكن إغفال قضية أمن الخليج العربي وحساسيات دول 

مجلس التعاون الخليجي التي تربطها بمصر َعالقات استراتيجية وروابط خاصة، إزاء 

الجار الفار�شي الذي يحب أن يعتبر نفسه صاحب النفوذ الحصري في هذه املنطقة، 

ذات األغلبية العربية، ولذلك بات أمن الخليج ودعم استقرار دوله من املحّددات 

املهّمة والرئيسية التي تحكم الحركة املصرية في التعاطي مع إيران. كل هذا مع أهمية 

ية مصر لم تكونا قط جزًءا من التفكير السيا�شي 
ّ
التأكيد على أن شيعية إيران وسن
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املصري)9). كانت الخالفات استراتيجية، وللتبسيط يمكن القول إن الخالفات كانت 

ذات لون فار�شّي/ عربّي وليست ذات جوهر شيعّي/ سّني«)0)).

ويمكن القول إنه ربما نظرت الدبلوماسية املصرية في ذلك الوقت -في عهد عمرو 

ّم فتهديدها لألمن 
َ
مو�شى- إلى إيران كقوة إقليمية بعيدة عن الحدود املصرية، وِمن ث

القومي املصري صعب للغاية وفق املعطيات، فقد كان حزب هللا وقتئذ يعمل داخل 

ا في حرب استنزاف مع إسرائيل، ولم تكن إيران قد رتبت 
ً
الحدود اللبنانية ومنهمك

أوراقها بعد إنهاكها في الحرب العراقية، لكن حزب هللا في ما بعد صار حزًبا عابًرا 

للحدود في سوريا واليمن والبحرين والكويت والعراق، وصارت إيران تهدد جسم 
اإلقليم العربي ككّل وليس أمن الخليج فقط، عبر تثوير الجماعات األدنى في الدول 

إّن  بل  املذهب،  تسييس  وتوظيفها كجماعات ضغط سيا�شّي، مستغلة  العربية 

الجهاز األمني املصري فكك عدًدا من خاليا حزب هللا في سيناء املصرية، واعتقل 

أحد قيادات الحزب قبل ثورة يناير ))0)م، وهرب من السجن في أثناء الثورة، وِمن 

ّم فكان امللف اإليراني تتملكه رؤيتان: رؤية أمنية ورؤية دبلوماسية.
َ
ث

ثانًيا: الخالف بين مؤسسات الحكم تجاه التعامل مع إيران

من بدهيات العمل السيا�شي تباين وجهات النظر داخل مؤسسات ُصنع القرار، 

وبديهّي أيًضا أن كّل مؤسسة تعمل وفق معطياتها وقواعدها املعلوماتية وأهدافها 

االستراتيجية، فاألجهزة األمنية تنظر من رؤية الحفاظ على النسيج الوطني، والعمل 

للحيلولة دون تشكل جماعات أدنى تدين بالوالء إليران، وتمثل عامل تجاذب طائفّي 

ية الداخلية األخرى. لكن الجهاز الدبلوما�شي غالًبا ما ينظر من 
ّ
مع املكونات السن

رؤية فتح قنوات الحوار والتواصل إليجاد حلول وسط بين األطراف املتصارعة، 

وكانت تلك األجهزة على اختالف رؤيتها ومهاّمها ووظيفتها تقّدم التقارير ملؤسسة 

الرئاسة التي تمتلك اتخاذ القرار النهائي حصًرا.
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إيران بين مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية:

يذكر عمرو مو�شى أن الَعالقة مع إيران وتركيا كانت محور أحاديث طويلة بينه 

وبين الرئيس مبارك، وقت أن كان وزيًرا للخارجية. وكان يعرض عليه مقترحات 

للتعامل معهما، وكان يرى أنه ال ينبغي أن يوصد كل األبواب مع إيران، »ويجب أن 

نتحدث مع قادتها في القضايا التي تمثل حساسيات لدينا، ال سّيما في ما يتعلق بأمن 
أشقائنا في الخليج ومسألة الجزر اإلماراتية، التي تستولي عليها طنب الصغرى والكبرى 

وأبو مو�شى، ودعم طهران للجماعات اإلرهابية في مصر، وإطالق اسم قاتل الرئيس 

السادات، خالد اإلسالمبولي، على واحد من شوارع طهران«)))).

لكن الرئيس مبارك لم يقبل فتح قنوات تواصل مع إيران، في حين قبلها مع 

تركيا، باعتبار أنها في نهاية املطاف حليف للواليات املتحدة األمريكية، وعضو في حلف 

الناتو، وليس بينها وبين دول الخليج مشكالت. أما في ما يتعلق بإيران فلم يكن يريد أن 

يتحمل أي مخاطرة، فهو بحسب عمرو مو�شى كان راسخ اليقين أن الرئيس السادات 

أخذ مخاطرة ضخمة بالصلح مع إسرائيل واإلفراج عن الجماعات اإلسالمية، فُقتل 

بسببها، وعبد الناصر أخذ مخاطرة بتحدي الغرب فُهزم)))). وكان يتحسب من موقف 

األشقاء في الخليج من هذه الخطوة، وفي أكثر من مرة يفكر بصوت عاٍل: »افترض أننا 

فتحنا َعالقات مع إيران، فماذا سنستفيد؟ لن نستفيد شيًئا سوى غضب إخواننا 

في السعودية واإلمارات والكويت، وكذلك األمريكان))))، دعك من هذا املوضوع«)))). 

وهنا يذكر الرئيس مبارك املحّددات الرئيسية الفعلية ملوانع التطبيع، وهي:

أمن الخليج العربي.

وثاقة الَعالقات املصرية-األمريكية.

وهذان املحّددان رئيسيان في خلفية مؤسسة الرئاسة املصرية منذ زمن بعيد 

وحتى اليوم. وُيضاف إليهما بعض املحّددات األخرى، ال سّيما إذا كانت النظرة من 

بعض األجهزة السيادية املصرية كاملخابرات العامة والحربية وجهاز أمن الدولة نظرة 

تشكيكية في نموذج الدولة اإليراني ما بعد ثورة الخميني، إذ إّن إيران الشاه لم يكن 

لديها مشاريع تبشيرية في املنطقة، لكن إيران الخميني ال تأبه بالدولة الوطنية ولديها 
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مشاريع تبشيرية ضخمة في املنطقة وفي مصر خاصة، حيث املراقد واملزارات القديمة 

ملؤس�شي الدولة الفاطمية وعدد من رجال آل البيت. هذه النظرة األمنية كانت هاجًسا 

لدى املصريين وإْن لم تنسحب على الخطاب اإلعالمي والدبلوما�شي الذي اكتفى 

باملحّددات غير اآليديولوجية.

وعمل عمرو مو�شى على إقناع مبارك أنه لن يفرط قيد أنملة في حق الخليج 

والعرب، إذا ما فتح قنوات تواصل مع اإليرانيين، لكن مبارك رفض وأغلق الباب 

تماًما. فيقول: »كانت قناعاتي الراسخة أنه على الرغم من كل هذه األلغام فإّن 

، العتقادي بأّن ذلك من شأنه حفظ 
ً

إحداث تقارب مصرّي-إيرانّي ليس مستحيال

املصالح العربية في الخليج، وعدم ترك األمور كلها تحت تصّرف القوى العظمى 

وبالذات الواليات املتحدة األمريكية. وبجانب ذلك فإنني من املؤمنين بأن إيران ليست 

إسرائيل، فهي دولة إسالمية وقوة إقليمية كبيرة تشارك العرب في التاريخ والحضارة، 

ومن املهم التفاهم معها، بما ال يخّل باملصالح العربية وبالذات الخليجية، بل يحافظ 

عليها في آن واحد«)))).

ا أن القرار النهائي كان ملؤسسة الرئاسة املصرية وليس لوزارة الخارجية،  ويبدو جليًّ

ذلك أن مؤسسة الرئاسة تتلقى تقريرات من مختلف األجهزة السيادية ومنها تقريرات 

وزارة الخارجية نفسها، لكن وزارة الخارجية تبني السياسات وفق رؤيتها الدبلوماسية 

التي قد ال تكون محّل قبول في النهاية من األطراف الفاعلة في الدولة، والتي تملك 

معلومات ال تتوافر ملؤسسات مدنية. ففي )) مايو )99)م التقى عمرو مو�شى علي 

أكبر والياتي)))) على هامش مؤتمر لحركة عدم االنحياز في جاكرتا. واتفق عمرو مو�شى 

مع واليتي على التحضير لتفعيل دور بعثَتي رعاية املصالح بين البلدين وربما رفع درجة 
رئيسها إلى مرتبة سفير بصرف النظر عن وجود الَعالقات الرسمية، مع التقليل من 

االعتماد على الرعاية السويسرية للمصالح املصرية في طهران وكذلك في القاهرة، 

وفتح األبواب للحديث املباشر من دون وساطة. لكن مؤسسة الرئاسة املصرية عندما 

تلقت تقرير الخارجية عن هذا اللقاء، وقال عمرو مو�شى للرئيس مبارك إنه »آن األوان 

لبحث الَعالقات مع طهران«، عارض مبارك األمر بشدة)))).

وبعد مرور سنوات من هذا اللقاء بين عمرو مو�شى وواليتي، كان الدكتور مصطفى 
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الفقي سفيًرا ملصر في فيينا )99)-999)م ودعاه الدكتور علي الدين هالل عميد كلية 

العلوم السياسية وقتئذ إللقاء محاضرة في ندوة بالكلية، وتعّرض الفقي للَعالقات 

املتوترة مع السودان وإيران والعراق في ذلك الوقت، وقال إننا يجب أن نحافظ على 

لت مؤسسة الرئاسة واتصل الرئيس 
ّ
جسور من الَعالقات مع هذه الدول. فتدخ

مبارك بعمرو مو�شى، وقال له إّن مصطفى الفقي ينتقد سياستنا الخارجية، فهو إما 

أن يقطع إجازته ويعود إلى فيينا، وإما أن يترك منصبه إذا كانت سياستنا ال تعجبه)8)).

وهذا التدخل الصارم والحاسم من الرئاسة املصرية وقتئذ بّين أن الخالف مع 

 لالنكسار تحت وطأة انتقاد السياسيين أو حتى رؤية وزارة 
ً

إيران استراتيجّي وليس قابال

ترك فقط 
ُ
دار أو ت

ُ
الخارجية املغايرة. ويؤكد أن مثل هذه امللفات الحساسة لم تكن ت

لألجهزة املدنية أو الدبلوماسية، بل كان هناك فاعلون خلف ستار، هؤالء الفاعلون 

ينظرون إلى امللف املصري-اإليراني من منظور شامل، فباإلضافة إلى األمن الخليجي 

والَعالقات األمريكية، واتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، هناك الجماعات الجهادية 

املصرية العنيفة التي كانت تتلقى دعًما من إيران في ذلك الوقت، والتي هددت أمن 

العميقة  وأحشائها  الطويل  بتاريخها  املصرية  والدولة  املصرية،  الدولة  واستقرار 

ابتلعت كل حركات التمرد ولم تتفاوض مع متمردين عليها طيلة التاريخ، فكان القرار 

في دعم  املمثلة  اإليرانية  للضغوط  ا 
ً
ُيَعّد رضوخ إيران  بفتح َعالقات مع  املصري 

تاًبا ومفكرين)9))، وأسالت 
ُ
الحركات اإلرهابية التي قتلت الرئيس السادات واغتالت ك

دماء أفواج من السّياح، باإلضافة إلى بنية الثورة الخمينية وأخذها على عاتقها 

تصدير الثورة ونصرة املستضعفين، ونحو ذلك من معتقدات تهدد أمن املنطقة. 

عالوة على معلم مهّم آخر تتخوف منه األجهزة السيادية املصرية، وهو أّن النسيج 

املصري سّني خالص، ولم تشهد مصر أي تجاذبات طائفية في تاريخها، والسماح 

بَعالقات طبيعية وقوية مع إيران يؤدي إلى فتح الباب أمام عشرات األلوف من السياح 

اإليرانيين لزيارة عشرات املراقد واملزارات في مصر، مما يؤدي إلى نشر عادات التشيع 

وسط عموم املصريين، وهو ما يمكن أن ُيحدث ثقوًبا في خريطة العادات والتقاليد 

املصرية املستقرة)0))، أو ُيدخل الدولة املصرية في صراعات طائفية ودينية لم تعهدها 

في تاريخها كله، واألهم من ذلك التخوف من تشكيل بؤر وجماعات ضغط سيا�شّي 
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ودينّي تدين بالوالء إليران ونظام والية الفقيه وتهدد النظام السيا�شي املصري.

وعلى الرغم من معارضة مؤسسة الرئاسة املصرية ألي تقدم في الَعالقات املصرية-

اإليرانية، استطاع عمرو مو�شى أن يرفع درجة بعثة رعاية املصالح إلى وزير مفوض، 

مع زيادة أعضاء البعثة، وهذا من سلطة وزير الخارجية، إذ ال يقدم رئيس مثل هذه 

 لرئيس الجمهورية، وليست ثمة ضرورة لقرار من 
ً

البعثة أوراق اعتماد، وال يعّد ممثال
رئيس الجمهورية. وأبلغ عمرو مو�شى مبارك بذلك اإلجراء من منطلق تخفيف دور 

السفارة السويسرية في طهران في الَعالقات املصرية-اإليرانية، ولم يعترض. وأصدر 

عمرو مو�شى تعليمات للبعثة الجديدة: »أكثروا من االتصاالت املباشرة وأرسلوا إلّي 

بكّل ما تستطيعون من املعلومات عن إيران وأوضاعها وسياستها، كونوا موجودين في 

املجتمع اإليراني بقدر إمكانكم«)))).

وفي )) سبتمبر سنة )99)م تجّدد لقاء عمرو مو�شى مع علي أكبر واليتي على 

هامش اجتماع الجمعية العامة لألمم املتحدة في نيويورك، في الجناح الخاص برئيس 

الوزراء اللبناني رفيق الحريري. وفي ) مايو )99)م تمت أول زيارة لوزير خارجية إيرانّي 

إلى القاهرة، فنقل واليتي إلى الرئيس مبارك رسالة من الرئيس اإليراني رفسنجاني، 

تضمنت دعوة مصر لحضور القمة اإلسالمية في طهران. وفي الفترة من 9 إلى )) ديسمبر 

من نفس العام ترأس عمرو مو�شى وفد مصر في هذه القمة، تلبية للدعوة، وكانت هذه 

أول زيارة لوزير خارجية مصرّي إلى طهران منذ قطع الَعالقات سنة 9)9)م.

والخالصة أّن تعامل وزارة الخارجية مختلف تماًما عن تعامل أجهزة الدولة 

املصرية األخرى، لطبيعة وبنية ومهام تلك املؤسسات املختلفة تماًما عن بنية وزارة 

الخارجية التي يدخل الخطاب الدبلوما�شي كجزء أصيل في مهامها.

خالف في أروقة الحكم.. وجهات نظر متباينة:

ا كطبيعة املسائل السياسية دائًما ما توجد وجهات نظر مختلفة للتعامل مع 
ً
إذ

القضايا املتشابكة واملعقدة، وفي الحالة املصرية-اإليرانية كانت هناك وجهتا نظر 

للتعامل مع السلوك اإليراني وفي التطبيع من عدمه، وهاتان الوجهتان املتعارضتان 

ما زالتا حتى اليوم.
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وجهة النظر األولى: التقارب مع إيران بما يحفظ املصالح املصرية والخليجية 

مثل  املصريين  الدبلوماسيين  وبعض  مو�شى  عمرو  النظرة  هذه  ويمثل  والعربية. 

مصطفى الفقي وعلّي الدين هالل وغيرهم، بل إّن أسامة الباز املستشار السيا�شي 

لرئيس الجمهورية أعلن في يناير 998)م أن »مصر ال تمانع في عودة الَعالقات مع إيران 

شرط عدم التدخل في شؤون مصر والدول العربية«، مما جعله في مرمى االنتقادات 

واالتهامات من الخارجية اإليرانية، التي على ما يبدو تريد تطبيع الَعالقات دون أي 

شروط.

وما زالت وجهة النظر هذه لها أنصار من الكّتاب واملفكرين، فإذا كان أسامة الباز 

مستشار مبارك من أنصارها فإّن واحًدا مثل محمد حسنين هيكل الذي كان مقرًبا من 
رئاسة الجمهورية، كان من أنصار وجهة النظر تلك))))، وما زال الدبلوما�شي املصري 

لون جماعة ضغط فكرّي دوًما على 
ّ
مصطفى الفقي يدعمها)))) وهؤالء ال شّك يشك

صانع القرار. ولكن املالحظ أيًضا أن عدًدا كبيًرا منهم غّير قناعاته بعد أحداث الثورة 

السورية والتدخل اإليراني الخشن فيها، فبان الوجه القبيح إليران في تلك الحرب، 

وا عن 
َّ
تاًبا كباًرا من أمثال محمد السعيد إدريس وفهمي هويدي وآخرين تخل

ُ
فنجد ك

طرح التقارب مع إيران، أو شّنوا انتقادات واسعة ضد املمارسات اإليرانية في سوريا 

واليمن واإلقليم.

وجهة النظر الثانية: كانت ترفض تماًما أي تطبيع للَعالقات املصرية-اإليرانية، 

وتريد االكتفاء بالحد األدنى من الَعالقات الدبلوماسية. ويمثل هذا التيار األجهزة 

السيادية، ورئاسة الجمهورية ممثلة في شخص الرئيس والعدد األكبر من مستشاريه 

واملقربين منه، في ذلك الوقت.

هذا الخالف بين تيارين في أروقة الحكم أشار إليه عمرو مو�شى بقوله: »بهذا 

املوقف العلني يقصد تصريحات أسامة الباز املفاجئ الذي تّم دون تمهيد، يشير 

إلى تردد في املوقف املصري من هذا املوضوع، وربما إلى اختالف بين تيارين داخل 

الحكم«)))). وعندما أراد عمرو مو�شى أن يبحث املسألة املصرية اإليرانية قال للرئيس 

مبارك: »أنا أقول فقط نبحث، والبحث سيتضمن وجهات النظر املؤيدة واملعارضة 

للمعنيين في أجهزة الدولة املصرية«)))).
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ولكن هذا الخالف لم يصل إلى درجة التصادم بين تلك املؤسسات ولم يؤّدِ إلى 

حدوث استقاالت أو إقاالت، بل هي مجرد وجهات نظر، ألّن صناعة القرار في النهاية 

وتطبيقه من صلب السلطة التنفيذية وليست للمستشارين أو الخبراء. فيبقى القرار 

ا برئاسة الجمهورية التي ترجح تقارير األجهزة األمنية والسيادية على 
ً
النهائي منوط

التقارير الدبلوماسية، ال سّيما في القضايا الحساسة والساخنة والتي يدخل فيها عدد 

من الفاعلين اإلقليميين والدوليين. فلم تكن املسألة بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية 

ذات ُبعد مصلحّي اقتصادّي فقط يتمثل في الَعالقات القوية مع دول الخليج ووجود 

مئات األلوف من العمالة املصرية في الخليج، بل تتضمن أيًضا مساًرا ربما لم ُيعلن 

عنه أو ُيلتفت إليه في أغلب األوقات، وهو التخوف الحقيقي من اآليديولوجيا اإليرانية 

ومبدأ تصدير الثورة التي تضعه على عاتقها وتحمل لواءه، خصوًصا أّن التجِربة 

اإليرانية الخمينية كانت مصدر إلهام لبعض الجماعات اإلسالمية والجهادية العنيفة 

في مطلع الثمانينيات من القرن العشرين في مصر والعالم العربي)))). وكان للرئيس 

مبارك باإلضافة إلى تلك الهواجس األمنية حرص شديد على »الَعالقات املصرية 

مع دول الخليج، ذلك أن تلك الدول تعّد أّي تقارب مصري-إيراني تهديًدا مباشًرا 

ملصالحها، بجانب ذلك كان الرئيس يضع في حساباته رد فعل الواليات املتحدة 

األمريكية وإسرائيل من أي اقتراب من إيران«)))).

ا بهذا النهج طيلة فتراته الرئاسية، حتى عندما أبدى النظام 
ً
وظّل مبارك متمسك

واتصل  خاتمي.  محمد  عهد  في  الدولية  والَعالقات  العالم  على  انفتاًحا  اإليراني 
مبارك بخاتمي لتهنئته بقبول طلب إيران االنضمام إلى مجموعة دول الـ)) للتعاون 

االقتصادي في الدول النامية، ثم التقى الرئيسان مبارك وخاتمي في 0) أكتوبر )00)م 

على هامش قمة املعلومات التي عقدت في جنيف، وهو أول لقاء بعد )) عاًما من 

بين  الَعالقات  بإمكانية تحسن  انطباًعا وقتها  الدولتين، مما أعطى  بين  القطيعة 

الدولتين، ولكن بقيت القضايا وامللفات الشائكة بين الجانبين دون أي حلول، وبقيت 

الهواجس املصرية تجاه السياسة اإليرانية في املنطقة لم تتغير، وبقي الرئيس مبارك 

قادًرا على التعامل مع امللف بهدوء أعصاب كعادته، إذ يْؤِثر راحة البال في مثل تلك 

القضايا الساخنة، وُيغِلق الباب تماًما أمام أي مخاطر، »فكانت سياسته وشخصيته 
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ضد أخذ املبادرات وتحّمل املخاطر، وهذا كان جوهر االختالف في منطلقات تشكيل 

الرأي واملوقف املصري، بين الخارجية ومؤسسة الرئاسة«)8)). لكن وبعد انتهاء فترة 

خاتمي التي تحسنت فيها إلى حّدٍ ما الَعالقات املصرية-اإليرانية، ازدادت الهّوة بين 

مصر وإيران أكثر مما كان متوقًعا، »فلم تتحسن الَعالقات بين الدولتين، بل اتسعت 

حّدة الخالف بينهما«)9)). والخالصة أن رؤية مبارك تجاه إيران سيطر عليها املنظور 

األمني، متماهًيا مع رؤية األجهزة السيادية للدولة املصرية)0)).

ولكن يبقى السؤال: هل تغيرت مفردات السياسة املصرية تجاه طهران ممثلة في 

مؤسسة الرئاسة عّما كانت عليه في عهد مبارك؟ بنظرة بسيطة للتقاطعات املصرية-

الخليجية وخصوصية تلك الَعالقات في مواقع كثيرة، وإن لم تأخذ طابع العقيدة 

السياسية واالستراتيجية بعد، يدرك صانع القرار أنها أنفع وأدَوم للدولة املصرية، ولم 

 عن أن تفوق الدول الخليجية، 
ً

تصل بعُد فوائد التطبيع مع إيران إلى تعادل، فضال

هذا لو نظرنا من الناحية االقتصادية البحتة. ومن الناحية السياسية فإّن الدولة 

املصرية ال تتحمل هزات عنيفة في الَعالقات املصرية-الخليجية جّراء التطبيع مع 

إيران، وكذلك لوجود تحّفظات أمريكية جادة وحقيقية تجاه ذلك التطبيع))))، مما 

يؤكد استمرارية القطيعة املصرية-اإليرانية على املديين القريب واملتوسط، وال توجد 

مخارج استراتيجية سوى ذلك إذا لم تحدث تغييرات دراماتيكية في املشهد اإلقليمي، 

حتى ولو اسُتعملت ورقة التقارب مع إيران كورقة ضغط مصرية وكنوع من املزايدة 

السياسية واالقتصادية في بعض املراحل، أو كنوع من رغبة دفينة عند صانع القرار 

بالتقرب من طهران حسب ما ُيفهم مما ذكره حسنين هيكل، إال أّن الصورة الكاملة 

ا- تحتم على صانع القرار املصري أن يرّجح  ا -خصوًصا أمريكيًّ ا ودوليًّ ا وإقليميًّ خليجيًّ

االستمرار في نفس التوجه املتوارث منذ عهد مبارك تجاه طهران -حتى لو استبعدنا 

 أن تبقى مسألة تطبيع الَعالقات معها ورقة 
ً

العامل الخليجي من املشهد- مفضال

ا، لكن املؤكد أنها لن تتعدى إلى واقع  ا وسياسيًّ ضغط كلما أراد توظيفها اقتصاديًّ

وفعل على األرض.
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ا: رابطة الجوار العربي.. مقاربة لتسوية الخالف
ً
ثالث

حاول عمرو مو�شى أن يؤطر لتسوية النزاع والتوتر القائم مع طهران عبر توسيع 

دائرة اإلقليم العربي ليضّم إليها ما سماه »رابطة الجوار العربي«، ويقصد بها تلك 

الدول الرئيسية التي تجاور العالم العربي، وارتأى أن أنجح السبل لتخفيف التوتر معها 

هي فتح قنوات تواصل ومسارات حوار معها، ويرى أّن توطيد الَعالقات االقتصادية 

واالتفاقيات التجارية من شأنه أن يجبر تلك الدول للحفاظ على مصالحها وتمتين 

ا على مصالحها. 
ً
َعالقاتها مع الجوار العربي، والعمل على ترسيخ السلم العام خوف

وفي نفس الوقت لم تسَع الدبلوماسية املصرية إلى أن يصل هذا الترشيد في الَعالقات 

لدرجة التطبيع. فيقول: »ويمكنني القول إّن إدارتي للسياسة الخارجية املصرية تجاه 

هاتين القوتين -تركيا وإيران- اإلقليميتين كانت تستهدف تضييق مساحات االختالف، 

والتقارب مع تركيا ومحاولة ترشيد الَعالقة مع إيران في إطار املحّددات التي سبقت 

اإلشارة إليها«)))). وفي أثناء توليه منصب أمين عام الجامعة العربية طرح عمرو مو�شى 

مبادرة سنة 0)0)م في قّمة سرت لتأسيس »رابطة الجوار العربي«، واقترح أن تضم 

تركيا وإيران مع دول إفريقية ومتوسطية عديدة.

وقد طرح نفس املبادرة عندما كان وزيًرا للخارجية املصرية في حديث له مع 

»األهرام ويكلي« منشور في )) أكتوبر 998)م، وفي أكثر من مناسبة أخرى في تسعينيات 

القرن املا�شي. ويقول: »من يقارن بين ما طرحته في هذا الصدد سواء في سنة 998)م 

أو في 0)0)م سيكتشف أن سياسة التقارب مع دول الجوار العربي ومنها إيران وتركيا 

ومعهما إثيوبيا هي سياسة ثابتة لدّي، وفق معطيات واضحة أساسها الحفاظ على 

الحقوق واملصالح العربية، العتقادي أنه بإمكانها احتواء أي توتر في اإلقليم. فما دام 

العرب سيتحدثون حديث املصلحة املشتركة بما تعنيه من استثمار وسياحة وتجارة... 

إلخ، باإلضافة إلى الجوار الهادئ وفي إطار سياسة نشطة وذكية وجديدة، فال قدرة 

لطهران أو أنقرة بل ال حاجة لهما إلى اتباع سياسات الهيمنة على املنطقة أو محاولة 

فرض إمالءات عليها«)))).



قراءة في نظرة الدبلوماسية المصرية تجاه إيران من خالل مذّكرات عمرو موسى18

رابًعا: تحّولت السياسة اإليرانية.. السياسة التدميرية

ورغم أّن الخارجية املصرية كانت في ذلك الوقت من املتحمسين لفتح َعالقات 

متكافئة ومتوازنة مع إيران، فإنها كانت تدرك أيًضا السياسة التدميرية إليران في املنطقة، 

ورصد عمرو مو�شى هذه السياسة التدميرية في النقاط التالية:

استخدام املذهبية في محاولة تحقيق السيطرة واالستئثار داخل بعض املجتمعات 

العربية، وهو ما تكون له ردود أفعال مساوية لها في املقدار.

محاولة خلق والءات تتعدى الوطن واملواطنة »والية الفقيه ال والية السلطة الشرعية 

في البالد«)))).

تطلعات السيطرة اإلقليمية التي تعمل على إقامة مجال حيوّي إقليمّي ورد الفعل 

الرافض لذلك، ومحاولة خلق ما يمكن أن يطلق عليه »الهالل الشيعي«))))، مثلما ذكر 

امللك عبد هللا ملك األردن، ورد الفعل الطبيعي لدى السّنة ملواجهته)))).

السياسة  تصبغ  زالت  ما  منها  وتخّوف  مو�شى  عمرو  رصدها  التي  النقاط  وهذه 

الخارجية اإليرانية حتى اليوم، بل تجذرت واتسعت عما كانت عليه في التسعينيات من 

القرن املا�شي.

فالخارجية املصرية كانت تدرك تطلعات إيران التوسعية والتدميرية في املنطقة، 

ولكنها في نفس الوقت كانت تأمل في فتح قنوات تواصل وحوار معها من أجل تخفيف 

حّدة العداء ونبرته، وربما كانت هذه الرغبة ممثلة في رأس وزارة الخارجية في ذلك الوقت 

السيد عمرو مو�شى كما هو واضح من عباراته، وتلك الرغبة في الحوار ربما سببها غير 

قطع في 
ُ
املكونات النفسية واالنتماءات السياسية للسيد عمرو مو�شى أن الَعالقات لم ت

طعت منذ عهد الرئيس السادات، فظّن عمرو مو�شى أّن 
ُ
واليته لحقبة الخارجية، بل ق

قطع الَعالقات هو السبب الرئي�شي في استعداء إيران للقاهرة، لكن الواقع أنه حتى الدول 

التي فتحت سفاراتها في طهران، ورحبت بالحوار معها، لم تسلم من التدخالت اإليرانية، 

وال من تأسيس ميليشيات مرتبطة بها داخل تلك الدول، والسعي لتأميم القرار السيا�شي 

لصالحها على حساب استقاللية وسيادة الدول، وصار هذا واقًعا في السياسة الخارجية 

اإليرانية حتى اليوم، ولم تتخلَّ إيران عنه، وال توجد أّي بوادر ُحسن نية للتخلي عنه.
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خاتمة: القرار الستراتيجي املصري.. ديمومة النهج

والخالصة أنه يمكن القول إّن مؤسسة الرئاسة املصرية كانت هي التي تمتلك 

املخرج النهائي للقرار السيا�شي، لطبيعة النظام السيا�شي املصري ومركزيته، وإّن تأثير 

تقارير مؤسسات األمن القومي واألجهزة السيادية تحّدد أولويات مؤسسة الرئاسة 

أكثر من تقارير وزارة الخارجية ومنظمات املجتمع املدني. وحكمت عّدة محّددات 

الخليج،  أمن  أهّمها مسألة  إيران، من  الَعالقات مع  بعدم تطبيع  القرار املصري 

والَعالقات املصرية-األمريكية، وموقع مصر في املحيط واإلقليم بعد اتفاقية كامب 

ديفيد، باإلضافة إلى تخّوف عميق ومتجذر من عمليات تبشير إيرانية واستغالل إيران 

لبعض الجماعات والتيارات داخل الدولة املصرية، مما ُيسبب -لو تم التهاون معها- 
إلى تغيير عميق في بنيوية النسيج االجتماعي املصري، ويؤدي بمرور الزمن إلى دخول 

وال تاريخها. ولذا 
َ
مصر إلى مرّبع التجاذب الطائفي، الذي لم تعهده الدولة املصرية ط

فإّن الباحث يتوقع ديمومة النهج املصري املتمثل في القطيعة تجاه الدولة اإليرانية، 

ال سيما في ظّل التقلبات والعواصف الراهنة التي تمر بها املنطقة والتي تجبر الجميع 

على الحفاظ على التحالفات التقليدية العميقة واملوروثة من نهايات القرن املا�شي.

وفي املقابل كان هناك إصرار إيرانّي ورغبة جامحة في تقريب املسافات مع القاهرة، 

ولكن في نفس الوقت دون التنازل عن أّي من مشاريعها التوسعية والتدميرية في 

املنطقة، ودعمها املطلق لجماعات العنف العابر للحدود، وكذلك جاءت تلك الرغبة 

اإليرانية دون وضع شروط أو إمالءات على القاهرة بقطع الَعالقات مع إسرائيل أو 

إلغاء اتفاقية كامب ديفيد التي كانت من أسباب قطع الَعالقات بين الدولتين، مما 

يثير هواجس عن نية النظام اإليراني من وراء تلك الرغبة امللّحة في عودة الَعالقات 

بين البلدين.

***
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املراجع

))) محمد السيد سليم: تحليل السياسة الخارجية، ط)/ مكتبة النهضة املصرية ))0)م، ص8)).

))) محمد السيد سليم: تحليل السياسة الخارجية، ص8)).

))) عمرو مو�شى: كتابيه، ط)/ دار الشروق القاهرة ))0)م، ص98).

))) عمرو مو�شى: كتابيه، ط)/ دار الشروق القاهرة ))0)م، ص99)- 00).

))) كتابيه ص98).

))) كتابيه: ص00).

))) راجع: معتز سالمة، القاهرة والرياض.. مدخل للتأسيس لعقيدة سياسية والتخطيط االستراتيجي للعالقات، 
مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، )) أبريل ))0)م. وراجع له أيًضا: مصر واململكة العربية 

السعودية.. حتمية الشراكة االستراتيجية، 0)/ )/ ))0)م.

)8) يقترح الدكتور معتز سالمة، رئيس وحدة الدراسات الخليجية بمركز األهرام، إدراج مفاهيم أمن الخليج بصورة 
عملية على مفاهيم وأولويات الجيش املصري، وقال: »إن هذا اإلدراج لن يؤثر على عقيدة الجيش املصري مثلما لم 

تؤثر الحرب على اإلرهاب على عقيدته العسكرية، وهو ما كان محّل خشية من قبل، بل إّن إدراج مفاهيم الدفاع عن 
ا يمكن أن ُيكسب الجيش مهارات وخبرات جديدة، تفيده في عقيدته األصلية والحرب النظامية،  أمن الخليج عمليًّ

كما أن اكتشاف وارتياد مسرح عمليات جديد للجيش للمصري سوف ُيخرج العبارات والشعارات التي طرحتها مصر 
 أحمر(، وعبارة )مسافة السكة(، من إسار لغة 

ّ
مراًرا عن ارتباط أمن الخليج بأمن مصر، وأن أمن الخليج )خط

اإلنشاء، الذي يتشكك األصدقاء في الخليج في قيمتها العملية«. معتز سالمة: تشبيكات دفاعية.. خريطة جديدة 
http://cutt.us/fpjaX .للتعاون العسكري املشترك، األهرام ) أبريل ))0)م

)9) ربما لم تكن مسألة اآليديولوجيا والهوية جزًءا من حسابات الدبلوماسية املصرية، لكن األجهزة األمنية املصرية 
ممثلة في جهاز أمن الدولة في ذلك الوقت، وجهاز املخابرات العامة، كانت وما زالت تتملكها هواجس وتخوفات 

شديدة، ذلك أن أي عمليات تبشير شيعّي في الحالة املصرية قد يحّول مصر على املدى البعيد إلى دولة متعددة 
املذاهب واألطياف الدينية، مما يشكل عامل ضغط على النظام السيا�شي، ناهيك بأبعاد وجود أقليات وأطياف 

مذهبية وما يتبع ذلك من مطالبات طائفية ومحاصصات في الثروة والدولة، وهو ما يمثل خطًرا شديًدا على تماسك 
الدولة املصرية تدركه األجهزة األمنية جيًدا.

راجع: أحمد زغلول شالطة، االنتشار في بيئة معاكسة: مقاربة ميدانية لواقع الشيعة في مصر، مجلة الدراسات 
اإليرانية، العدد ) السنة األولى يونيو ))0)م، ص)9 وما بعدها. وراجع: د.محمد السيد سليم، تحليل السياسة 

الخارجية، ط)/ مكتبة النهضة املصرية ))0)م، ص)8) وما بعدها. وراجع: د.معتز سالمة، ومحمد الصياد: 
العالقات املصرية-اإليرانية.

)0)) كتابيه: ص00).

)))) كتابيه ص)0).

)))) كتابيه ص)0).

)))) واملحدد األمريكي هنا قوّي وصلب وقد يفوق محدد أمن الخليج، إذ صّرح اللواء العصار عضو املجلس 
العسكري في لقاء بواشنطن سنة ))0)م، في رده على أي تغييرات في السياسة الخارجية املصرية، بقوله: »بالنسبة 
إلى العالقات مع إيران ال توجد أي تغييرات، ال يوجد لدينا سفير إيرانّي في مصر، وال سفير مصرّي في إيران، وتعلمون 
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أن كل دول الخليج لديها سفراء هناك، بما في ذلك السعودية، السعودية بها سفيران، سفير إيرانّي إلى السعودية 
وسفير إلى منظمة املؤتمر اإلسالمي. ال تغييرات مطلًقا، أؤكد لك، رغم كل االدعاءات التي ظهرت في اإلعالم، ولذا ال 
رسم فقط من الجهاز 

ُ
يوجد أي تغيير في سياستنا الخارجية«. وهذا التصريح يدل على أن السياسة الخارجية ال ت

الدبلوما�شي املصري، ال سيما إذا كان األمر يخص األمن القومي املصري. 

)))) كتابيه، ص)0).

)))) كتابيه ص)0).

)))) علي أكبر واليتي، وزير خارجية إيران من سنة )98)م، وحتى )99)م، وهو اآلن مستشار خامنئي للشؤون الدولية.

)))) كتابيه ص)0).

)8)) كتابيه ص)0).

)9)) راجع: محمد الصياد، عالقة إيران بالتنظيمات اإلرهابية، دراسة في سيكولوجية العنف اإليرانية منذ قيام 
ا بهذا  الثورة وحتى اآلن، مركز الخليج العربي للدراسات اإليرانية، 9) مايو ))0)م. وكان صانع القرار املصري ملمًّ
الدعم الذي تتلقاه الجماعات اإلرهابية من إيران في ذلك الوقت، فحسب عمرو مو�شى يجب أن نفتح حواًرا مع 
إيران ونتحدث مع قادتها في القضايا التي تمثل حساسية لدينا مثل دعم طهران للجماعات اإلرهابية في مصر، 

وإطالق اسم قاتل الرئيس السادات، خالد اإلسالمبولي، على واحد من شوارع طهران. كتابيه: ص)0).

)0)) راجع: د.معتز سالمة ومحمد الصياد: السياسة املصرية تجاه إيران وتحديات االنتقال من القطيعة إلى 
التطبيع، مجلة الدراسات اإليرانية، السنة األولى، العدد الرابع، سبتمبر ))0)م، ص)). وراجع: د.محمد السلمي: 

اللعبة الخطرة في العالقات املصرية-اإليرانية، املجلة، 8 أبريل ))0)م، http://cutt.us/vn9C. وراجع للسلمي 
.http://cutt.us/iekBM ،أيًضا: ماذا تريد إيران من مصر ما بعد الثورة؟ املجلة، )) يونيو ))0)م

)))) كتابيه، ص)0).

)))) كانت وجهة نظر محمد حسنين هيكل أن النظام املصري لديه نية التقارب مع إيران لكْن هناك ضغوط 
ا في مصر حول ما  ماَرس عليه كي ال يتم التقارب املصري-اإليراني. فيقول: »واملعركة تدور حاليًّ

ُ
)يقصد األمريكان( ت

إذا كان ينبغي االنفتاح على إيران، والرئيس السي�شي يستمع ويهتم ولكن هناك محاوالت هائلة لكي ال يحصل التقارب 
أو االنفتاح. الدول القوية قد تقوم ببعض األشياء التي تستسهل أن تقدم عليها هي، ولكن ال تسمح لك أن تفعلها 
أنت«. األستاذ محمد حسنين هيكل في حوار شامل مع طالل سلمان رئيس تحرير »السفير« اللبنانية: ال خوف على 

 عن الشروق املصرية، ))/ )/ ))0)م.
ً

مصر من داعش، نقال

)))) راجع: مصطفى الفقي »حوار«: إحنا مش توابع.. ومينفعش مصر تتقمص من إيران، بوابة القاهرة ) نوفمبر 
.http://cutt.us/jVt(q ،0)م((

ه لم يكن على دراية كاملة بكل ما يدور في أروقة 
ّ
)))) كتابيه ص)0). وهذه العبارة من عمرو مو�شى تدّل على أن

ا فاعلة 
ً
الحكم خارج وزارة الخارجية، ولذا يستخدم هنا لغة التحليل السيا�شي. وهو يؤكد ما قررناه أّن هناك أطراف

في مثل تلك األزمات غير وزارة الخارجية، وكلها تقدم تقاريرها ملؤسسة الرئاسة، وتبقى األولوية في الترجيح ملؤسسة 
الرئاسة التي تميل بطبيعة الحال إلى وجهة نظر األجهزة السيادية ووزارة الدفاع، في مثل تلك امللفات.

)))) كتابيه ص)0).

)))) راجع: د.عبد الغني عماد، االنتقال املتعثر.. الصراع بين التقليد والحداثة في إيران، مجلة الدراسات اإليرانية، 
السنة األولى، العدد الرابع، سبتمبر ))0)م، ص0)-)).

)))) كتابيه ص)0).

)8)) كتابيه، ص)0).
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)9)) كتابيه ص)0).

)0)) د.معتز سالمة ومحمد الصياد: السياسة املصرية تجاه إيران وتحديات االنتقال من القطيعة إلى التطبيع، 
مجلة الدراسات اإليرانية، ص))، سابق.

)))) راجع: محمد السعيد إدريس، إيران والثورة املصرية، تفاعالت التحدي واالستجابة، ص80)، )دراسة ضمن 
كتاب: »املشروع اإليراني في املنطقة العربية واإلسالمية« للسعيد إدريس وفاطمة الصمادي وآخرين، ط/ مركز أمية 

ودار البشير ))0)م(.

)))) كتابيه: ص)0).

)))) أثبتت التجارب التاريخية منذ قيام الثورة اإليرانية وحتى اليوم أن إيران ال تريد مشاركة، بل مغالبة، وال تسعى 
إلى مصالح شعبها االقتصادية والسياسية بقدر ما تهيمن عليها هواجس إمبراطورية ومذهبية ضّيقة، تؤدي إلى 

خلخلة األمن في املنطقة.

)))) راجع بالتفصيل في والية الفقيه وصناعة والءات مذهبية خارج الحدود: د.محمد بن صقر السلمي ومحمد 
الصياد، الفقيه والدين والسلطة، ط)/ مركز الخليج العربي للدراسات اإليرانية ))0)م، ص))) وما بعدها.

)))) قال قيس الخزعلي قائد ميليشيا عصائب أهل الحق في العراق التابعة إليران: »إننا ماضون في مشروعنا 
إلقامة البدر الشيعي، وإذا كانوا هم يقولون )الهالل الشيعي(، فإن شاء هللا سيكون )البدر الشيعي(. وبظهور 

صاحب الزمان تكتمل قوتنا بالحرس الثوري في إيران، وحزب هللا في لبنان، وأنصار هللا في اليمن، والحشد الشعبي 
والعصائب في العراق«. القدس العربي، )) مايو ))0)م. http://cutt.us/SqfLw. وراجع: د.محمد بن صقر 

السلمي وعبد الرؤوف غانم: الجيوبوليتيك الشيعي، مجلة الدراسات اإليرانية، السنة األولى، العدد األول، ديسمبر 
.http://cutt.us/Zli(8 ،0)م((

)))) كتابيه ص08).



www.arabiangcis.org

+966112166696
INFO@ARABIANGCIS.COM

ARABIANGCIS



 قراءة في نظرة الدبلوماسية المصرية 
تجاه إيران من خالل مذّكرات عمرو موسى

»دراسة في استراتيجية صناعة القرار المصري«


